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Canecas visam reduzir utilização de copos de plástico

Golegã: feira nacional do cavalo 
quer ser mais amiga do ambiente

A câmara municipal da Golegã, em parceria com 
a empresa de molhos, condimentos e vinagres 
“Mendes Gonçalves”, vai desenvolver um projecto 
de sensibilização na feira nacional do cavalo, que 
hoje começa na Golegã e decorre até ao dia 11.

A empresa colocou ao dispor da campanha a 
sua equipa criativa para pensar uma estratégia 
que consiga ser bem interpretada pelo público 
jovem, o grande consumidor dos milhares litros 
de cerveja e outras bebidas nestes dias de feira. 
A ideia é, em primeiro lugar, reduzir o uso de 
copos de plástico e sensibilizar para a deposição 
selectiva do lixo, bem como a promoção da recolha 
voluntária dos copos existentes no chão. Com efeito, 
foram produzidas canecas coleccionáveis, cestos em 
forma de ferradura originais, convidando a que 

ali se encestem os copos e ainda a promoção 
de uma troca de copos vazios por um 
copo de imperial. A campanha da 
troca de 25 copos vazios por um 
copo de imperial surge à luz do 
que já vem sendo feito nalguns 
festivais.

A caneca tem uma edição limi-
tada de exemplares e representa 
o ambiente da Feira Nacional do 
Cavalo, uma vez que é inspirada 
na imagem do cartaz do próprio 
certame. As canecas terão um custo 
de 5 euros e poderão ser adquiridas no 
secretariado da feira, quartel dos bombeiros 
e em estabelecimentos aderentes.

Céu Albuquerque continua a ganhar peso político na região
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“This is Mosteiro dos 
Jerónimos”, comentava 
uma senhora sentada à 
minha frente no auto-
carro 729 Algés… de 
máquina fotográfica ao 
pescoço e o mapa na 
mão, percebe-se que era 
mais uma entre tantos 
turistas que diariamente 
percorrem as ruas de 
Lisboa, alguém que, 
tal como eu, parte em 

descoberta de uma nova cidade.
Nestes primeiros dias também eu me sinto 

um autêntico turista, num lugar que me parece 
enorme e onde cada recanto é um sítio por 
explorar. Não ando de mapa na mão porque 
hoje a tecnologia encarregou-se de colocar 
tal preciosidade num simples telemóvel, o 
que me facilita claramente a vida. 

A pé, de metro ou de autocarro vou per-
correndo as ruas de Lisboa das setes colinas! 
Hoje fico-me por Belém… ao fundo vê-se o 
Tejo, onde outrora partiram navegadores na 
ousadia de “dar novos mundos ao Mundo”, 
o Cristo Rei, a Ponte 25 de Abril, o palácio 
de Belém, a igreja da Memória, os famosos 
pastéis de Belém, a torre de Belém e por 
fim o padrão dos Descobrimentos que nos 
faz lembrar a epopeia dos descobrimentos 
Portugueses…

Sempre gostei de partir à descoberta: conhecer 
um novo lugar é sempre um desafio aliciante, 
apesar de já ter muito para estudar tenho tido 
tempo para conhecer um pouco mais o que 
me rodeia, e estou ciente de que só podemos 
conhecer verdadeiramente uma cidade se nos 
embrenharmos na sua rotina e contactarmos 
com as suas pessoas. É por isso que gosto de 
andar de transportes públicos, pois é aí que 
contacto directamente com as pessoas.

Devem pois imaginar que as preocupações 
de um lisboeta não variam muito das de um 
torrejano: afinal, “estamos todos no mesmo 
barco”! O futebol e a crise, a maioria das 
conversas que se ouve nos autocarros e nas 
paragens gira em torno destes temas, se não 
foi a derrota do Benfica, são os novos cortes 
do governo, enfim, argumentos suficientes 
para me lembrar que estou em Portugal. 
Depois, encontro muitos outros como eu, 
jovens estudantes, uns que iniciam uma 
nova etapa e que também se sentem ainda 
um pouco “turistas” e outros que estão 
quase a terminá-la.

Gosto especialmente de reparar nas expres-
sões das pessoas, o ar sonolento pela manhã, 
o olhar cansado no fim de um dia de trabalho, 
a mãe que ralha com o filho, o jovem sentado 
no último banco de fones nos ouvidos, e tantos 
outros retratos podia enumerar.

Algo que percebemos facilmente quando 
percorremos as ruas de Lisboa é a plura-
lidade de culturas presente na capital que 
diariamente se recriam num espaço comum, 
desde chineses, indianos de etnias várias, 
brasileiros, africanos de vários pontos de 
África, uns que estão simplesmente de 
passagem e outros que vêm para ficar. Isto 
demonstra que cada vez mais o Homem não 
se acomoda num determinado espaço, como 
outrora acontecia: é a ideia da globalização 
aplicada num sentido cultural.

Lisboa é, assim, todos os dias, ponto de 
partida e chegada para muitos, uma cidade 
para continuar a descobrir!

À descoberta

Afonso Borga

opINIÃo
Crónicas de 

um estudante

Socialistas contam 
com apoio da CDU na 
assembleia municipal 
e nas duas freguesias

eNTroNcAmeNTo

Sem maioria absoluta na assembleia municipal e nas duas 
assembleias de freguesia da cidade do Entroncamento, 
o Partido Socialista convenceu a CDU aliar-se nestes três órgãos, 
depois de falhadas as negociações com o Bloco de Esquerda. 

O Bloco de Esquerda do Entron-
camento desafia o PS e a CDU a di-
vulgarem publicamente “as bases de 
entendimento” do acordo estabelecido 
entre os dois partidos nas assembleias 
de freguesia e assembleia municipal, 
considerando que “acordos entre 
partidos com responsabilidade não 
podem ser secretos”.

Numa nota de imprensa enviada 
aos jornais, Luís Grácio, membro da 
assembleia municipal (BE), ironiza 
que o segredo só é a alma do negócio 
em negócios privados, considerando 
“inadmissível” estarem em causa os 
compromissos públicos assumidos 
pelos partidos com os eleitores. “Todos 
os eleitores que nos elegeram têm o 

direito de saber em que premissas se 
baseia a aliança do PS com a CDU”, 
defende.

Por que falhou 
acordo entre PS e BE?

A versão do Bloco de Esquerda para 
explicar o falhanço das negociações 
com o PS prende-se com o facto de 
os socialistas não terem aceitado 
três condições exigidas pelo BE: a 
necessidade de o tornar público; que 
este deveria ser alargado à CDU e, em 
terceiro lugar, o Bloco de Esquerda 
exigiu reservar-se ao direito de vo-
tar contra quaisquer propostas que 
estivessem em antagonismo com o 
seu programa eleitoral.

Bloco ficou de fora da CIMT
Na primeira sessão da assembleia 

municipal do actual mandato autárquico 
foram eleitos os representantes daquele 
órgão na assembleia da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo, tendo 
sido aprovada a lista apresentada pelo 
PS, em que ficaram de fora elementos 
do Bloco de Esquerda  – situação inédita 
desde que o BE chegou à AM, em 2001, 
frisam os bloquistas.

De acordo com a mesma fonte, o 
Partido Socialista tomou a iniciativa 
de propor uma lista conjunta, mas que 
deixou elementos do BE em lugares não 

elegíveis. Na perspectiva do BE, uma 
solução que “em nada coincide com o 
resultado eleitoral”. “Esta participação 
reveste-se dum significado particular, 
pela promoção da pluralidade política, 
assim como também por reflectir a 
diversidade de opiniões emanadas da 
sociedade, num órgão supramunicipal”, 
defendem os bloquistas.

Os representantes da AM do Entron-
camento na assembleia da CIMT são: 
João Lérias e Mário Balsa do PS, José 
Miguel Batista do PSD e António Fer-
reira da CDU. 

coNSTâNcIA 

Observação de eclipse solar 
no parque de astronomia

O último eclipse solar deste ano poderá ser devidamente 
obsrvado a partir do parque de astronomia de Constância, no 
próximo dia 3 de Novembro, a partir das 11h30. Nessa altura a 
Lua começa que a roçar o limbo inferior do disco solar, ocultando 
uma porção progressivamente maior (até cerca de quinze por 
cento) para iniciar depois a “saída” o que se verificará, por 
completo, cinco minutos depois das 13 horas. 

O Centro Ciência Viva de Constância abre as portas às 
10h45, para iniciar o acompanhamento do fenómeno, 
começando com uma palestra proferida pelo astrónomo 
Máximo Ferreira. Os participantes terão oportunidade de ver 
o sol parcialmente eclipsado, quer no observatório solar do 
Centro Ciência Viva, quer através de telescópios protegidos 
com filtros especiais ou, ainda, com óculos próprios que 
serão disponibilizados na ocasião.

méDIo Tejo

Céu Albuquerque assume 
presidência da CMIT

A presidente da câmara municipal de Abrantes, Maria do 
Céu Albuquerque (PS), é a nova presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), sucedendo a António 
Rodrigues, ex-presidente da câmara municipal de Torres 
Novas. Faz ainda parte daquele executivo outra mulher, Júlia 
Amorim, nova presidente de câmara de Constância (CDU) e 
José Farinha Nunes, autarca da Sertã (PSD).

A reunião de instalação do Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na qual têm 
assento os 13 presidentes das câmaras dos municípios que 
compõem esta comunidade (Abrantes, Alcanena, Constância, 
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, 
Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barqui-
nha) decorreu esta segunda-feira, dia 28.


