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CN Barquinhense celebrou 
o seu 36º aniversário

No passado dia 10 de 
dezembro o Clube Náu-
tico Barquinhense teve 
o seu jantar de Natal, 
no qual celebrou, igual-
mente, o seu 36º aniver-
sário.
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AHBVB
preparam
centenário

p02

Apresentado 
novo portal 
de turismo 
de VN 
Barquinha

A Associação de 
Bombeiros Voluntá-
rios de VN Barquinha, 
aprovou estratégia para 
comemoração do seu 
centenário, celebrado 
em 2025.
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No passado dia 16 de 
dezembro foi feita a 
apresentação pública, no 
Centro Cultural.
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Município e Sindicato assinam Acordo 
Coletivo de Empregador Público

De modo a que as crianças 
possam usufruir melhor do 
espaço exterior, protegendo-
-se do Sol e da chuva, a Câ-
mara Municipal de VN Bar-
quinha contribuiu com uma 
nova cobertura.

Jardim de Infância tem nova 
cobertura no pátio de recreio
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TEXTO e FOTO CNB

O Clube Náutico Barquinhense 
organizou no dia 10 de dezem-
bro o Jantar de Natal e Festejou 
o seu 36.º Aniversário na Messe 
de Oficiais da Brigada de Reação 
Rápida.
A noite foi muito animada e de 
muita confraternização, e contou 
com muitas surpresas: entregá-

CNB

mos os Diplomas de Campeões 
Nacionais atribuídos pela Fede-
ração Portuguesa de Canoagem 
em 2021 e tivemos a presença do 
Pai Natal que distribuiu algumas 
lembranças junto dos mais novos. 
Queremos agradecer a presença 
de todos, atletas, pais e familia-
res, bem como a presença do Sr. 

Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Nova da Barquinha, o 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Barquinha e de 
Tancos, o Diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha e o Presidente 
da Assembleia Geral do Clube 
Náutico Barquinhense.
Tivemos também a participa-
ção dos meninos do Centro de 
Acolhimento da Praia do Ri-
batejo, pois durante o corrente 
ano, acompanhamos os mesmos 
com atividades desportivas (ca-
noagem) e nesta época festiva 
fizemos questão de comemorar 
também com eles o Natal.
O nosso obrigado a todos os que 
colaboraram na organização des-
te evento.

Espaço exterior 
do Jardim 
de Infância tem 
nova cobertura

VN BARQUINHA

TEXTO MUNICÍPIO VN BARQUINHA 
e FOTO PÉRSIO BASSO

A Câmara Municipal colocou 
recentemente uma cobertura 
no espaço exterior do Jardim de 
Infância de Vila Nova da Bar-
quinha.
A nova estrutura permite prote-
ger do sol e da chuva, proporcio-
nando aos mais pequenos mais 

conforto na hora da brincadeira.
A educação de excelência e a 
aposta na criação de condições 
para um crescimento saudável e 
em segurança das nossas crian-
ças é uma das apostas do Mu-
nicípio de Vila Nova da Barqui-
nha.

O Clube Náutico 
Barquinhense festejou 
o seu 36.º Aniversário 
com jantar de Natal

Executivo Municipal reuniu 
com o Conselho 
de Administração do CHMT

O Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar do Mé-
dio Tejo (CHMT) realizou, 
no passado dia 7 de dezembro, 
uma reunião de trabalho com 
o executivo Municipal de Vila 
Nova da Barquinha, uma das 
autarquias da área de influência 
da instituição.
Fernando Freire, Presidente da 
Câmara e Marina Honório, Vi-
ce-Presidente, receberam nos 
Paços do Concelho Casimiro 
Ramos, Presidente do Conse-
lho de Administração, acom-
panhado por Nuno Leitão, res-

ponsável pelo Apoio Jurídico 
do CHMT. 
Um dos eixos de atuação estra-
tégicos do CHMT é o envolvi-
mento com a comunidade, dan-
do assim especial significado a 
estes encontros. 
Da agenda constou a análi-
se do movimento assistencial à 
população, ponto-de-situação 
de vários projetos em curso no 
CHMT e antevisão das ativi-
dades a desenvolver no futuro 
próximo. Foi apresentado um 
relatório sobre a caracterização 
dos utentes do concelho de Vila 

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

VN BARQUINHA

Nova da Barquinha, cuidados 
hospitalares, número de inter-
namentos, consultas externas, 
cirurgia e urgências.
A área de influência do CHMT 
abarca 15 municípios diferen-
tes, abrangendo cerca de 250 
mil utentes.
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FARMÁCIA DA BARQUINHA

Diretor Técnico
 Dr. Daniel Pereira

Contactos:
249710493 / 913350157

email: farmaciadabarquinha@
gmail.com

Rua 25 de Abril nº 60 
2260-412 Vila Nova da Barquinha
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novoalmourol@gmail.com



04 REGIÃO
NovoAlmourol

JANEIRO  2023

CLDS 4G 

Ao longo das últimas semanas, 
entre o dia 6 e 15 de dezem-
bro, temos realizado uma ini-
ciativa intitulada “Olimpíadas 
da Mente”. A mesma consiste 
na promoção de competências 
cognitivas, interação entre pares 

TEXTO e FOTO CLDS 4G - 2 GERAÇÕES EM TERRA DE SORRISOS

e promoção de momentos lúdi-
cos. É uma atividade interativa, 
realizada com apoio informá-
tico, onde os destinatários res-
pondem a um quiz divertido e 
direcionado à sua faixa etária.
Realizámos sessões na fregue-

sia de Vila Nova da Barquinha, 
Atalaia e Praia do Ribatejo e o 
feedback recebido foi bastante 
positivo. 
Obrigada a todos os que colabo-
raram connosco nesta iniciativa, 
aos participantes e voluntários.

ATLETISMO

CLAC com bons 
resultados
no Duatlo/Triatlo 
Atlético
TEXTO e FOTO CLAC

Realizou-se no sábado, dia 10 
de dezembro, em Alpiarça, o 
Torneio de Abertura de Pis-
ta Coberta para os escalões de 
Infantis e Iniciados, em Duatlo 
(60m e salto em comprimento) 
e Triatlo (60m, salto em compri-
mento e lançamento do peso), 
respetivamente, sob a organiza-
ção da Associação de Atletismo 
de Santarém e onde o Clube de 
Lazer, Aventura e Competição 
(CLAC-Entroncamento) obte-
ve bons resultados.
Quanto a resultados, de destacar 
o 4° lugar de Laura Saraiva, com 
1258 pontos no Triatlo em Ini-
ciados femininos. 
Participaram, ainda, neste tor-

neio de abertura os atletas Da-
niel Inácio, Matilde Romão e 
Pedro Guita.
Classificações:
Duatlo para Infantis Masculi-
nos (14 participantes): Daniel 
Inácio - 9° lugar com 278 pon-
tos;
Triatlo para Iniciados Femini-
nos (25 participantes): Lara Sa-
raiva - 4° lugar com 1258 pon-
tos e Matilde Romão - 19° lugar 
com 709 pontos;
Triatlo para Iniciados Mascu-
linos (17 participantes): Pedro 
Guita - 13°lugar com 706 pon-
tos.
Os treinadores Ana Abegão e 
Mário Abegão.

Contrato Local 
de Desenvolvimento Social 
(CLDS)–4G do Concelho 
de VN Barquinha, levou 
a cabo a iniciativa 
"Olimpíadas da Mente" 
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A BEM DIZER… 

Historiador

OPINIÃO  ANTÓNIO MATIAS COELHO

Há muitos anos vi escrita, picha-
da num muro de uma cidade ga-
lega, esta frase que é uma sábia 
sentença: «EN GALICIA E PORTU-
GAL TODOS FALAMOS IGUAL».
De facto, na Galiza não «se abla», 
fala-se. Como nós, ou quase.
Quem visita terras galegas ra-
pidamente percebe que não 
adianta tentar falar uma espécie 
de «portinhol», como os portu-
gueses costumam fazer noutras 
partes de Espanha. Na Galiza fa-
lamos português e toda a gente 
nos entende. E nós a eles. Por-
que, apesar do sotaque, o idioma 
é, basicamente, o mesmo. Ou, 
como defendem alguns filólogos, 
simplesmente o mesmo.
A razão é histórica e é conhecida: 
a partir do latim popular, fala-
do e imposto aos nativos pelos 
conquistadores romanos, foi ga-
nhando corpo uma nova língua 
que no século XII já se tinha auto-
nomizado e era falada em todo o 
noroeste peninsular (ou seja, no 
território que é agora o norte de 
Portugal e a Galiza). Essa língua – 
o galego-português – distinguia-
-se do leonês e do castelhano, 
usados pelos povos vizinhos de 
Leão e de Castela e até era muito 
considerada, a ponto de o rei-
-poeta castelhano Afonso X, o 
Sábio, que viveu na primeira me-

tade do século XIII, ter escrito as 
suas famosas Cantigas de Santa 
Maria em galego-português. A 
língua, que o rei tanto aprecia-
va, aprendeu-a na vila galega de 
Alhariz onde passou parte da sua 
infância. A poucas léguas de Alha-
riz fica Chaves, onde se falava do 
mesmo jeito. Falava e fala, como 
o viajante depressa se apercebe.
Foi a partir desses séculos XII e 
XIII que os destinos da Galiza e 
de Portugal levaram os povos e 
os territórios por caminhos dife-
rentes: a Galiza continuou ligada 
a Leão e depois a Castela e deles 
dependentes, ao passo que Por-
tugal conquistou a sua indepen-
dência e foi crescendo para sul. 
Por isso o falar galego-português, 
ao longo de tantos séculos, foi ga-
nhando, num território e no ou-
tro, diferentes entoações e, aqui e 
ali, algumas diferentes palavras. 
No entanto, e apesar dos percur-
sos diversos que a História lhes 
foi desenhando, ambos os povos 
mantiveram o seu falar comum 
que, do ponto de vista linguístico, 
os aproxima mais um do outro do 
que qualquer deles dos falantes 
de castelhano. Assim, por exem-
plo, na Galiza não se diz, como 
no resto da Espanha, «padre» 
nem «hijo», mas «pai» e «fillo», o 
«abuelo» é «avó», as «calles» são 

O falar galego
O Natal celebrado 
em Vila Nova 
da Barquinha

QUADRA NATALÍCIA

TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DE VN BARQUINHA

No fim de semana de 10 e 11 de 
dezembro, realizou-se, no Largo 
Santo António, junto à Igreja 
Matriz de Vila Nova da Bar-
quinha, o Mercado de Natal. O 
evento foi organizado pela Paró-
quia de Santo António de Vila 
Nova da Barquinha, com o apoio 
dos parceiros Câmara Munici-
pal, Agrupamento 583 do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) e 
CLDS 4G - 2 Gerações em Ter-
ra de Sorrisos.
Foram dois dias cheios da magia 
do Natal! Desde mascotes que 
tornaram todo o espaço mais di-
vertido e acolhedor, aos artesãos, 
sem esquecer a animação musical 
e um festival das sopas.
A Loja Social de Vila Nova da 
Barquinha promoveu, no dia 17, 
no Centro Cultural, juntamente 
com os seus parceiros, mais uma 
edição da Venda de Natal.
Com o objetivo de angariação de 
fundos para apoio aos mais des-
favorecidos, a iniciativa contou 
com a comercialização de acessó-
rios, artigos de decoração, utensí-

lios de cozinha, livros e brinque-
dos, entre outros.
A Venda de Natal funcionou no 
horário das 9h30 às 12h e das 
14h30 às 17h.
A Loja Social é um serviço que 
disponibiliza a famílias caren-
ciadas alimentos, roupa, calçado, 
brinquedos e conta com serviços 
de balneário e lavandaria. A con-
tribuição por parte da comuni-
dade é fundamental, seja a partir 
de doações de bens materiais ou 
géneros alimentares, bem como 
a partir da prestação de serviços 
mediante a realização de volun-
tariado.
No dia 18 de dezembro, às 17:30, 
a Igreja Matriz de Vila Nova da 
Barquinha acolheu o tradicional 
Concerto de Natal, uma orga-
nização da Associação Grupo 
Coral de Tancos com o apoio do 
Município.
O espetáculo contou com a parti-
cipação do Grupo Coral de Tan-
cos, e Yumiko Ishizuca (saltério e 
piano), com a direção da maestri-
na Ana Raquel Azeiteiro. 

«rúas», os «perros» são «cans» e o 
«rojo» é «vermello». Como cá. Por 
isso alguém me dizia que os gale-
gos falam português com sotaque 
espanhol – e essa parece-me ser 
uma síntese feliz. 
Ricardo Carvalho Calero (1910-
1990), proeminente filólogo e 
escritor nascido em Ferrol, foi o 
primeiro catedrático de Língua e 
Literatura Galegas e é considera-
do uma das figuras mais relevan-
tes da cultura galega do século 
XX. Santiago de Compostela lem-
bra-o num monumento com o 
seu busto e, por baixo, esta consi-
deração do próprio, reproduzida 
na ilustração desta crónica e que 
se transcreve tal qual:
«A FALA DA GALIZA, O POR-
TUGUÊS DE PORTUGAL, O 
PORTUGUÊS DE BRASIL, E OS 
PORTUGUÊS DOS DISTINTOS 
TERRITÓRIOS LUSÓFONOS FOR-
MAM UM ÚNICO DIASSISTEMA 
LINGUÍSTICO CONHECIDO ENTRE 
NÓS POPULARMENTE COMO GA-
LEGO E INTERNACIONALMENTE 
COMO PORTUGUÊS».
A fala galega é, portanto, a nossa 
fala. A nossa fala comum. Porque, 
como com razão gritava a picha-
gem no muro há muitos anos, «En 
Galicia e Portugal todos falamos 
igual».
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TEXTO PÉRSIO BASSO e FOTO JOSÉ ALFREDO LOPES

Registados 4000 m3 
de água por segundo

VN BARQUINHA

Devido às fortes precipitações 
de dezembro, o caudal do rio 
Tejo registou 4000 m3 de água 
por segundo, no passado dia 
13 do referido mês, conforme 
informação da Estação Hi-
drológica e Meteorológica de 

Almourol.
Nesse mesmo dia, a Autorida-
de Nacional de Emergência e 
Proteção Civil ativou o Plano 
Especial de Emergência para 
Cheias na Bacia do Tejo.
Por seu lado, o Serviço Muni-

cipal de Proteção Civil de Vila 
Nova da Barquinha recomen-
dou especial cuidado na circu-
lação junto a zonas ribeirinhas, 
historicamente mais vulneráveis 
a fenómenos de transbordo dos 
cursos de água.

A Associação 
de Bombeiros 
Voluntários 
aprova estratégia 
para o centenário

VN BARQUINHA

TEXTO e FOTO ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VN BARQUINHA

Com origem na palavra do la-
tim “anniversarius“, o aniversário 
significa “que acontece todos os 
anos”, é a comemoração de mais 
um ano. O termo é comumente 
utilizado para se referir a uma 
pessoa, organização ou institui-
ção quando completa mais um 
ano de vida, nada mais evidente 
disto que o dia em que celebra-
mos 97 anos de vida e serviços 
prestados à nossa comunidade 
(data de fundação 11 de novem-
bro de 1925).
Para este dia preparamos um 
conjunto de ações onde se pro-
curou honrar a memória de todos 
quantos aqui serviram, bombei-
ros voluntários, músicos, corpos 
sociais e sócios. O programa 
constou do hastear das bandeiras 
seguido de uma formatura geral 
para imposição de condecora-
ções, visita aos cemitérios, almo-
ço convívio para todos os cola-
boradores e respetivas famílias, 
após este, decorreu a reunião da 
comissão executiva para a prepa-
ração da celebração do centená-
rio da Associação, em 2025.
A estratégia aprovada para o cen-
tenário, visou definir pressupos-
tos de planeamento, enunciar ca-
minhos para a execução e reunir 
em devido tempo recursos. Os 
eixos de planeamento aprovados, 
assentam em seis ideias funda-
mentais:
(i) Intervir nas atuais instalações, 
construídas na década de oiten-
ta, para adequar as condições aos 
processos de trabalho e renova-
ção dos meios utilizados pelos 

operacionais;
(ii) Projetar e construir em local 
de destaque uma obra de arte que 
sinalize o centenário de vida e 
serviços prestados pela Associa-
ção, perpetuando a sua imagem 
para os gerações vindouros;
(iii) Publicar em livro o centená-
rio de atividade, tornando a obra 
uma evidência material históri-
co-cultural da Associação;
(iv) Publicar um livro de foto-
grafias e um vídeo, recorrendo ao 
acervo audiovisual existente;
(v) Planear e produzir artigos 
com a representação dos 100 
anos de vida e realizar um con-
junto de eventos envolvendo toda 
a comunidade, durante o ano de 
2025;
(vi) Desenvolver ações especifi-
camente destinadas à angariação 
de receitas, apoios e patrocínios 
envolvendo entidades, empresas 
públicas e privadas e sócios.
O plano estratégico e o crono-
grama com as ações, objetivos, 
indicadores e metas, encontra-se 
em construção e será oportuna-
mente divulgado. O plano inte-
gra esta estratégia e materializa a 
execução do processo de trabalho 
definido para a comissão executi-
va e subcomissões, concretizando 
assim os pressupostos de planea-
mento e os critérios aprovados.
Antes de concluir, manifestamos 
o nosso agradecimento a todos 
os colaboradores que hoje ser-
vem na nossa Associação e suas 
famílias, sem esquecer todas as 
pessoas que apoiam os Bombei-
ros Voluntários.
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TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

Município e STFPSSRA 
assinaram o Acordo Coletivo 
de Empregador Público

VN BARQUINHA

O Município de Vila Nova da 
Barquinha e o Sindicato dos Tra-
balhadores em Funções Públicas 
e Sociais do Sul e Regiões Autó-
nomas (STFPSSRA), assinaram 
no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, o Acordo Coletivo de 
Empregador Público (ACEP).
Fernando Freire, Presidente da 
Câmara, assinou o documento 
em representação do Município, 

na presença da Vice-Presidente, 
Marina Honório. Da parte do 
STFPSSRA, o acordo foi rubri-
cado por Ana Cristina dos Santos 
Banito Lopes Tomé, e Rodrigo 
António Ferreira Amado Rodri-
gues, mandatários e membros da 
Direção daquele sindicato.
O ACEP permite, além de ou-
tros direitos, recuperar 3 dias de 
férias para todos os trabalhado-

res, por via de avaliação positiva 
do SIADAP, limites do traba-
lho suplementar de 200 horas e 
dispensa a trabalhador dador de 
sangue ou de medula.
Atendendo às especificidades dos 
serviços que o Município de Vila 
Nova da Barquinha presta aos 
seus munícipes e utentes, e ain-
da os meios de que deve dispor 
para prossecução dos objetivos, 
importa salvaguardar os direitos 
dos trabalhadores necessários à 
sua realização, permitindo uma 
maior conciliação da vida pessoal 
e familiar com a vida profissional, 
elevando os níveis de motivação 
no desempenho das suas funções.
O documento entrará em vigor 
aquando da sua publicação em 
Diário da República. Terá uma 
vigência de 2 anos, renovando-se 
por iguais períodos.
O Acordo Coletivo de Empre-
gador Público foi aprovado na 
reunião do executivo camarário 
no passado dia 14 de dezembro.

Apresentação 
pública do novo 
portal de turismo 
do Município

VN BARQUINHA

TEXTO MUNICÍPIO DE VN BARQUINHA 
e FOTO ANA M. SANTOS

A apresentação pública do novo 
site de turismo de Vila Nova da 
Barquinha - visitbarquinha.pt -, 
decorreu no passado dia 16 de 
dezembro no Centro Cultural, 
com Fernando Freire, Presidente 
da Câmara, Paula Pontes, Verea-
dora do Turismo e Pérsio Basso, 

técnico de comunicação do mu-
nicípio.
No mesmo evento teve lugar 
uma apresentação do doce típi-
co "Pirilau do Frade Ambrósio", 
com a enóloga e empresária Te-
resa Nicolau.
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Os Passos de Sísifo     

Ensino público e educação privada

Professor Coordenador 
do Instituto Politécnico de Tomar

OPINIÃO  LUIZ OOSTERBEEK

Lisboa tem casernas catedrais
museus cadeias donos muito 

velhos
palavras de joelhos tribunais.

Parada sobre o cais olhando as 
águas

Lisboa é triste assim cheia de 
mágoas.

Manuel Alegre, 1974

Não será preferível corrigir, 
recuperar e educar um ser hu-

mano que cortar-lhe a cabeça?

F. Dostoievski, 1866

Deve a entrada nos museus ser 
paga por quem os visita, atra-
vés de um bilhete, ou por todos 
nós, através dos impostos? Esta 
questão é recorrente em relação 
a diversos serviços, das taxas 
moderadoras na saúde às propi-
nas no ensino.
É indiscutível que as receitas de 
“bilheteira” de diversos museus 
contribuem de forma signifi-
cativa para os respetivos orça-
mentos e, quando essa receita 
reverte para os museus (o que 
nem sempre acontece), é uma 
receita bem-vinda. Eis, pois, um 
argumento “forte” no sentido 
de que o público dos museus 
deve pagar. Creio, porém, que 
quem considera o pagamento 
de entradas nos museus uma 
coisa genericamente positiva 
está totalmente equivocado. E 
quem o defende no caso da saú-
de e do ensino também.
Os museus pagos fecham as 
portas a quem não tem dinheiro 
e são, objetivamente, produto-
res de Bolsonaros e similares. 
Claro que há quem não entre 
num museu gratuito por achar 
que “”não deve valer nada, se 
é de graça”, mas esses fazem 
parte da minoria com dinheiro 
e sem educação, que também 
só come alheiras de Mirandela 
em restaurantes com estrelas 
Michelin e só lê best-sellers de 
aeroporto. A questão que coloco 
é: deve o dinheiro público, ou de 
mecenas privados, ser aplicado 
aí? 
Há também quem diga que os 

museus se devem em grande 
parte autofinanciar com bilhe-
teira, no quadro do turismo etc. 
Mas será que não sabem fazer 
contas? Se é para ganhar dinhei-
ro, não será melhor investir no 
franchising de uma qualquer 
hamburgueria? 
Na vida em comunidade, como 
nas nossas casas, as diferentes 
atividades não se fazem todas 
no mesmo lugar e da mesma 
forma. Se vamos trabalhar, é 
normal sermos pagos por isso; 
se vamos comer, é comum pa-
garmos pela comida. Não co-
bramos aos nossos filhos traba-
lhos de casa “extra” em troca de 
cuidarmos deles quando estão 
doentes, e não os estimulamos 
a deitar comida fora quando fi-
cam sem fome. 
Não percebo, por isso, a lógi-
ca dos que dizem que se deve 
pagar porque “tudo tem um 
custo”. Claro que tem, mas a 
questão é que deve pagar quem 
beneficia de um serviço, e quan-
do um cidadão visita um museu, 
vai estudar ou dá entrada num 
hospital, não é apenas ele o be-
neficiário: todos ganhamos com 
isso, porque, nesses locais, se 
constrói a cidadania, a coesão 
social e a qualidade global da 
visa. 
O equívoco disto tudo é pen-
sar, por desconhecimento, que 
os museus cívicos (como ainda 
hoje se diz em Itália) estão mais 
próximos do espaço do empre-
go do que do espaço da família. 
Os museus, contrariamente às 
coleções privadas, foram feitos 
para todas famílias, para que 
não apenas as elites com dinhei-
ro, mas todos, possam aceder 
ao conhecimento. A alternativa 
a isto é a barbárie totalitária. E 
Deus sabe como estamos nesse 
caminho.
Há um segundo equívoco: o de 
que os museus têm público (ou 
o de que os estudantes e doen-

tes são “clientes”). Todos os que 
frequentam espaços culturais, 
educativos ou de saúde são uti-
lizadores de recursos a que têm 
direito, numa sociedade vincu-
lada à lógica dos direitos hu-
manos. Não são público passivo 
mas utilizadores participantes e 
ativos. 
Num debate há poucos dias em 
Abrantes, ouvi uma muito inte-
ressante palestra de economia 
da cultura, que mostrou como 
o “lucro” nos setores das artes, 
cultura e criatividade são sobre-
tudo grandes em países totali-
tários, enquanto um país como 
a França apresenta mesmo 
um saldo negativo entre o que 
gasta e o que recebe de forma 
direta em “venda de serviços”. 
Devíamos pensar nisso: de que 
serve ter um saldo positivo nas 
finanças da cultura, quando as 
contas culturais (fragilidade nas 
formações académicas, xenofo-
bia, abandono escolar, violência 
doméstica, barbárie nas redes 
sociais, etc.) são motivo de ver-
gonha?
Andamos muito enganados 
quando reduzimos o espaço pú-
blico a um ensino formal e não 
apoiamos as famílias na tarefa 
da educação em comunidade.
Quando eu tinha 17 anos, vivia 
em Lisboa e ia tendo dinheiro 
para, quase todos os dias poder 
beber uma imperial e ir ao cine-
ma (a cinemateca). Não tinha 
dinheiro para jantares de curso, 
mas lia livros, via filmes e per-
corria os museus sem pagar. 
Quantos jovens podem fazer 
isso hoje? 
Ainda há por aí uma Lisboa, ou 
um Médio Tejo, para jovens sem 
dinheiro no bolso?

O Cine-Teatro 
São Pedro exibe 
"Avatar: 
O Caminho 
Da Água"

No próximo dia 7 de janeiro, o 
Cine-Teatro São Pedro, em Al-
canena, irá exibir o filme "Ava-
tar: O Caminho Da Água", por 
apenas 3 €, o bilhete.
O filme é aconselhado para 
maiores de 16 anos.
Filme: Avatar: O Caminho Da 
Água (m/16)
Data: 7 de Janeiro
Hora: 21h00
Entrada: 3€
Sinopse:
"Avatar - O Caminho da Água" 

decorre uma década após os 
acontecimentos do primeiro fil-
me e conta a história da família 
Sully ( Jake, Neytiri e os seus fi-
lhos), os seus problemas, as lon-
gas distâncias que vão percorrer 
para se manterem a salvo, as ba-
talhas que lutam para se man-
terem vivos, e as tragédias que 
suportam.

Bilheteira: 939 091 303
Horário: De terça a sexta das 
16h00 às 19h00

TEXTO CINE-TEATRO SÃO PEDRO e NA

ALCANENA



FACEBOOK.COM/JORNAL-NOVO-ALMOUROL

REGIÃO 09JANEIRO  2023

RECORDAÇÃO
Seu marido, filhos, nora e genro, 
netos, bisnetos e restante família 
recordam com eterna saudade este 
seu ente querido na passagem do 2º 
aniversário do seu falecimento.

No dia 15 de Janeiro de 2023 pelas 
09h30, será celebrada missa pelo seu 
eterno descanso, na Igreja Matriz de 
Atalaia.

Que repouse para sempre 
na paz do Senhor.

Alice do Céu
Jorge Borges

ATALAIA

Nasceu – 08 Nov 1934
Faleceu – 11 Jan 2021

Filósofo

OPINIÃO  JOSÉ ALVES JANA

Marca d’ Água     

Ouviram-se as reações de alar-
me? Quem? onde? quando? 
como?
Em dezembro, foram conheci-
dos os resultados de diagnósti-
co da saúde mental dos nossos 
adolescentes (5º, 8º e 10º anos). 
Foram «alarmantes», «preocu-
pantes»… por isso devem ter 
ocorrido reações alarmadas, 
preocupadas, com o facto de os 
nossos adolescentes estarem 
com uma saúde mental pior que 
há quatro anos.
Como é que é possível que 
27,7% digam sentir-se infelizes? 
Um em cada quatro já recorreu 
a lesões corporais para lidar 
com sentimentos negativos. 
Quase um em cada 10 afirma 
sentir medo todos os dias. E por 
aí fora.
As interpretações são muitas. 
Efeitos da pandemia, é uma de-
las; susto pela guerra que tinha 
começado; desagrado com a es-
cola é ainda outra. (Hipótese: a 
escola interessa cada vez menos 
pois o que interessa é o telemó-
vel que vão usar no intervalo.)
Mas não deve ser apenas isso. 
Deve ser, em boa medida, um 
outro vasto conjunto de fato-
res. Temos andado a educar os 
nossos filhos para a vida num 
mundo alcatifado, que não exis-
te. Demos-lhes telemóveis e 
computadores para o quarto e 
eles tornaram-se dependentes 
e, por isso, têm dificuldade em 
adormecer e, de novo por isso, 
dormem pouco e ainda por isso 
sentem-se cansados, nervosos, 

ansiosos e pouco capazes de 
lidar com a pressão da escola. 
Têm muita dificuldade em lidar 
com a pressão da avaliação: 
mas já alguém lhes ensinou 
que, na vida, terão a pressão da 
avaliação todos os dias? O onli-
ne e similares amestrou-os num 
processo de sedução gostosa 
seguida de uma compensação 
imediata. Será sempre assim ao 
longo da vida?
Há ainda um fator importante: 
os pais, tudo o indica, não de-
vem andar melhor que os filhos. 
Outro fator: a comunicação so-
cial semeia preocupação ser 
dar razões de esperança. Onde 
é que os nossos adolescentes 
podem ir encontrar apoio, ra-
zões e exemplos de como viver 
as dificuldades e superar os obs-
táculos?
Estamos a falhar como cultura. 
Estamos organizados… não se 
sabe bem para quê. Mas se os 
nossos adolescentes estão, nes-
tas proporções, a perder a vida, 
que viver assim não é vida boa, 
então é sinal de que não anda-
mos no bom caminho.
Sejamos claros. Nada se cons-
trói de sólido sem uma boa saú-
de mental por base. Além disso, 
esta ferida agora revelada na 
saúde mental dos nossos ado-
lescentes vai ter efeitos a longo 
prazo se não forem tomadas 
medidas de recuperação. Que 
devem somar-se às de preven-
ção para os adolescentes e jo-
vens ainda não afetados.
Este é um dos grandes resul-

Nada se 
constrói de 
sólido sem 
uma boa 
saúde mental 
por base

tados de uma cultura do quei-
xume, do consumo fácil e da 
espera de que alguém resolva 
os problemas. Há alguém dis-
ponível para um trabalho a 
favor da responsabilidade por 
si, da inteligência emocional, 
do esforço e da persistência, 
da análise seguida da ação, do 
trabalho para objetivos esclare-
cidos, da confiança nos outros e 
no trabalho em parceria…? Isso 
é outra cultura. Para um futuro 
diferente. Sim, porque “a vida é 
dura, para quem é mole”, dizia 
um amigo meu.
É preciso convocar todos os 
parceiros para debater o pro-
blema e decidir medidas: nos 
conselhos locais de ação social, 
nas escolas, nas autarquias, 
nas associações de pais, nas 
famílias… Não podemos ficar 
tranquilos, nem deixar aos ado-
lescentes e jovens a responsabi-
lidade de saírem por si mesmos 
do buraco em que os deixámos 
cair. Ah, e dar a palavra aos ado-
lescentes e aos jovens. Não po-
demos falar por eles.

Como é isso?!
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ORTIGA

Inaugurada a exposição 
Vale do Junco e o passado 
Romano no território 
de Mação 

Foi inaugurada no passado sá-
bado, dia 10 de dezembro no 
Núcleo Museológico de Or-
tiga, uma fantástica e inédita 
exposição sobre o passado ro-
mano no Concelho de Mação, 
com destaque para o Balneário 
Romano de Vale do Junco mas, 
ainda, com muitas peças de ou-
tros locais do nosso Concelho, 
algumas ainda nunca apresen-
tadas à população.
A exposição foi inaugurada pelo 
Professor Luiz Oosterbeek, que 

TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DE MAÇÃO

falou sobre a importância ar-
queológica desta exposição e 
referiu ainda que estão já agen-
dados trabalhos no Balneário 
Romano em Ortiga, a partir 
de maio do ano que vem, e pelo 
Presidente da Câmara, Vasco 
Estrela, que salientou que esta 
será a primeira homenagem a 
todos os que contribuíram para 
estas descobertas tão importan-
tes. 
A exposição foi depois apresen-
tada a todos os presentes pelo 

Professor Fernando Coimbra.

A exposição pode ser visitada 
nos dias normais de funciona-
mento do Núcleo:
quarta: manhã - das 9h30 às 
12h30
sexta: tarde - das 14h30 às 
17h30
Sábado: manhã - das 10h00 às 
13h00
Domingo: manhã - das 14h30 
às 17h00
Feriados: encerrado

Roteiro do Tejo: dos territórios, das pessoas e das organizações

OPINIÃO  LUIS MOTA FIGUEIRA

Neste momento, em que mui-
tos seres humanos sofrem 
impiedosamente porque ata-
cados por uma máquina de 
guerra a mando de uma per-
sonagem nostálgica, há coisas 
da vida tão simples como o 
direito à vida. Num tempo em 
que se armam tantas retóricas 
sobre a dignidade humana e 
as Nações Unidas apresentam 
dezassete objetivos para o de-
senvolvimento sustentável e 
conquistas tecnológicas nos 
surpreendem todos os dias, o 
retrocesso orientado à barbárie 
está, apesar disso, em curso. 
Acelerado. A Democracia está 
a ser atacada em várias frentes. 
Cada vez se torna mais claro 
que os interesses em jogo no 
contexto da guerra declarada 
pela Rússia contra a Ucrânia (há 
precisamente trezentos dias), 
revestem-se de novos cambian-
tes. Na história internacional, 
invadir a Ucrânia a pretexto de 
se combater nazis ou invadir 
o Iraque para aniquilar o regi-
me político detentor de armas 
de destruição massiva têm, no 
balanço que o tempo joeirou e 
clarificou um significado simi-
lar? De destruição de valores? 
Sem dúvida! Todos os dados 
que enquanto cidadãos vamos 
possuindo mostram-nos mas-
sacres, mortes de civis, atroci-
dades físicas e morais, formas 
indignas de tratar o semelhan-
te. Dirão alguns que sempre foi 
assim. Dirão outros que estas 
situações refletem um mundo 
tecnologicamente mais evolu-
ído. Dirão, ainda outros, que a 
diplomacia e as necessidades 
políticas dos governantes, de-

terminam  meios e modalida-
des sustentando as suas visões. 
Dirão ainda, alguns outros, que 
tudo isto se liga com o deslum-
bramento do poder de algumas 
personalidades sinistras que, 
de quando em vez, aparecem 
nas vidas das sociedades. To-
dos estes argumentos parecem 
ter base de apoio. Concedo que 
nesta análise escapam-me, 
enquanto cidadão comum e, 
provavelmente, a laborar em 
erro devido às atuais verdadei-
ras e falsas notícias. As últimas 
baralham o jogo. Concedo que 
sim: as coisas não são assim 
tão simples. Mas, nesta con-
cessão não posso esquecer 
nem a Ucrânia, nem o Irão. No 
primeiro caso, uma agressão 
externa, brutal e indigna da De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos. No segundo caso, 
uma agressão interna, brutal e 
indigna para com a mesma De-
claração. A subjugação de uns 
cidadãos por outros decorre de 
lideranças ditatoriais que sub-
jugam os restantes. Noutros ca-
sos sob práticas similares pro-
piciadas, por vezes, através do 
sistema democrático. Os ódios 
contra os civis bombardeados 
na Ucrânia e os seres humanos 
perseguidos e mortos no Irão a 
propósito de imposições pela 
força renegam o primado uni-
versal. Depois do assassinato 
de uma jovem iraniana, Masha 
Amini, soubemos hoje da proi-
bição das mulheres frequenta-
rem a Universidade. O direito à 
educação é um direito à Huma-
nidade. Este direito precisa ser 
cuidado por todos Nós. Urgen-
temente e sem concessões.          

A importância das coisas 
simples da Humanidade

Professor Coordenador
Ciências Sociais  | IPT
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COMUNICADO DE IMPRENSA

Comissão 
Europeia aprova 
Programa Centro 
2030

A Comissão Europeia aprovou 
o Programa Regional do Centro 
(Centro 2030) para o próximo 
período de programação 2021-
2027. Através deste Programa, 
gerido pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Re-
gional do Centro (CCDRC), a 
região Centro dispõe de 2,2 mil 
milhões de euros de fundos euro-
peus para financiar investimentos 
na região.
No quadro da Política de Coesão 
da União Europeia, o Programa 
Centro 2030 destina-se a promo-
ver a competitividade da econo-
mia, a sustentabilidade ambiental 
e a valorização do território e das 
pessoas na região. Através deste 
programa pretende-se operacio-
nalizar a estratégia de desenvol-
vimento da região e as estratégias 
sub-regionais das Comunidades 
Intermunicipais.
Para a Presidente da CCDRC, 
Isabel Damasceno, “a aprovação 
do Programa Centro 2030 mar-
ca o fim de um longo processo de 
reflexão de toda a região, iniciado 
com a aprovação da Visão Estra-
tégica para a Região Centro 2030 
em 2020 e com a revisão da Es-
tratégia Regional de Especializa-
ção Inteligente (RIS3) do Cen-
tro em 2021. O Programa Centro 
2030 é, sem dúvida, uma oportu-
nidade para a região diminuir as 
disparidades económicas e sociais 
e responder ao problema demo-
gráfico e aos desafios da emer-
gência climática e da descarbo-
nização. É um programa muito 
focado nas políticas territoriais, 
reforçadas pelo processo de des-
centralização que está a decorrer”. 
O Centro 2030, alinhado com as 

prioridades da União Europeia, 
estrutura-se em cinco objetivos 
estratégicos: 
- Centro mais competitivo e in-
teligente, investindo na inovação, 
na digitalização, na competitivi-
dade das empresas, nas compe-
tências para a especialização inte-
ligente e no empreendedorismo;
- Centro mais verde, investindo 
na sustentabilidade, na econo-
mia circular, na transição energé-
tica e na mobilidade urbana sus-
tentável;
- Centro mais conectado, através 
de intervenções de modernização, 
requalificação e reforço de troços 
da rede ferroviária regional;
- Centro mais social e inclusi-
vo (Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais), apoiando o emprego de 
qualidade, a educação, as compe-
tências, a inclusão social e a igual-
dade de acesso aos cuidados de 
saúde; 
- Centro territorialmente mais 
coeso e próximo dos cidadãos, 
através do apoio a estratégias de 
desenvolvimento sub-regional e 
local e ao desenvolvimento urba-
no sustentável.
Além do Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional (FE-
DER) e do Fundo Social Euro-
peu (FSE), o Centro 2030 inclui 
o Fundo para a Transição Jus-
ta (FTJ), destinado a mitigar, no 
Médio Tejo, os impactos socio-
económicos da transição para a 
neutralidade carbónica resultan-
tes do encerramento da Cen-
tral Termoelétrica do Pego, em 
Abrantes, através do apoio à di-
versificação da atividade econó-
mica do território e aos trabalha-
dores afetados.

TEXTO CCDRC

ABRANTES

Presidente da República 
visitou Abrantes por 
ocasião do 1º aniversário 
do Museu Ibérico
de Arqueologia e Arte
TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DE ABRANTES

O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, este-
ve no concelho de Abrantes no 
passado dia 7 de dezembro para 
uma visita dedicada aos Mu-
seus de Abrantes, na véspera do 
primeiro aniversário do Museu 
Ibérico de Arqueologia e Arte 
de Abrantes (MIAA).
A visita de Marcelo Rebelo de 
Sousa ao concelho de Abrantes 
teve início com uma paragem 
na exposição do I Centená-
rio do Tramagal Sport União 

“Troféus, Imagens e Mer-
chandising”, no edifício da 
TTL – Tuna Tramagalense, 
em Tramagal, onde assinou o 
Livro de Honra e se registou 
como associado do TSU com 
o número 1000, seguindo de-
pois para uma visita guiada ao 
Museu Metalúrgica Duarte 
Ferreira, que recebeu o Prémio 
Museu do Ano 2018 atribuído 
pela Associação Portuguesa de 
Museologia.
Já em Abrantes, o Presidente 

da República visitou o Pan-
teão dos Almeida, na Igreja de 
Santa Maria do Castelo, museu 
cujo projeto de requalificação 
foi premiado na edição deste 
ano dos “Loop Design Awar-
ds” nas categorias de “People´s 
Choice Award 2022” e “Inte-
rior | Exhibition & Museum” 
e recebeu também a distinção 
de “Gold Winner” na categoria 
de “Interior Design – Exhibits, 
Pavilions & Exhibitions” nos 
Muse Design Awards 2022.
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Regularize a sua 
assinatura

Os assinantes são a base do Jornal Novo Almourol e o seu contributo é o que 
o faz perdurar no tempo. 
Perante a impossibilidade de fazer a coleta porta a porta de todos os assinan-
tes pedimos que o façam através de transferência bancária de forma cómoda 
e segura.
Caso tenha dúvidas acerca dos anos pagos e/ou em atraso pode contactar-nos 
ou deslocar-se à sede do Jornal.
Agradecemos o seu contributo.

Através do IBAN:
PT50 0035 0876 000 12074130 13

ou contacte:
CIAAR- Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo

Largo do Chafariz Nº3
2260-419 Vila Nova da Barquinha

novoalmourol@gmail.com
Tlf: 249 711 209


