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Na edição do passado mês de Dezembro do Jornal da
Batalha, o director Carlos Almeida, jornalista natural da
Golpilheira que tem dirigido aquele mensário nos últimos anos, anunciava o abandono da função. Assim, em
Janeiro deste ano, a publicação surgiu já com o nome do
novo responsável, o também jornalista Carlos Ferreira.
Ao director cessante, deixamos o nosso abraço de
agradecimento pelo trabalho que efectuou em prol da
comunicação social do nosso concelho e pela cordialidade e colaboração que sempre pautou as nossas relações de colegas.
Ao novo director, os nossos votos de todo o sucesso
na mesma tarefa, na certeza de que uma comunicação
social de qualidade contribui directamente para o desenvolvimento, a formação e a qualidade de vida das nossas
populações. Tal como temos feito sempre, estamos ao dispor para colaborar com todos os parceiros nessa missão.

Rádio Batalha fecha

Uma notícia triste é o encerramento da Rádio Batalha, anunciado no passado dia 13 de Janeiro. Foi uma
das rádios locais pioneiras, fundada em 1988, e envolveu
dezenas de batalhenses ao longos dos anos, conduzindoa até ao sucesso que durante anos fez dela uma das mais
ouvidas de toda a região, ostentando orgulhosamente o
título de “a mais portuguesa”.
Em Maio do ano passado esteve em silêncio durante
algum tempo, por alegados motivos técnicos. Agora é a
ausência de quórum nos órgãos sociais que dita o encerramento. Segundo veiculado na comunicação social, a
difícil situação económica estará também entre as causas
deste desfecho, embora os responsáveis da cooperativa
refiram que estava a ser negociada.
Resta esperar que a situação não seja definitiva e se
encontre uma solução para a sua reabertura. Tal como
dizíamos acima, uma comunicação social de qualidade
torna mais forte uma população. E a rádio é um dos
meios que nos enriquecia.
LMF

Festa de Nossa Senhora da Esperança
2013 • Contas Finais
Receitas
Restaurante
Bar
Quermesse
Café d’vó
Bar caipirinha
Andor Clementina
Andor Luz, Lídia, Gorete e Carmo
Andor Família Zé Verde
Andor Júlia
Patrocínios
Peditório
Receitas diversas
Jogos

Total

12.052,00
2.093,00
1.545,00
2.155,00
2.350,00
300,00
330,00
489,00
255,00
1.200,00
1.240,00
150,00
85,00

24.244,00

Despesas
Licenças
EDP
Fogo
Restaurante
Bebidas
Arraial
Conjuntos

318,00
132,25
700,00
6.639,32
4.915,52
1.257,99
3.800,00

Total

17.070,08

SALDO

7.173,92

Obras do Estado Novo na Batalha
“Como do Velho se fez
Novo – O Estado Novo e
a criação da nova malha
urbana e viária do Mosteiro da Batalha” é o livro da
autoria do historiador Cláudio Oliveira apresentado no
passado dia 19 de Janeiro,
no Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha.
A apresentação foi feita
por Pedro Redol, técnico superior do Mosteiro de Santa
Maria da Vitória, que sublinhou a grande importância
histórica desta obra para a
Batalha e para a região, sendo publicada 50 anos após a
concretização desse processo urbanístico ocorrido no
século XX na malha urbana
da vila e que alterou, de forma radical, a configuração
do espaço, do simbolismo e
do próprio Mosteiro.
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Jornal da Batalha muda de director

Cláudio Oliveira apresenta livro

O livro resulta de uma
tese de mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico,
apresentada à Universidade
de Évora. O seu ainda jovem
autor, natural da Batalha,
inclui na sua exaustiva investigação diversas informações e imagens inéditas,
alinhadas cronologicamente
de 1934 a 1974, contribuindo para ilustrar a evolução

urbanística da zona histórica
da Batalha, como a chamada “célula A”, a rede viária
e praças que circundam o
Mosteiro, a instalação da
estátua equestre de D. Nuno
Álvares Pereira, entre outras
intervenções efectuadas
naquele período. Segundo
Cláudio Oliveira, foram
obras que visavam adaptar a
Batalha o turismo crescente
que recebia e criar grandes

espaços abertos em redor do
monumento. “Havia grande vontade de destruir”,
afirma, apontando que esta
solução era já na altura bastante criticada por muitos
técnicos e pela população.
A edição é da Câmara
Municipal da Batalha, cujo
presidente, Paulo Batista
Santos, enalteceu na ocasião a importância de mais
esta obra sobre a história
da comunidade batalhense,
em especial “o importante
contributo para se perceber, com exactidão, todo o
processo de reformulação
da vila da Batalha e da própria construção da Estrada
Nacional 1 (hoje designada
por IC2), que continua a ser
um problema por resolver
na actualidade”.
LMF

Jovem de São Mamede expôs na Batalha

Elói Gonçalves mostrou a (sua) Berlim
Elói Gonçalves, natural de freguesia de São
Mamede, realizou na Galeria
Mouzinho de Albuquerque,
na Batalha, a sua primeira
exposição, de 29 de Dezembro a 12 de Janeiro, a que
deu o nome de “Caderno
Viário – A minha Berlim”.
O jovem autor da mostra é estudante de arquitectura e encontra-se a finalizar
o programa Erasmus na cidade alemã de Berlim, razão
pela qual decidiu realizar
uma exposição onde retratava mais de duas dezenas
de edifícios daquela cidade
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Comunicação social do concelho

do Norte da Europa.
De acordo com o autor, a exposição resultou
da apropriação que fez da
cidade e da vontade em
absorver diariamente aquilo que a mesma tem para
oferecer. A mostra, explica

Elói Gonçalves, “acontece
num período intermédio do
projecto dos estudos académicos, que terminará já em
Fevereiro, quando espera ter
já realizado cerca de 160 desenhos feitos à “sombra” do
caloroso Inverno de Berlim.

Sobre a cidade em questão, o jovem estudante de
arquitectura explica que
está em constante processo de mudança. A rede
de metro cresce, as gruas
multiplicam-se, novos edifícios surgem e a população
aumenta. É uma explosão
de acontecimentos que se
moldam à silhueta desta
imparável cidade.
O trabalho do jovem
artista pode ser seguido
pela internet, no endereço
cadernoviario.tumblr.com.
Rui Borges Cunha

Centro de Estudos e Explicações

WE.STUDY abre portas em São Mamede
O WE.STUDY – Centro de Estudos e Explicações
abriu as suas portas este
mês, em São Mamede, junto
à farmácia local. Com o objectivo de “contribuir para o
desempenho e sucesso escolar dos alunos”, conta com a
colaboração de uma “equipa
dinâmica e empreendedora,
composta por professores
experientes”, que dão ex-

plicações desde o 1.º ciclo
até ao ensino superior, oferecendo ainda apoio escolar
até ao 2.º Ciclo.
Segundo Patrícia Morgado, uma das responsáveis
da equipa fundadora, o espaço vai apostar na promoção de oficinas temáticas,
actividades para ocupação
de tempos livres, aulas de
música, desenho e pintura,

terapia da fala e psicologia
educacional, entre outras
vertentes. “A missão do
WE.STUDY está na preparação e estímulo das competências e sentido crítico
dos mais jovens, por via de
diversos desafios lúdicopedagógicos, a preços competitivos que têm em conta
a conjuntura económica
actual”, refere.

Este novo espaço abre
de segunda a sexta-feira, das
10h00 às 13h00 e das 15h00
às 20h00, e ao sábado, das
10h00 às 13h00. Mais informações podem ser obtidas
por telemóvel (913321067
| 913605308), email (we.
study.geral@gmail.com), ou
no facebook (facebook.com/
we.study.geral).

