Museu Ibérico
de Arqueologia
e Arte (MIAA]
foi inaugurado

JAN 22 | N°479 ANO XLII | PREÇO 1,20 EUROS | MENSAL
DIRETORA RAQUEL BOTELHO | MÉDIO TEJO

Secretário de Estado
visita UCC Almourol

“O MIAA constitui-se,
a partir de agora, como
um centro cultural de
excelência, dispondo de
condições privilegiadas
para o acolhimento de
um programa expositivo
de referência regional,
nacional e internacional”,
salientou o Presidente da
Câmara de Abrantes.
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Mação
inaugura
Aldeia Natal
dedicada
aos mais
novos
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Transporte a Pedido vence Prémios VNB racers apresenta veículo elétrico
para competir a nível internacional
RegioStars da Comissão Europeia
O “Transporte a Pedido
no Médio Tejo” é um
projeto pioneiro a nível
nacional, com uma solução
alternativa e inovadora de
transporte público para o
interior da região Centro.
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O projeto GreenPower,
uma mobilidade elétrica
de competição automóvel,
foi apresentado pelos
VNBRacers, alunos de uma
turma de ensino secundário de
Vila Nova da Barquinha.

p02

A Aldeia Natal é um
espaço privilegiado para
as famílias, munícipes e
visitantes neste Natal. O
local onde poderão tirar
fotografias, divertir-se e
registar a quadra natalícia
em Mação.
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VILA NOVA DA BARQUINHA

COVID 19: Medidas Município promove
simulacros nas escolas
de contenção
Atendendo aos impactos que a
época festiva que se aproxima
pode ter, considerando que é
expectável que a mesma resulte
num aumento das interações
sociais e dos convívios, e
que importa ter uma atitude
preventiva
e
responsável,
tendo em conta o aumento de
casos na região e de se registar
sobretudo em crianças e jovens,
a Comissão Municipal de
Proteção Civil, após reunião no
dia 2 de dezembro, recomenda
que se adotem as seguintes

medidas:
- Realização de testes Covid aos
alunos não vacinados (entre os
6 e os 11 anos) antes do reinício
das atividades letivas agendado
para o dia 10 de janeiro.
- Suspensão de eventos culturais
ou outros, da responsabilidade
ou em parceria com o
Município, que possibilitem
a propagação do vírus, sem
prejuízo do cumprimento da
legislação e regulamentação em
vigor.

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

No âmbito das medidas
de
autoproteção
dos
estabelecimentos de ensino do
concelho, o Serviço Municipal
de Proteção Civil realizou
simulacros na Escola Básica e
Jardim de infância da Praia do
Ribatejo, no dia 25 de novembro,
e nos Jardins de infância de
Atalaia, Moita do Norte e Vila
Nova da Barquinha, no dia 29.
Os exercícios, em que crianças
e
adultos
treinaram
os
procedimentos de evacuação
em caso de incêndio, contaram
com a participação do Corpo
de Bombeiros de Vila Nova da
Barquinha, com dois veículos
e sete operacionais. A ação,
desenvolvida com a parceria do

Agrupamento de Escolas de
Vila Nova da Barquinha, contou
com a presença da Vereadora

da Câmara Municipal, Marina
Honório, e técnicos do
Município.

Novo Comandante do
Regimento de Paraquedistas
tomou posse

No passado dia 10 de dezembro
realizou-se a cerimónia de
transferência de comando
e tomada de posse do novo
Comandante do Regimento
de Paraquedistas Coronel de

Infantaria Paraquedista Miguel
Silva.
A cerimónia foi presidida
pelo Comandante das Forças
Terrestres,
Tenente-General

Martins Pereira.
Como
momentos
mais
significativos
destacam-se
a assinatura do Termo de
Posse, bem como a entrega do
Estandarte Nacional à guarda
do Regimento de Paraquedistas,
ao novo Comandante, pelas
mãos do Comandante da
Brigada de Reacção Rápida,
Brigadeiro-General Gonçalves
Soares.
A cerimónia terminou com o
desfile das forças em Parada,
seguindo-se a apresentação
de cumprimentos ao novo
Comandante por parte dos
Oficiais, Sargentos, Praças, e
funcionários Civis, que prestam
serviço no Regimento.
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ANUNCIE NESTE ESPAÇO
novoalmourol@gmail.com

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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Equipa VNB racers apresenta
veículo elétrico para competir
a nível internacional
FOTO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA
Decorreu no dia 3 de dezembro,
no auditório da Escola D. Maria
II, Vila Nova da Barquinha
o sarau de apresentação
do
projeto
GreenPower,
uma mobilidade elétrica de
competição automóvel pelos
VNBRacers, alunos de uma
turma de ensino secundário de
Vila Nova da Barquinha.
Os jovens empreendedores
construíram e testaram um
veículo elétrico, com a ambição
de o levar a participar em
competições
nacionais
e
internacionais, objetivo para
o qual necessitam do apoio da
comunidade e das instituições
locais.

“Teatro Interativo
no Mundo Senior”
envolve a população
TEXTO PÉRSIO BASSO FOTO VOLVER

ESTATUTO EDITORIAL
NOVO ALMOUROL
1- O Novo Almourol é um jornal mensal de informação, orientado por
critérios de isenção e rigor editorial.
2- O Novo Almourol assume com os seus leitores o compromisso de
respeitar os princípios deontológicos e a ética profissional.
3- O Novo Almourol recusa o sensacionalismo.
4- O Novo Almourol tem como base o regionalismo, tendo assim como
principal objectivo informar os cidadãos da sua área de implantação
geográfica.
5- O Novo Almourol defende a diversificação da informação – sociedade, política, economia, desporto, cultura e opinião – tentando sempre
responder aos interesses do público da região.

O auditório do Centro Cultural
de Vila Nova da Barquinha foi
palco, no dia 1 de dezembro, da
iniciativa “Teatro Interativo no
Mundo Senior”.
O projeto do ator Carlos M.
Cunha começou a ganhar forma
há algumas semanas atrás,
envolvendo atores e atrizes
maiores de 55 anos do concelho.
Sem texto escrito e com muito
improviso à mistura, a peça
encheu a casa e arrancou longos

sorrisos na plateia, abordando
temáticas que afetam aquela
faixa etária, como a reforma, a
vida sexual, os tempos livres, a
saúde, entre outros.
A iniciativa da Câmara
Municipal de Vila Nova da
Barquinha foi integrada na
programação
cultural
em
rede VOLver, um programa
cofinanciado pelo Programa
Operacional
Regional
do
Centro 2020, que animou os

concelhos de Vila Nova da
Barquinha,
Entroncamento
e Torres Novas entre maio e
dezembro deste ano.
Carlos M. Cunha é natural
de Azinhaga, Golegã. É
um dos grandes nomes da
comédia de improviso nacional,
fundador do conhecido grupo
“Commedia a La Carte” com
César Mourão e Ricardo Peres.
Participa regularmente em
séries e programas de televisão.
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Transporte a Pedido
vence Prémios RegioStars
da Comissão Europeia
TEXTO e FOTO CIMT
O projeto “Transporte a Pedido”,
promovido pela Comunidade
Intermunicipal (CIM) do
Médio Tejo, venceu o Prémio
Regiostars 2021, “Escolha
do Público”, na categoria
“Valorização da mobilidade
verde na ferrovia das regiões”,
um
concurso
promovido
pela Comissão Europeia que
premeia projetos financiados
pelos
fundos
europeus,
demonstradores de excelência
e de novas abordagens no
âmbito do desenvolvimento
regional. Os vencedores foram
anunciados, dia 2 de dezembro,
em Bruxelas, pela Comissão
Europeia, na Cerimónia oficial
dos Regiostars.
O “Transporte a Pedido no
Médio Tejo”, financiado pelo
Programa Centro 2020, é
um projeto pioneiro a nível
nacional, com uma solução
alternativa e inovadora de
transporte público para o
interior da região Centro,
onde prevalecem zonas de
baixa densidade, com escassez
de transporte.
O projeto,
que conta com 70 circuitos e
1200 passageiros por mês, tem
provado a sua sustentabilidade
ambiental e económica e tem
contribuído significativamente
para
a
inclusão
social.
Resultados que já promoveram
a sua réplica em outras zonas
do País.
Para
Isabel
Damasceno,

Bem cuidar da arte sacra

OPINIÃO ANTÓNIO MATIAS COELHO

Historiador

presidente
da
Comissão
de
Coordenação
e
Desenvolvimento Regional da
Região Centro (CCDRC), “este
prémio destaca, uma vez mais,
o esforço que se faz na região
Centro para aplicar os fundos
comunitários em projetos
que verdadeiramente alteram
a qualidade de vida dos seus
cidadãos, nomeadamente em
territórios de menor densidade
populacional. Trata-se de um
reconhecimento
europeu,
que muito nos orgulha, e que
certamente permitirá à CIM
do Médio Tejo inspirar outros
territórios, um pouco por toda
a Europa demonstrando que
é possível apostar em novas
soluções para fazer face ao
desafio de tornar a mobilidade
dos territórios mais ecológica”.
Anabela Freitas, presidente da
CIM do Médio Tejo, salienta

que “o dia de hoje representa
um marco para a Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo
e para o Transporte a Pedido,
pois conseguimos realizar um
grande feito ao alcançarmos
este prémio em tão prestigiado
concurso europeu. O dia de hoje
também é de agradecimento a
todos aqueles que se envolveram
neste projeto, desde técnicos
da CIM e dos municípios aos
autarcas e a todos os parceiros
que sempre acreditaram neste
projeto. Hoje afirmamos ainda
mais um projeto que não é
apenas de mobilidade, mas
também de inclusão social,
amigo do ambiente e que é
essencial para a qualidade
de vida dos nossos cidadãos.
Vamos prosseguir com o
investimento e a aposta neste
projeto para continuarmos a
unir uma região”.

NERSANT tem novo plano
de missões empresariais
para o início do ano
No primeiro semestre de
2022 a NERSANT vai
continuar a investir na
estratégia de promoção da
internacionalização
das
empresas da região, com a
organização de cinco novas
missões empresariais. A maioria
das ações está prevista ser
realizada em formato online,
no entanto, caso as condições
no início de 2022 assim o
permitam, irá ser equacionada
a alteração das mesmas para o
formato presencial.
A primeira missão será ao

A BEM DIZER…

Brasil (Estado da Bahia),
ação programada em formato
presencial e com datas previstas
para 28 de março a 01 de abril.
As missões seguintes, conforme
referido, estão programadas
em formato online e com
as seguintes datas previstas:
Canadá, de 11 a 14 de abril;
EUA, de 02 a 06 de maio;
Marrocos, de 23 a 27 de maio
e a Moçambique, de 20 a 24 de
junho.
As
empresas
interessadas
em fazer a pré-inscrição
nas ações em causa ou pedir

mais detalhes poderão fazêlo através do seguinte link
ou consultando a agenda da
NERSANT: https://inqueritos.
nersant.pt/2020/01/01/acoesde-internacionalizacao/?da
ta=2020.01.01
Estas ações são organizadas
pela NERSANT no âmbito
do projeto conjunto Negócios
no Mundo, sendo que as
empresas elegíveis terão acesso
a cofinanciamento de até 50%,
no âmbito do COMPETE /
PT2020.

Foi recentemente apresentado
em Santarém um livro muito
especial. Trata-se de uma obra
monumental, com mais de 400
páginas de muito bom papel, intitulada “Catedral e Museu Diocesano de Santarém”. Resulta do
trabalho de mais de cinquenta
autores, de variadas formações
e diferentes procedências, que
responderam ao desafio que
lhes foi lançado pela Diocese de
Santarém para escreverem as
duas grandes partes que constituem o livro: a primeira contextualizando e caracterizando a
belíssima catedral escalabitana
e a segunda que apresenta o
catálogo do Museu Diocesano,
descrevendo e explicando, uma
a uma, acompanhadas por excelentes fotografias, as mais de
uma centena de peças de arte
sacra que o público pode apreciar na exposição permanente.
A publicação deste belíssimo
livro seria já, só por si, motivo
para felicitar a Diocese de Santarém. Mas ele é “apenas”, digamos assim, a “ponta do icebergue” que tem na sua base um
contributo muitíssimo maior
ainda. É que as peças descritas
no catálogo são, na sua grande
maioria, provenientes das mais
variadas paróquias da Diocese.
Em muitos casos, essas peças,
quando ainda se encontravam
nas igrejas, capelas e ermidas
de origem, estavam a precisar
de urgentes intervenções de
restauro e outras mantinham-se
em condições muito pouco adequadas à sua conservação. Ora o
que a Diocese fez foi recolhê-las,
proceder ao seu tratamento ou
restauro por técnicos qualificados e expô-las depois, em conjunto e com nexo, no belo espaço do Museu Diocesano. E, por
outro lado, à situação de não
fruição ou de fruição apenas local em que se encontravam, sucedeu assim uma divulgação e

uma valorização imensamente
maiores no local onde foram colocadas à disposição do grande
público e dos estudiosos.
Do concelho de Vila Nova da
Barquinha este trabalho contempla peças de arte sacra
provenientes das paróquias da
Moita do Norte, Tancos e Santo
António da vila da Barquinha.
E, dos concelhos limítrofes,
das paróquias da Azinhaga e de
Nossa Senhora da Conceição da
Golegã, Pedrógão, Zibreira e várias da cidade de Torres Novas,
Alviobeira, Junceira, Olalhas,
Paialvo e São João Batista de
Tomar e da de São Brás da Chamusca – alguns dos encantadores «ex-votos», dos séculos XVIII
e XIX, provenientes da ermida
do Senhor Jesus do Bonfim
que, antes de Fátima, foi um dos
principais lugares de romagem
da nossa região.
Poderão alguns fazer o reparo
de que essas peças do património local foram subtraídas aos
seus templos de origem, retiradas do seu contexto natural e
levadas para um centro distante
do lugar a que pertenciam. Tudo
isso é verdade. Mas qual seria
a alternativa? Permanecendo
onde estavam, muitas delas
acabariam degradadas em mais
ou menos tempo. E não dariam,
como deram, possibilidade de
concretizar o apreciável resultado posto à disposição de todos
nós.
Com o livro agora publicado, a
excelente e rica exposição que
nos proporciona e sobretudo o
trabalho de recolha, salvaguarda e restauro efetuado a montante, o Museu Diocesano de
Santarém presta um inestimável serviço à Arte e à Cultura do
Ribatejo e do país que bem poderia ser tomado como exemplo
a seguir por outras instituições
congéneres.
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ABRANTES

Museu Ibérico
de Arqueologia e Arte
(MIAA] foi inaugurado
TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DE ABRANTES
O
Museu
Ibérico
de
Arqueologia e Arte de Abrantes
[MIAA] foi inaugurado, dia 8
de dezembro, pelo Presidente
da Câmara Municipal, numa
cerimónia
protocolar
que
contou com as presenças das
ministras da Cultura, Graça
Fonseca;
da
Agricultura,
Maria do Céu Antunes (expresidente da Câmara); do
secretário de Estado Adjunto
e
do
Desenvolvimento
Regional, Carlos Miguel; da
presidente da CCDR Centro,
Isabel Damasceno e do vicepresidente da CDDR de Lisboa
e Vale do Tejo, José Alho.
“O MIAA constitui-se, a partir
de agora, como um centro
cultural de excelência, dispondo
de condições privilegiadas para
o acolhimento de um programa
expositivo de referência regional,
nacional
e
internacional”,
salientou o Presidente da
Câmara numa alusão ao longo
processo de concretização deste
equipamento cultural, iniciado
há mais de uma década num
percurso que incluiu várias
fases de redimensionamento
do projeto face aos imperativos
de gestão e de planeamento,
incluindo
na
dimensão
museológica. Manuel Jorge
Valamatos
apresentou
o
novo espaço cultural como
“um polo nuclear de um
projeto estratégico assente
numa constelação de museus,
de espaços de cultura e de
turismo”, referindo-se à Rede
de Museus de Abrantes que
integra, para além do MIAA,
o Museu Metalúrgica Duarte
Ferreira, em Tramagal - Museu
Português do Ano em 2018; o
Panteão dos Almeida, na Igreja
de Santa Maria do Castelo
- Fortaleza de Abrantes e,
brevemente, o MAC – Museu
de
Arte
Contemporânea
Charters de Almeida (em obra).
O novo museu está instalado
no antigo Convento de S.
Domingos, peça central do
património construído da
cidade de Abrantes, que foi
restaurado e reabilitado para
espaços museológicos, através
de projeto do Arquiteto
Carrilho da Graça.
Em termos de vocação, o MIAA
é um museu interdisciplinar de
Arqueologia, História e Arte
que integra peças do acervo
municipal de arqueologia e
arte do Município de Abrantes,

recolhido desde os anos vinte
do século XX; espólio de
pintura e desenhos da pintora
Maria Lucília Moita (doado
ao município para fruição
pública, através de contrato) e
parte da Coleção Arqueológica
Estrada, de propriedade da
Fundação Ernesto Lourenço
Estrada, Filhos. (peças cedidas
para fruição pública, através
de contrato de comodato).
Com projeto de museologia
de Fernando António Batista
Pereira, de Luiz Oosterbeek
e do Município de Abrantes,
são peças dessas coleções
que dão forma à Exposição
Permanente
representadas
nas seguintes salas: Escultura
Romana;
Pré-História;
Idades do Bronze e do Ferro;
Antiguidade; Tesouro; Arte da
Idade Média e Idade Moderna;
Escultura da Idade Média e do
Renascimento de Abrantes e
Maria Lucília Moita. Uma das
componentes diferenciadoras
do MIAA é a reconstituição
de contextos históricos para
uma melhor compreensão
do passado, através de um
arco cronológico, incluindo a
evolução da representação da
figura humana, ou de elementos
da natureza, permitindo ao
visitante conhecer um pouco
mais sobre a vida quotidiana de
diversas populações do mundo
antigo em vários territórios da
Península Ibérica, entrelaçando
a história local, iniciando na
Pré-história e culminando na
Arte Contemporânea.
O cruzamento do discurso da
Arqueologia e a Arte Antiga
com a Arte Contemporânea,
enquanto porta aberta tanto
para o futuro como para o
passado, está patente nas salas
que recebem as Exposições
Temporárias:
“Objetos Específicos” - Obras
da Coleção Figueiredo Ribeiro

– Parte 1”, com curadoria de
Ana Anacleto e João Silvério,
com produções artísticas de 38
autores num cruzamento de
gerações através da apresentação
de obras que cobrem um vasto
período da produção artística
nacional contemporânea. Estará
patente até 19 de julho de 2022;
“Memórias Futuras” - Coleção
de Arte Contemporânea do
Estado (CACE), sendo a
primeira mostra pública do
conjunto de obras adquiridas
em
2019
pelo
Estado
Português, no âmbito do
programa anual de aquisição
da Comissão para Aquisição
de Arte Contemporânea. Com
curadoria de David Santos e
dos membros da Comissão
designados para o biénio 20192020, apresenta trabalhos de 19
artistas e está patente até 3 de
abril de 2021.
O museu tem um investimento
global de 6,3 ME. Na obra
de requalificação física do
convento, cuja empreitada foi de
3,6 ME, a Câmara Municipal
contou com um apoio do Fundo
Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) em 2,5
ME. O Município assumiu o
diferencial da comparticipação
comunitária e o restante
investimento relativo a estudos,
elaboração e conceção do
projeto,
investimento
em
obras, a par de processos de
investigação,
promoção
e
divulgação das diversas coleções
do acervo, num investimento de
3,8 ME.
Com entradas gratuitas até ao
final de março, o MIAA está
aberto ao público de terçafeira a domingo, encerrando
à segunda-feira e em dias
feriados, com exceção do
feriado municipal em Abrantes,
que se celebra a 14 de junho,
no seguinte horário: das 10h –
12h30 e 14h-17h30.

Secretário
de Estado Lacerda
Sales visita
UCC Almourol
TEXTO e FOTOS PÉRSIO BASSO

O Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, António
Lacerda Sales, visitou dia 6
de dezembro a Unidade de
Cuidados na Comunidade
(UCC) Almourol, em Vila
Nova da Barquinha.
O membro do Governo
descerrou uma placa alusiva à
visita nas instalações da Rua
25 de Abril, acompanhado
pelo Presidente da Câmara
Municipal, Fernando Freire.
Lacerda Sales mostrou-se
bastante satisfeito com o
espaço de dois pisos, resultante
da recuperação das antigas
instalações da junta de freguesia
de Vila Nova da Barquinha e
conservatória do registo civil e

predial.
A cerimónia contou com a
presença da Diretora Executiva
do ACES Médio Tejo, Diana
Leiria, entre outros convidados.
A UCC Almourol serve
a população residente nos
concelhos de Vila Nova da
Barquinha,
Constância
e
Entroncamento, através da
prestação de cuidados de saúde
de proximidade, em casa e na
comunidade (local de trabalho,
escolas, instituições, entre
outros), a indivíduos, famílias e
grupos, de acordo com critérios
de vulnerabilidade, risco e
dependência.
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Roteiro do Tejo: dos territórios, das pessoas e das organizações

Demografia, acolhimento e
inovação em territórios de baixa
densidade…
OPINIÃO LUIS MOTA FIGUEIRA
Professor Coordenador do Instituto
Politécnico de Tomar; Diretor Técnico
do Museu Agrícola de Riachos e CasaMemorial General Humberto Delgado

Quando falamos de territórios
argumentamos que a qualidade
de vida das pessoas se mede,
consensualmente, a partir da
captação de grandes investimentos e, com eles, de emprego.
O problema dos municípios que
estão perdendo população parece ser sempre esse: capacidade
atrativa limitada para ciclos produtivos tão necessários ao desenvolvimento. Alguns projetos
sustentados com investimento
público, considerável, soçobram.
Doutro modo, entre Censos,
percebe-se que as dinâmicas
geradas por diversas entidades
nem sempre conseguem atingir
os objetivos de fixar gente, eventuais e/ou futuros residentes
fixos. A particularidade dos residentes-não habituais é uma realidade e estes são importantes
no repovoamento de que carecemos. Em portal oficial refere-se:
O Código Fiscal do Investimento,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º
249/2009, de 23 de setembro,
criou o regime fiscal para o residente não habitual em sede do
Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRS), tendo
em vista atrair para Portugal profissionais não residentes qualificados em atividades de elevado
valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial
ou know-how, bem como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro. Assim, em https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/
images/GADG/IRS__Regime_Fiscal_Residente_N%C3%A3o_Habitual.pdf tomamos conhecimento sobre os requisitos do
documento. Este regime beneficia os Viajantes que têm capacidade financeira e qualificações
(desejáveis) para se fixarem no
país porque, sendo o seu estatuto reconhecido, tornam-se “Residentes não habituais”. O repovoamento do país é urgente. O
futuro decide-se em três modos:
os Vistos Gold (de má memória);
os Residentes Não Habituais (na
teoria de atração de talentos);
os Migrantes (procurando novos
rumos para as suas vidas quase
sempre amarguradas). Estes últimos, muitas vezes emigrando
por razões de sobrevivência e
fuga à miséria, à perseguição
política e à morte, são mais po-

pulosos nas atividades rurais sob
estatuto, em casos documentados pela Comunicação Social,
de quase de escravos, nossos
contemporâneos. Num relatório coordenado por Pedro Góis,
Investigador do CES-Centro de
Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, de 2019, é avaliada
a situação. Refere-se que, neste
domínio: “A falta de uma visão
sistémica impede a elaboração e
implementação de políticas públicas com impacto significativo,
assim como soluções propostas
por imigrantes em Portugal relativas a problemas existentes.
A falta de diálogo interinstitucional impede a solução de problemas e cria entropias nos fluxos
de informação e comunicação,
tornando-os ineficientes. Estas
questões foram comprovadas
quando a Cáritas Portuguesa se
reuniu com várias entidades públicas que aderiram a um grupo-alvo institucional para a preparação desta publicação.”, p. 9.
Disponível em https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/casa-comum-pt-digital.
pdf o estudo merece mais divulgação. É possível observar o outro lado da crise demográfica: o
problema dos Migrantes em Portugal. Cruzam-se connosco em
compras nos supermercados,
passeiam nas suas parcas folgas
em parques ao ar livre, fazem
parte das nossas vidas. Vivendo
muito mal nos empregos que,
muitas vezes, de humanidade
nada têm, ilustram a falta de visão sistémica. Será que poderemos integrá-los com a dignidade
que merecem porque tal como
muitos portugueses também se
viram obrigados a sair de Portugal por falta de oportunidades
na terra que os viu nascer? Conseguiremos organizar o que nos
compete, em termos de desígnio
nacional? Saberemos dinamizar
ações concretas que nos implicam, também, como país de
emigrantes e de torna-viagens?
Inovar neste campo parece ser
um caminho para um futuro que
já hoje nos toca. Entremos, como
diz a música do Fausto, “por esse
rio acima” e tentemos resolver
parte do problema demográfico
que nos aflige. Seremos capazes
de atender a essa necessidade?

Programação no Teatro
Virgínia conta com Pedro
Abrunhosa, Diogo Piçarra,
Perfeitos Desconhecidos
e Capitão Fausto
A programação trimestral
do Teatro Virgínia abre a 8
de janeiro com um concerto
em que Pedro Abrunhosa,
sozinho ao piano, apresenta um
espetáculo simbólico onde a
escrita recente se intercala com
tantos e tantos êxitos e onde o
público é convidado a participar,
interpelando diretamente o
artista e a sua arte.
«Mi~mar», a 15 de janeiro, traz
dança e música para bebés dos
0 aos 36 meses pela companhia
Passos e Compasso.No mesmo
dia, à noite, Teresinha Landeiro
apresenta o seu mais recente
álbum - «Agora», revelando um
fado jovem, ambicioso e leve
como a própria personalidade
da fadista.
Uma semana mais tarde é a vez
da Amarelo Silvestre subir ao
palco com a peça «Diário de
Uma República», uma reflexão
artística sobre o que vão sendo
as pessoas e as paisagens de
Portugal entre 2020 e 2030. O
mês de janeiro termina com o
humorista Diogo Batáguas e
«Processo», o espetáculo de
stand up comedy nos palcos,
depois da web série no dia 29.
A dupla de coreógrafos
portugueses Jonas&Lander traz
«Bate Fado», um espetáculo
híbrido entre a dança e o
concerto de música inspirado no

fado batido, uma dança baseada
num sapateado energético e
virtuoso a 5 de fevereiro e, no
dia 12, Diogo Piçarra, um dos
maiores nomes atuais da música
portuguesa, sobe ao palco no
âmbito do Festival Montepio
Às Vezes o Amor.
O concerto-dança para surdos e
outros audições, «SYN.Tropia»,
de Yola Pinto e Simão Costa,
está agendado para dia 18 de
fevereiro e, a 19, tem lugar
«A Azenha», um concerto
ilustrado, feito a dois, onde
a música é assegurada pela
guitarra de Filho da Mãe e a
parte visual pela artista plástica
Cláudia Guerreiro.
O quarteto Miss Manouche vai
levar ao Teatro Maria Noémia,
na Meia Via, o ritmo swing dos
anos 20/30, a paixão fogosa do
gypsy jazz e a incontornável
figura de Django Reinhardt
no dia 25 de fevereiro. No dia
seguinte, a peça «Perfeitos
Desconhecidos», de Pedro
Penim, sobre um jantar de
amigos de longa data repleto
de surpresas, reviravoltas e
segredos, sobe ao palco do
Virgínia.
A digressão dos Capitão Fausto
pelos teatros e auditórios do
país passa por Torres Novas a 5
de março. Uma semana depois,
no dia 12, Miguel Fragata e

Inês Barahona apresentam «O
Estado do Mundo», uma peça
para famílias que colocará em
cena uma relação de causa-efeito
entre pequenos gestos e grandes
consequências. No mesmo
dia, o Teatro Maria Noémia
recebe Dário Guerreiro, num
espetáculo em que «pequeno
algarvio revela-nos a razão de
ainda não ter saído de casa da
mãe, as consequências disso e
uma enxurrada de desabafos
viscerais e escatológicos, num
espetáculo de humor com laivos
de música mal-amanhada».
Cláudia Martins e Rafael
Carriço
(Vortice
Dance
Company) apresentam a 19
de março a sua nova obra «Jouska» - um diálogo catártico,
uma jornada profunda que
funciona como uma espécie de
jaula psicológica, uma conversa
hipotética, que se repete
compulsivamente na mente
de alguém. Este espetáculo
contará com a participação
da comunidade. A terminar o
trimestre, o Grupo de Teatro
Juvenil do Virgínia estreia «Rio
Sombrio», uma peça em que
um grupo de jovens volta a
encontrar-se, quatro anos após
o trágico acidente que mudou
as suas vidas, para tomar uma
decisão.

Biblioteca de Vila Nova
da Barquinha disponibiliza
novos livros
A Biblioteca - Arquivo
Templário tem à diposição
dos leitores um conjunto de
livros novos que chegaram
recentemente.
Pode consultar em:
Biblioteca - Arquivo Templário
Largo 1.º Dezembro
Vila Nova da Barquinha
Horário: dias úteis: das 9h às
12h30 e das 14h às 17h30
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Mação inaugura
Aldeia Natal dedicada
aos mais novos
TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DE MAÇÃO
Foi inaugurada no dia 10 de
dezembro a pequena Aldeia
Natal que Mação promove pela
primeira vez e que se vai manter
até dia 9 de janeiro.
A Aldeia Natal é um espaço
privilegiado para as famílias,
munícipes e visitantes neste
Natal. O local onde poderão
tirar fotografias, divertir-se e
registar a quadra natalícia em
Mação.
A caixa das Cartas ao Pai Natal
servirá para os mais pequenos
fazerem os seus pedidos de
Natal.
Os elementos natalícios foram
feitos por funcionários da
Câmara com gosto e jeito para
estes trabalhos.
Muitos elementos decorativos
que compõem o espaço foram
também feitos por funcionários,
noutros anos, passando das
rotundas da Vila para este novo
espaço dedicado ao Natal e aos
mais novos.
A Câmara Municipal de Mação
sublinha que, pelo bem-estar e
segurança de todos, não deve

haver uma utilização abusiva
do espaço, nomeadamente em
relação ao baloiço, que deve
ser utilizado com ponderação,
sem excessos, nem brincadeiras
exageradas.
A pequena Aldeia Natal
procura afirmar-se como um
espaço para estar, para brincar,
para sentir o Natal. Neste
primeiro ano pensa-se que as

crianças e suas famílias poderão
criar ali bons momentos e boas
memórias,
nomeadamente
na moldura natalícia para
fotografias em família.
Espera-se que o espaço cresça
e se afirme com um local de
passagem obrigatória para
quem vive e passa o Natal em
Mação.

Município do Entroncamento
e Motoclube desejam
Boas Festas
aos alunos do concelho
TEXTO e FOTO MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
O Município, em parceria com
o Motoclube “Os Fenómenos
do Entroncamento”, realizou,
dia 17 de dezembro, a habitual
visita aos jardins de infância e
escolas do 1º ciclo do ensino
básico, públicas e privadas,
do concelho, levando uma
lembrança para as crianças e
desejando um Feliz Natal e
Bom Ano de 2022.
Os representantes do executivo
entregaram as lembranças aos
Pais-Natal do Motoclube que,
este ano, e com as devidas
medidas de segurança, fizeram
a distribuição pelas escolas: JI e
EB do Bonito, JI e EB António
Gedeão, JI e EB da Zona
Verde, Centro Social Paroquial,
Escola Rumo ao Futuro, Jardim

Escola João de Deus, Infantário
Encoprof e Colégio dos
Navegantes, levando a alegria
e a magia do Natal para as
cerca de 1.370 crianças destes
estabelecimentos de ensino.

Este ano não foi feita a
tradicional visita de Natal aos
Lares do concelho, atendendo à
situação pandémica do país.
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Marca d’ Água

Bom Ano
OPINIÃO ALVES JANA

Filósofo

Quando eu era jovem, um professor ensinou-me que uma
pessoa culta é aquela que sabe
quais são os nossos problemas e
quais as soluções para eles. Faz
sentido. E faz sentido também
elencar os principais problemas
que ameaçam as nossas condições de vida. A presente pandemia veio mostrar que “isto anda
tudo ligado” e não há condições
de “vida boa” independentes do
que se passa no resto do mundo. Assim, os problemas do
mundo são problemas nossos.
São talvez os nossos principais
problemas. Quais? Eis apenas a
lista de uma trintena deles, havendo talvez alguns mais graves
que ficam omitidos.
Aquecimento global; subida do
nível das águas do mar; multiplicação das pandemias;
destruição progressiva das bases naturais da vida; aumento
dos fenómenos climáticos extremos (secas, tempestades,
temperaturas altas…); migrações maciças sobre países ricos; procura da hegemonia pela
China e defesa da sua posição
hegemónica pelos EUA; esgotamento ou controlo de solos
aráveis, de metais preciosos,
de diversidade genética; guerra
digital; superpopulação mundial; probabilidade de apagões
vários (eletricidade, internet,
fornecimento de chips ou alimentos…);
envelhecimento
da Europa; efeitos nocivos dos
ecrãs digitais na (de)formação
da personalidade; esgotamento
de alguns recursos estratégicos;
reforço da tendência autoritária dos poderes do Estado;
robotização dos sistemas produtivos; aumento exponencial
das novas doenças (ansiedade,

depressão, obesidade, falta de
sono…); concentração crescente da riqueza ou desigualdades crescentes no acesso aos
bens; criminalidade organizada;
controlo digital dos comportamentos individuais; perda de
confiança na ciência e nas instituições sobretudo democráticas ; aumento do nacionalismo
político, da xenofobia e do racismo, do ódio de causa(s); novas
corridas a armas de alta tecnologia, incluindo a militarização
do espaço; potencial explosivo
de novos conflitos regionais;
perda do poder de referência
de valores clássicos sem valores alternativos sólidos; perda
do poder do dólar como moeda
de referência e afirmação das
moedas digitais; poder crescente das multinacionais, fora do
controlo dos Estados nacionais;
crises financeiras globais; desafios da transição energética (e
da falta dela); corrida sem controlo à Inteligência Artificial e ao
transhunanismo.
E o pior é que estes problemas
não são isolados, mas sistémicos, o que significa que reforçam-se uns aos outros e podem
crescer em cascata.
Sendo estes alguns dos nossos
problemas, há duas formas de
nos relacionarmos com eles:
negá-los ou não querer saber
deles e assumi-los como nossos e fazer o que é preciso para
diminuir as ameaças, logo os
problemas, e para nos adaptarmos às mudanças que vão ter de
acontecer. Não vale a pena iludirmo-nos: o mundo não vai ser
o mesmo e o nosso velho lugar
nele vai deixar de existir. Não se
trata de meter medo; trata-se de
estimular um comportamento

pró-ativo tanto individual como
ao nível das organizações e comunidades que formamos. E
precisamos de apoiar os centros
de poder que pretendem tomar
as medidas corretas, para o que
precisamos de saber quais são.
Torna-se imperioso que as
nossas “atividades culturais”
assumam estes problemas e
não andem a entreter-nos com
movimentações do tipo “cão
a morder a própria cauda”. Há
cem anos também ninguém viu
o que se desenhava e foi essa
distração que favoreceu que a II
Guerra Mundial acontecesse.
Uma boa forma, uma forma culta, de vivermos bem o ano que
se inicia, isto é, de fazermos um
Ano Bom é fazermos o que precisa de ser feito, ao nosso nível,
para minorar os problemas e
nos adaptarmos às novas circunstâncias. Bom Ano de 2022.

Não vale
a pena
iludirmonos: o mundo
não vai ser
o mesmo e o
nosso velho
lugar nele
vai deixar de
existir.

ProTejo
apresenta plano
de acção para 2022
TEXTO pro TEJO
O
movimento
proTEJO
centrará a sua atuação, durante
o ano de 2022, na mobilização
e sensibilização dos cidadãos
da bacia do Tejo para a
despoluição dos afluentes do
rio Tejo, nomeadamente o
rio Alviela, para a defesa da
biodiversidade de um rio Tejo
e afluentes livres de barragens
e açudes, com dinâmica fluvial
adequada à preservação dos
fluxos migratórios das espécies
piscícolas e ao usufruto das
populações ribeirinhas, e pela
definição de caudais ecológicos
nos planos de gestão da região
hidrográfica
2022/2027
(nomeadamente à entrada
do rio Tejo em Portugal, na
barragem de Cedilho e na Ponte
de Muge, atuais pontos de
controlo dos caudais mínimos
da Convenção de Albufeira).
Será realizada a 10ª edição do
“Vogar Contra a Indiferença Pela despoluição do rio Alviela”,
com uma descida de Canoa no
rio Alviela.
Celebraremos o “Dia Mundial
da Migração dos Peixes” e
participaremos no “Seminário
internacional
sobre
a
intensificação da remoção de
barragens como ferramenta de
restauração de rios na Europa.
Participaremos ativamente na
remoção de açudes e barragens
obsoletos e inoperacionais,
na bacia do Tejo, cujo
descomissionamento aumente
os troços de rios livres que
criam novos habitats e novas
condições para a regeneração
da água e da biodiversidade,
contribuindo para a Estratégia
Europeia para a Biodiversidade
2030.

Pretendemos divulgar projetos
de
Educação
Ambiental
sobre “Água e Rios, bem
como a efetivação de ações
de Restauração Fluvial e de
Educação Ambiental, junto
da comunidade escolar e em
cooperação com os municípios.
Participaremos, com as novas
gerações de jovens pela justiça
climática, na
organização
da “Caravana pela Justiça
Climática” que envolverá a
realização de um percurso ao
longo do curso do rio Tejo,
desde a entrada do rio em
Portugal até ao estuário do rio
Tejo em Lisboa.
Defenderemos a definição de
caudais ecológicos em alegações
na participação pública do
projeto de Plano de Gestão da
Região Hidrográfica do Tejo de
Portugal 2022/2027.
Apresentaremos uma “Queixa
à Comissão Europeia por
Incumprimento da Diretiva
Quadro da Água”, pela
permissão de inadequada gestão
da água por parte dos governos
de Portugal e Espanha.
Iremos ainda elaborar uma
iniciativa
legislativa
de
cidadãos para a proteção
dos cidadãos / ativistas
ambientais, para subscrição
no sítio do Parlamento, como
proposta de alteração da lei
de proteção dos denunciantes
que não contemplou ativistas
ambientais, de que é exemplo
o chamado Guardião do Tejo
Arlindo Marques que esteve
a braços com um processo de
difamação por ter denunciado
infrações ambientais, mas
que ficou fora do âmbito da
proteção agora aprovada pelo
Parlamento.

RECORDAÇÃO
Seu marido, filhos, nora e genro,
netos, bisnetos e restante família
recordam com eterna saudade este
seu ente querido na passagem do 1º
aniversário do seu falecimento.

Alice do Céu
Jorge Borges
ATALAIA
Nasceu – 08 Nov 1934
Faleceu – 11 Jan 2021

No dia 16 de Janeiro de 2022, pelas
09h15, será celebrada missa pelo seu
eterno descanso, na Igreja Matriz de
Atalaia.

Que repouse para sempre
na paz do Senhor.
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Os Passos de Sísifo

Direitos e deveres em tempos de incerteza e esperança
OPINIÃO LUIZ OOSTERBEEK
Professor Coordenador
do Instituto Politécnico de Tomar

À opressão não mais sujeitos /
Somos iguais todos os seres
Não mais deveres sem direitos /
Não mais direitos sem deveres
Eugène Pottier, A Internacional
(1871),
A pandemia e, sobretudo, a sua
recorrência em vagas sucessivas, desiguais e assimétricas,
veio aprofundar a desconfiança
nas orientações institucionais
(que se baseiam em previsões,
demasiadas vezes desmentidas) e acelerar a recomposição
de valores na sociedade (uma
necessidade que decorre do enfraquecimento dos mecanismos
de confiança e previsibilidade).
A desconfiança é uma tendência
que se tem ampliado ao longo
das últimas duas décadas, exprimindo-se há muito no campo
das igrejas, um pouco depois no
campo da política e atinge, hoje,
todas as instituições. Possui expressões positivas (maior desejo de participação), por vezes
dramáticas (crescentes conflitos e guerras), ocasionalmente
tragicamente caricatas (o negacionismo face à pandemia ou o
terraplanismo que regressa em
força) e algumas vezes tristes (o
ápice dos umbigos nas instituições de ensino e investigação,
onde a cultura dos supostos
direitos individuais esmaga,
demasiadas vezes, os direitos
coletivos).
No centro desta transição está,
de facto, a questão dos direitos
e dos deveres. Num congresso
sobre Humanidades e Sustentabilidade, organizado este mês
pelo Conselho Internacional de
Filosofia e Ciências Humanas,
foi destacado como a carta dos
Direitos Humanos se autoinfligiu uma fragilidade profunda,
ao não definir os correlatos deveres. No plano jurídico, não
existem direitos sem deveres,

mas penso que a não consideração destes no plano global
produziu três efeitos perniciosos: abriu a porta a uma panóplia de deveres, requeridos de
forma contraditória entre os
diferentes países; potenciou a
contradição entre direitos individuais e coletivos; e, no quadro
de crescente desconfiança, potencia essa contradição de forma demasiado brutal (pode o
direito individual à liberdade de
comportamento comprometer
os direitos à vida, à educação ou
a um rendimento digno de coletivos na sociedade?).
Estas contradições não se solucionam apenas na esfera dos
direitos individuais. É certo que
uma pessoa que não se protege
da pandemia, não conduz um
veículo com segurança, não prepara as aulas quando é docente ou não se atualiza quando é
profissional de saúde, não está
a prejudicar especificamente
ninguém. Só em casos excecionais se poderá provar essa
relação. Mas existe um prejuízo
global para o que, no Brasil, se
chamam os “direitos difusos”
(como a qualidade do ar, o acesso à educação, etc.).
Os direitos individuais, sobretudo para quem deles pode
beneficiar (ou seja, quem vive
em países que os respeitam e,
ao mesmo tempo, possui condições de vida adequadas, no
plano socioeconómico), são não
apenas um avanço fundamental
na afirmação da dignidade da
pessoa humana, mas também
um caminho fundamental para
o reencontro da Humanidade
consigo mesma, superando desigualdades e iniquidades. Porém, nas últimas duas décadas,
estas dimensões negativas têm-se vindo a agravar, em grande
medida porque a cultura dos
direitos individuais sem deveres
para com o coletivo desfavorece

o mérito e favorece os privilégios e a mediocridade. Vemos
isso em campos que vão da política (com personagens pouco
recomendáveis a exercerem
o seu direito de livre e mortal
expressão) ao ensino superior
(com manifestações de assustadora incultura, abandono das
regras básicas de convivialidade
e substituição da dúvida metódica pela certeza ditatorial).
Por isso, estamos já num novo
ciclo, em que a maioria parece
procurar um reequilíbrio que dê
mais força aos direitos coletivos,
mesmo que isso signifique um
constrangimento nos direitos
individuais. Se esse reequilíbrio
se fizer de forma convergente e
dialogante, como de forma errática, mas ainda democrática
a União Europeia tenta fazer,
o essencial dos direitos individuais poderá ser preservado. Se
tal não acontecer, como em contextos de maior extremismo nas
opções (como nos EUA ou no
Brasil), os direitos individuais
e a paz estarão mais ameaçados e poderão ser parcialmente suprimidos, no médio prazo.
Sempre foi assim no passado
e não existe nenhum dado que
permita supor que agora será diferente. Com sondagens que revelam que apenas um terço dos
europeus (e dos portugueses)
consideram a liberdade como
um valor essencial, os extremistas têm um amplo campo para
proliferar. Daí a necessidade de
compreender que a contestação
“ao que está errado” sem um
programa alternativo de deveres não levará a nenhum lugar
que não seja o agravamento de
conflitos e a falência das instituições (países, partidos, igrejas, empresas, escolas, ONGs),
como já se viu recentemente na
“Primavera Árabe” ou no colapso de alguns partidos e, mesmo,
de algumas universidades. Mas

essa compreensão exige que a
transição para uma cultura com
mais deveres seja construída
em diálogo, com flexibilidade,
pois de outra forma não atingirá
os objetivos (o pior exemplo é o
fracasso recorrente dos objetivos relacionados com a sustentabilidade) e reforçará os negacionismos e a decadência.
Tudo isto para pensar no Natal
e numa das suas mais importantes mensagens de esperança, para crentes e não crentes.
Todas as sociedades, comunidades, instituições, são atravessadas por contradições e
conflitos, às vezes dilacerantes.
Quando se tornam demasiado
extremados, o diálogo entre os
protagonistas do conflito torna-se praticamente impossível,
pois ao pensarem nos seus interesses próprios, muitas vezes
contraditórios, mas legítimos,
a convergência é impossível.
Nessas alturas, é pensando nos
mais frágeis que se pode encontrar a força para superar esses
conflitos. Uma das causas das
dificuldades atuais, da barulheira monocolor das redes sociais
e do crescimento do ódio e da
depressão, é a falta de crianças à nossa volta. Proteger as
crianças e perceber que, mais
do que nas nossas vozes, é na
vida delas que está o futuro, eis
uma boa metodologia para encontrar pontes. Certos setores
percebem isso de forma profunda, como o setor da saúde, possivelmente um daqueles em que
muitos profissionais são mais
maltratados, mas onde sempre
vão encontrando forças para
nos tratarem bem e, assim, ficarem cansados, mas plenos de
felicidade por cada vida que salvam. Outros setores têm mais
dificuldade em encontrar esse
caminho, sobretudo no ensino
(apesar de lidarem com jovens),
na ilusão de que os direitos indi-

viduais de uns são mais importantes do que os deveres para
com os outros.
O meu desejo para todos os
leitores deste jornal é o de que
tenham um Natal feliz, se possível com muitas crianças e com
muita abertura para as convergências que serão necessárias
em 2022.
P.S. – Alguém opinou que, sendo eu professor de uma instituição de ensino superior, o que
escrevo nesta coluna não seria
relevante para a afirmação dessa instituição. Respeitando essa
opinião, creio que ela merece
debate público, porque tem a
ver com o que deve ser a missão
de uma instituição de ensino e
de um professor. Escrevo aqui
o que penso sobre a vida em sociedade, em diferentes planos, e
sobre o sentido que pode ter o
que pensamos e fazemos. Escrevo com dúvidas e em busca de
diálogo, devendo esse gosto à
sorte de ter tido professores que
me ensinaram que o ensino superior é, sobretudo, isso, e não
uma coleção de formulários.
Mas percebo que num mundo
em que se fala de “mercado do
ensino” e substituem conhecimentos por “competências”,
pensar e dialogar sobre a vida
seja irrelevante. A dúvida que
me resta é esta: nesse mundo,
para que serve ainda esse tipo
de ensino superior?

Eis que Ele está aqui
para a queda e o ressurgir de
muitos em Israel
e para ser um sinal de contradição
– e uma espada trespassará a
tua própria alma
– a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações.
Lucas 2, 33
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