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CN Barquinhense organizou 
o V Troféu Filipe Passos

Foi no passado dia 16 
de outubro que o Clube 
Náutico Barquinhense 
levou a cabo a 5ª edição 
do Troféu Filipe Passos, 
em Tancos.
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Aeroporto 
de Santarém: 
apresentada 
a intenção 
de construção 
aos autarcas 
do Médio Tejo

p10

Barquinha
acolhe 
Congresso 
do Desporto

Foi apresentado, aos pre-
sidentes de Câmara do 
Médio Tejo, o propósito 
da intenção de constru-
ção do novo Aeroporto 
privado, no decorrer da 
reunião do Conselho In-
termunicipal.
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Numa organização 
conjunta com mais três 
municípios, realiza-
-se este Congresso nos 
próximos dias 5 e 6 de 
novembro.
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Município celebra o 186º 
Aniversário do Concelho

Desde 24 de outubro 
que se encontra dispo-
nível o novo serviço 
de transporte público. 
Consulte os horários e 
preços no interior.

Está em funcionamento novo 
circuito Barquinha-Zibreira
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TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

Na sequência da aprovação da 
candidatura da União Despor-
tiva Atalaiense (UDA) realiza-
da com apoio do Município ao 
Programa de Reabilitação de 
Instalações Desportivas (PRID) 
2021+ do Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ), 
para a substituição da ilumina-
ção do Parque Desportivo Mu-
nicipal da Atalaia, a partir de 
27 de setembro, decorreram os 
trabalhos de colocação das no-
vas luminárias LED no recinto 
desportivo.
O projeto “Modernização da 
iluminação do campo de fute-
bol” da UDA tem um custo de 
73 564,63 €, sendo financiado 
em 50% pelo IPDJ.
As intervenções já realizadas, 
irão possibilitar um aumento da 
eficiência energética que origina 
uma diminuição dos custos as-
sociados, bem como uma melhor 
iluminação do campo para trei-

nos e jogos noturnos, reduzindo 
também o risco das lesões físicas 
devidas da falta de visibilidade. 
As melhorias irão beneficiar 
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.

Brigadeiro-General Rebouta 
Macedo recebido nos Paços 
do Concelho
TEXTO MUNICÍPIO VNB e FOTO PÉRSIO BASSO

O novo Comandante da Bri-
gada Mecanizada do Exército 
Português, e do campo Militar 
de Santa Margarida, Brigadei-
ro-General Rebouta Macedo, 
foi recebido, no dia 17 de outu-
bro, nos Paços do Concelho de 
Vila Nova da Barquinha, pelo 
Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, António Ribeiro, e pelo 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Fernando Freire. Além da 
tradicional sessão de cumpri-
mentos, os responsáveis pelas 
duas instituições manifestaram 
o desejo de continuar a sua pro-
fícua parceria.

VN BARQUINHA

Campo desportivo 
tem novos postes 
de iluminação 

ATALAIA

No dia 20 de outubro assinala-
-se o Dia Mundial de Combate 
ao Bullying. Ao longo dos anos 
esta forma de violência tem as-

Realizada sessão sobre 
Cibercrimes na Escola 
D. Maria II de Vila Nova 
da Barquinha

sumido novos contornos dando 
origem à vertente virtual do 
cyberbullying. Neste sentido, 
nesse mesmo dia 20 de outubro, 

CLDS 4G-2 GERAÇÕES EM TERRA DE SORRISOS

TEXTO e FOTO CLDS 4G

realizamos uma sessão denomi-
nada "Cibercrimes e Medidas 
de Segurança a Adotar", em 
parceria com a Polícia Judiciá-
ria de Leiria, a quem agradece-
mos pela disponibilidade. 
Esta destinou-se aos alunos dos 
7º anos do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Bar-
quinha, ao qual agradecemos 
imenso pela colaboração.
O objetivo desta sessão foi dar a 
conhecer aos jovens os perigos 
mais comuns no uso das redes 
sociais e dar a conhecer as me-
didas de segurança a adotar.
Os inspetores deixaram-nos 
uma questão: "Devemos acre-
ditar em tudo o que vemos?"
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CIM do Médio Tejo conhece 
projeto para o aeroporto 
privado em Santarém
TEXTO CIMTEJO

Carlos Brazão, responsável do 
grupo Magellan 500, reuniu-se 
no dia 29 de setembro com os 
autarcas do Médio Tejo, no de-
correr da reunião do Conselho 
Intermunicipal, com o propósito 
de única e exclusivamente efe-
tuar uma apresentação do ponto 
de vista técnico e do desenvolvi-
mento económico da construção 
de um aeroporto privado, deno-
minado Aeroporto de Santarém.
Foi sabido e divulgado ampla-
mente pela comunicação social 
da intenção de construção deste 
novo Aeroporto privado, tendo 
sido dado a conhecer aos pre-
sidentes de Câmara do Médio 
Tejo, o seu propósito.
Os autarcas, sabendo que ain-

NOTA DE IMPRENSA

da não existe nenhuma tomada 
de posição pelo Governo sobre 
esta matéria, estão obviamente 
com grandes expetativas consi-
derando que esta localização  foi 
uma das escolhidas no âmbito da 
avaliação ambiental estratégica 
do futuro aeroporto, segundo a 
resolução do Conselho de Mi-
nistros. Caso se confirme, será 
um grande investimento para a 
região e para o nosso país.

Um projeto desta envergadu-
ra que servirá o país e a região 
alavancará não só um desenvol-
vimento ímpar e diferenciador, 
como também potenciará o de-
senvolvimento do Turismo, a 
oferta de emprego, expansão de 
negócios e outros mercados.
Convictos da excelência deste 
projeto, aguardam com expeta-
tiva os desenvolvimentos sobre 
o assunto.

Exercício militar “BANGUI 
222”, decorreu entre 4 e 7 
de outubro

Decorreu, entre os dias 4 e 7 de 
outubro, nos concelhos de Vila 
Nova da Barquinha, Constân-
cia e Chamusca o exercício mi-
litar “BANGUI 222”, promo-
vido pela Brigada de Reação 
Rápida (BRR).
As movimentações tiveram 
como objetivo a preparação da 
12ª Força Nacional Destacada 
Conjunta, constituída por cer-
ca de 200 militares, em missão 
na República Centro Africana 
(RCA).
No dia 4 de outubro, Fernando 
Freire, Presidente da Câmara, 
"vestiu" o papel de “Mayor de 
BRIA” (Capital da Prefeitura 
de Haute-Kotto, a maior da 
RCA, com cerca de 43.300 
habitantes), nas instalações do 

VN BARQUINHA

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

Centro Cultural.
O aprontamento e certificação 
desta força militar continuou 
nos seguintes dias, tendo-se es-
perado um incremento signifi-

cativo de movimentações mili-
tares apeadas ou com recurso a 
viaturas/aeronaves, empregan-
do munições de salva, tanto no 
período diurno como noturno. 

Detidos dois 
indivíduos por 
exercício ilícito 
de segurança 
privada

GNR

TEXTO GNR

O Comando Territorial de San-
tarém, através do Posto Territo-
rial de Vila Nova da Barquinha, 
no dia 25 de setembro, deteve 
dois homens de 55 e 51 anos, 
por exercício ilícito de seguran-
ça privada, no concelho de Vila 
Nova da Barquinha.
Na sequência de uma operação 
de fiscalização a estabeleci-

mentos, os militares da Guarda 
detetaram dois indivíduos no 
exercício de funções de vigilan-
te sem vínculo laboral com uma 
empresa de segurança, culmi-
nando na sua detenção.
Os detidos foram constituídos 
arguidos e os factos comunica-
dos ao Tribunal Judicial do En-
troncamento.  
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TEXTO MUNICÍPIO DE MAÇÃO e TURARQUE
FOTO TURARQUE

O Conselho da Europa declarou 
o dia 9 de outubro como sendo o 
Dia Europeu da Arte Rupestre. 
O Museu de Arte Pré-Histórica 
de Mação, em colaboração com 
o Instituto de Arqueologia e 
Paleociências da Universida-
de Nova de Lisboa, o Instituto 
Politécnico de Tomar, o Centro 
de Geociências da Universidade 
de Coimbra e o Instituto Terra 
e Memória, consideraram que a 
comemoração desse dia em Por-
tugal, este ano, não podia deixar 
de assinalar o meio século de 
estudos de arte rupestre do Tejo. 
Em 2021, também se assinala-
ram 21 anos sobre a descoberta 
de uma gravura de equídeo pa-
leolítico no rio Ocreza, onde, re-
centemente, foram descobertas 
novas gravuras em contexto de 
sondagens arqueológicas.
Neste sentido, realizou-se em 
Mação no dia 9 de outubro, um 
debate subordinado ao tema:

“A ARTE RUPESTRE NA 
BACIA DO TEJO: 50 ANOS 
DEPOIS DA DESCOBERTA 
– CIÊNCIA E PATRIMÓ-
NIO”. 
Este debate, em que intervieram 
os colegas convidados (em regi-
me de conversa livre, sem pre-
paração de comunicações), foi 
aberto à assistência, decorrendo 
no Auditório Elvino Pereira, e 
gravado, com o intuito de ser 
disponibilizado em linha.
O Museu de Arte Pré-Histórica 
e do Sagrado do Vale do Tejo 
promoveu, ainda nesse dia, jun-
tamente com o município de 
Mação uma caminhada e visita 
ao núcleo de gravuras rupestres 
do vale do Ocreza.
A equipa do TURARQ esteve 
presente e aproveitou o passeio 
para falar das novas descobertas, 
trabalhos futuros e boas práticas 
na gestão de sítios arqueológi-
cos.

Mação assinala 
meio século 
de estudos de Arte 
Rupestre do Tejo

PATRIMÓNIO ORGANIZAÇÃO CONJUNTA

Congresso do Desporto 
2022, com plenário no dia 5 
de novembro em Vila Nova 
da Barquinha

Decorreu, no dia 27 de setem-
bro, no Centro Cultural do 
Entroncamento, a apresentação 
pública do Congresso do Des-
porto, que se realiza nos dias 5 
e 6 de novembro, numa organi-
zação conjunta dos Municípios 
de Abrantes, Entroncamento, 
Torres Novas e Vila Nova da 
Barquinha.
Um momento que contou com 
a presença dos Presidentes das 
autarquias,nomeadamente, Ma-
nuel Valamatos, de Abrantes; 
Jorge Faria, do Entroncamento; 
Pedro Ferreira, de Torres Novas 
e Fernando Freire, de Vila Nova 
da Barquinha, que enalteceram 
o facto desta conjugação de si-
nergias para a realização de um 

TEXTO MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

evento que terá uma dimensão 
regional.
Este evento potencia o territó-
rio do Médio Tejo e tal como as 
atividades desportivas promove 
o sentido de união, de equipa e 
do coletivo.
O programa do congresso agre-
ga vários plenários com orado-
res reconhecidos e de mérito 
na sua área de intervenção e no 
panorama desportivo. 
O Congresso do Desporto é 
certificado pelo IPDJ – Insti-
tuto Português do Desporto e 
Juventude, com a atribuição de 
créditos aos técnicos de despor-
to participantes.
Programa:
Dia 5 novembro

DESPORTO E JUSTIÇA: 
ABRANTES
Desporto, Constituição e União 
Europeia;
Desporto e Relações laborais;
Desporto e Fiscalidade;
Desporto, Tribunais e Discipli-
na;
Desporto, Utilidade Pública 
Desportiva e Integridade.

DESPORTO, ÉTICA, SAÚ-
DE E BEM ESTAR: 
VN BARQUINHA
Desporto e Violência;
Desporto Escolar e de Lazer;
Desporto, Ambiente e Turismo;
Desporto e Saúde;
Desporto e Doping.

DESPORTO E SOCIEDA-
DE: TORRES NOVAS
Desporto e Autarquias;
Desporto, Família e Integração;
Desporto e Comunicação So-
cial;
Desporto, Empreendorismo e 
Inovação;
Desporto, Liderança e Intercul-
turalidade.

DESPORTO E MOVIMEN-
TO ASSOCIATIVO: 
ENTRONCAMENTO
Desporto, Longevidade e Qua-
lidade de Vida;
Desporto, Financiamento, Ges-
tão e Contabilidade Associativa;
Desporto e Marketing;
Desporto, Voluntariado e Even-
tos Desportivos;
Desporto e Movimento Asso-
ciativo.
 
Dia 6 novembro
ABRANTES
Conclusão e considerações dos 
painéis do Congresso.

As inscrições são gratuitas e li-
mitadas aos lugares existentes, 
disponíveis em: https://forms.
gle/1JkLtLWAyEFBKSsR7
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TEXTO MUNICÍPIO VNB e ANTÓNIO LUÍS ROLDÃO

Nos dias 5 e 6 de novembro 
comemoram-se os 186 anos 
do Concelho da Barquinha

No dia 6 de novembro de 1836, 
a Rainha D. Maria II assinou 
um decreto que criou o conce-
lho de Vila Nova da Barquinha, 
que seria composto pelos extin-
tos concelhos de Atalaia, Paio 
de Pele e Tancos.
Passaram 186 anos e o Municí-
pio vai assinalar a data com um 
programa comemorativo.
“Princesa da borda d´água”, 
dizem os postas, é fruto tardio 
de um território estratégico e 
permanentemente apetecido. 
Terra de marítimos e de mer-
cadores negociantes, o Tejo lhe 
deu foral, tornando-a notável e 
preponderante.
O burgo ribeirinho que em 

1594 adoptou definitivamente 
o topónimo Barquinha, sobre-
pondo-o aos das suas raizes, 
“Bouca” ou “Boiça” e “Barco”, 
de acordo com os registos paro-
quiais (…).
Em 1620, Jorge Gaspar refe-
rencia o porto da Barquinha, 
a par de outros, como um dos 
mais importantes e influentes 
no encaminhamento de produ-
tos e abastecimento a Lisboa, 
segundo a sua obra de investi-
gação de 1972 (Fonseca, 2002).
Não causa espanto que, por 
mercê dessa convergência de 
prosperidades e de ambições, 
de encantos e das importân-
cias políticas dos seus pares, se 

tenha imposto no contexto dos 
interesses do reino, ascendendo 
a Concelho em 6 de Novem-
bro de 1836 e a Vila em 1839, 
por alvará publicado em 26 de 
Junho, com todas as honras 
próprias dos novos estatutos e 
segundo o olhar benevolente de 
D. Maria II. De permeio, por 
provisão do Cardeal Patriar-
ca D. Patrício I, a Barquinha 
é promovida a Paróquia, sob a 
Invocação de Santo António, na 
data de 2 de Maio de 1838, por 
desanexação da Atalaia.
(Roldão, António Luís, Carta 
Galeria Arqueológico Histórica 
do Concelho de Vila Nova da 
Barquinha, 2014).

VN BARQUINHA

Referencial 
de Educação 
para a Segurança, 
Defesa e Paz, 
assinado pelo 
Presidente 
da Câmara 
de VN Barquinha

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova da Barquinha, 
Fernando Santos Freire, assinou, 
na passada segunda-feira, dia 24 
de outubro, o protocolo para a 
implementação do Referencial 
de Educação para a Segurança, 
a Defesa e a Paz, numa cerimó-
nia realizada em Santarém e que 
contou com a presença da Minis-
tra da Defesa Nacional, Helena 
Carreiras.
O Referencial é um instrumento 
fundamental para a difusão de 
uma cultura de segurança, de-
fesa e paz entre os mais jovens, 
implementado nas escolas, desde 
a educação pré-escolar ao ensi-
no secundário, pela comunidade 
educativa e que resulta da colabo-
ração entre o Ministério da De-
fesa Nacional e o Ministério da 
Educação e do trabalho desen-
volvido por uma equipa conjunta 
da Direção-Geral da Educação 
(DGE) e do Instituto da Defesa 
Nacional (IDN).

O Protocolo de Cooperação foi 
celebrado entre o Município de 
Vila Nova da Barquinha e o Mi-
nistério da Defesa Nacional, Mi-
nistério dos Assuntos Parlamen-
tares, Ministério da Educação e 
Ministério da Coesão Territorial 
e será implementado a partir do 
ano letivo 2023/2024, vigorando 
pelo período de três anos letivos.
No evento que teve lugar no 
Convento de São Francisco, vá-
rios municípios procederam à as-
sinatura do documento, estando 
o governo representado também 
pelo Secretário de Estado da 
Educação, António Leite, pela 
Secretária de Estado para a Ci-
dadania e Migrações, Isabel Al-
meida Rodrigues e pelo Secretá-
rio de Estado da Administração 
Local e Ordenamento do Ter-
ritório, Carlos Miguel. Marcou 
igualmente presença no evento o 
Diretor do Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova da Barquinha, 
Paulo Tavares.
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VN BARQUINHA

O Município assinalou, no pas-
sado dia 15 de outubro, uma dé-

Município assinalou uma 
década de aposta na arte

cada de aposta na arte em Vila 
Nova da Barquinha. 

TEXTO PÉRSIO BASSO e FOTO JOÃO MARQUES ALVES

Fernando Freire, Presidente da 
Câmara; Paula Pontes, Verea-
dora da Cultura; João Pinha-
randa, Diretor do MAAT e 
curador do Parque de Escultura 
Contemporânea; João Seguro, 
artista plástico e Carlos Vicen-
te, técnico do Município, par-
ticiparam numa conversa sobre 
o tema. De seguida,  teve lugar 
o lançamento do catálogo da 
exposição "Ponto Contrapon-
to" de Martim Brion. A tarde 
dedicada à arte terminou com a 
inauguração da exposição "Cor-
das", de António Bolota, na Ga-
leria do Parque, com a presença 
do artista.
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Roteiro do Tejo: dos territórios, das pessoas e das organizações

OPINIÃO  LUIS MOTA FIGUEIRA

Na descoberta da família como 
organização, damos os primei-
ros passos, ganhamos mundo. 
Se não é, bem assim é, certa-
mente, uma realidade comum. 
A nossa experiência revela-
-nos o mundo e, nele, as Artes 
e Ofícios tradicionais  evocam 
pessoas e  organizações que 
inventam ferramentas e mo-
dos de rentabilizar o que as 
rodeia, geram convivialidades. 
Umas boas. Outras, nem tanto. 
É a Vida. Viajar na «máquina do 
tempo» é expressão, que uso 
amiúde como incentivo para 
que os Estudantes com que tra-
balho consigam imaginar a vida 
através dos objetos tão simples 
como uma cesta de verga ou 
tão complexos como a máqui-
na a vapor do caminho de ferro.   
Aprendi na família enorme do 
sítio onde nasci, que podemos 
gerar energia para a nossa co-
munidade. Se viajarmos pelo 
Mundo e passarmos de quando 
em vez pelo nosso «lugar na-
tal», valorizamos o nosso patri-
mónio material e imaterial. As 
nossas saudades mostram isso. 
A evolução cultural construída 
por gerações sucessivas é ga-
rante da ligação intergeracional 
que as cimenta. Entre uma tra-
dição tranquila e uma tradição 
inovadora poderemos escolher 
a que mais nos interesse como 
atores do nosso espaço cultural 
que é, sem dúvida, todo o Mun-
do. Se pensarmos na triangula-
ção virtuosa, “Pessoas-Territó-
rio-Organizações”, poderemos 
ativar projetos de vida interge-
racionais, produzindo futuro 
para o património e artes. Em 
suma, cuidamos de Nós. De to-
dos Nós. As lições da Tradição 
podem ser excelentes bases 
para animar a criatividade da 
nossa Contemporaneidade. O 
Artesanato pode-se redesenhar 

em  formas ousadas e suscitar 
funções ou refuncionalizações 
a objetos que podem ostentar 
novos atributos. Em certos ca-
sos, é muito provável que as 
consigamos alcandorar ao es-
tatuto de arte contemporânea. 
Há espaço para a convivência 
entre as artes populares e as 
artes académicas, as artes de 
escolas e as artes de autores, 
as estéticas conservadoras e 
as estéticas vanguardistas por-
que, em boa verdade, ansia-
mos por um mundo das artes 
em que cada expressão e sen-
tido quando cuida de ser ex-
pressão do primado humano. 
Os Artistas, todos os Artistas e 
Criativos oferecem-nos os seus 
mundos diretos e, por vezes, 
mais íntimos, fascinantes. Por 
isso, a procura das artes e ofí-
cios aumenta na proporção da 
curiosidade e desejo dos que 
não tendo vivido os ambientes 
artesanais para eles são atra-
ídos na beleza das cerâmicas 
ou dos couros, das pedras ou 
das pinturas murais, das telas 
anunciando universos oníricos 
ou ligadas magicamente pelas 
palavras e silêncios dos poetas. 
Percorremos, todos, caminhos 
de inquietação. O espaço, vi-
venciado de modo tangível ou 
sustentado pela digitalização 
também pode ser o «sítio» do 
sonho e das texturas da madei-
ra e do barro, das sonoridades 
das vozes e dos instrumentos 
musicais, das coreografias fol-
clóricas sem tempo (mas fa-
lando de um tempo certo), dos 
músicos que rompem conven-
ções e nos provocam. Celebrar 
as artes da vida é, assim, na 
minha modesta opinião, voltar 
a encontrar a Mãe-Natureza e 
amar os seus sinais através de 
todas as nossas artes e ofícios. 
Vamos falando.                 

As Artes e Ofícios,  
a Neoruralidade e Outras 
coisas… 

Professor Coordenador
Ciências Sociais  | IPT

TEXTO e FOTO CNB

V Troféu Filipe Passos 
aconteceu no dia 16 
de outubro na Aldeia 
de Tancos

CN BARQUINHENSE

No passado Domingo, dia 16 de 
outubro, o Clube Náutico Bar-
quinhense organizou o V Troféu 
Filipe Passos na Aldeia de Tan-
cos.
Tivemos casa cheia. 
Foi um dos troféus com maior 
participação. 
Com 12 Clubes presentes, mais 
de 300 atletas e cerca de 400 
embarcações na água.
Estamos muito orgulhosos com 
toda a organização, e com o fee-
dback muito positivo por parte 
de todos os Clubes, do Conselho 
de Arbitragem e da Federação 
Portuguesa de Canoagem.
Foi um grande dia de competi-
ção, de convívio, de rever amigos 
e sobretudo de homenagear um 
dos grandes Homens da Canoa-
gem de Vila Nova da Barquinha: 
“O Sr. Filipe Passos”.
Agradecimentos:
A todos os que tornaram pos-
sível e ajudaram neste Troféu 
(pais, atletas, dirigentes, sócios); 
Junta de Freguesia de Tancos, 

Patrocinador Oficial do V Tro-
féu Filipe Passos; 
Óscar Soares e sua equipa de ar-
bitragem;
Federação Portuguesa de Ca-
noagem;
Acbtejo -Associação de Canoa-
gem da Bacia do Tejo;
Aos Clubes:
Clube Fluvial Odemirense;
Clube Canoagem Setúbal; 
@Alhandra;
Grupo Desportivo Nabância;
Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento de Vila Velha 
de Ródão; 
Clube de Canoagem Scalabita-
no da Ribeira De Santarém;
@amontijo; 
CMCS - Clube do Mar Costa 
do Sol;
Clube de Canoagem de Amora;
Clube Náutico de Salvaterra de 
Magos.
Apoios:
Câmara Municipal VN Barqui-
nha;
Junta de Freguesia de Vila Nova 

da Barquinha;
Junta de Freguesia de Atalaia;
Junta de Freguesia de Praia do 
Ribatejo;
Junta de Freguesia de Tancos;
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova da Barquinha;
Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha.
Patrocínios:
Intermarché-Vila Nova Barqui-
nha;
DigitalData;
Vivid-Foods;
O Trindade;
Restaurante Tasquinha da Adé-
lia;
Soltejo Hotel;
Barquinha River House;
Sociedade Refrigerantes Baia, 
Lda;
Farmácia da Barquinha;
Cláudio Pintaco;
Pingo Doce;
Álvaro Grupo;
TORRES PET;
Decathlon Santarém.
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CAIS, espaço empresarial, 
comemorou 2º aniversário

Largos dias têm dois anos. 
Negócios, criatividade, ino-
vação, serviços, investimento, 
internacionalização, sorrisos. É 
disto que é feito o espaço em-
presarial CAIS. Bem no centro 
histórico de Vila Nova da Bar-
quinha, tem lotação esgotada e 
é um exemplo da grande pro-
cura que o concelho tem tido 
nos últimos anos por parte de 
empresários, quer para este es-
paço de incubação, quer para o 
próprio Centro de Negócios, o 
parque empresarial na freguesia 
de Atalaia.
No passado dia 19 de outubro, 

TEXTO e FOTO PÉRSIO BASSO

o CAIS assinalou 2 anos de 
existência, com chuva, tal como 
no dia da inauguração. Autarcas 
e empresários juntaram-se para 
fazer um ponto de situação e 
partilhar contactos e experiên-
cias. No final não faltou o bolo.
O CAIS dispõe de gabine-
tes de trabalho e espaços de 
coworking, bem como áreas 
para os respetivos serviços de 
apoio, como salas de reunião, 
de formação e de refeição, ser-
viços administrativos e loja. 
Tem como objetivo criar as 
condições favoráveis para o 
crescimento da iniciativa pri-

vada no nosso território, com 
o apoio ao empreendedorismo 
jovem e contribuição para o re-
forço do autoemprego, designa-
damente de jovens licenciados e 
incentivando a criação de mi-
croempresas.
Para mais informações sobre 
este espaço, os interessados 
podem contactar o Gabinete 
de Apoio e Desenvolvimento 
ao Empreendedorismo Local 
(GADEL) do Município de 
Vila Nova da Barquinha, atra-
vés dos telefones 249720350 e 
ou 964378133, ou do e-mail 
gadel@cm-vnbarquinha.pt.

A BEM DIZER… 

Historiador

OPINIÃO  ANTÓNIO MATIAS COELHO

Que Portugal é um país pobre há 
muito que o sabemos. Se calhar 
desde que Portugal é Portugal: 
foi a pobreza do país uma das 
razões que levaram à reconquis-
ta e ao alargamento do território 
nos séculos XII e XIII; foi a pobreza 
do país que nos empurrou para 
o mar e para os chamados Des-
cobrimentos no século XV; foi a 
pobreza do país que nos fez aden-
trar até aos confins do sertão bra-
sileiro nos séculos XVI a XVIII; foi a 
pobreza do país que fomentou o 
regresso de muitos dos nossos ao 
Brasil, então já como emigrantes, 
no século XIX; foi a pobreza do 
país que alimentou a coloniza-
ção de África e a imensa corrente 
migratória para a França, para a 
Suíça, para o Luxemburgo e para 
outras partes da Europa no sé-
culo XX; é a pobreza do país que 
em boa parte justifica a torrente 
infindável de dinheiro que tem 
vindo da CEE e, depois, da União 
Europeia nos últimos 40 anos.
Portugal é um país pobre, toda a 
gente sabe. E não é, infelizmen-
te, apenas por ser pobre grande 
parte do território, povoado de 
penedos e de estevas: os proven-
tos da Carreira da Índia alimenta-
ram sobretudo os luxos da corte 
e a boa vida de um punhado de 
privilegiados; o ouro de Minas 
Gerais forrou retábulos barrocos 
e financiou conventos de Mafra e 
embaixadas ao papa; as fortunas 
dos «brasileiros» acabaram trans-
formadas em espampanantes 
chalés pontuando as zonas chi-
ques do país; as poupanças dos 
emigrantes, fruto de muito traba-
lho e enormes sacrifícios, deram 
carros em segunda mão que im-
pressionavam os da aldeia nas vi-
sitas do mês de agosto e casas de 
todas as cores erguidas nos cabe-
ços mais expostos; e os dinheiros 
comunitários, milhões e milhões 
sem conta, têm-se esvaído entre 
os dedos, como a areia da praia.
Portugal é um país pobre – e, po-
bres de nós, vai continuar a ser.
Nestes últimos dez anos (como 
nos outros todos para trás…) os 
portugueses, na sua maioria, pas-
saram mal. Por causa da crise fi-

nanceira e da troika, dizem, e de-
pois por causa da COVID. A troika 
saiu e a COVID vai saindo – mas, 
agora por causa da guerra na 
Ucrânia e da inflação desenfrea-
da, os portugueses continuam a 
viver com muitas dificuldades. E 
com dificuldades que se revelam 
cada vez maiores, ao ponto de 
nos últimos dias termos tido no-
tícia de furtos de alimentos nos 
supermercados: já se colocam 
alarmes em latas de atum que 
custam menos de dois euros para 
impedir que gente com fome e 
com filhos para alimentar ou ve-
lhos com reformas miseráveis as 
escondam no bolso porque não 
têm com que as pagar. Isto é tris-
te, muito triste: não o furtar, que 
toda a vida ouvi dizer que roubar 
para comer não merece castigo, 
mas a situação a que chegaram 
milhares e milhares de portu-
gueses, na sua grande maioria 
gente que trabalha todos os dias 
ou trabalhou a vida inteira e se 
vê na contingência de ter de des-
viar uma salsicha para enganar a 
fome.
Na mesma semana em que sou-
bemos dos alarmes nas latas de 
atum, lemos nos jornais que os 
lucros de uma das grandes petro-
líferas aumentaram, só de janeiro 
a setembro, 86 por cento, arre-
cadando mais de 600 milhões de 
euros…  E que no próximo ano 
Portugal irá receber da União Eu-
ropeia 22 milhões de euros por 
dia. Para que servirá todo esse 
dinheiro? Quantos pobres arran-
cará ele à pobreza? Quantas latas 
de atum deixarão de ser desvia-
das dos supermercados?
Pimenta da Índia, ouro do Brasil, 
fundos comunitários têm sido, 
pela nossa História adiante, mi-
ragens de riqueza que satisfazem 
uns poucos e enganam a maior 
parte. Portugal continuará a ser 
pobre. Essa parece ser uma sina a 
que há quase um milénio nos te-
mos vindo a habituar. Mas o pior 
é que Portugal não é apenas um 
país pobre: é, cada vez mais, um 
país de pobres, milhares, milhões 
– e isso é que é verdadeiramente 
inquietante. 

Um país de pobres
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07:10 15:10 23:10 V. N. BARQUINHA 00:50 08:50 16:50
07:13 15:13 23:13 CARDAL 00:47 08:47 16:47
07:15 15:15 23:15 ENTRONCAMENTO EST. 00:45 08:45 16:45
07:20 15:20 23:20 ENTRONCAMENTO 00:40 08:40 16:40
07:22 15:22 23:22 ENTRONCAMENTO E. Leclerc 00:38 08:38 16:38
07:23 15:23 23:23 BOTEQUIM 00:37 08:37 16:37
07:25 15:25 23:25 NICHO 00:35 08:35 16:35
07:27 15:27 23:27 TORRES NOVAS (Nersant) 00:33 08:33 16:33
07:30 15:30 23:30 TORRES NOVAS 00:30 08:30 16:30
07:33 15:33 23:33 TORRES NOVAS (Rossio) 00:27 08:27 16:27
07:36 15:36 23:36 BARREIRA ALVA 00:24 08:24 16:24
07:39 15:39 23:39 ZIBREIRA 00:21 08:21 16:21
07:40 15:40 23:40 ZIBREIRA (Renova) 00:20 08:20 16:20
07:45 15:45 23:45 ZIBREIRA (Minipreço) 00:15 08:15 16:15

RMTejo 21/09/2022

* Serviço gratuito até 31/10/2022
* Em fase experimental até 31/12/2022
* A continuidade após 31/12/2022  depende da procura 

registada durante a fase experimental

Locais de paragem - todos paragens RT:
V. N. BARQUINHA:

 - Rua da Barca, junto ao nº8
 - Rua Marchel Carmona, junto ao nº38
 - Rua Dr. Barral Filipe, junto á CGD
 - Rua dos Bombeiros, junto ao Centro de Saúde
 - Rua D. Maria II, junto ao Jardim de Infância
 - Rua D. Maria II, junto á Escola Secundária

CARDAL:
 - Rua Miguel Torga, junto á Associação de Voluntários

ENTRONCAMENTO:
 - junto á estação
 - Av. José Eduardo Vitor das Neves, junto ao Tribunal
 - N365, junto ao Hospital
 - N3, junto aos Bombeiros
 - E´Leclerc, junto á rotunda (Sabores Coffee)

BOTEQUIM:
 - N3, junto ao FerroEntroncamento
 - N3, junto ao Manjar do Botequim
 - N3, junto ao cruzamento da Meia Via

NICHO:
 - N243, junto á AutoPita

TORRES NOVAS:
 -  Nersant - rotunda
 - Terminal Rodoviário
 - Correios
 - Rua de S. José, paragem do TUT (Rossio)

BARREIRA ALVA:
 - N3, junto ao restaurante  Alvorada

ZIBREIRA:
 - N243, junto ás bombas combustivel
 - Fábrica 2, junto ao parque de estacionamento do Refeitório

 EM VIGOR A PARTIR DE:  24 / OUTUBRO / 2022
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TRANSPORTES

Conheça o horário e preços, do novo serviço 
de transposte público entre VN Barquinha 
e Zibreira

Com o intuito de garantir uma 
oferta de transporte público co-
letivo que consiga dar respostas 
às principais necessidades de 
deslocação dos trabalhadores 
da região e permita potenciar 
a utilização do transporte pú-
blico coletivo por novos utili-
zadores, começou a funcionar, 

TEXTO CIMTEJO

a partir do passado dia 24 de 
outubro, um novo serviço de 
transporte público de passa-
geiros. 
O novo circuito é entre Vila 
Nova da Barquinha e a fregue-
sia da Zibreira, no concelho de 
Torres Novas, passando pelo 
Cardal, Entroncamento, Bo-
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tequim, Nicho, Torres Novas e 
Barreira Alva. 
O serviço funciona todos os 
dias, com um total de 6 circu-
lações e com oferta de horário 
entre às 07h00 e a 01h00.
Experimental até 31 de dezem-
bro deste ano, a utilização do 
serviço teve carácter gratuito 

entre os dias 24 e 31 de outubro 
e a sua continuidade dependerá 
da procura e da adesão regista-
da até ao final do ano.
No âmbito do PART – Progra-
ma de Apoio à Redução Tarifá-
ria, o utilizador poderá adqui-
rir uma assinatura mensal que 
varia entre os 17,00€  e 43,90€.

Para mais informações, consul-
te a CIM Médio Tejo através 
do email: autoridade.trans-
portes@cimt.pt ou a Linha de 
Apoio ao Cliente da RMTejo 
através do telefone 249 78 78 
78.

Utilize os transportes públicos!
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 -  Nersant - rotunda
 - Terminal Rodoviário
 - Correios
 - Rua de S. José, paragem do TUT (Rossio)

BARREIRA ALVA:
 - N3, junto ao restaurante  Alvorada

ZIBREIRA:
 - N243, junto ás bombas combustivel
 - Fábrica 2, junto ao parque de estacionamento do Refeitório

 EM VIGOR A PARTIR DE:  24 / OUTUBRO / 2022
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Conheça o horário e preços, do novo serviço 
de transposte público entre VN Barquinha 
e Zibreira

Filósofo

OPINIÃO  JOSÉ ALVES JANA

Marca d’ Água     

A tradição

A palavra “tradição” vem do la-
tim “tradere” "entregar", "pas-
sar adiante". Significa o que vem 
sendo trazido ou passado, de 
geração em geração, ao longo 
dos tempos sobre o modo como 
devemos viver. E devemos por-
quê? Porque, diz a tradição, é 
assim que se faz uma vida boa, 
tanto individual como coletiva-
mente.
Basta prestarmos um pouco de 
atenção para nos darmos con-
ta de que não é possível, nem 
desejável, estarmos a inventar 
tudo e mais alguma coisa so-
bre o nosso modo de viver. No 
essencial, aprendemos a viver 
com o que vem da tradição e 
inovamos quando sentimos que 
é necessário ou aconselhável fa-
zer de outro modo.
Até aqui, tudo (?) bem. Mas a 
partir daqui começam as com-
plicações.
Em primeiro lugar, a tradição 
formou-se num tempo que já 
não existe. Traz soluções para 
os problemas desse tempo do 
passado, que eram outros. Não 
está de modo nenhum garanti-
do que as soluções do passado 
vistam bem nos problemas do 
presente. Nesse caso, a tradi-
ção poderia ser um erro técnico, 
usar uma manual envelhecido 
e, assim, criar mais problemas 
que soluções.
Portanto, a tradição é um remé-
dio que deve ser tomado com 
conta, peso e medida. À medida 

dos problemas e da capacidade 
da tradição para solucioná-los. 
Chama-se a isto inteligência. 
Mas aqui surgem dois proble-
mas derivados de duas atitudes 
opostas. De um lado, temos o 
tradicionalista militante. Para 
este, a tradição é que é, é que 
sabe, tudo o que é tradição é 
bom. E pode ser-se tradiciona-
lista por inteligência (apesar de 
tudo), porque sabe que a tradi-
ção contém tesouros preciosos 
para a vida, ou tradicionalista 
por preguiça, tipo “sempre se 
fez assim, porque havemos de 
mudar?”. Do outro lado, temos 
os bulldozers, que querem ar-
rasar tudo o que seja tradição 
para construir tudo de novo, 
“na inovação é que está a sal-
vação”. Estes têm alguma razão, 
sim, só a inovação pode trazer 
novas soluções para problemas 
novos. Contudo, os verdadeiros 
problemas não são assim tão 
novos como isso, são os “eter-
nos problemas” de ser homem 
ou mulher aqui e agora como 
em qualquer tempo e lugar. Por 
isso, se é verdade que os novos 
problemas são novos, não é ver-
dade que sejam apenas novos.
Viver implica um permanente 
trabalho de hermenêutica, ou 
interpretação, tanto dos pro-
blemas do momento, como das 
propostas da tradição e das pro-
postas de inovação.
Porque também é verdade que 
uma tradição é uma arca de te-

Uma tradição 
é uma arca 
de tesouros 
onde está 
um pouco 
de tudo: 
uma coisa e 
talvez o seu 
contrário

souros onde está um pouco de 
tudo: uma coisa e talvez o seu 
contrário. È sempre necessária 
uma inteligência esclarecida. 
Lembremos que ainda não há 
muito, não havia eletricidade, 
nem automóvel, nem compu-
tadores, nem telemóveis… Que 
novos problemas decorrem des-
ta nova realidade? 
O adolescente diz do pai “O 
velho está ultrapassado, é um 
totó”, mas umas dezenas de 
anos mais tarde dirá “Afinal, o 
meu pai tinha razão”. Mas não 
podemos fazer disto um abso-
luto: muitas vezes o “velho” não 
tinha razão, não percebeu que 
os tempos já eram outros. 
Em última análise, não é à tradi-
ção que nos cabe ser fiéis, mas 
à vida, com os seus problemas e 
a nossa aspiração, individual e 
coletiva, a uma vida boa.

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.

UNIVERSIDADE SÉNIOR

Concelho de VN
Barquinha 
oferece aulas 
em três locais 
diferentes
TEXTO ESSÊNCIA DA PARTILHA PATAS

Se é maior de 55 anos, sabe 
que tem várias disciplinas na 
Universidade Sénior às quais se 
pode inscrever? 
A Formação Ocupacional de 
Seniores é a Universidade Sé-
nior do Concelho da Barquinha 
e oferece aulas em 3 locais dife-
rentes e em diversas áreas!
Cardal
- Informática
- Redes Sociais
- Smartphones
- Cultura Oriental
- Educação Alimentar
- Linguagem e Comunicação
- Francês
- Pintura e Cestaria
- Técnicas de Bordados
- Artes Decorativas

- Escultura
- Ginástica
- Yoga
- Boccia
- Teatro
- Cavaquinhos
- Concertina
- Tuna
Praia do Ribatejo
- Informática
- Teatro
- Linguagem e Comunicação
- Cavaquinhos
- Técnicas de Bordados
- Ginástica
Tancos
- Informática
Para se juntar a nós ligue 969 
192 186!
Esperamos por si
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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

"Cordas" em exposição 
na Galeria do Parque 
em VN Barquinha

Exposição do artista António Bolota 
na Galeria do Parque, em Vila Nova da 
Barquinha, inaugurada no passado dia  
15 de outubro de 2022 e patente até 
21 de janeiro de 2023. "Cordas" é mais 
uma mostra com a chancela da Fundação 
EDP, comissariada por João Pinharanda, 
no âmbito da parceria com o Município 
de Vila Nova da Barquinha para a pro-
gramação artística do Parque de Escul-
tura Contemporânea Almourol.
António Bolota começou a expor em 
meados dos anos 90 do século XX, tra-
zendo para o universo artístico saberes 
oriundos da Engenharia, área onde radi-
ca a sua formação. Um conjunto de co-
nhecimentos técnicos são convocados na 
criação de esculturas que se confrontam 
com o espaço para onde são construídos 
ou que se fundem com a própria arqui-
tetura. 
“O trabalho de António Bolota afirma-
-se como permanente exercício de ten-
são: tensão das formas, dos volumes, dos 
materiais e dos sentidos das obras em 
relação quer aos espaços onde se apre-
sentam e em relação à origem e função 
que desempenham no universo de onde 
provêm (o da construção, o da engenha-
ria e o da arquitectura) quer à função que 
passam a desempenhar no campo artísti-
co para o qual são deslocadas.
O trabalho que aqui apresentamos mos-
tra-nos obras em movimento, pensadas 
para uma paisagem aberta e em mutação. 
António Bolota apenas define as regras 
iniciais do jogo artístico registando de-
pois as derivas aleatórias das peças com 
os seus movimentos determinados pelos 
ventos, pela agitação do mar, pelo con-
fronto com as rochas, pela tensão das 

cordas que as seguram…
Esta exposição tem dois momentos: 
um conjunto peças escultóricas de for-
mas múltiplas realizadas em madeira 
de cofragem com aplicações de ferro 
(argolas, parafusos, roscas); e um ví-
deo onde se percebe de onde vieram 
essas formas e porque se encontram 
semi-destruídas. O vídeo introduz a 
dimensão do registo do percurso do 
tempo: revelando em si mesmas o seu 
trabalho destruidor as esculturas aqui 
apresentadas acentuam a instabilidade 
do tempo ou dela dão testemunho.”
João Pinharanda 
 
Galeria do Parque
Edifício dos Paços do Concelho de 
Vila Nova da Barquinha
GPS: 39.457970, -8.430929
Horário:
Terça a sexta-feira - 11:00 às 13:00, 
15:00 às 18:00
Sábado - 15:00 às 19:00
Encerra ao domingo e segunda-feira
Entrada gratuita

TEXTO PÉRSIO BASSO


