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JORGE MOREIRA DA SILVA, MINISTRO DO AMBIENTE
No Barreiro já foram eliminadas 65 mil toneladas de lamas de zinco
. Há 140 mil toneladas de cinzas de pirite que continuam por retirar do território do Barreiro da Baía do Tejo

PUB

EXPANSÃO DA ÁREA PORTUÁRIA 
DA AML PARA O BARREIRO
«Dá mais força à necessidade 
da Terceira Travessia do Tejo»
afirmou o presidente da CMB
. Porto será construído em terrenos 
conquistados ao rio

FESTIVAL BB BLUES 
NA BAIXA DA BANHEIRA
Quer colocar o «Blues»  
como marca da sua actividade 
musical e cultural na região  
e no país
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

PROMOVER ACÇÃO CONJUNTA ENTRE BARREIRO, MOITA, MONTIJO E ALCOCHETE

Na defesa do Serviços de Saúde da região 
. Requerimento Público para realização de uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Barreiro  que debata com a população o Serviço Nacional de Saúde e a 
recente Portaria nº 82/2014

Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, no decorrer da «Tribuna 
Pública», no centro da cidade, lançou um 
apelo aos quatro concelhos que integram 
a área de acção do Centro Hospitalar Bar-
reiro – Montijo e do ACES Arco Ribeirinho 
(Barreiro – Moita – Montijo e Alcochete), 
para que “mobilizem as populações” e 
encontrem uma plataforma para “agir em 
conjunto” e solicitarem uma reunião ao Mi-
nistro da Saúde.

“É PRECISO QUE EXISTA UMA 
VISÃO GLOBAL PARA A PENÍNSULA
DE SETÚBAL” – SUBLINHOU.

Numa iniciativa promovida pela CUSPAS – 

Comissão de Utentes dos Serviços Públicos 
do Alto Seixalinho e AMPM - Associação 
de Mulheres com Patologia Mamária, hoje, 
pela manhã realizou-e a «Tribuna Pública», 
em defesa do serviço Nacional de Saúde.
Foram cerca de 200 pessoas que participa-
ram, no centro do Barreiro, nesta acção que 
visou alertar a população para que sejam 
combatidas as mediadas que estão sen-
do implementadas pelo governo na área 
da saúde.

DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
NA REGIÃO E NO CONCELHO

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, referiu que o gover-

no tem vindo a desenvolver uma “ofensiva 
contra os direitos” em diversas áreas, na 
“saúde, segurança social, na educação, nos 
direitos dos trabalhadores”.
“Não é uma ofensiva contra o Serviço Na-
cional de Saúde é contra todos os direitos” 
– referiu o autarca.
Neste contexto, considerou ser importante 
que os cidadãos reivindiquem  e tenham 
“capacidade de agir”, na defesa do Serviço 
Nacional de Saúde na região e no concelho”.
“É indispensável intervir” – sublinhou.

AGIR EM CONJUNTO
NA PENÍNSULA DE SETÚBAL

Carlos Humberto, lançou um apelo aos qua-

tro concelhos que integram a área de acção 
do Centro Hospitalar Barreiro – Montijo e do 
ACES Arco Ribeirinho (Barreiro – Moita – 
Montijo e Alcochete), para que “mobilizem as 
populações” e encontrem uma plataforma 
para “agir em conjunto” e solicitarem uma 
reunião ao Ministro da Saúde.
“É preciso que exista uma visão global para 
a Península de Setúbal” – sublinhou.
“Não é possível aceitar que todos os ser-
viços se centralizem em Lisboa”- referiu o 
autarca, acrescentando que a Península de 
Setúbal – “tem que ter um papel na área 
da Saúde”.
“Temos que encontrar propostas em conjun-
to para a Península de Setúbal” – sublinhou o 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EXTRAORDINÁRIA

No documento final, aprovado na «Tribuna 
Pública» foi aprovado dinamizar um reque-
rimento colectivo para que a Assembleia 
Municipal do Barreiro  realize uma sessão 
extraordinária e debata com a população 
o Serviço Nacional de Saúde e a recente 
Portaria nº 82/2014, de reestruturação da 
rede hospitalar, assim como a dinamização 
de acções nos concelhos abrangidos pelo 
Centro Hospitalar do Barreiro – Montijo e 
ACES do Arco Ribeirinho Sul, com a finalidade 
de “impedir estas medidas”.

CONCENTRAÇÃO DIA 6 DE JUNHO

Foi igualmente perspectivada a realização 
de uma “concentração”, junto ao Hospital 
do Barreiro, no próximo dia 6 de Junho.

CONSTITUIR UMA COMISSÃO
COORDENADORA

Outra proposta aprovada foi a criação de 
uma Comissão Coordenadora de Defesa 
dos Serviços Locais de Saúde e do Serviço 
Nacional de Saúde, que envolva todas as 
Comissões de Utentes e instituições que 
desenvolvam acções na área da Saúde.
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EXPOSIÇÃO DE EDUARDO GAGEIRO «LIBERDADE – ABRIL/MAIO 1974» 

«A História do Barreiro teve influência em mim»
ATÉ AO PRÓXIMO DIA 25 DE MAIO, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA, VAI ESTAR PATENTE AO PÚBLICO A EXPOSIÇÃO DE EDUARDO 
GAGEIRO, COM O TEMA - “ABRIL/MAIO 1974”.

Uma exposição de fotografias, a preto e 
branco, obtidas entre os dias 25 de abril e 
1 de maio de 1974 e publicadas no livro “LI-
BERDADE – Abril/Maio 1974”, editado em 
2013, com a parceria da Câmara Municipal 
do Barreiro. 

NO DIA 25 DE ABRIL O MEU AVÔ ESTEVE LÁ

Afonso Gageiro, neto do fotógrafo, abriu a 
sessão agradecendo a presença de todos 
e recordando que – “no dia 25 de Abril o 
meu avô esteve lá”.
“Analisem bem as fotografias e espero que 
gostem” – sublinhou.

HISTÓRIA DO BARREIRO TEVE INFLUÊNCIA 
EM MIM

Eduardo Gageiro, no decorrer da inauguração 
da exposição sublinhou – “é uma grande 
honra estar mais uma vez no concelho do 
Barreiro, uma cidade onde tenho bastantes 
amigos”.
Recordou o seu amigo Augusto Cabrita – 
“um fotógrafo de grande sensibilidade”.
Referiu que – “a história do Barreiro teve 
influência em mim que nasci, em Sacavém, 
uma vila de operários”.

UM DIA QUE ARRISQUEI A MINHA VIDA

Eduardo Gageiro, salientou que o dia 25 de 
Abril foi – “dos mais importantes da minha 
vida” de um homem que sempre sonhou 
ser fotojornalista.
“Foi um dia que arrisquei a minha vida. Es-
tive presente nos momentos culminantes, 
quando haviam ordens para disparar. Não 
sentia medo. Porque pensava que era na-
quele dia que começava  uma vida melhor” 
– recordou.
Salientou as dificuldades vividas antes do 
25 de Abril, numa luta contra pessoas que 
“pensavam de maneira diferente” e sempre 
acreditou que o 25 de Abril abria caminho 
para “uma vida melhor” de mais “acesso à 
cultura” e “liberdade”. 
“Depois começou a ser diferente e chegou 
ao estado que hoje está, a minha grande 
mágoa é que sinto que a ideia do 25 de Abril, 
40 anos depois não se construiu”.

O PODER ESTÁ NAS MÃOS DE FRANGOS 
DE AVIÁRIO

Eduardo Gageiro, sublinhou que “o poder 
está nas mãos de frangos de aviário” , que 
dizem que “foram eleitos”, mas esquecem 
que foram “eleitos com promessas que não 

cumpriram”.
“Estou triste porque não lhes acontece nada 
e continuam a onerar as classes mais hu-
mildes. O grave é que não acontece nada 
a essas pessoas” – referiu.
  “Temos que fazer qualquer coisa. Temos 
que agir” – sublinhou, e citando um amigo 
acrescentou que  parece que – “os portu-
gueses têm capilé nas veias”.

ALEGRIA ESTONTEANTE DO 25 DE ABRIL

Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, referiu que a Revolução 
de Abril foi “uma conquista construída”, fruto 
de “décadas de resistência”.
Salientou que as fotografias de Eduardo Ga-
geiro transmitem a “alegria estonteante” 
de viver a Liberdade.
O autarca sublinhou que perante as dificul-
dades dos tempos actuais, é preciso “re-
viver essa ideia de Abril”, porque, tal como 
existiram dificuldades antes do 25 de Abril, 
demonstrou-se que – “é sempre possível 
dar a volta”.
“Não abdicar do combate que se faz com 
o coração e sentimentos e que é preciso 
fazer com a razão” – afirmou.

AJUDAR A TRANSFORMAR O MUNDO

O presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, salientou que a “revolução é um acto 
material” que Eduardo Gageiro “registou em 
imagens e divulgou ao mundo, de forma 
eficaz e bonita”, como está patente nesta 
exposição. 
Este é um exemplo que- “pela fotografia 
também se resiste” e se pode “ajudar a 
transformar o mundo”
Carlos Humberto, recordou que antes do 25 

de Abril, no Luso Futebol Clube, foi realizada 
uma exposição defotografias de Eduardo 
Gageiro.
Referiu uma fotografia que o marcou de um 
pedinte na Rua do Ouro em Lisboa – “era 
um fotografia do povo e da nossa realidade”.

UM VEÍCULO PARA ALERTAR AS PESSOAS

Eduardo Gageiro, após a cerimónia, propor-
cionou aos presentes um reencontro com 
as suas memórias do dia 25 de Abril, que 
começou às 6 horas da manhã, no Terreiro 
do Paço, num encontro  com Salgueiro Maia 

que lhe disse – “Conheço as suas fotografias 
e o seu trabalho no Século Ilustrado”.
Um dia que o marcou, que sentiu a vida em 
perigo, mas, que o sonho da Liberdade tudo 
superou. O fotógrafo considera que as fo-
tografias da exposição patentes ao público 
no Auditório Municipal Augusto Cabrita são 
–“um veículo para alertar as pessoas para 
uma “revolução que esperávamos todos que 
acabasse com a injustiça social, que aca-
basse com o grande fosso existente entre 
ricos e pobres mas que, infelizmente, não 
aconteceu”.
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JORGE MOREIRA DA SILVA, MINISTRO DO AMBIENTE NO BARREIRO 

Resolver passivos ambientais uma 
forte prioridade poli
. No Barreiro já foram eliminadas 65 mil toneladas de lamas de zinco

O MINISTRO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA, JORGE MOREIRA DA SILVA, ESTEVE NO BARREIRO, NO PARQUE 
EMPRESARIAL DA BAÍA DO TEJO, UMA INICIATIVA INTEGRADA NO «ROTEIRO DE DOIS DIAS PARA O CRESCIMENTO VERDE».

Em declarações ao jornal «Rostos», Jorge Moreira da 
Silva, sublinhou que a sua presença no Barreiro tem o 
significado de espelhar a vontade de – “um Governo 
que quer relativamente aos passivos ambientais, 
definir uma forte prioridade politica”.
Referiu que “essa agenda é consensual, no plano 
das várias forças politicas, quer no plano do Poder. 
Portugal tem tudo a ganhar com uma nova agenda 
para o crescimento verde, em que o ambiente é não 
apenas um direito, uma obrigaçãoi, relacionada com 
a protecção de recursos, mas é cada vez mais uma 
oportunidade de desenvolvimento,
“Portugal tem tudo a vencer com uma economia ver-
de, temos talentos, infraestruturas, recursos naturais, 
um grande consenso nacional no que diz respeito à 
aposta nas áreas ambientais e energéticas e essa 
agenda, entendemos que é uma agenda totalmente 
ligada uma fase de crescimento e de emprego.
Isso não nos deve fazer perder de vista a necessidade 
de continuarmos a enfrentar passivos ambientais 
de 1ª geração, que estão connosco há muito tempo, 
em alguns casos há décadas, que devem merecer 
uma grande prioridade politica, porque a resolução 
desses passivos ambientais é uma pré-condição da 
qualidade de vida, do bem estar social e da protecção 
ambiental” – sublinhou o Ministro do Ambiente .

PODERMOS DIZER: TRABALHO CONCLUÍDO

“Por isso quisemos, nestes dois dias, visitar, passivos 
ambientais que foram, alvo de uma decisão recente 
do Governo, ontem em Gondomar e em Alcanena, 
para resolver o caso de São Pedro da Cova e do 
Alviela, com novos contratos que terão que estar 
concretizados, até ao final de 2015.
Hoje, intervenções que estão em curso há algum 
tempo, algumas delas em fase final de conclusão, 
procurando mostrar aquilo que foi feito, mostrando 
que essas intervenções, deram resultados relevantes, 
nomeadamente aqui no Barreiro, para resolver esses 
passivos ambientais, mas também a necessidade de 
prosseguirmos este trabalho, no Quadro dos novos 
Fundos Europeus.
Isto é, em alguns passivos ambientais, podermos 
dizer: trabalho concluído” -disse.

CONTINUA A SER NECESSÁRIA
 INTERVENÇÃO

“Em relação a outros passivos ambientais, uma 
parte do trabalho está concluído, mas é necessário 
prosseguir uma nova tipologia de intervenções, isso 
serve para dizer, que o Governo continua empe-
nhado com o Poder Local, para a resolução destes 
passivos ambientais.
Ontem eu dizia, que este Roteiro pode designar-
-se, em alguns caos, como o roteiro do finalmente. 
Finalmente conseguimos resolver alguns passivos 
ambientais que estavam connosco há décadas, mas, 
em alguns concelhos, como é ocaso do Barreiro e do 
Seixal, continua a ser necessária uma intervenção 
que terá que prosseguir no Quadro dos novos Fundos 

Europeus. Essa é matéria que não quero antecipar, 
terá que ser alvo de candidaturas.
Estive a analisar com a Administração da Baía Tejo 
algumas dessas opções que podem ser consideradas 
prioritárias, mas essa é matéria que terá que ser 
alvo de discussão, de planeamento e candidaturas” 
– salientou Jorge Moreira da Silva. 

CERCA DE 18 MILHÕES DE EUROS

Estamos a falar de que verbas? – perguntámos
“Não quero antecipar, o que tem a ver com o novo 
Quadro Europeu que ainda estamos em negociações 
com a Comissão Europeia, no âmbito do acordo de 
parceria.

Neste caso concreto do Barreiro e do Seixal estamos 
a falar em cerca de 18 milhões de euros, para os que 
foram executados para resolver passivos ambien-
tais, ligados à Quimiparque e à Siderurgia Nacional.
Essas obras que foram bem concretizadas, agora 
será necessário verificar, que intervenções adicio-
nais justificarão o apoio, público, designadamente 
de fundos europeus e essa é uma matéria que tem 
que ser alvo de avaliação” - salientou.

ELIMINADAS  65 MIL TONELADAS
 DE LAMAS DE ZINCO

“Há uma garantia politica do Governo que a resolução 
dos passivos ambientais, é uma pre´-condição de 

bem estar social e de qualidade de vida. Isso não 
terminou com este Quadro Comunitário. Há trabalho 
concluído em muitos concelhos, mas noutros con-
celhos, tendi em atenção os passivos ambientais, 
muito relevantes, muito significativos, é evidente que 
esse trabalho terá que ser prosseguido no próximo 
Quadro Comunitário. 
Estamos a falar em alguns concelhos em muitos 
milhares de toneladas de resíduos.
Estamos perante o compromisso firme do Governo 
de eliminar milhares de toneladas de resíduos até 
ao final deste ano. Em São Pedro da Cova são 70 
camions, todos os dias, a deslocar aqueles resíduos 
para os CIRVER.
Aqui, no Barreiro, verificamos que o volume de resí-
duos, é superior a esse, no caso concreto das lamas 
de zinco, durante seis meses, foram eliminadas aqui, 
65 mil toneladas de lamas de zinco. Trabalho concluído.
Mas, ainda temos, 140 mil toneladas de cinzas de 
pirite que continua a ser uma aposta a concretizar 
no âmbito deste trabalho.
Estamos a falar de uma realidade, que, em alguns 
concelhos, tem um peso superior daquilo que é pos-
sível, neste Quadro Comunitário, por isso terá que 
prosseguir nos próximos quadros comunitários” – 
salientou o Ministro do Ambiente.

SUPERAR PROBLEMAS AMBIENTAIS 
QUE PERMANECEM

“Há um compromisso politico, seja do Governo, seja 
do Poder Local, de superar problemas ambientais 
que permanecem nestes territórios, a uma aposta 
industrial, que hoje já não podia ser realizada, desta 
forma.
Estes passivos devem fazer-nos recordar, um tempo 
em que a actividade industrial era relevante, gerou 
emprego, foi feita, apesar de tudo, com preocupações 
ambientais, muito inferiores às que hoje existem, isto 
é uma razão adicional para quando se fala do ambiente 
e na aposta no ambiente, se perceba que na prática 
estamos a poupar, com a aposta ambiental, evitar 
outras consequências que mais tarde, ou mais cedo, 
acabam por ter que ser resolvidas.” – referiu Jorge 
Moreira da Silva.

VENCER A PARTIR DE UMA 
APOSTA AMBIENTAL.

“A nova politica ambiental não pode ser associada a 
qualquer anacronismo, que associe a poluição à com-
petitividade, quem quiser vencer na nova economia 
terá que vencer a partir de uma aposta ambiental.
Estes passivos ambientais, temos todos o compro-
misso com as populações da sua resolução, e servem 
para nos alertar, da influência de um determinado 
modelo industrial, o novo modelo  terá que ser mais 
compatível com a nova economia” – sublinhou o 
Ministro doa Ambiente a finalizar as suas declarações 
no decorrer da visita efectuada ao Barreiro.

FOTOS – MARTA SOUSA PEREIRA 

ABR/MAI/JUN 2014
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EXPANSÃO DA ÁREA PORTUÁRIA DA AML PARA O BARREIRO

«Dá mais força à necessidade da Terceira  
Travessia do Tejo» afirmou o presidente da CMB
. Porto será construído em terrenos conquistados ao rio
. É inevitável a construção da Ponte Barreiro-Seixal

NO DECORRER DA SESSÃO «OPÇÕES PARTICIPADAS», COM A POPULAÇÃO DO ALTO DO SEIXALINHO, REALIZADAS NO GRUPO DRAMÁTICO E 
RECREATIVO “OS LEÇAS”, CARLOS HUMBERTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO DEFENDEU QUE A EXPANSÃO DA CAPACI-
DADE PORTUÁRIA, COM A VINDA DO PORTO DE ÁGUAS PROFUNDAS PARA O BARREIRO – “TEM QUE SER UMA MAIS VALIA PARA A ACTIVIDADE 
ECONÓMICA E AJUDAR A QUALIFICAR O RIO”.

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro referiu 
que sendo necessário aumentar a capacidade portuária 
da região de Lisboa e do país, e estando decidido que 
a área de Santa Apolónia “vai fechar” com o “alarga-
mento a Alcântara”, essa situação – “não resolve as 
necessidades da Área Metropolitana de Lisboa”, tendo 
estudado o Governo a possibilidade de criar um se-
gundo Terminal na Margem Sul.

PORTO CONSTRUÍDO EM TERRENOS
 CONQUISTADOS AO RIO

“A informação não é oficial, mas será no Barreiro, na 
zona da Quimiparque, em terrenos conquistado ao rio, 
localizado entre o actual Terminal de Liquidos e o ac-
tual porto da Atlanport. Este estudo estava no Plano 
de Urbanização da Quimiparque, com uma dimensão 
menor, mas com a mesma localização, em terrenos 
conquistados ao rio” – disse Carlos Humberto.
O autarca sublinhou que na zona prevista para a cons-
trução do Porto a profundidade actual ronda os 10 me-
tros, sendo necessário efectuar dragagens para que a 
profundidade atinja entre 14 a 17 metros – “Tem que 
ser dragado e è possível dragar”- disse.  

PORTO É BEM VINDO

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro salientou 
que o Porto terá que – “ter sustentabilidade económica”.
Referiu que o “Porto é bem vindo”, porque “não é o 
Porto por si só, são as empresas que atrai”, porque 
“cria emprego e desenvolvimento económico”.
Carlos Humberto, disse que defende a vinda do Porto 
para o Barreiro, colocando a necessidade de clarificar 
alguns aspectos, nomeadamente, se “tecnicamente é 
possível”, e nesse sentido estão sendo concretizados 
estudo pelo LNEC e APL, que consideram que “sim”. 

AVALIAR IMPACTO AMBIENTAL 

O autarca referiu a importância de serem efectuados 
estudos de impacto ambiental, dado que os resíduos 
depositados no Tejo vão ser removidos e devem ser 
tratados – “resolvendo ou atenuando”.

RESOLVER AS ACESSIBILIDADES

Sublinhou, a importância de serem tomadas medidas 
ao nível das acessibilidades ao novo Porto, apontando 
a necessidade de ser avaliada a dimensão da via rápida. 
 Salientou a importância de serem efectuados estudos 
de impacto económico, quer no concelho do Barreiro, 
quer na região.
“O Porto tem que se articular com o território da Qui-
miparque e inserir-se no território do Barreiro” –disse.  
“Estamos à espera da decisão positiva” – referiu o edil, 
acrescentando que “dentro de semanas” será conhe-
cida a decisão que aguarda estudos do LNEC e APL.

LIGAÇÕES DO PORTO À PONTE VASCO DA GAMA

O autarca sublinhou que a construção do Porto tem 
que colocar em análise “os acessos ao Barreiro e para 

fora do Barreiro”, nomeadamente para Seixal, Montijo 
e Lisboa.
“É inevitável a construção da Ponte Barreiro-Seixal” 
– disse.
Referiu, igualmente, as ligações do Porto à Ponte Vasco 
da Gama.
“A construção do Porto dá mais força à necessidade 
da Terceira Travessia do Tejo” – sublinhou o autarca.

AJUDAR A QUALIFICAR A ÁREA RIBEIRINHA

Carlos Humberto, salientou que o Porto – “tem que ser 
uma mais valia para a actividade económica e ajudar 
a qualificar o rio”.
“Tem que ajudar a qualificar a área ribeirinha do concelho 
do Barreiro” – diss , perspectivando o desenvolvimento 
das actividades náuticas e piscatórias do concelho.
“O Porto não é uma coisa isolada” - salientou

PULSAR DOS DIAS
PULSAR DOS DIAS

ABR/MAI/JUN 2014



Rui Garcia, Presidente do Conselho Directivo da AMRS 
– Associação de Municipios da Região de Setúbal, em 
conferência de imprensa, divulgou que os nove municí-
pios da região vão – “utilizar todos os meios políticos e 
jurídicos” para “defender os interesses das populações”  
e    “manifestar a inequívoca oposição a este processo 
de privatização da EGF” - Empresa Geral do Fomento, 
detentora de 51% do capital da Amarsul que serve os 
9 municípios da Península de Setúbal.
Rui Garcia recordou que a posição dos municípios da 
região, vai para além da região de Setúbal, também tem 
expressão em posições assumidas pela Associação 
Nacional de Municipios e pela Área Metropolitana de 
Lisboa.
“O Governo não tem atendido às justas reclamações 
dos municípios” – disse.

UTILIZAR TODOS OS MEIOS POLÍTICOS E JURÍDICOS

O autarca salientou que com a publicação do Decreto 
Lei que estabelece as condições de privatização da EGF, 
este é “o momento oportuno” para que as autarquias 
tomem posição – “assumindo uma posição comum 
de todos os municípios”.
“Estamos legitimados para defender os interesses das 

nossas populações e iremos utilizar todos os meios 
políticos e jurídicos” – referiu.
A AMRS e os municípios vão campanhas de rua para 
sensibilização das populações sobre esta matéria.

NÃO PODE SER UM NEGÓCIO

“O Governo viola os acordos que levaram à constituição 
da AMARSUL, viola os direitos dos municípios” – sa-
lientou Rui Garcia.
Nesse  sentido estão sendo analisados os caminhos 
para a tomada de medidas no plano jurídico, tendo por 
objectivo combater a privatização e  “manter este ser-
viço público que é indispensável às populações”.
“Temos que manter este serviço na esfera pública, não 
pode ser um negócio” – afirmou.

AMARSUL MANTENHA CAPITAIS 100% PÚBLICOS

Na tomada de posição conjunta os municípios – “exigem 
o respeito pela autonomia do Poder Local” e que – “a 
AMARSUL se mantenha com capitais 100% públicos”, 
repudiando “o processo de privatização da EGF, que o 
Governo pretende concretizar”.
“Na qualidade de detentores dos resíduos produzidos 

nos seus concelhos, analisam soluções que permitam 
manter na esfera pública a prestação de um serviço 
público de resíduos urbanos, em alternativa às graves 
consequências que a privatização da EGF, a verificar-se, 
criaria na AMARSUL e nas populações” – é salientado.

PRIVATIZAÇÃO TRÁS UM AUMENTO DOS CUSTOS

Rui Garcia, referiu que caso a privatização seja con-
cretizada, irá registar-se “um aumento dos custos” 
e “dificuldades de acesso aos serviços”.
Salientou que a gestão privada terá uma perspectiva 
de “rentabilidade da empresa” e “por o serviço a dar 
lucro”, porque “esta é a lógica de qualquer empresa”.

SISTEMA NÃO FUNCIONA CONTRA
A VONTADE DOS MUNICÍPIOS

Recordou que actualmente “os municípios são pro-
prietários e são clientes, são quem faz a recolha e têm 
um papel fundamental no sistema”.
“O Governo ainda não interiorizou esta realidade” e 
não entende que o sistema não funciona – “contra a 
vontade dos municípios. O Governo não se apercebeu 
desta realidade” – sublinhou Rui Garcia.
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RUI GARCIA, PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA AMR SETÚBAL

Governo não se apercebeu que o sistema não 
funciona contra a vontade dos municípios
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A entrada na Biblioteca da escola, onde de-
zenas de alunos já o aguardavam, não podia 
ter sido mais eficaz. De gabardine, chapéu e 
óculos escuros, António Sousa Pereira de-
pressa controlou os risinhos abafados que 
se faziam ouvir.
“Calados! Quero todos calados!”, gritou. 
“Separem-se. Eu não quero rapazes mis-
turados com raparigas! E agora quero toda 
a gente de olhos fechados, em silêncio, em 
silêncio. Fechem os olhos, já disse!”
Nada habituados a este tipo de tratamen-
to, os jovens alunos olharam uns para os 
outros mas, sem coragem para contestar, 
obedeceram.
“O que veem?”, gritou, novamente, o ‘dita-
dor’. 
“Nada, não vemos nada” disse um. “Está 
tudo escuro” confirmou o outro.
Entretanto, e já sem o traje que o transfor-
mara num homem do antigo regime Sou-
sa Pereira pediu-lhes “vá, abram os olhos, 
já podem abrir, olhem em volta, vejam as 
cores e gritem, gritem bem alto, chegou 
ABRIL”.
E a história (vivida) tinha começado….

A IRREVERÊNCIA DO POVO PORTUGUÊS

O que foi o 25 de Abril de 1974, como foi vivi-
do, o que significou para o “irreverente Povo 
Português” abrir os olhos e gritar, foram al-
gumas das explicações dadas por António 
Sousa Pereira que, aos 61 anos, casado e pai 
de três filhos, recordou a importância que os 
portugueses tiveram no mundo, ao longo de 
quase mil anos de história, detendo-se na 
época das Descobertas e do colonialismo. 
Adaptando o seu discurso à plateia, recor-
dou as torturas no Tarrafal, mostrou dese-
nhos feitos por presos políticos e explicou 
que “só por pensarem de maneira diferente 
as pessoas iam para os campos de concen-
tração, designadamente em Cabo Verde”.

Ao mesmo tempo que explicava, de uma 
mala iam saindo ‘tesouros’ que o ajudavam 
a mostra a história aos mais pequenos. Li-
vros, revistas, dvd’s, e até um disco em vinil 
de Zeca Afonso, de tudo um pouco Sousa 
Pereira se socorreu para dar vida, cor e mú-
sica à sua história vivida.

“O 25 de Abril é um dia que ficará para sem-
pre na história de Portugal”, disse, até por-
que, acrescentou “nesse dia Portugal cortou 

com todo o seu passado e deu início a uma 
nova história”.

Para este jornalista, poeta e ‘contador de 
histórias’, o 25 de Abril não pode, nem deve 
ser encarado como algo antigo, do passa-
do. “A responsabilidade do 25 de Abril está 
nas vossas mãos. O 25 de Abril é futuro e é 
lindo. O 25 de Abril é Liberdade. O futuro é 
Liberdade!”.

Neste ponto da sua história e depois de ter 
recordado inúmeros barreirenses presos 
ou mortos durante o tempo da ditadura/
guerra colonial, Sousa Pereira fez a ponte 
com a noite de 24 de Abril de 74 através da 
declamação de um poema do seu livro «Um 
Sonho Chamado Liberdade».  
Quase a terminar referiu que o 25 de Abril 
‘tem’ três palavras – Democratizar – Des-
colonizar – Desenvolver – e que, na sua 
opinião, estas três ideias estão cumpridas.
À saída e porque afirmou também querer 
ficar com uma recordação desta ‘história’ 
de abril, já com 40 anos, Sousa Pereira dei-
xou um pequeno caderno para que alunos 
e professoras possam deixar o seu registo. 
Ele, prometeu, voltar para o recolher.

«Contar Histórias (vividas) no 25 de Abril» 
é uma iniciativa que decorre até 9 de maio, 
destina-se aos alunos do Concelho, desde 
o 4º ano ao ensino Secundário, e apresen-
ta como oradores nomes conhecidos da 
comunidade barreirense tais como Ercília 
Talhadas, (já amanhã, a partir das 10h00 na 
EB 2º e 3º Ciclo da Quinta da Lomba), Carlos 
Humberto de Carvalho ou Armando Teixeira.

Fonte - CMB
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CONTAR HISTÓRIAS (VIVIDAS) NO 25 DE ABRIL 
“No dia 25 de Abril de 74, Portugal cortou com todo o seu passado 
e deu início a uma nova história”, disse António Sousa Pereira
NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS PROPOSTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL, A CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO VOLTOU 
A CONVIDAR VÁRIOS INTERVENIENTES DA REVOLUÇÃO PARA QUE, EM CONTEXTO ESCOLAR, POSSAM PARTILHAR OS SEUS TESTEMUNHOS. 
NO DIA 22 DE ABRIL, A PRIMEIRA DESTAS HISTÓRIAS FOI CONTADA, PELO JORNALISTA BARREIRENSE ANTÓNIO SOUSA PEREIRA, AOS ALUNOS DO 4º ANO, 
TURMAS A E B DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO, Nº 1 DO LAVRADIO.
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TEMAS E VARIAÇÕES
TEMAS E VARIAÇÕES

PAULO FONSECA, EX-TREINADOR DO FUTEBOL  CLUBE DO PORTO   

Barreirense «o clube que será sempre 
o clube do meu coração»
No Ginásio Sede do Futebol Clube Barreirense, realizou-
-se a Sessão Solene Evocativa do 103º aniversário do 
clube. A encerrar a sessão escutaram-se as palavras de 
Paulo Fonseca, ex-treinador do Futebol  Clube do Porto, 
prelector convidado neste evento.

CLUBE QUE ME TRANSMITIU VALORES

Paulo Fonseca referiu – “é um grande orgulho estar aqui 
no 103º aniversário do meu clube, para prestar a home-
nagem devida a quem me ajudou a ser o que sou e me 
transmitiu valores que eu tenho transmitido aos meus fi-
lhos ”, disse, sentindo-se que as suas palavras estavam 
marcadas de uma profunda emoção e um brilho intenso 
brotava nos seus olhos.
Recordou diversos nomes de homens que marcaram a 
sua vida enquanto atleta do Futebol Clube Barreirense 
– Mestre Bandeira – “uma pessoa importante na minha 
vida”, o Joaquim João, o Drº Prates, “o Luis Mestre que já 

não está entre nós”, o Alberto, O Mister Vasques.

A ALMA BARREIRENSE CONTINUA INTACTA

“É com um enorme orgulho que constato que se regis-
taram mudanças físicas na vida do Futebol Clube Barrei-
rense, mas que a alma barreirense continua intacta. Te-
nho percorrido clubes, mas não encontrei a força que vejo 
aqui no meu Barreirense” – sublinhou.
Paulo Fonseca salientou que nos tempos actuais, para os 
dirigentes dos clubes e do Barreirense em particular – “é 
preciso coragem para continuar a gerir e dar rumo à vida 
de muitos jovens, especialmente num concelho em crise, 
como é o Barreiro”.

O CLUBE QUE SERÁ SEMPRE O CLUBE DO MEU CORAÇÃO

Paulo Fonseca falava, profundamente emocionado, com 
uma lágrima a querer rasgar os seus olhos – “este é o 

meu eterno clube, o clube que será sempre o clube do 
meu coração”.
Um forte aplauso foi escutado, com a plateia de pé, no 
momento que Paulo Fonseca finalizou  a sua intervenção 
e abraçou o homem que marcou a sua vida Mister Ban-
deira. 

PUB
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JOÃO PAULO RODRIGUES, PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO FCB

«Situação financeira do clube é preocupante»
.  Garantir a auto sustentabilidade das modalidades

No decorrer da sessão solene evocativa do 103º aniversário 
do Futebol Clube Barreirense, João Paulo Rodrigues, presi-
dente da direcção, recordou o espirito fundador do clube e 
a importância de “deixar a herança aos nosso filhos”, para 
que “este momento se repita por boas centenas de anos”.

GASTOU-SE O QUE NÃO SE TINHA

Sublinhou que com a perda de “importância industrial” do 
Barreiro na região e no país, essa realidade reflectiu-se na 
vida local e - “o sucesso das equipas ressentiu-se”.
Recordou o recurso à «Sala de Bingo», “uma árvore de 
patacas que acabou», não se tomando medidas para “an-
tecipar o ajustamento”.
“Gastou-se o que não se tinha e gerou-se uma espiral de 
endividamento” – referiu.
Sublinhou a venda de património do clube – “vendeu-se 
mais do que se necessitava”,  durante “anos de despesa 
descontrolada”.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLUBE É PREOCUPANTE

João Paulo Rodrigues, afirmou a necessidade de existir 
“uma linguagem de verdade e transparência” e alertou que 
a – “situação financeira do clube é preocupante”, com de-
siquilibrios que são superados pela “vontade” de “equilibrar 
as despesas correntes”.

Salientou que o Futebol Clube Barreirense é credor de uma 
verba significativa de 2 milhões de euros, resultantes da 
venda do seu património, dado que a verba não foi paga na 
totalidade pela empresa, porque entretanto faliu.
Referiu que na obra iniciada no Campo da Verderena “não 
concluída” ainda está por liquidar uma verba de meio milhão 
de euros, uma situação angustiante que paira – “sobre a 
nossa cabeça”.
“Um negócio efectuado que não acautelou os interesses 
do Futebol Clube Barreirense. É lamentável, é injusto, é re-
voltante” – afirmou.

CLAMAMOS JUSTIÇA 

O presidente da Direcção do FCB, salientou que o clube con-
tinua a desenvolver acções no plano judicial para solucionar  
esta situação – “clamamos justiça”. 
Referiu que esta situação que causa “indignação” não conduz 
à “indiferença” e o clube continua a sua actividade apos-
tando – “no desenvolvimento de equipas de formação”, 
“formando desportistas e homens”.
Sublinhou que o Futebol Clube Barreirense é um clube que 
se “identifica com a cidade”, acrescentando que a equipa 
que dirige o clube, recentemente eleita é “coesa e ambi-
ciosa”, é “desportivamente ambiciosa” e “financeiramente 
responsável”, tendo como linha de acção garantir a “auto 
sustentabilidade das modalidades”.

UM ACTO DE INTERVENÇÃO CÍVICA NA CIDADE

João Paulo Rodrigues, salientou a necessidade de “recon-
figurar as forma de participação” na vida do clube, porque 
“precisamos de união na acção”.
“A colaboração no Futebol Clube Barreirense é um acto de 
amor, é um acto de intervenção cívica na cidade” – salientou.
Recordou que o FCB é um clube “fortemente interventivo” 
na vida da cidade, é um clube que “sustenta-se na diversi-
dade”, porque “ser barreirense é expressão do nosso modo 
de ser colectivo”.
“Não nos comparem, porque não se pode comparar o que 
não tem comparação” – disse. 
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LUSO FUTEBOL CLUBE  ASSINALA 94 NOS DE VIDA

Vai arrancar com Escolas de 
Formação no futebol 

No decorrer da sessão solene evocativa do 94º aniversário 
do Luso Futebol Clube, o presidente da Mesa da Assembleia 
Geral sublinhou a melhoria das condições de trabalho e as 
diversas obras de melhoramentos concretizadas pela actual 
direcção com os contributos de associados.
Referiu que tem sido feito “um esforço sério para ultrapassar 
dificuldades” para  “valorizar o património” num tempo 
marcado por dificuldades do Movimento Associativo.

A CIDADE PRECISA DAS COLECTIVIDADES

Rui Pereira, Presidente da Direcção, sublinhou que o Luso 
Futebol Clube “está no adn do Barreiro” , uma cidade mar-
cada pelo associativismo e onde os “clubes representam 
um forte pilar da sociedade”.
Salientou que – “a cidade precisa das colectividades para 
ajudar o combate ao individualismo” e criar condições para 
que os jovens pratiquem desporto.
O presidente da Direcção do Luso, sublinhou alguns pro-
blemas que afectam a vida diária da associação, problemas 
ao nível de instalações, infiltrações que criam dificuldades 
à prática desportiva.
Recordou quer foram feitos alguns melhoramentos com 
recurso às mão de obra de dirigentes e associados, sempre 
com essa vontade de quem sabe  – “o futuro é construído 
no presente com orgulho do passado”.

NA JUVENTUDE QUE ESTÁ O SEU FUTURO

Sousa Marques, presidente da Associação de Futebol de 
Setúbal, salientou que o Luso Futebol Clube – “faz um 
grande trabalho” e continua a demonstrar que “está vivo”.
 “É um clube com um passado brilhante ao nível desportivo e 
cultural, quer antes, quer depois do 25 de Abril” – recordou.
Referiu a diversidade de modalidades que dão vida ao clube, 
um clube que aposta na juventude  - “é na juventude que 
está o seu futuro”.
Expressou a sua satisfação por, em breve, ao nível do fu-
tebol estar nos projectos do clube dinamizar a Escola de 
Formação.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO TEM QUE CRESCER

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, recordou que – “foi aqui que cresci, foi aqui que fui 
dirigentes, aos 18 anos”.
Recordou as actividades realizadas antes do 25 de Abril, 
ao nível cultural, ao nível do ensino, ao nível desportivo, 
as sessões de canto livre com Zeca Afonso, as prisões de 
dirigentes – “um clube que ao longo da sua história sempre 
serviu as pessoas”.
O presidente da Câmara sublinhou que nos tempos de hoje 

as dificuldades são imensas – “mas não podemos desistir, 
temos que vencer os desafios e as dificuldades”.
“O Movimento associativo tem que crescer, tornar-se 
mais forte, tem que se qualificar e dar às pessoas o que 
as pessoas precisam” – salientou.
Recordou que no passado as pessoas procuravam no 
movimento associativo  aquilo que não tinham – “houve 
tempo que ninguém tinha televisão e era no movimento 
associativo que se tinha acesso, ou não se tinha casas de 
banho e era nas colectividades que as pessoas tomavam 
banho”.

UM CLUBE QUE ESTÁ VIVO

Na sessão solene marcaram presença diversas colectivi-
dades: Clube de Campismo do Barreiro, Clube 31 de Janeiro, 
SFAL, Associação de Patinagem de Setúbal, Futebol Clube 
Barreirense, União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena.
Margarida Graça, em representação da União de Freguesias 
do Barreiro e Lavradio, saudou a colectividade e o seu papel 
na vida da comunidade.
Frederico Pereira, presidente da Assembleia Municipal do 
Barreiro, referiu que – “Abril é um bom mês para fazer anos” 
e acrescentou que apesar das dificuldades este – “é um 
clube que está vivo”.
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Paulo Freixinho, 45 anos, natural de Lisboa, veio viver para 
o Barreiro ao 3 anos de idade, por isso afirma – “Sou do 
Barreiro do coração”.
Casado, com duas filhas – a Inês de 19 anos e a Mariana 
de 13 anos.  
Iniciou a sua actividade profissional como Desenhador 
Gráfico, actualmente é Produtor de Passatempos. Reside 
na Baixa da Banheira, concelho da Moita – “este é o meu 
dilema, não sou de Lisboa, não sou da Baixa da Banheira, 
sou do Barreiro é aí que está o meu coração”.

CENTENÁRIO DAS «PALAVRAS CRUZADAS»

Paulo Freixinho é um nome conhecido no mundo das «pa-
lavras cruzadas» e passatempos, foi por sua iniciativa que 
no âmbito do «Dia B» foi realizado, no Barreiro, um mural 
para assinalar o centenário da publicação pela primeira vez 
de palavras num órgão de comunicação social, efeméride 
que foi assinalada no dia 21 de Dezembro de 2013.

25 ANOS A CRIAR PASSATEMPOS

Como começou este seu gosto pelas «Palavras Cruza-
das»? – perguntámos.
“Começou no Atellier, onde fazíamos uma revista de pas-
satempos. Depois editei a revista -”Jogos Cruzados” - de 
passatempos, nos anos 90. Eu estava na Marinha, a cum-
prir o serviço militar, e continuei esta actividade” – refere. 
Recorda que “há 25 anos” que se dedica a “criar passa-
tempos para os jornais portugueses”.
Quando abrimos, hoje, os jornais como «Público», «Jornal 
de Noticias»», a «Caras» ou a revista da Seleções Reader’s 
Digest, e ocupamos o nosso tempo a decifrar as «Pala-
vras Cruzadas» ou outros passatempos, não sabemos 
que, afinal, o criativo que nos proporciona aqueles mo-
mentos é o barreirense Paulo Freixinho. Mas, também, no 
Luxemburgo - «Contacto Luxemburgo», ou na Alemanha 
no «Portugal Post Alemanha», está presente a sua cria-
tividade, nas «Palavras Cruzadas», na «Sopa de Letras» 
ou no «Cruzadex».

É MAIS QUE PAIXÃO…É AMOR 

Como é fazer esta actividade diarimante?
“Bom, o primeiro segredo é a paciência, depois o gosto de 
descobrir palavras. Isto para mim é, hoje, mais que paixão, 
é amor, paixão acaba depressa”.
Paulo Freixinho, fala de forma muito pausada, parece que 
mede as palavras. Refere que exerce a sua actividade pro-
fissional diária na Agência a «FERIAQUE», que cria pas-
satempos para os jornais portugueses.

BLOGUE COM UM MILHÃO DE VISITAS

Refere, com um brilho de felicidade o seu blogue dedicado 
a «Palavras Cruzadas», que ao longo de seis anos teve 
cerca de 1 milhão de visitas.
“É muito utilizado pelas escolas e a maioria das visitas são do 
Brasil, onde há uma cultura muito diferente da nossa relati-
vamente às Palavras Cruzadas. Eles encheram o Metro com 

Palavras Cruzadas para as pessoas fazerem, em Portugal 
isso não é possível. Mas, como um dia José Luís Peixoto 
escreveu: ́ O possível é o futuro do impossível.´” – sublinha. 
Paulo Freixinho, salienta que as «palavras cruzadas» são 
um instrumento utilizado pelas escolas para aprendizagem 
de diversos conteúdos escolares, no aprofundamento de 
vocabulário – “è um meio de estudo”.
 
«PALAVRAS CRUZADAS COM LITERATURA»

O livro «Palavras Cruzadas com Literatura», editado em 
2011, pela QUETSAL – Porto Editora, é uma obra de Paulo 
Freixinho, que  apresenta setenta e dois problemas em 
torno de obras de doze autores portugueses:

Almeida Garrett, Agustina Bessa-Luís, Luís Vaz de Camões, 
Florbela Espanca, Vergílio Ferreira, Dinis Machado, José Luís 
Peixoto, Fernando Pessoa, Eça de Queirós,
J. Rentes de Carvalho, José Saramago e| Miguel Torga.
“Vou às escolas conversar com os alunos e noto como é 
positivo a utilização das palavras cruzadas como instru-
mento para ensinar” – refere.
“Tenho também o projecto «Sabe mais que os teus pais», 
em parceria com a ilustradora Maria da Cruz e da escritora 
Silvia Alves. No jogo são utilizadas palavras cruzadas com 
dificuldades, que são descobertas através de outras mais 
simples.” – salienta Paulo Freixinho.
No meio do nosso diálogo, dá exemplos de palavras di-
fíceis – XURDIR (fazer pela Vida), AMPLEXO (abraço) ou 
ÓSCULO (beijo). 

PROFISSIONALMENTE NÃO HÁ MUITOS EM PORTUGAL

Paulo Freixinho, refere a sua satisfação de ser, em Portu-

gal, e no mundo da internet “uma referência” no que diz 
respeito a este mundo criativo das palavras cruzadas – 
“profissionalmente não há muitos em Portugal”.
“Devo ser o último, certamente vamos ser substituídos por 
computadores” – comentou, acrescentando –“Sinto-me 
bem com este trabalho: poderei não ficar rico mas tenho 
outro tipo de riquezas: o reconhecimento e a partilha. Vou 
continuar a fazer palavras cruzadas”.
Refere o gozo que sente na criação dos seus passatempos 
e palavras cruzadas – “são sempre originais”.
“No facebook, ‘palavras cruzadas” fui eu que criei. Não 
foi nenhum brasileiro.” – salienta, esboçando um sorriso.

UM NOME QUE INTEGRA A BANDA «BON SAUVAGE»

No final de conversa, Paulo Freixinho, deu-nos a conhecer 
outra vertente da sua vida. 
No ano de 1989 – “já lá vão 25 anos” - iniciou a sua dedica-
ção à música integrando uma «Banda de Garagem» como 
baixista, a qual está na origem do recente nascimento da 
banda «Bon Sauvage».
“Vale a pena fazermos música em português. Mas Portugal é 
muito pequenino para tanta gente a fazer música” – salienta.
Divulga que a banda «Bon Sauvage» vai estar presente, 
este ano, nas Festas do Barreiro.
“Sabe, temos fans em Macau, há uma rádio onde o nosso 
disco está sempre a passar. Em Portugal é diferente. Esta-
mos a trabalhar na promoção do nosso trabalho” – afirma.
Como nota final, ficou o desafio do «Rostos» de uma en-
trevista à banda «Bon Sauvage», para divulgar o que, nos 
dias de hoje, de bom se faz na margem sul, particularmente 
no Barreiro, terra pioneira no mundo do rock, de bandas e 
orquestras em Portugal.      
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PAULO FREIXINHO COM «BARREIRO NO CORAÇÃO»

Dá o «amplexo» aos escritores, à literatura 
ao saber através das «Palavras Cruzadas» 
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Jorge Das, autor do Barreiro, lançou o seu 
segundo livro «Diana o mestre e a mudan-
ça», uma história baseada na realidade, a 
sua própria descoberta de um caminho, 
na procura de criar objectivos.
“Queria mudar a situação e mudou primeiro 
a sua Vida” – é o tema central da sua obra.
Jorge Dias, 51 anos, sociólogo, reside no 
Barreiro desde os 7 anos. Reside na zona 
do Alto da Paiva/ Casquilhos, frequentou 
a Escola Alfredo da Silva e também a Es-
cola Secundária de Casquilhos. Exerceu 
actividade profissional na Quimigal, no 
Contacto 6. 
Após a sua saída da Quimigal entrou no 
mundo do jornalismo, conheceu muitas 
formas de trabalhar e viveu experiências 
riquíssimas. Licenciou-se em Sociologia, 
pela Universidade Moderna, no ISCTE con-
cluiu uma pós-graduação em Gestão de 
Recursos Humanos e empreendendo o um 
Mestrado na mesma área.

SABER LIDAR COM AS SITUAÇÕES 
É ESTAR ALERTA

No ano 2012 publicou o livro «O Lado Ne-
gro do Bom Nome», onde deu a conhecer 
diversas experiências de vida e lança aos 
leitores desafios sobre as formas de en-
carar a vida perante os imensos desafios 
e dificuldades dos tempos actuais.
“Eu penso que há três formas de lidar com o 
que nós estamos a viver neste momento a 
nível social e a nível empresarial: uma forma 
séria, de forma irritada, ou de forma irónica.
De forma séria penso que não deve ser 
a melhor solução, porque o sistema não 
é nada sério.
De forma irritada, só faz mal à saúde, as 
pessoas entram em looping de pensamen-
tos negativos que vão contribuir para a sua 
doença psicológica. Ficando dependentes 
de antidepressivos.
Portanto a melhor forma é a irónica, é sa-
ber lidar com as situações, é estar alerta. 
É como não gostar de estar no trânsito, 
estar estancada no trânsito e irritar-se, 
será preciso saber lidar com a situação, 
sem entrar num comportamento mais 
agressivo para si próprio.” – afirmou ao 
jornal «Rostos», Jorge Dias, quando do 
lançamento do seu primeiro livro  «O Lado 
Negro do Bom Nome»..

AJUDOU-ME A MUDAR A 
QUALIDADE DA MINHA VIDA

Jorge Dias, lançou agora um novo livro, 

«Diana o mestre e a mudança», em con-
versa com o jornal «Rostos», refere que o 
mesmo é um fruto das suas experiências de 
vida – “é uma nova forma de ver as coisas, 
esta metodologia ajudou-me a mudar a 
qualidade da minha vida”.
Por essa razão, decidiu partilhar a sua ex-
periência e editou este seu segundo livro.
“O meu pai perguntava-me sobre qual 
a minha forma de pensar, qual os meus 
pensamentos. E alertava-me para a mi-
nha forma de encarar as coisas de forma 
revoltada e com angústia. Ele dizia-me se 
eu continuasse esse caminho era difícil.
Por isso pensei mudar e encontrei esta 
metodologia” – sublinha Jorge Dias.

A SITUAÇÃO MUDA-SE 
CONNOSCO PRÓPRIOS

O livro é uma conversa entre o «Mestre» 
e a jovem «Diana», num diálogo que em 
primeiro lugar procura apontar – “como se 
muda uma situação” – salienta Jorge Dias.
Se perguntarmos: “Como hei-de mudar?“, 
a resposta é que – “a situação muda-se 
connosco próprios” - refere.
No diálogo entre o «Mestre» e a «Diana» 
a “ajuda” surge a partir da “troca de opi-
niões”.
“É uma ajuda a atingir objectivos, mas que 
não dá sugestões, dá opiniões” – sublinha 
Jorge Dias.
Salienta que o importante é – “ajudar a 
procurar objectivos” o que significa “ajudar 
a encontrar um significado para a vida”.

A VOZ DA DÚVIDA INTERNA

Recorda, Jorge Dias, que muitas vezes, en-
contramos soluções, definimos objectivos, 
mas “a voz da dúvida interna”, “os receios” 
– “boicotam o que nós queremos fazer”.
“No livro apresento um conjunto de exercí-
cios e perguntas para que o leitor coloque 
em prática esta metodologia” – sublinha.

COACHING DE FORMA 
ACESSÍVEL ÀS PESSOAS

“Despir o coaching, encontrar situações 
através de conversas, ir para além do ‘se-
gredo’ da arte do coaching e partilhar esse 
mundo por dentro no dialogo entre o Mestre 
e a Dina” – salienta Jorge Dias, como uma 
das características desta sua obra.
“O livro insere-se no meu projecto de vida, 
de produzir pensamento ao nível da acti-
vidade de coaching e coloca-lo de forma 

acessível às pessoas” – salienta.
“Este livro ajudou-me, a mim mesmo, a 
perceber que tenho dias vidas, uma até 
2009, outra após 2009” – refere.
“O que pensa torna-se no que diz; o que diz 
torna-se no que faz” – refere Jorge Dias 
no seu  novo livro, uma leitura que  propor-
ciona ao leitor “tirar o retrato da situação 
de vida actual”, depois “traçar objectivos” 
para a mudança.
Um obra que faz o leitor mergulhar ma “ma-
gia dos 3C  do coaching” – Conceber, Crer 
e Concretizar.
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JORGE DIAS LANÇA «DIANA O MESTRE E A MUDANÇA»

“O que pensa torna-se no que diz;  
o que diz torna-se no que faz”

Diana e o Mestre
Jorge Dias

Editora – Leading
1ª edição Fevereiro de 2014
www.jdias.org
jd@jdias.org
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VERA SILVA, ESCRITORA, PEDIATRA DO BARREIRO 

Nas crianças os discursos sobre o tema 
da morte surgem de forma genuína

Vera Silva, Pediatra, nasceu no Barreiro, frequentou o ensi-
no básico no Lavradio, foi aluna na Escola Álvaro Velho, na 
Escola Secundária Alfredo da Silva e Escola Secundária de 
Santo André. Concluiu o Curso de Medicina e especializou-
-se em Pediatria.

Crianças renovam sempre a nossa vontade

“A minha opção por Pediatria, fundamenta-se no facto de 
eu adorar miúdos e gostar de viver com as crianças desde 
os seus primeiro momentos. Adoro os miúdos” – refere 
numa conversa com o jornal «Rostos».
“As crianças renovam sempre a nossa vontade de estar 
e viver os nossos dias” – salienta, acrescentando a ad-
miração que sente pela “naturalidade” que existe na vida 
das crianças.
  
Opção pelo «Espaço Médico Pediátrico» 

Vera Silva, exerceu a sua actividade profissional no Hospital 
do Barreiro, até ao dia que, há três anos atrás, decidiu abrir 
o «Espaço Médico Pediátrico do Barreiro», ali, frente aos 
Moinhos de Alburrica, na Rua Miguel Pais, muito perto do 
centro da cidade.
Um espaço moderno, onde se respira luz e cor, ali, Vera 
Silva, assume a Direcção Clinica e a área pediátrica.
 Um centro que está aberto diariamente, das 11 às 20 horas, 
prestando serviços clínicos ao nível da pediatria, obstetrí-
cia, ginecologia, enfermagem e atendimentos de urgência.
 
Nunca tive pretensão de escrever

Foi no seu consultório, no «Espaço Médico Pediátrico»  que 
Vera Silvanos  recebeu, não para falarmos sobre a sua ac-
tividade profissional, mas sobre a sua dedicacão à escrita.

“Nunca tive pretensão de escrever” – começa por salientar.
“Um dia a contar uma história aos meus filhos, um hábito 
que tenho. Eles escolhem o tema e eu invento as histórias. 
Houve um dia que lhes contei uma história sobre a mor-
te. Foi assim que nasceu o meu primeiro livro «O Menino 
Anjo». É um livro onde explico a morte às crianças Um tema 
profundo e tocante nas nossas vidas.
Que, digo-lhe, não tinha a noção de quanto tocante este 
livro ia ser” – sublinha Vera Silva.

Uma abordagem do tema com dimensão filosófica

Apresentou o seu livro em escolas, e, recorda, nas conversas 
com os alunos  estas – “proporcionam discursos sobre o 
tema da morte que surgem de forma genuína, própria das 
crianças, porque os adultos sobre a temática da morte têm 
ideias formatadas”.
“Sabe, os miúdos fazem uma abordagem do tema com 
dimensão filosófica, com valores e crenças nas quais acre-
ditam.
Nas escolas, não vou só contar os contos, as conversas 
acabam por se transformar em ‘workshopings’ de desen-
volvimento pessoal” – sublinha Vera Silva. 
“As crianças dão luta na discussão” – refere, com um sorriso 
de quem está a recordar momentos vividos com emoção.
Tens que explicar mais coisas
Recorda que, em conversas sucessivas a propósito da 
apresentação do livro, surgiram muitas perguntas e o seu 
amigo, o actor António Cordeiro, disse-lhe:“ Vera, tens que 
explicar mais coisas”.
E, dito e feito, Vera Silva, lançou um segundo livro – “O 
menino Anjo no regresso a casa”.
“Este é um livro baseado na vida,  em temas do dia-a-
-dia. Uma história simples. A vida é uma estrada com Km 
que vamos percorrendo. Os Km são os anos. Nós somos 
o carro. Um dia o carro avaria, ou há um acidente. Então 
há a separação da alma do corpo.
Depois, além, passamos uma porta onde iremos encon-
trar outras pessoas que estão à nossa espera” – refere 
Vera Silva.
As suas histórias proporcionam, afinal, uma  reflexão sobre 
a morte, sobre a vida, sobre a importância de superarmos 
as barreiras, as saudades..e seguirmos em frente .     
  
Escrever é um vicio
 
“Escrever é um vicio, é uma coisa boa e sinto que gosto de 
escrever. É um escape do dia-a-dia, vamos dando atenção 
aos pequenos pormenores e ao escrever estamos a torná-
-los evidentes  ” – refere em final de conversa.
“Vivo o mundo das crianças, as suas realidades, o genuíno 
que elas nos transmitem” – sublinha.

“O ego mente ao espirito” a próxima obra

Em Julho, anuncia, vai estar no prelo mais um novo livro, 
com o título – “O ego mente ao espirito”, esta uma obra 
que vai ser direcionada para o público juvenil.
O lançamento será efectuado em Sines, numa acção em 
cooperação com a Associação de Nadadores- Salvadores, 
que vai assinalar o seu 10º aniversário, mais uma obra que 
conta com o contributo e como ela diz “a cumplicidade” de 
Tânia Lopes, que tem ilustrado os seus livros.

Foi uma conversa viva que mantivemos com Vera Silva, 
falámos das suas obras, do percurso de construção da 
escrita, do trabalho e dedicação e o prazer de partilhar e 
afirmar o que se escreve  – “uma coisa que era só nossa 
e depois pertence a todos”.    
 “O Menino Anjo”, de Vera Silva, é uma obra que descreve 
a história da chegada ao desconhecido através dos olhos 
de uma criança. 
Uma história transversal a todas as idades, dos 0 aos 100 
anos, onde o tema da morte surge subtilmente no enqua-
dramento espiritual do anjo que presta ajuda. 
Uma história para os mais novos e para todos os adultos 
que um dia
também já foram crianças. 
O tema da morte está presente desde o nascimento até à 
sua chegada, criando frequentemente dificuldades muitas 
vezes inultrapassáveis para as famílias.

Esta obra permite duma forma simples transportar a morte 
para uma continuidade com a vida deixando ao leitor espaço 
para a idealização. 
Ao desmistificar o tema da morte colocando-a como um 
processo de transformação e seguimento, “O Menino Anjo” 
chega como uma expectativa de integração e aceitação 
de todo o processo. Um envolvente conto infantil que toca 
o coração dos adultos.
O livro conta com ilustrações Tânia Lopes.

Sobre Vera Silva 

Nasceu a 6 de março de 1974 no Barreiro. Em 1993 ingressa 
em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa 
que conclui 6 anos mais tarde, especializando-se poste-
riormente em Pediatria. Ao longo da sua vida desenvolveu 
especial interesse pelo conhecimento do ser humano na 
sua espiritualidade e integração da mesma no quotidiano. 
O contacto diário com as crianças trouxe-lhe uma visão 
do mundo mais pura, clara e simples. A paixão pela escrita
acompanhou-a desde sempre, mas apenas em 2013 surge 
a partilha dos seus textos.
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Carlos, trabalhador do Centro Hospitalar 
Barreiro – Moita, no Serviço de Medicina 
Interna, apresentou o seu testemunho como 
um exemplo das dificuldades que se depa-
ram os profissionais de saúde, devido aos 
cortes orçamentais.

Visão concentracionária 
que vai reduzir serviços

Jorge Espirito Santo, médico, salientou que 
o que se está a passar no Centro Hospitalar 
Barreiro – Moita, - “é fruto de uma politica de 
saúde baseada nos orçamentos poupança”, 
situação que dá origem à “desvalorização 
do trabalho dos profissionais” e ao “desvio 
de serviços públicos para privados”.
Na sua intervenção  referiu que a Portaria 
82/2014 – “é o culminar” de politicas com 

uma “visão concentracionária” que “vai re-
duzir serviços”.
Sublinhou que são politicas cujo “objectivo 
fundamental é a redução orçamental”. 
Jorge Espirito Santo lançou o alerta, salien-
tando que – “esta estratégia vai ter custos” 
na “vida dos cidadãos”.  

Matar-nos à nascença

“Não haverá mais naturais do Barreiro” – 
sublinhou Ana Porfirio, presidente da União 
de Freguesias do Barreiro e Lavradio, acres-
centando – “é quase como matar-nos à 
nascença”.
A autarca referia-se ao perspectivado en-
cerramento do serviço de Maternidade no 
Centro Hospitalar Barreiro – Montijo, se for 
aplicada a Portaria 82/2014.

PUB
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COM ENCERRAMENTO DA MATERNIDADE NO HOSPITAL DO BARREIRO

“Não haverá mais naturais do Barreiro”
. Visão concentracionária que vai reduzir serviços
CARLOS, TRABALHADOR DO CENTRO HOSPITALAR BARREIRO – MOITA, NO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA, HOJE PELA MANHÃ,NO DECOR-
RER DA «TRIBUNA PÚBLICA», NO CENTRO DA CIDADE, EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, APRESENTOU O SEU TESTEMUNHO, 
SUBLINHANDO A “FALTA DE MATERIAL NOS SERVIÇOS”, REFERINDO QUE NO SEU SERVIÇO “HÁ CONSTANTE FALTA DE FRALDAS E SERINGAS”.
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No encontro “40 Anos do 25 de Abril, 35 
Anos do Serviço Nacional de Saúde – A 
Região em Defesa do Serviço Nacional de 
Saúde”, promovido pela Associação de Mu-
nicípios da Região de Setúbal em parceria 
com o Conselho Distrital da Ordem dos 
Médicos, que decorreu no Auditório Mu-
nicipal Augusto Cabrita, no Barreiro, Paulo 
Moreira, professor na Escola Nacional de 
Saúde Pública, considerou positivo que uma 
região promova um encontro “em defesa 
dos serviços de saúde”.
“Isto é notável, seria importante que esta ini-
ciativa tivesse impactos nacionais” – referiu.

NOVO PAPEL DAS AUTARQUIAS NO SNS

Paulo Moreira, a propósito do texto da 
«Declaração Pública» distribuído aos par-
ticipantes, salientou que todos os temas 
“mereciam ser aprofundados” de forma a 
“gerar propostas concretas para o futuro”.
Referiu ser importante que a “região faça 
uma reflexão sobre um novo modelo de fi-
nanciamento do Serviço Nacional de Saúde”, 
onde também seja expresso – “um novo 
papel para as autarquias” cuja acção no ter-
reno pode contribuir para a produção de um 
“novo pensamento” sobre “o pensamento 
da saúde”.
“As autarquias têm um papel crescente no 
planeamento e financiamento da saúde. Isto 
tem que ser feito no futuro” – disse Paulo 
Moreira.

ABRE OPORTUNIDADES PARA AS REGIÕES

A propósito do novo Quadro Comunitário – 
2014 /2020 – Paulo Moreira salientou que 
este – “cria oportunidades de investimento 
para as regiões” e “abre oportunidades para 
as regiões”.
Referiu que estão previstas verbas na ordem 
dos 50 mil milhões de euros ao nível europeu 
destinados à saúde, visando co-financiar 
projectos que tenham em consideração a 
“inter-sectorialidade”, obrigando a coope-
ração “inter-ministérios”.
Na sua opinião, as autarquias e as regiões 
“estão em vantagem sobre o Governo”, dado 
que desenvolvem as suas acções e activi-
dades com base na inter-sectorialidade.
Paulo Moreira, considerou que o papel das 
autarquias será de “aprofundamento” da 
forma como se olha para os fundos que po-
dem ser recebidos do Quadro Comunitário, 

sublinhando que, esta é uma matéria que 
deve levada “a sério a forma como se olha”.

ENTENDER O QUE ESTÁ
POR TRÁS DOS NÚMEROS

Na sua intervenção, Paulo Moreira, a propósi-
to de estatísticas na área da saúde, salientou 
que “são interessantes”, mas é necessário 
“entender o que está por trás dos números”, 
porque os “números enganam” e por vezes 
“não estão actuais”.
A propósito contou uma história sobre esta-
tísticas que referenciavam as “produções ci-
rúrgicas” e que um responsável de um bloco, 
lançou um apelo a um responsável no sentido 
do Ministério da Saúde não exercer pressão 
sobre a produtividade do seu bloco porque 
considerava que a produção era suficiente 
e afirmava – “ainda bem” que não é maior.
Paulo Moreira considerou que há duas formas 
de olhar para os números das estatísticas 
ou numa visão de “economia da saúde”, ou 
numa visão de “gestão da saúde”.
“A economia não entende os processos e 
procedimentos”, disse, acrescentando que – 
“os números podem levar a interpretações 
erradas, dado que os processos são mais 
difíceis de entender que os números”.

ILUSIONISMOS CONTABILÍSTICOS

 Paulo Moreira, sublinhou que os “ilusionis-
mos contabilísticos” têm “dificuldade em 
perceber e aceitar os números de forma 
imediata”, por essa razão – “a capacidade 
de criar ilusão contabilística tem sido muita” 
e, salientou – “estão a custar, neste mo-
mento, muito a todos”.

AUMENTAR A DESPESA PÚBLICA 
NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

A propósito do Modelo Social Europeu, recor-
dou que este é um modelo onde se defende 
que a saúde é desenvolvimento, é fonte de 
bem estar social, é um agente económico e 
gerador de emprego.
“Há mais valia em aumentar a despesa pú-
blica no Serviço Nacional de Saúde” – disse.
Referiu que existe um “problema” quando a 
qualidade da saúde está em queda, quan-
do há sub-investimento em prevenção, na 
educação e proteção social.
Neste nível não “há má despesa” e “boa 
despesa”.

HÁ PROCESSOS QUE NÃO DEVIAM SER 
BANDEIRAS

Sublinhou que ao nível politico, devido à 
partidarização das politicas de saúde, se 
gerem cortes, mais ou menos abrangentes, 
em processos com “dimensões positivas”.
Os Governos quando mudam cortam sempre 
em politicas que foram bandeiras dos gover-
nos anteriores e regressam os problemas.
“Há processos que são tão essenciais que 
não deviam ser bandeiras” – disse.
Paulo Moreira, deu como exemplo, para ser 
seguido em Portugal, aquilo que fazem em 
Inglaterra, mudam os nomes dos progra-
mas e continuam a atacar o essencial dos 
problemas.

CORTES NA SAÚDE SÃO
MIOPIA DO GOVERNO

“Precisamos de pensar no dinheiro que 
gastamos na saúde de forma mais auto-
critica” – disse.
“Há processos de duvidoso interesse” – re-
feriu, acrescentando que – “más despesa é 
gerada por más politicas de financiamento”.
Paulo Moreira, sobre os cortes de verbas no 
sector da saúde afirmou que tal é “miopia 
do actual governo”, acrescentando que não 
é “a troika que obriga a fazer as coisas más, 
isso é falso”.
“Não é a troika que está a obrigar que se-

jam feitas estas maldades, é uma equipa 
ministerial” – sublinhou.
Na sua opinião está a registar-se “um retro-
cesso enorme” que “vai ter consequências 
nefastas”, fruto do “ilusionismo contabilístico 
do Governo”.
“Vai ter custos superiores às alegadas pou-
panças” – disse.
Referiu que ao nível do Serviço Nacional de 
Saúde – “não está tudo bem”, dado que 
“temos problemas de gestão”, mas isso, 
salientou – “não significa que o Governo 
esteja a tomar medidas correctas”.
“A modernização da gestão nos serviços 
público é crucial” – disse, apontando a ne-
cessidade de ser “mais flexível” e “mais 
pro-activo”
“Há necessidade de mais flexibilidade de 
gestão no sector público” – defendeu.

INVESTIMENTO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE

No final da sua intervenção lançou o repto 
para que as autarquias da região de Setú-
bal – “aprofundem o pensamento da saúde 
em torno do próximo Quadro Comunitário”.
Referiu a necessidade de existir – “inves-
timento social na área da saúde”, porque 
investir na saúde é investir no capital huma-
no, na vida das pessoas e também gerando 
emprego no sector da saúde.
Recordou que áreas da saúde ao nível da 
reabilitação – “estão sub utilizadas”.
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PAULO MOREIRA NO ENCONTRO DE SAÚDE NO BARREIRO 

Autarquias da região de Setúbal devem 
aprofundar «pensamento da saúde»
. Cortes de verbas é miopia do governo
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Sofia Martins, vice presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, na reunião pública da Câmara Municipal do Barreiro, 
realizada nas instalações da União Desportiva da Vila Chã, 
salientou que as “criticas são bem vindas” para ajudar a 
“construir” a Cidade Sol, onde o trabalho a realizar “deve 
ser de consenso, para além das conveniências politico-
-partidárias”.
Os problemas e os projectos em curso na Cidade Sol e 
Quinta da Mina, foram uma matéria que cruzou diversas 
intervenções na reunião pública da Câmara Municipal do 
Barreiro, quer da parte dos eleitos, quer no período de in-
tervenção do público.

EMPREITADA NA CIDADE SOL CONCLUÍDA EM MAIO

Sofia Martins, CDU, salientou que a empreitada em curso 
na Cidade Sol poderá estar concluída no próximo mês de 
Maio, e afirmou que – “não é o trabalho realizado com esta 
empreitada que resolve os problemas da Cidade Sol”.
A autarca lançou o apelo ao envolvimento de todos na pro-
cura de soluções e respostas à diversidade de problemas 
existentes naquela urbanização.
A propósito do estado de degradação das antigas insta-
lações da Juventude da Cidade Sol, matéria suscitada por 
interrogações de Luis Ferreira, PS, a  autarca referiu que 
“procuramos várias soluções”, tendo sido apresentada 
uma candidatura no âmbito do QREN “que caíu”.
Recordou que foi sugerida a instalação do Posto da GNR, uma 
proposta que ainda não recebeu – resposta satisfatória”.

“Temos projecto para o edifício. Não há capacidade finan-
ceira” – sublinhou Sofia Martins. 

CIDADE SOL É “UMA ZONA SEM LEI”

Bruno Vitorino, PSD, vereador responsável  pelo Centro e 
Educação Ambiental, referiu assumindo o peso das palavras 
que a zona da Cidade Sol é “uma zona sem lei” e apelou 
para que fossem tomadas medidas no sentido de as regras 
fossem  cumpridas por todos naquela urbanização.
Por outro lado, a propósito da sugestão de transferência 
do Posto da GNR para as antigas instalações do Juventude 
da Cidade Sol afirmou não concordar com a deslocalização 
da zona central para uma zona periférica.
O autarca alertou para situações de existência de pragas  
de baratas que afectam a vida dos moradores daquela 
urbanização.
Por outro lado pediu esclarecimentos sobre o valor das 
verbas do Estado e dos Fundos Comunitários que foram 
disponibilizadas para os projectos em curso na Cidade Sol. 

NÃO SE RESOLVE COM AFIRMAÇÕES DEMAGÓGICAS

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
esclareceu que o ”estado deu zero” dos Fundos Comuni-
tários foram 1.5 milhões de euros e a Câmara Municipal do 
Barreiro 1 milhão de euros. 
O autarca expressou a sua discordância da afirmação “terra 
sem lei, esta é uma afirmação que não se deve fazer”.

Referiu que a intervenção em curso na Cidade Sol, tem 
três pilares – o social, a acção nos espaços exteriores e a 
acção no edificado.
Sublinhou que ao nível da intervenção no espaço exte-
rior – “foi concretizado”, ao nível do edificado – “fez-se 
alguma coisa”.
Ao nível social o presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
referiu que esta é “uma questão de grande complexidade” 
que “não se resolve com afirmações demagógicas, nem 
com medidas pontuais”.
Referiu que tem sido concretizado “um trabalho em pro-
fundidade, sistemático e persistente”.

TENHO MEDO DE SAIR DE CASA

Igualmente no período de intervenção do público, os muní-
cipes que usaram a palavra, focaram-se sobre problemas 
na Urbanização da Cidade Sol e Quinta da Mina
Um munícipe sublinhou situações que afectam o dia-a-
-dia na Cidade Sol – “sofro muito com os ciganos”, dis-
se, acrescentando -  “reclamo na GNR, mas ninguém faz 
caso”, afirmando que “vivo enervado” e “tenho medo de 
sair de casa”.
Outro munícipe alertou para o facto de existir deficiências 
na iluminação pública proporcionando – “negócios ilícitos” 
aos quais a – “GNR não dá resposta, porque tem falta de 
meios”.
Expressou a sua concordância sobre a afirmação de ser – 
“uma zona sem lei, porque há quem não cumpra a lei e não 
seja penalizado”, acrescentado que na Cidade Sol– “não 
se faz nada”.

È mais fácil apontar o dedo para a Câmara

Sofia Martins, referiu que “è importante discutir a Cidade 
Sol”, e apelou aos munícipes para que participem nas reu-
niões que são promovidas com regularidade para debater 
os problemas e apresentar sugestões.
“As questões da Cidade Sol vão para além dos problemas 
que estamos a discutir” – salientou.
A autarca defendeu a criação de uma Comissão de Mora-
dores, que contribua para valorizar o bairro porque – “este 
á um bairro que tem uma identidade”.
Referiu que a Câmara Municipal do Barreiro tem “um papel” 
na procura de soluções, mas “não tem o papel todo”.
 “È mais fácil apontar o dedo para a Câmara” – disse. 
“Há várias responsabilidades, a falta de efectivos da GNR 
na Cidade Sol e a existência de instalações apropriadas” 
– foi um dos exemplos apontados pela autarca.
Na Cidade Sol e Quinta da Mina – “há questões complexas, 
não vale a pena apontar responsáveis, assim não se resol-
vem os problemas, num país com dificuldades, as criticas 
não resolvem problemas”.

INVESTIMENTO DE MAIS DE 2 MILHÕES DE EUROS

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, referiu que - “não é possível dizer que não se faz nada, 
não é justo, quando estamos a fazer um investimento de 
mais de 2 milhões de euros”.
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CIDADE SOL E QUINTA DA MINA 

Vereador social democrata afirma: 
 «é uma zona sem lei»

ABR/MAI/JUN 2014



“Hoje, ao pensar nisso, o que sinto é que os PIDES 
passaram sem ser devidamente castigados. Não 
é um problema de vingança, é um problema de 
justiça” – sublinha Mário Durval, deputado Muni-
cipal do Bloco de Esquerda e Delegado de Saúde 
do Barreiro. 

“Eu só vi morrer aquele jovem, ao meu lado, a 
um metro de distância” - recorda.

Mário Durval, nasceu a 3 de Março de 1949, em 
Aviz. Frequentou o Ensino Primário em Benavila. 
Em Aviz completou o Ensino Liceal até ao 5º ano. 
Em Portalegre concluiu o 7º ano, seguindo para a 
Faculdade de Medicina, em Lisboa, onde completou 
a sua licenciatura em pleno PREC.
Viveu e vive o mundo da acção politica com in-
tensidade, uma actividade que começou na sua 
vivência estudantil, ligado ao grupo M-L do jornal 
«A Verdade».
Quando da fundação da UDP, integrou o seu 
Secretariado Nacional. Actualmente é uma das 
personalidades mais marcantes do Bloco de Es-
querda, no concelho do Barreiro, tendo assumido 
por diversas vezes a candidatura à presidência 
da Câmara Municipal do Barreiro e sendo um dos 
eleitos desta força politica na Assembleia Muni-
cipal do Barreiro. 
Exerce, ao nível profissional as funções de Dele-
gado de Saúde do Barreiro.
Viveu o dia 25 de Abril, como muitos portugue-
ses, nas ruas de Lisboa, apoiando a revolução e 
a conquista da Liberdade.

PIDES estavam nas janelas com armas na mão

Quando se fala na Revolução de Abril, fala-se na 
festa, na alegria, nos cravos, e, de facto, esque-
cemos aqueles que tombaram vitimas das balas 
da PIDE, no final do dia 25 de Abril.
Nesse dia, Mário Durval, jovem estudante de 
medicina, no seu último ano de curso, era um 
dos manifestantes que, ali, na Rua António Maria 

Cardoso, protestavam contra a PIDE e exigiam a 
dissolução daquela politica política.
“Depois do Carmo, da rendição de Marcelo Cae-
tano. Deslocamo-nos para a Rua António Ma-
ria Cardoso. Começaram a chegar centenas de 
pessoas, a gritar e manifestar-se contra a PIDE.
Os PIDES estavam nas janelas, com armas na mão. 
Nós estávamos a uma distância de cerca de cem 
metros, já tínhamos ultrapassado o Teatro S. Luis.
Sei que estávamos, nesse meio caminho entre o 
S. Luis e a sede da PIDE. Nós íamos caminhando 
em direcção à sede da PIDE, devagar, em protes-
to. Nós sabíamos que eles estavam armados.” 
– recorda Mário Durval numa conversa com o 
jornal «Rostos».

Começaram a disparar para cima
da multidão

“Fomos aproximando de forma muito lenta, com 
gritos – “Morte à PIDE” – a certa altura, de repente, 
três PIDES, um no meio da rua, outro junto à porta, 
outro no outro passeio, armados, começaram a 
disparar, para cima da multidão.
Começou tudo a fugir. Eu ia a correr, estava na 
fila da frente, ao meu lado, um jovem, levou um 
tiro na nuca e caiu junto de mim. 
Eu só vi morrer aquele jovem, ao meu lado, a um 
metro de distância.
Sei que morreram outros, ouvi falar que haviam 
mais mortos” – sublinha Mário Durval.

Um disparou para cima dos manifestantes

“Eles dispararam para o ar a maior parte dos ti-
ros. Houve, um deles, mais fundamentalista, que 
disparou para cima dos manifestantes.
Não acredito que estando ali centenas de pessoas, 
tudo jovens, se eles tivessem disparado todos a 
matar, tinham morto mais pessoas” – recorda.

Uma grande raiva

“Na altura o meu sentimento foi de uma grande 
raiva, ver morrer ao meu lado uma pessoa e saber 
que podia ter sido eu, ou um dos meus amigos a 
ficarmos ali mortos.
Não foi agradável viver. Escondi-me mais aci-
ma, junto ao S. Luis. Eles continuavam a disparar. 
Durante algum tempo continuaram a disparar” 
– refere sentindo-se emoção nas suas palavras, 
ao reviver estes momentos de Abril.

Fugiu cada um para o seu lado

Mário Durval, recorda – “Ao ouvirmos os tiros. 
Fugiu cada um para o seu lado. Andámos por ali, 
fomos chamar os militares.
Passadas umas horas é que chegaram as Forças 
Armadas para controlar a situação, porque, de 

facto, aquilo podia dar mais para o torto”.

PIDES passaram sem 
ser devidamente castigados

“Hoje, ao pensar nisso, o que sinto é que os PIDES 
passaram sem ser devidamente castigados. Não 
é um problema de vingança, é um problema de 
justiça. 
Os que mataram nunca foram julgados, nem 
identificados. A história passou por cima deste 
acontecimento e ficou completamente limpo.
Era um acontecimento que merecia ter tido uma 
perícia e investigação.” – sublinha.

Justiça nem sempre está presente

“O problema é que a nossa justiça, ainda hoje, 
continua um pouco assim, nem sempre está pre-
sente, estamos presos a burocracias, aos papeis 
e pouco à justiça efectiva. Existe Justiça, mas o 
que conta mais são as formalidades” – salienta 
Mário Durval.  
 Recorde-se que na tarde do dia 25 de Abril, foram 
mortos pelos tiros disparados pela PIDE, policia 
politica, os seguintes portugueses:
. Fernando C. Gesteira
. José J. Barneto
. Fernando Barreiro dos Reis 
. José Guilherme R. Arruda
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MÁRIO DURVAL RECORDA OS MORTOS DO 25 DE ABRIL 

«Ao meu lado, um jovem, levou um 
tiro na nuca e caiu junto de mim»
. Os PIDES estavam nas janelas com armas na mão
. Podia ter sido eu a ficar ali morto

PUB

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

ANÚNCIO

Nos termos do 5º e do nº2 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a redacção actual, nos termos estabelecidos no artigo 77º do Decreto-Lei 
nº380/99 de 20 de Setembro, torna-se público, que foi promovido pela Câmara Munici-
pal do Barreiro, pessoa colectiva de direito público nº 506673626, o loteamento ao qual 
corresponde o processo DGU/239, que incide sobre o prédio urbano sito na Quinta dos 
Loios, União das Freguesias do Barreiro e Lavradio do concelho do Barreiro, descrito 
na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o nº1207/20041209, e inscrito na 
respectiva matriz sob os artigos 692 e 2356, com as seguintes características:

 Área do prédio a lotear, - 44.377,62m2;
 Área loteável - 22.475,12m2;
 Área da parcela remanescente - 59.277,54m2;
 Área abandonada ao domínio público - 21.902,50m2;
 Número de lotes - 5;
 Lotes destinados a Mercado Municipal - 1;
 Lotes destinados a antigo Convento dos Loios - 1;
 Lotes destinados a equipamento - 3.

O projecto de loteamento cumpre o disposto no PDMB e não houve lugar à consulta de 
entidades exteriores ao municipio.

Nos termos dos supracitados preceitos legais, o projecto está sujeito a discussão pú-
blica pelo prazo de 15 dias, decorridos que sejam 8 dias sobre a data da publicação do 
presente anúncio, podendo ser consultado, juntamente com a informação técnica ela-
borada pelos serviços municipais, na Divis~ão de Gestão e Regeneração Urbana da 
Câmara Municipal do Barreiro, no horário normal de expediente - a saber: das 09H00m 
às 12H00m e, das 14H00m às 16H00m, aí podendo também ser apresentadas, por 
escrito, reclamações, observações ou sujestões.
 

Barreiro, 11 de Abril de 2014
O VEREADOR DO PELOURO

(no uso de competência delegada) 
Rui Lopo
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Um espetáculo de Encerramento que contou 
com a participação da EstBarTuna; Sociedade 
Filarmónica Perpétua Azeitonense; Corutib; Ana 
Roque e Companhia; Rita Caeiro, Adriano Diouf 
e EstBand, Dancein - Danças de Salão, Celina 
Pereira e DJEIBY.

Um evento que marcou o final de quinze dias 
de actividades diversas, realizadas um pouco 
por todo o concelho do Barreiro, como subli-
nhou a vereadora Sónia Lobo – “um programa 
diversificado, com actividades lúdicas, culturais 
centradas na solidariedade e no voluntariado”.

UM TRABALHO AUTÊNTICO 
DE VOLUNTARIADO

“Foi muita gente que trabalhou, voluntaria-
mente” – sublinhou Otilia Dias, destacando 
alguns contributos de referência como João 
Paulo Santo, Tiago Falco. a EstBarTuna, a equipa 
do  jornal da ESTB e a contributo do GRE – 
Gabinete de Relações Exteriores.

“Todos andaram a correr de um lado para o 
outro, com um trabalho autêntico de volunta-
riado” – sublinhou a presidente do Conselho 
Directivo da Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro.
  

UMA NOITE MÁGICA

“Foi uma noite mágica que culminou com a gran-
de cantora caboverdiana Celina Pereira a chamar 
a palco duas pessoas que, nas suas palavras, 
a tinham arrepiado: eu e o Adriano Diouf, para 
cantar consigo o tema “sodade” de Cesária Évora. 
Foi uma sensação daquelas” – são palavras de 
Rita Caeiro, que também marcou presença e 
deu vida a este evento.
Na verdade, só estando no local e vivendo aquele 
momento de criatividade e emoção, partilhado 
por Celina Pereira, Rita Caeiro, Adriano Diouf e 
DJEIBY, dá para sentir como a «sodade» emocio-
nou e encheu os corações, Na hora da despedida 
da  «Quinzena da Saúde, da Solidariedade e do 
Voluntariado».

VAI E FAZ! DÁ UM POUCO DE TI

Por fim, a EstBarTuna,  fechou o pano, com o 
«Hino do Voluntário»: “Vai e faz!”.  Um coro 
e aplausos, marcados de emoção e lágrimas 
– “Vai e faz! Dá um pouco de ti. Pensa em ti. 
Pensa em mim. Vai e faz!”.
Encerrou mais uma edição da «Quinzena da 
Saúde, da Solidariedade e do Voluntariado» 
e no ar, o sentimento que se respirava era já 
de «sodade» do futuro!
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NA HORA DA DESPEDIDA DA QUINZENA DA  SOLIDARIEDADE 

A «sodade» emocionou e encheu os 
corações - Vai e faz! Dá um pouco de ti…
NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO, NUM CLIMA 
DE FESTA E EMOÇÃO REALIZOU-SE A FESTA DE ENCERRAMENTO DA «QUINZENA 
DA SAÚDE, DA SOLIDARIEDADE E DO VOLUNTARIADO».
“ISTO É AUTÊNTICO. FOI TUDO FEITO PARA ESTES DIAS, PARA ESTAR AQUI, POR 
ISSO A EMOÇÃO SENTE-SE QUE É VERDADEIRA. ESTE É UM ESPECTÁCULO ÚNICO” 
– REFERIU OTILIA DIAS, PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DAS ESCOLA SUPE-
RIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO, NO ENCERRAMENTO DO ESPECTÁCULO.
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No final da sessão solene evocativa do 94º 
aniversário do Luso Futebol Clube foi home-
nageado Francisco Gil ( Giló) pela sua dedica-
ção como associado e pela sua acção como 
dirigente do clube.
Francisco Gil ( Giló) nasceu a 8 de Dezembro de 
1919 e faleceu em 6 de Dezembro de 2009, na 
altura era o sócio nº 8 do Luso Futebol Clube.

Desde sempre dedicou a sua vida ao Luso e 
viveu com uma entrega plena ao associativis-
mo. No Luso Futebol Clube exerceu diversos 
cargos de dirigente, quer na Direcção, quer no 
Conselho Fiscal. 
Foi distinguido em Assembleia Geral com o 
galardão de «Mérito Associativo»

“Viveu uma vida dedicada ao clube, um homem 
que era amigo de tudo e de todos” – sublinhou, 
no decorrer da sessão solene, o presidente da 
Mesa da Assembleia Geral do Lusio Futebol 
Clube.
Nas instalações do Luso, junto à entrada da 
Secretaria, um espaço que fez parte da vida 
diária de Francisco Gil enquanto dirigente do 
clube, foi descerrada uma placa em memória 
da sua entrega ao associativismo e ao Luso.

A placa foi descerrada por Carlos Humberto, 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro e 
por Rosário Gil, filha do homenageado.
“Ele estava em casa, já acamado e nunca deixa-
va de falar do seu Luso” – recordava um familiar.
“Francisco Gil, até sempre!”
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HOMENAGEM A FRANCISCO GIL ( GILÓ)

«Um homem que era amigo 
de tudo e de todos»

PUB
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JOSÉ FRANCISCO COSTA NA CONFERÊNCIA DOS 50 ANOS DO JJB

«Não acredito que os Jogos Juvenis do 
Barreiro se realizassem noutra cidade»
Na SDUB «Os Franceses, no âmbito das 
comemorações dos 50 anos dos Jogos 
Juvenis do Barreiro, a Comissão Coorde-
nadora do Projecto, promoveu a primeira 
conferência, tendo como tema: «Os Jogos 
Juvenis do Barreiro: uma manifestação 
desportiva e cultural inovadora e inclu-
siva».

REFLEXÃO SOBRE DESPORTO
 JUVENIL EM PORTUGAL

José Francisco Costa, um dos organiza-
dores dos 1ºs Jogos Juvenis do Barreiro, 
referiu que o ciclo de conferências pla-
neadas para assinalar os 50 anos dos 
Jogos Juvenis do Barreiro, pelos temas 
propostos, são “um projecto de reflexão 
sobre desporto juvenil em Portugal” que 
“ultrapassam os Jogos”.
Por outro lado, salientou que “quando se 
fala em Jogos Juvenis do Barreiro, tem que 
se prestar uma merecida homenagem ao 
homem Augusto Valegas” que “marcou o 
Barreiro durante muito tempo”.

UMA ZONA POPULOSA DE JUVENTUDE

Francisco Costa, sublinhou que para  “fa-
lar dos Jogos Juvenis do Barreiro, tenho 
que falar do Barreiro e das características 
dominantes na terra”, que é “uma cidade 
com história”, uma cidade que tem duas 
frentes de rio, que tem “o Barreiro Velho 
que é um encanto”, onde no tempo de 
arranque dos Jogos Juvenis era “uma zona 
populosa de juventude”.
Recordou que o “desde os anos 40, o 
Barreiro era um centro de recrutamento 
de futebolistas, para o Sporting e para o 
Benfica, figura de nível internacional, que 
eram ídolos da juventude”, era no futebol 
e também do Basquetebol ( o Barreirense 
foi campeão nacional da modalidade).
Referiu que no Barreiro “existiam muitos 
espaços livres” que eram “apelativos à 
prática do desporto”.
Sublinhou que o Futebol Clube Barreiren-
se e o Luso Futebol Clube – “abriram as 
portas à juventude e criaram escolas de 

jogadores”, tendo o mesmo acontecido 
nos anos 60 com a CUF.

O NASCER DA IDEIA DOS JJB

Foi neste ambiente social que, referiu 
“um dia convidei Augusto Valegas para 
irmos a Setúbal, onde se realizavam os 
Jogos Populares” e na sequência dessa 
ida a Setúbal lançou o repto a Augusto 
Valegas para desenvolver os Jogos no 
Barreiro – “o Valegas disse-me que não 
fazia Jogos Populares, mas sim uns Jogos 
Juvenis e eu concordei com a sugestão”.

FOI UM GRANDE ESPIRITO DE AVENTURA

Foi então que Francisco Costa, conjun-
tamente com Manuel Saúde e Augusto 
Valegas, uniram esforços para avançar 
com os Jogos Juvenis do Barreiro.
Francisco Costa, foi o organizador dos re-
gulamentos; Manuel Saúde, ficou respon-
sável pela divulgação dos Jogos e “vender” 
a ideia, enquanto Augusto Valegas, disse, 
“ficou com a parte mais dolorosa, de atrair 
pessoas e dar respostas” para dinamizar 
as actividades dos 1ºs Jogos Juvenis do 
Barreiro, envolvendo 12 modalidades.
“Foi um grande espirito de aventura” – 
disse.
“Eu só colaborei nos 1º Jogos, foi Augusto 
Valegas que arranjou um vasto conjunto 
de colaboradores e conseguiu superar to-
das as dificuldades” – salientou Francisco 
Costa, acrescentando que tinha a ideia que 
os Jogos Juvenis do Barreiro iriam “acabar 
gradualmente”.
“Nunca pensei que os Jogos Juvenis do 
Barreiro durassem tanto tempo” – disse.

AUGUSTO VALEGAS MANTEVE 
A MOCIDADE PORTUGUESA
FORA DA ORGANIZAÇÃO

“Augusto Valegas foi sondado por figuras 
de relevo na vida da Mocidade Portugue-
sa para que esta instituição subsidiasse 
os Jogos” – salientou Francisco Costa, 
acrescentando que – Augusto Valegas 

teve talento para dar a volta e manter a 
Mocidade Portuguesa fora da organiza-
ção”.
“Augusto Valegas teve o talento e os 
companheiros que o ajudaram a realizar 

os Jogos Juvenis do Barreiro e garantiram 
a participação” – recordou.
“Não acredito que os Jogos Juvenis do 
Barreiro se realizassem noutra cidade, 
que não fosse o Barreiro” – reforçou.

PUB

ABR/MAI/JUN 2014


	ROS_01_22_cor
	ROS_02_22_cor
	ROS_03_22_preto
	ROS_04_22_preto
	ROS_05_22_preto
	ROS_06_22_cor
	ROS_07_22_cor
	ROS_08_22_cor
	ROS_13_22_preto
	ROS_14_22_preto
	ROS_15_22_cor
	ROS_16_22_cor
	ROS_17_22_cor
	ROS_18_22_cor
	ROS_19_22_preto
	ROS_20_22_preto
	ROS_25_22_cor
	ROS_26_22_cor
	ROS_27_22_preto
	ROS_28_22_preto
	ROS_29_22_preto
	ROS_30_22_preto
	ROS_31_22_cor
	ROS_32_22_cor

