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Professores realizam ação 
de reivindicação

Educadores e Professores 
do Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova da Barqui-
nha, levaram a cabo uma 
ação de luta pela melhoria 
das condições de trabalho.
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Barquinha 
Saudosa 
mantém 
tradição 
e foi cantar  
as Janeiras

p07

CIEC 
de parabéns 
pelo seu 
10º ano
de atividade

Grupo de Cantares 
Barquinha Saudosa ofe-
receu périplo por vários 
locais e instituições do 
concelho, para entoar 
cânticos de ano novo.
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Centro Integrado de 
Educação e Ciências 
(CIEC) de Vila Nova da 
Barquinha, celebrou dez 
anos, no passado dia 6 de 
janeiro. A Universidade 
de Aveiro, parceira do 
Centro, esteve represen-
tada.
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Oleões instalados em todas as 
freguesias de VN Barquinha

No passado dia 11 de 
janeiro, a UDA recebeu 
a visita do Secretário de 
Estado da Juventude e 
do Desporto e da Vice-
-Presidente do IPDJ, Sele-
ne Martinho.

Secretário de Estado visitou 
União Desportiva Atalaiense
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Barquinha Saudosa cantou 
as Janeiras junto aos Paços 
do Concelho
TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

A tradição manteve-se e o 
Grupo de Cantares Barqui-
nha Saudosa foi à Praça da 
República, junto aos Paços do 
Concelho, cantar as Janeiras 
ao Executivo Municipal e aos 

VN BARQUINHA

trabalhadores do Município. 
Após dois anos de interregno 
devido à pandemia, o grupo 
voltou a animar e a propor-
cionar momentos de alegria, 
sob a presença do presidente 

da Câmara, Fernando Freire. 
Depois desta pequena atuação, 
o grupo iniciou um périplo por 
vários locais e instituições do 
concelho, para entoar cânticos 
de ano novo.

CASTELO DE ALMOUROL

Monumento Nacional volta 
a reabrir ao público

O Castelo de Almourol rea-
briu ao público, no passado 
sábado, dia 14 de janeiro.
Após o encerramento devido 
ao mau tempo, o monumento 
nacional reabre com algumas 
condicionantes, podendo vir 
a f icar interditadas as passa-
gens em caso de subida dos 
caudais.

TEXTO MUNICÍPIO DE VN BARQUINHA

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

Alunos visitam 
QUAKE, Centro 
do Terramoto 
de Lisboa

VN BARQUINHA

No passado dia 26 de janeiro, 
os alunos do 9º B da Escola D. 
Maria II, Vila Nova da Bar-
quinha, visitaram o QUAKE 
– Centro do Terramoto de Lis-
boa. A visita é o prémio para o 
projeto vencedor da 5ª Edição 
do Prémio Municipal de Em-
preendedorismo em Ambiente 
Escolar, uma iniciativa da Câ-
mara Municipal em parceria 
com o Agrupamento de Escolas.
A Vereadora do Pelouro da 
Educação, Paula Pontes, mar-
cou presença no momento da 
partida.
Criada em 2015, esta iniciati-
va de “Empreendedorismo em 
ambiente escolar” destina-se a 
alunos que se encontrem a fre-
quentar um estabelecimento 
de ensino do concelho de Vila 
Nova da Barquinha. Em 2022 
foi lançada a quinta edição, 
tendo sido rececionada uma 
candidatura denominada “Mar-
cadores com História”, projeto 

desenvolvido por 24 alunos da 
turma do 8ºB da Escola D. Ma-
ria II.
Após deliberação do júri, reu-
nido em novembro de 2022, 
foi atribuído o prémio ao único 
projeto apresentado a concurso, 
que consiste na criação de uma 
empresa de conceção de marca-
dores para livros com imagens 
alusivas a locais/monumentos 
do concelho de Vila Nova da 
Barquinha.
O prémio foi aprovado pela Câ-
mara Municipal, sob proposta 
do Presidente, sendo o seu obje-
to coordenado em conjunto com 
o representante do Agrupamen-
to de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha. Foi, assim,  atribuída 
uma visita à exposição interativa 
QUAKE – Centro do Terra-
moto de Lisboa - Recriação do 
Terramoto de 1755, aos alunos 
e respetivos professores (dois), 
que acompanharam a imple-
mentação do projeto.
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ALCANENA

Estão abertas 
inscrições 
para conclusão 
de escolaridade 
e certificação 
de competências

O Centro Qualifica do Agru-
pamento de Escolas de Alcane-
na tem como missão contribuir 
para o elevar das qualificações 
da população, através não só da 
conclusão da escolaridade, mas 
também de vários tipos de for-
mação, incluindo certificações 
profissionais.
Mediante um diagnóstico do 
perfil de cada interessado, pro-
cede-se ao encaminhamento 
para a modalidade formativa 
mais adequada ou para um 
Processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de 
Competências (RVCC), no 
caso de o candidato à certifi-

TEXTO CENTRO QUALIFICA AEALCANENA

cação ter uma experiência de 
vida que lhe permitiu adquirir 
as competências exigidas pelo 
referencial de RVCC.
A qualquer pessoa que aumen-
te as suas qualificações através 
de Processos de Reconheci-
mento, Validação e Certifica-
ção de Competências (RVCC), 
será dado um apoio de 600€. O 
referido apoio designa-se por 
"Acelarador Qualifica" e está 
incluído no Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR),  em 
curso no país.
Para mais informações pode 
entrar em contacto através do 
número: 969876358.

Novo Comandante 
do Regimento 
de Paraquedistas, recebido 
nos Paços do Concelho, 
apresentou os tradicionais 
cumprimentos

VN BARQUINHA

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

O novo Comandante do Re-
gimento de Paraquedistas, Co-
ronel José Eduardo Blanc 
Capinha Henriques, foi hoje 
recebido nos Paços do Conce-
lho de Vila Nova da Barquinha, 

pelo Presidente da Assembleia 
Municipal, António Ribeiro, 
e pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Freire, 
para a tradicional apresentação 
de cumprimentos.
Após a primeira reunião de tra-
balho, o comandante em início 
de funções, sucessor do Co-
ronel Miguel Silva, visitou as 
instalações dos serviços muni-
cipais, entre outros equipamen-
tos geridos pela autarquia.
O Coronel de Infantaria Para-

quedista, José Eduardo Blanc 
Capinha Henriques, nasceu 
a 04 de fevereiro de 1968, em 
Angola, tem 54 anos de idade 
e 34 anos de serviço. Foi pro-
movido ao atual posto em 01 de 
março de 2022.
O Regimento de Paraquedistas 
é uma unidade militar emble-
mática, sediada na freguesia de 
Praia do Ribatejo, concelho de 
Vila Nova da Barquinha, desde 
1956, fazendo parte da memó-
ria e da história deste território.
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A BEM DIZER… 

Historiador

OPINIÃO  ANTÓNIO MATIAS COELHO

Estão inquestionavelmente na 
moda os passadiços. Os do Pai-
va, no concelho de Arouca, foram 
os primeiros a alcançar fama 
nacional e a atrair multidões, 
seguindo-se-lhe muitos outros, 
de Melgaço a Lagos, duas deze-
nas ou mais. Entre eles e para ci-
tar apenas alguns, encontram-se 
os do Sistelo (Arcos de Valdevez) 
no Norte, do Orvalho (Oleiros), 
do Penedo Furado (Vila de Rei) e 
do Agroal (Ourém) no Centro, da 
Amieira do Tejo (Nisa), do Alamal 
(Gavião) e do Gameiro (Mora) no 
Alentejo ou do Carvoeiro (Lagoa) 
no Algarve. E agora, acabados 
de inaugurar, os do Mondego, 
no concelho da Guarda, na serra 
da Estrela – a meu ver os mais 
encantadores de todos os que já 
percorri.
Para além de constituírem um 
convite à caminhada, que é das 
atividades mais saudáveis que 
podemos praticar, os passadi-
ços dão-nos a possibilidade de 
ir a sítios onde, sem eles, seria 
completamente impossível che-
gar. Estes do Mondego são por-
ventura o melhor exemplo disso: 
começam na barragem do Cal-
deirão, cuja albufeira abastece 
de água a cidade, descem a ín-
greme e deslumbrante garganta 
até à ponte da Mizarela sobre o 
Mondego e, perto de Vila Soei-
ro (a aldeia do cabo do mundo, 
como aqui dizem, por ser nela o 
fim da estrada), seguem rio aci-
ma, a meia encosta, ora numa 
margem ora na outra, cruzando 
as águas em pontes suspensas, 
num universo de pura nature-
za. Na imensidão deste espaço, 
com uns doze quilómetros de 
extensão até Videmonte, só nós, 
a montanha e o rio, mais uns 
quantos caminheiros que vêm 
em sentido contrário, uma ou 
outra ave que paira em busca de 
presa e o permanente cantar das 
águas deste Mondego jovem, sal-
tando de pedra em pedra.
O que hoje é privativo de anda-
dores foi, em tempos não muito 
distantes, sítio de sobrevivência 
para muita gente pobre que tra-
tava de construir socalcos para 
segurar as terras e criar condi-
ções para delas arrancar algum 
sustento. Há por ali ruínas de 
muitas habitações, quase todas 

de granito como se compreende, 
mas já não se percebem os cami-
nhos que as ligavam ao fundo do 
vale e deixaram de ser andados. 
Como há restos, mais ou menos 
conservados, de antigas azenhas 
que aproveitavam a força da 
água para moer o cereal com que 
se faria o pão no forno mais pró-
ximo que houvesse. E, a certa al-
tura do percurso, surpreende-se 
o visitante com o que permanece 
de antigas fábricas de fiação e 
tecelagem da lã, instaladas nas 
margens do rio pela mesma ra-
zão, onde se fabricaram milha-
res incontáveis de cobertores, 
sobretudo dos de papa ou man-
tas lobeiras como também são 
conhecidas. Todo esse mundo 
morreu, apenas deixando me-
mórias. Já nem sequer ovelhas 
se vislumbram pelas encostas 
além, nestas serranias que, di-
zem, sempre as tiveram em gran-
de número desde os tempos de 
Viriato.
Há outra casa, esta não para se 
morar, que surge bem conser-
vada a quem vai no passadiço. É 
a da central elétrica do Pateiro, 
uma das primeiras construídas 
em Portugal, ainda no século XIX 
(1899), permitindo à Guarda ser 
a terceira cidade do país a be-
neficiar da eletricidade. A água 
para a turbinação é desviada 
do Mondego umas centenas de 
metros a montante, seguindo à 
cota enquanto o rio vai descendo 
até o desnível ser bastante para 
a queda poder produzir o efeito 
pretendido. E, ainda mais a mon-
tante, uma outra importante 
obra de engenharia: um açude 
que barra a água do rio para a 
desviar, através de um túnel com 
mais de dois quilómetros que a 
conduz, em transvase, para a al-
bufeira do Caldeirão onde come-
çámos a caminhada.
No fim do percurso temos Vide-
monte. É uma agradável surpre-
sa esta aconchegada aldeia ser-
rana, ainda com bastante vida 
e gente que nos sorri. Chega-se 
a ela com o cansaço próprio de 
quem subiu e desceu milhares 
de degraus e a sensação boa do 
privilégio que foi este andar de 
umas quatro a cinco horas pelos 
encantos dos meandros de um 
dos mais altos rios de Portugal.

Do Caldeirão a Videmonte

A magia dos passadiços do MondegoDiretor do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha presente 
no Congresso 'Iniciativa 
Estratégica para 
a Inovação Pedagógica'

EDUCAÇÃO

O Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha, atra-
vés do seu Diretor, Paulo Tava-
res, foi convidado a participar 
num importante evento inter-
nacional da área da pedagogia, 
realizado na Universidade de 
Coimbra, entre os dias 9 a 11 
de janeiro 2023. 
O convite para  a “Iniciativa 
Estratégica para a Inovação 
Pedagógica” incluiu a presença, 
a parceria e a participação nos 
workshops e mesas redondas,  
com a participação de cinco es-
colas Projeto-Piloto de Inova-
ção Pedagógica (PPIP) e vários 
estabelecimentos de ensino su-
perior de vários países, incluin-
do a Universidade de Coimbra 
como dinamizadora do evento.
Assim, o Professor Paulo Tava-
res apresentou o caso de sucesso 
educativo de Vila Nova da Bar-
quinha, descrevendo os pontos 
fortes e fragilidades do projeto 
piloto PPIP, narrando a história 
da aposta pedagógica do agru-
pamento e da autarquia e, por 
fim, identificando as marcas da 
inovação na comunidade, des-
de logo pela crescente procura 
dos nossos estabelecimentos de 
ensino pelas famílias dos conce-
lhos limítrofes.  
Para além da Barquinha, uma 
das cinco escolas PPIP presen-
tes, também usaram da palavra, 
docentes da Universidade de 

Coimbra, assim como os con-
vidados Instituto Tecnológico 
de Monterrey e Arizona State 
University, duas universida-
des líderes a nível mundial no 
campo da inovação pedagógica, 
que celebraram, igualmente, 
protocolos de colaboração pe-
dagógica com a universidade 
conimbricense. 
Paulo Tavares assinou o proto-
colo no dia 9 de janeiro, com 
Jorge Blando (Monterrey, Mé-
xico), Dale Johnson (Arizona, 
USA), Rodrigo Capelato (SE-
MESP — Univerdade Corpo-
rativa, S. Paulo, Brasil)), Fábio 
Reis (STHEM Brasil), Nuno 
Mantas (Agr. Águas Belas), 
Mário Rocha (Agr. Cristelo), 
Paulo Almeida (Agr. Fernando 
da Silva), Cesário Silva (Agr. 
Marinha Grande Poente) e 
Amílcar Falcão (Univ. Coim-
bra).
O grande objetivo, que inclui 
as escolas da Barquinha, é o de 
“dar o primeiro passo na cons-
trução de um ecossistema in-
ternacional de formação de do-
centes em inovação pedagógica 
numa perspetiva de construção 
da escola do futuro.”
Assim, o Agrupamento da Bar-
quinha está incluído no grupo 
restrito de escolas Projeto-
-Piloto de Inovação Pedagógica 
(PPIP) que firmou um protoco-
lo de colaboração para a criação 

de um ecossistema que englobe 
as comunidades escolar e acadé-
mica. 
A colaboração prevista abran-
ge oportunidades de formação 
para professores e lideranças 
das escolas; a permuta interna-
cional de professores e estudan-
tes; a promoção de ‘Laborató-
rios de Imersão Pedagógica’; a 
preparação de propostas para a 
condução de projetos de inves-
tigação conjuntos no campo da 
inovação pedagógica e ativida-
des de inovação e transferências 
do saber.
Segundo o site da Universida-
de de Coimbra, “a ‘Iniciativa 
Estratégica de Inovação Peda-
gógica’ enquadra-se no ‘Living 
the Future Academy’”, liderado 
pela Universidade de Coimbra 
e financiado pelo PRR—Plano 
de Recuperação e Resiliência. 
Este projeto pretende contri-
buir para uma aliança estrutu-
ral, com instituições interna-
cionais e de diferentes níveis 
de ensino, capaz de ponderar e 
adequar (de forma consistente 
e refletida) modelos de ensino-
-aprendizagem aos desafios 
das sociedades atuais e de um 
novo perfil de estudantes. Para 
tal, comportará uma agenda 
de trabalho anual, integrando 
formação, mobilidade, investi-
gação e construção conjunta de 
referenciais.

TEXTO e FOTO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VNB
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CIEC corta o bolo do 10.º 
aniversário

VN BARQUINHA

Foi na presença daqueles que 
foram considerados os “pais” 
do projeto - Miguel Pombei-
ro, então Presidente da Câma-
ra e atual Secretário Executivo 
da Comunidade Intermunicipal, 
e Ana Rodrigues, mentora e 
primeira Diretora - que se as-
sinalou, no dia 6 de janeiro, nas 
instalações da Escola Ciência 
Viva, uma década de existência 
de um dos estabelecimentos de 
ensino e divulgação de ciência 

mais inovadores em Portugal, 
o Centro Integrado de Educa-
ção e Ciências (CIEC) de Vila 
Nova da Barquinha.
A cerimónia foi presidida por 
Fernando Freire, responsável pelo 
Executivo Municipal, acompa-
nhado por Paula Pontes, Ve-
readora do Pelouro da Educa-
ção, na presença do Diretor do 
Agrupamento de Escolas, Paulo 
Tavares e do Reitor da Univer-
sidade de Aveiro (UA), Paulo 

Jorge Ferreira, assim como de 
Fernanda Couceiro e de Jorge 
Adelino Costa, Professores da 
UA, entidade parceira no pro-
jeto desde a sua génese, entre 
outros convidados.
Após os discursos e antes do 
corte do bolo, houve tempo 
para uma visita ao laboratório, 
terminando o dia de festa com a 
atuação do Grupo de Cantares 
Barquinha Saudosa e os tradi-
cionais cânticos das janeiras.

TEXTO e FOTO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VNB

Educadores 
e Professores 
da Barquinha 
realizaram 
ação de luta

VN BARQUINHA

Com a adesão da esmagadora 
maioria dos educadores e profes-
sores do agrupamento de escolas 
de Vila Nova da Barquinha, os 
docentes realizaram, na manhã 
de 10 de janeiro 2023,  uma ação 
de luta na Escola D. Maria II e 
na Escola Ciência Viva da Bar-
quinha com o objetivo de reivin-
dicar a melhoria das condições 
de trabalho.
Concretamente, os professores 
e educadores exigem a defesa 
da Escola Pública, extinção das 
quotas de acesso ao 5⁰ e 7⁰ es-

calões, fim das ultrapassagens, 
recuperação integral do tempo 
de serviço, reverter a redução 
da componente letiva (Artº 79) 
para componente individual de 
trabalho, mais investimento para 
a inclusão escolar, concursos por 
graduação profissional, respeito 
pela classe docente, mais valores 
de cidadania, subsídio de deslo-
cação e alojamento.
Esta ação de luta foi coordenada 
pelo SIPE - Sindicato Indepen-
dente de Professores e Educa-
dores.

TEXTO PÉRSIO BASSO e FOTO EVELINA GASPAR

Biblioteca Municipal cria Clube de Leitura

VN BARQUINHA

A pensar no quanto os livros 
podem marcar as nossas vidas, 
a Biblioteca Municipal de Vila 
Nova da Barquinha prepara-se 
para constituir um Clube de 
Leitura.
Assim sendo, convidamos os 
entusiastas da leitura, e não me-
nos importante, os entusiastas 
da partilha de opiniões e da tro-
ca de impressões, a juntarem-se 
a nós nestes encontros regulares 
que terão lugar na Biblioteca, 

um espaço que se pretende de 
liberdade e de convívio.
O Clube de Leitura estará aber-
to à participação de todos, e terá 
entrada livre, pressupondo no 
entanto a prévia inscrição atra-
vés do e-mail biblioteca.barqui-
nha@cm-vnbarquinha.pt ou do 
telefone 249 720 358.
E porque ler pode ser tão natu-
ral como comer e beber, junte-se 
a nós para um banquete à volta 
dos livros.
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Câmara Municipal cria 
rede de oleões no Concelho

VN BARQUINHA

TEXTO PÉRSIO BASSO

O Município de Vila Nova da 
Barquinha procedeu à colocação 
de oleões para a recolha de óleos 
alimentares usados, em todas as 
freguesias do concelho, no dia 
11 de janeiro.
A reciclagem de óleos ofere-
ce diferentes vantagens para o 
ambiente entre as quais se des-
taca a redução da carga poluente 
nas Estações de Tratamento de 
Águas Residuais e a redução 
da emissão de GEE (Gases de 
Efeito de Estufa) para a atmos-
fera.
O óleo alimentar tem proprie-
dades aderentes que tornam a 
diluição extremamente difícil. 
Um litro de óleo pode contami-
nar um milhão de litros de água. 
Quando despejado para as con-
dutas, solidifica nas paredes das 
tubagens, dificultando o escoa-
mento. 
Atenta a esta situação, a Câma-
ra Municipal de Vila Nova da 
Barquinha disponibiliza uma 
rede de 12 “oleões”, situados em 
todas as freguesias do concelho. 

Estes recipientes têm sensores 
que detetam o estado de enchi-
mento; a recolha é depois feita 
por uma entidade licenciada 
contratada pela Câmara Muni-
cipal, a Hard Level.
Os oleões estão equipados com 
tecnologia IoT – Internet of 
Things; por um lado um siste-
ma de sensorização que permite 
saber em tempo real o estado 
de enchimento dos equipamen-
tos, por outro, interagir através 
de uma App com o munícipe 
permitindo-lhe assim contabi-
lizar os seus depósitos de Óleo 
Alimentar Usado e habilitar-se 
a prémios no decurso das cam-
panhas e sorteios a realizar em 
breve.
Existem algumas regras para que 
os óleos sejam depositados nos 
recipientes. A principal é que 
só se deposite óleo alimentar 
usado e azeite. O óleo alimentar 
usado, depois de arrefecer, deve 
ser colocado num recipiente de 
plástico limpo. Quando este es-
tiver cheio deve ser bem fechado 

e depositado dentro do oleão. 
Produtos como manteiga, óleo 
lubrificante (motores), ou outros 
tipos de resíduos não devem ser 
colocados.
Localização dos oleões:
Praia do Ribatejo: Rua do Mer-
cado
Madeiras: Rua N.ª Sr.ª de Fá-
tima
Limeiras: Rua Humberto Del-
gado
Tancos: Rua 25 de Abril
VN Barquinha: Rua do Lagarito
VN Barquinha: Tv. dos Desco-
brimentos
VN Barquinha: Rua Dr. Joaquim 
Vitor Arnaut Pombeiro (Alto da 
Fonte)
Moita do Norte: Rua 1.º De-
zembro
Moita do Norte: Rua da Torri-
nha
Cardal: Rua Miguel Torga
Atalaia: Rua Mouzinho de Abu-
querque (junto ao parque Dr. 
Eustáquio Picciochi)
Atalaia: Rua Patriarca D. José 
(junto à creche/centro de dia).

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

UDA recebeu visita 
do Secretário 
de Estado 
da Juventude 
e do Desporto

VN BARQUINHA

João Paulo Correia, Secretário 
de Estado da Juventude e do 
Desporto, visitou as instalações 
da União Desportiva Atalaiense 
(UDA), na manhã de dia 11 de 
janeiro. O membro do governo 
foi recebido no Parque Despor-
tivo Municipal de Atalaia pelo 
Presidente da Câmara, Fernan-
do Freire, e pelo Presidente do 
clube, Nuno Batista, na pre-
sença dos restantes membros 
do executivo, do Presidente da 
Assembleia Municipal, António 
Ribeiro, e da Vice-Presidente 
do IPDJ, Selene Martinho.
Depois de ter visitado os distri-
tos do Alentejo e Algarve e as 
regiões do Centro e Norte, João 
Paulo Correia, completa agora 
em Lisboa e Vale do Tejo um 
roteiro por diferentes organis-
mos, instituições e associações 
das várias regiões do país, com 
uma visita aos distritos de Setú-
bal (dias 9 e 10 de janeiro), San-
tarém (dia 11) e Lisboa Oeste 
(dia 12).
Este périplo visa reforçar o rela-
cionamento entre o Governo e 
o movimento associativo jovem 
e desportivo, identificar opor-
tunidades de melhoria e prio-
ridades de ação, impulsionar a 
colaboração entre instituições, 
bem como contactar com os tra-
balhadores do IPDJ.
O clube União Desportiva Ata-
laiense foi apoiado no âmbito 
do Programa de Reabilitação de 
Instalações Desportivas (PRID) 
2021+ do Instituto Portu-

guês do Desporto e Juventude 
(IPDJ), para a substituição da 
iluminação do Parque Despor-
tivo Municipal da Atalaia. 
O projeto “Modernização da 
iluminação do campo de fute-
bol” da UDA, candidatura reali-
zada com o apoio do Município, 
teve um custo de 73 564,63 €, 
sendo financiado em 50% pelo 
IPDJ.
As intervenções realizadas pos-
sibilitam um aumento da efi-
ciência energética, diminuindo 
os custos associados, uma me-
lhor iluminação do campo para 
treinos e jogos noturnos, redu-
zindo também o risco das lesões 
físicas devidas da falta de visibi-
lidade. As melhorias beneficiam 
quer os atletas, quer o público 
e outros visitantes que afluem 
a estas instalações desportivas 
para a prática federada ou para 
assistência a jogos e treinos.
Com cerca de 220 atletas, e este 
ano responsável pela Escola 
Municipal de futebol, a UDA é 
uma Associação Desportiva, lo-
calizada na freguesia de Atalaia, 
concelho de Vila Nova da Bar-
quinha, filiada na Associação de 
Futebol de Santarém. Tem vin-
do a desenvolver, ao longo dos 
anos, uma atividade associativa e 
desportiva no concelho de Vila 
Nova da Barquinha, com vista a 
promover a formação de jovens, 
a prática de desporto, bem como 
manter vivo o associativismo e 
difundir o nome do concelho de 
Vila Nova da Barquinha.
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Município do Entroncamento 
e Polícia de Segurança 
Pública assinam protocolo 
de implementação 
de Sistema de Videovigilância

SEGURANÇA

No dia 18 de janeiro de 2023, 
foi assinado no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, pelo 
Presidente da Câmara Muni-
cipal do Entroncamento, Jor-
ge Faria e pelo Comandante 
Distrital de Santarém da PSP, 
Paulo Quinteiro, o Protocolo 
de Cooperação entre o Mu-
nicípio do Entroncamento e a 
Policia de Segurança Pública 
relativo à implementação de 
um sistema de videovigilância 
a instalar na cidade do Entron-
camento.
O Município está empenhado 
em proporcionar as melhores 
condições de bem-estar e se-
gurança aos seus munícipes 
e a todos os que que visitam 
o concelho e nesse âmbito, a 
instalação de um sistema de 

TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

videovigilância na cidade será 
um meio auxiliar para a ma-
nutenção da segurança e ordem 
pública.
Importa salientar que, o siste-
ma de videovigilância a insta-
lar, não visa em nenhuma ins-
tância substituir a componente 
humana da atividade policial 
mas, antes constituir uma fer-
ramenta complementar da ati-
vidade municipal, preventiva e 
reativa, com comprovado efeito 
dissuasor da prática de deter-
minados atos ilícitos criminais 
e condutas antissociais, permi-
tindo agilizar uma resposta cé-
lere, assim como tornar possí-
vel a identificação de suspeitos 
e consequente responsabilidade 
criminal.
O Presidente da Câmara Mu-

TORRES NOVAS

Cedência 
de instalações 
para Centro
de Estudos 
e Observação 
em Saúde

Foi assinado, no dia 11 de 
janeiro, nos Paços do Con-
celho, o protocolo que rege 
a cedência de instalações no 
Largo do Paço (antigo edi-
fício da Caixa Geral de De-
pósitos), em Torres Novas, 
à Medical Knowledge Aca-
demy para ali funcionar um 
Centro de Estudos e Obser-
vação em Saúde, indepen-
dente do SNS, que tem como 
objetivo dinamizar, promover 
e desenvolver projetos de in-
vestigação clínica, incluindo 
a criação de um Centro de 
Referência no Tratamento da 
Dor Crónica.
Conforme aprovado por una-
nimidade na reunião ca-
marária de 4 de janeiro, o 
Município de Torres Novas 
disponibiliza à MKA o refe-
rido imóvel, pelo período de 
36 meses, eventualmente re-
novável por períodos de 12 
meses, cabendo à empresa 
proceder às obras de adap-
tação do espaço, criar postos 
de trabalho, a ocupar prefe-
rencialmente por cidadãos 
residentes no concelho, bem 
como disponibilizar consul-
tas médicas a preços especiais 
igualmente para os residentes 

TEXTO MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

no concelho.
A MKA tem por missão a 
prestação dos cuidados de 
saúde à população, com o au-
mento da qualidade da edu-
cação científica dos médicos 
portugueses, através do de-
senvolvimento das suas com-
petências em áreas específicas 
da prática clínica diária.
A execução deste projeto vai 
proporcionar ao concelho, e à 
população em geral, uma res-
posta assistencial aos doentes 
com dor crónica; um centro 
de investigação posicionado 
em Torres Novas; um Centro 
de Referência em Dor Cró-
nica e outras patologias de 
elevada prevalência; a criação 
de postos de trabalho para 
cidadãos locais; uma carteira 
de serviços ímpar a nível na-
cional; uma possível parceria 
em eventos da área da saúde, 
atraídos pela especialização 
do concelho; a possibilidade 
do Centro de Referência aju-
dar a fixar médicos e outras 
especialidades de saúde no 
concelho; e ainda o desen-
volvimento da economia local 
através do fluxo de pessoas e 
doentes provenientes de ou-
tros locais do país.

nicipal refere que “este é mais 
um passo na nossa intenção de 
ser uma cidade cada vez mais 
segura" e agradeceu a disponi-
bilidade da Polícia de Seguran-
ça Pública no desenvolvimento 
deste processo. 
O Comandante Distrital da 
Polícia de Segurança Pública, 
Paulo Quinteiro, salientou que 
“este sistema será uma mais va-
lia para as forças de segurança 
e para a segurança da popula-
ção”.
A terminar este momento o au-
tarca realçou que o Município 
recebeu recentemente a minuta 
do Contrato Interadaministra-
tivo para a construção da nova 
esquadra, o que significa mais 
um passo firmado para a exe-
cução deste projeto.
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Os Passos de Sísifo     

E se estivermos enganados?

Professor Coordenador 
do Instituto Politécnico de Tomar

OPINIÃO  LUIZ OOSTERBEEK

O meu viver escuta
A frase que de coisa em coisa 

silabada
Grava no espaço e no tempo a 

sua escrita

Sophia de Mello Breyner          
Andresen, 1967 

Disse-lhe Jesus: «Porque me 
viste, acreditaste. 

Felizes os que crêem sem terem 
visto!

João, 20, 29

No princípio era o Verbo, ou 
seja, era o som. Primeiro o som: 
as batidas do coração da mãe, 
que marcam ritmo e acalmam. 
O fluxo do líquido amniótico 
que embala. Os ecos graves de 
outros sons, filtrados por uma 
barriga protetora. 
Depois era o Toque. Tocar para 
crer: a pele em contacto com a 
mãe, a sensação da matéria an-
tes mesmo da diferenciação dos 
corpos de mãe e cria, a dor da 
saída, a definição do perímetro 
de segurança.
Depois, ainda, era o Gosto.  O s 
fluxos densos que circulam atra-
vés da boca, a descoberta, de-
pois, do calor reposto pelo leite 
materno e o misto de surpresa, 
sedução e repulsa da infinitude 
de coisas que se deixam absor-
ver e assimilar pela boca.
Depois, no meio de névoas ain-

da muito pastosas, era o Cheiro, 
sucedâneo surpreendente da 
assustadora sensação de come-
çar a respirar. O cheiro que con-
forta e que afasta, o cheiro que 
constrói a perceção da proximi-
dade e da distância.
Só depois chegou o Olhar. Sem-
pre turvo, umas vezes por ofus-
camento, outras por humidade, 
outras ainda por ilusão. 
E o Olhar, matreiro, triunfou! O 
império da visão conquistou e 
subjugou os seus irmãos, cons-
truindo imagens mais credíveis 
do que a realidade. 
Tudo isto já sabemos, e disto 
tudo nos apercebemos: das 
luzes publicitárias com que se 
vendem os produtos que “não 
enganam” ao império das tele-
visões. E também assim é em 
grande parte dos novos mu-
seus, caixas cada vez mais de 
luz e cor, servidas por recursos 
digitais cada vez mais distantes 
das materialidades. 
E, no entanto, a rádio, cuja mor-
te foi precocemente anunciada, 
continua a ter mais força na 
construção de debates e conhe-
cimentos. 
E, no entanto, o desporto, essa 
coisa tão analógica, continua 
a despertar mais atenções e 

emoções que qualquer recurso 
digital.
E, no entanto, a gastronomia 
continua a ter mais centralidade 
cultural que qualquer exposi-
ção. 
E, no entanto, o cheiro do mar 
ou da montanha continuam a 
ser mais atraentes do que qual-
quer desenho.
Mas quando falamos de patri-
mónio cultural, e de educação 
patrimonial, falamos sobretudo 
de sítios e monumentos que 
podemos olhar mas não tocar. 
E quando falamos de paisagens 
culturais falamos sobretudo de 
lugares que podemos olhar mas 
não devemos mudar.
Todos vêem isso. Mas estaremos 
a ser ouvidos, sentidos, absorvi-
dos? Ou estamos, entre felizes e 
tristes, numa bolha para a qual 
já nem se olha? 
Desculpem, mas cada vez mais 
penso nestas coisas.
Feliz ano do Coelho!

RECORDAÇÃO
Seu marido, filho, pai, sogro, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos e res-
tante família recordam com eter-
na saudade este seu ente querido 
na passagem do 11º aniversário 
do seu falecimento.

No dia 12 de Fevereiro de 2023, 
pelas 09h30, será celebrada mis-
sa pelo seu eterno descanso, na 
Igreja Matriz de Atalaia.

Que repouse para sempre 
na paz do Senhor.

Fernanda Isabel
Ribeiro Martins Borges

ATALAIA

Nasceu – 29 Jan 1965
Faleceu – 09 Fev 2012
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CIMTEJO

Aceda a milhares 
de publicações 
através do serviço 
PressReader
TEXTO CIMT

As Bibliotecas Municipais do 
Médio Tejo dispõem do serviço 
PressReader que permite a ace-
der a milhares de publicações 
nacionais e internacionais à dis-
tância de um clique.
A iniciativa surgiu pela Rede 
das Bibliotecas Públicas Mu-
nicipais do Médio Tejo – 

RBPMT que assume um papel 
preponderante na região para 
o desenvolvimento da leitura e 
das literacias junto das comu-
nidades dos treze concelhos do 
Médio Tejo.
Mais informações numa Bi-
blioteca Pública do Médio 
Tejo. 
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TEXTO IPT

Até 13 de fevereiro estão 
abertas as candidaturas 
para o 1.º Doutoramento 
do Politécnico de Tomar

O Doutoramento em Patri-
mónio, Tecnologia e Território 
(DPTT) é um programa de 
investigação e formação avan-
çada oferecido pela Universida-

de Autónoma de Lisboa e pelo 
Instituto Politécnico de Tomar, 
com colaborações académicas 
em todos os continentes. 
Trata-se de uma formação ino-

vadora, em modelo de Ensino 
à Distância, articulado com 
os centros de I&D CGeo e 
Techn&Art, a Cátedra UNES-
CO-IPT Humanidades e Ges-
tão Cultural do Território e a 
Cátedra UAL História e Cul-
tura Luso-Brasileira, que foca 
a relevância das materialidades 
patrimoniais para a dinâmica, 
resiliência e sustentabilidade 
das sociedades humanas.
Informações sobre o programa 
do curso aqui: https://autono-
ma.pt/cursos/tecnologia-terri-
torio/

Inscrições aqui: https://rb.gy/
qaohby

Mais informações: dout.patri-
monio@ipt.pt

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

OPINIÃO  LUIS MOTA FIGUEIRA

Ao ler o texto da Professora 
Doutora, Cristina Ventura, Pre-
sidente do ISEC Lisboa (Insti-
tuto Superior de Educação e 
Ciências de Lisboa) editado a 
19 jan. 2023, disponível  em ht-
tps://observador.pt/opiniao/a-
-diferenciacao-dos-doutora-
mentos-no-politecnico/, retirei 
algumas ilações que me pare-
cem ter interesse para o futuro 
do ensino superior em Portu-
gal. Pese embora diversas opi-
niões, sempre desejáveis em 
democracia, são pertinentes as 
questões colocadas pela Auto-
ra. Depois de introduzir o en-
quadramento sobre as possibi-
lidades de os estabelecimentos 
de ensino superior politécnico 
adquirirem capacidade au-
tónoma para oferecerem os 
graus de doutoramento, res-
pigo daquele texto o seguinte: 
“Chegados a este ponto, e no 
momento em que se discute a 
possibilidade da existência de 
Doutoramentos no Ensino Po-
litécnico, as verdadeiras e pri-
meiras questões a colocar nos 
vários graus de ensino neste 
sistema binário deveriam ser:
- Como promover e aprofundar 
efetivamente a diferenciação 
entre o Ensino Universitário e 
Ensino Politécnico?
- O que distingue a missão e a 
ação das Instituições Univer-
sitárias e das Instituições Poli-
técnicas?
- De que modo cada uma des-
tas tipologias de Ensino Supe-
rior deve responder às necessi-
dades dos territórios em que se 
encontram?
- Que indicadores de desem-
penho devem orientar a per-
formance das instituições uni-
versitárias e as instituições 
politécnicas?
-  Que requisitos de qualidade e 
que práticas de monitorização 
e avaliação devem existir para 
avaliar o que deve ser diferen-
te?”
Não posso estar mais de acor-
do com esta visão. O problema 
das métricas de publicação 

de artigos científicos, embora 
relevante no seio da inovação 
necessária para a investigação 
e desenvolvimento científico, 
técnico, económico e social de 
cada país face à competitivida-
de internacional de um mun-
do globalizado, não pode ser 
ignorada no que diz respeito 
ao desenvolvimento territorial 
de base comunitária. Embora 
importantes os seus resulta-
dos práticos (quando existem, 
de facto), devem ser aplicados 
em projetos de proximidade.  
Este tipo de desenvolvimen-
to do Conhecimento teórico 
e da sua Aplicabilidade, no-
meadamente na geografia de 
implantação das instituições 
de ensino superior politécni-
co deveria mobilizar as Pes-
soas que fazem parte desses 
Territórios sob “influência e 
partilha politécnica” (deixem-
-me expressar-me deste modo 
sobre a relação Politécnico-
-Região), contribuindo-se, con-
juntamente, para fortalecer to-
das as suas Organizações. Por 
muito que queiramos fundir 
o sistema de ensino superior 
num único sistema, torna-se 
evidente que o papel das Uni-
versidades e o papel dos Poli-
técnicos pode ser o de, para-
lelamente e em foco conjunto, 
adicionarem mais valor para a 
formação do capital humano 
e, portanto, participando do 
esforço concertado para ter-
mos um país mais coeso pelo 
Conhecimento gerado e pela 
sua Transferência realizada em 
tempo oportuno.  Saberemos 
encontrar espaço de discussão 
democrática para tratar deste 
tema com a seriedade mereci-
da? Pela minha parte acho que 
o deveremos fazer quanto an-
tes. Vamos falando e, nesta cir-
cunstância de citação, porque 
se trata de um texto que valerá 
ser lido na íntegra, envio um 
obrigado sincero à Colega Cris-
tina Ventura por esta partilha. 
Votos de 2023 com muito su-
cesso para todos Nós.

A Educação e a Formação de 
cursos superiores em Portugal 
– na Ordem do Dia

Professor Coordenador
Ciências Sociais  | IPT

CLUBE NÁUTICO BARQUINHENSE

TEXTO e FOTO CNB

CNB participou 
no Campeonato Regional 
de Maratona da Bacia 
do Tejo

O Clube Náutico Barquinhen-
se Cnb participou no Campeo-

nato Regional de Maratona da 
Bacia do Tejo, no passado dia 

22 de janeiro, em Alhandra.
O CNB agradece ao Alhandra 
Sporting Club - Seção Náutica, 
a excelente organização, acom-
panhamento e análise do plano 
de água a todo o momento, para 
que tudo corresse pelo melhor.
Classificações: 1.ªs Classifi-
cadas e Campeãs Regionais 
em K2 Júnior Feminino, Vera 
Martins e Carolina Carita; 1.º 
Classificado e Campeão Re-
gional em K1 Master C, José 
Júlio Carvalho; 2.º Classificado 
e Vice Campeão regional em 
K1 Master B, Pedro Estrela; 6.º 
Classificado em K1 Sénior, João 
Ferreira.
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OPINIÃO  JOSÉ ALVES JANA

Marca d’ Água     

Os recentes acontecimentos no 
Brasil, em que os bolsonaristas 
radicais tomaram de assalto os 
símbolos do poder, devem fa-
zer-nos pensar… e não apenas 
sobre o Brasil.
O que se passou em Brasília é 
reflexo do que se passa no Bra-
sil. Só pode. E o que se passa é 
que a cultura democrática não 
está interiorizada na população, 
nas pessoas concretas que for-
mam a sociedade brasileira. 
Façamos uma pergunta que 
parece obscena. Por que razão 
o resultado eleitoral deve ser 
respeitado? Num país democrá-
tico, a resposta é óbvia, mesmo 
que não saibamos argumentar a 
seu favor. Num país sem cultura 
democrática, a pergunta nem se 
põe.
Os bolsonaristas queriam “li-
bertar o Brasil do comunismo”, 
seja isso lá o que for. Por pura 
coincidência, também o comu-
nismo por esse mundo fora quer 
libertar os povos do capitalismo 
e não faz questão de que seja 
através dos resultados eleito-
rais. Sabemos um pouco de His-
tória, não sabemos?
A democracia é o resultado de 
uma cultura social e política 
que se traduz num acordo sobre 
as regras do jogo de chegar ao 
poder político. E as regras são, 
no essencial, que o poder é con-
fiado pela sociedade àqueles 
que obtêm a maioria. Ou seja: 
a maioria tem direito a decidir 
do destino… de todos? Embora 
haja quem exija, assente nos Di-
reitos Humanos, que a maioria 
respeite os direitos das mino-
rias.

Mas isto que parece suficiente, 
ainda é pouco. Porque há aqui 
questões que não ficam bem 
esclarecidas. Sim, a maioria ga-
nha. Mas ganha o quê? O direito 
a governar ela ou a entregar o 
governo a quem o queira? Pare-
ce o mesmo, mas há uma gran-
de diferença.
Na Suíça, por exemplo, os cida-
dãos guardam para si o poder 
de decidirem como querem 
viver no seu cantão. Nos EUA, 
daqui só vemos a eleição presi-
dencial, mas ali existem sobre-
tudo os condados e os estados. 
A União é uma união de Estados, 
são eles que fazem as suas leis. 
E abaixo dos estados, há níveis 
da Administração que os cida-
dãos controlam ainda de mais 
perto.
Nós, por cá, todos bem, graças 
a Deus: entregamos o poder a 
quem o ganhar, e depois colo-
camo-nos contra esse poder. O 
Estado é sentido como inimigo 
(há razões históricas para isso) 
e, como tal, nunca pode contar 
connosco para nada. Até para 
votar, pouco. Só para o ludibriar 
e para aplaudir aqueles que o 
enganam sem se deixarem apa-
nhar. Estou a exagerar? Sim, 
mas não muito.
A democracia na Grécia antiga 
era o “poder do demos”, isto é, 
dos donos da cidade, e era exer-
cido “pelos” membros da cida-
de. Estes é que decidiam sobre 
si mesmos, o que queriam e o 
que não queriam.
A nossa cultura democrática é 
mais do “não querer saber e ter 
raiva a quem sabe” sobre o que 
nos convém ou não. Sempre fo-

A nossa 
iliteracia 
política faz 
com que não 
possamos 
contar 
connosco 
próprios para 
bem decidir 
da nossa vida

mos tutelados, nunca nos dei-
xaram decidir, por isso mesmo 
nunca precisámos de desenvol-
ver um saber feito de experiên-
cia e reflexão sobre a gestão da 
coisa pública. A nossa iliteracia 
política faz com que não possa-
mos contar connosco próprios 
para bem decidir da nossa vida. 
Apenas “sentimos” quando a 
vida nos corre mal: então, rea-
gimos “contra” quem nos gover-
na, “eles” é que… É a democra-
cia no seu grau pouco mais que 
zero. E ficamos disponíveis para 
quem quiser aproveitar o nosso 
desconforto.
No Brasil, a luta quase fratrici-
da entre lulistas e bolsonaristas 
não acontece apenas no topo 
da hierarquia política. Mesmo 
de longe, podemos (mal?) vê-
-la no próprio tecido social. Não 
admira, por isso, que essa luta 
ganhe expressão social global. 
Também cá, o que é transversal 
à sociedade mostra-se na vida 
política como um todo. 

CLAC

Da democracia, pobre
Ana Guita 
consagra-se Vice 
Campeã Nacional 
de Inverno 
de Desporto 
Adaptado
TEXTO e FOTO CLAC

Realizou-se no passado do-
mingo, 16 de janeiro de 2023, 
na pista de Atletismo Altice 
Fórum Braga, o Campeonato 
Nacional de Pista Coberta da 
ANDDI (Associação Nacional 
de Desporto para o Desen-
volvimento Intelectual), numa 
coorganização da Associação de 
Atletismo de Braga.
A Secção de Atletismo do 
Clube de Lazer, Aventura e 
Competição (CLAC - Entron-
camento) participou nesta com-
petição com a sua atleta “espe-
cial” Ana Guita, de 27 anos de 
idade, nas provas de 60 metros, 
lançamento do peso e salto em 
comprimento, para a categoria 
de atletas com Síndrome de 
Down.

A Ana Guita mais uma vez 
mostrou do que é capaz de fa-
zer, obtendo resultados fan-
tásticos, tendo obtido logo na 
primeira prova, no lançamento 
do peso, um ótimo 3.º lugar. 
Na prova seguinte, nos 60 me-
tros planos, repetiu a boa pres-
tação e subiu ao 3.º lugar do 
pódio. Para terminar a jornada 
nada melhor forma, consagrou-
-se Vice Campeã Nacional no 
salto em comprimento, para sua 
grande satisfação, assim como 
da sua treinadora Ana Abegão, 
que tem tido o mérito de a trei-
nar e integrar no seu grupo de 
trabalho de jovens Benjamins e 
Infantis da Escola de Atletismo 
do CLAC. 
Parabéns a ambas.
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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

Inscrições abertas 
até dia 17 de fevereiro
TEXTO PÉRSIO BASSO

Com o objetivo de valorizar e promover 
o património natural a nível local, a Rede 
de Bibliotecas Escolares, a Rede Inter-
municipal de Bibliotecas das Comuni-
dades Intermunicipais Oeste, Lezíria e 
Médio Tejo e o Centro de Informação 
Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio 
Tejo organizam o concurso «Vamos fo-
tografar o nosso património natural».
O Concurso foi construído para a partici-
pação da comunidade escolar e da comu-
nidade local.
No caso da comunidade local (fase muni-
cipal), os participantes deverão inscrever-
-se até ao dia 17 de fevereiro de 2023 
na Biblioteca Municipal de Vila Nova 
da Barquinha, enviando, através do cor-
reio eletrónico biblioteca.barquinha@
cm-vnbarquinha.pt,  uma única fotografia 
acompanhada de um título ou de uma 
frase alusiva ao tema, podem enviá-la 
através de ferramentas de envio eletróni-
co (exemplo Wetransfer).
A fase intermunicipal congrega os ven-
cedores da fase municipal (adultos e 

menores), onde será escolhido um ven-
cedor por escalão em cada comunidade 
intermunicipal participante: Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CI-
MLT), Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo (CIMT) e Comunidade In-
termunicipal do Oeste (OESTECIM).
Serão considerados a concurso os traba-
lhos realizados sobre o tema do patrimó-
nio natural do respetivo concelho. Cada 
participante poderá concorrer no muni-
cípio em que reside ou trabalha, apenas 
com uma única fotografia, inédita, da sua 
autoria, acompanhada de um título ou de 
uma frase alusiva ao tema, com o máximo 
de 160 caracteres. As imagens em suporte 
digital, a cores ou a preto e branco, de-
verão ser enviadas em formato JPEG, e 
captadas com uma resolução igual ou su-
perior a oito Megapixéis.
O regulamento pode ser consultado em: 

https://projetomarcasnahistoria.blogs-
pot.com/p/normas-vamos-fotografar-o-
-nosso.html.


