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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

ANTÓNIO CORDEIRO – ACTOR NA CONFERÊNCIA «INSPIRA BARREIRO»

«Instala-se uma névoa sobre os 
criadores que existem»  no Barreiro
 . Cultura não faz parte dos objectivos de quem chega ao poder  “a todos os níveis”
“EU ACHO QUE É POSSÍVEL TRANSFORMAR O BARREIRO NUM SITIO QUE POSSA, NÃO SÓ, ACOLHER OS ARTISTAS QUE VÊM DE FORA. AQUI HÁ GENTE 
INTERESSADA E CAPAZ DE FAZER COISAS”, DISSE O ACTOR ANTÓNIO CORDEIRO, DANDO OS EXEMPLOS DO BARREIRO ROCKS E DO OUT FEST, NUMA 
INTERVENÇÃO APAIXONADA NA CONFERÊNCIA ANUAL DE EMPREENDEDORISMO – INSPIRA BARREIRO.

Na Escola Superior de Tecnologia do Barrei-
ro,  ontem à tarde, realizou-se a Conferência 
Anual de Empreendedorismo – Inspira Bar-
reiro, no decorrer da qual António Cordeiro, 
actor, que integra a telenovela «Mar Salga-
do», na SIC, proferiu uma intervenção ten-
do como tema: “Empreender culturalmente 
num lugar improvável».

SER EMPREENDEDOR É SER TEIMOSO

António Cordeiro começou por salientar que 
o conceito “empresa” é para ele um “univer-
so estranho” e “novo”, acrescentando que 
“ser empreendedor é ser teimoso”.
Recordou que chegou ao Barreiro no ano de 
1966 e contrariamente a muito que ingres-
savam na Escola Alfredo da Silva ele foi para 
o Liceu do Barreiro, onde ia realizar – “tudo 
o que o pai pensa para um filho”.
Depois, aconteceu o 25 de Abril, de um dia 
para o outro sublinhou deixámos um mundo 
a preto e branco e começámos um mundo a 
cores.

TORNEI-ME ACTOR
PORQUE FUI TEIMOSO

Nos anos 80, salientou – “fiz tudo e não fiz 
nada”, mas foi a sua descoberta do mundo 

do teatro – “sou actor porque sou teimoso”, 
disse, acrescentando que neste mundo – 
“fiz um empreendedorismo notável”.
“Tornei-me actor porque fui teimoso, foi a 
actividade que escolhi”, salientou.

SOMOS UMA CLASSE ESTRANHA

Recordou que há 30 anos começou a grande 
dedicação ao teatro com “com um grande 
actor” – Carlos Miguel – o Fininho do 123.
Numa intervenção que se sentia emocio-
nada, de palavras soltas de improviso, re-
cordou que quando fez 50 anos, criou uma 
associação – “Um lugar Improvável”, um 
projecto que ficou na gaveta.
Sublinhou que a vida de actor em Portugal é 
de “uma classe estranha” – “não tem car-
teira profissional”, mas “pagam iva” e “não 
têm subsídio de desemprego”.
“Somos uma classe estranha numa socie-
dade onde a última coisa que interessa é a 
cultura”, disse.

CULTURA NÃO FAZ PARTE
DOS OBJECTIVOS

Referiu que a cultura não faz parte dos ob-
jectivos de quem chega ao poder – “a todos 
os níveis” – basta ver que o “Orçamento de 

Estado é de zero, zero,vírgula, zero”.
Esta realidade é para António Cordeiro uma 
motivação para “não ficar quieto” e por essa 
razão – “decidi investir em mim”, embora 
consciente que – “ninguém faz nada sozi-
nho”.
Sublinhou que não aceita em teatro o con-
ceito “representar, porque “representar – 
“é tornar presente”, prefere o conceito “jogo 
dramático” -  um jogo de “competências”.
Qual a importância desse jogo? Porque es-
tou a falar convosco num lugar quase impro-
vável que é o Barreiro? – interrogou.

PROTOCOLOS QUE NÃO
SERVEM PARA NADA

Referiu que a “Associação “Um lugar Impro-
vável”, que decidiu arrancar da gaveta, que 
lhe  permitiu conhecer gente no Barreiro que 
“está a fazer um trabalho”, gente que acre-
dita que – “no Barreiro como um lugar onde 
se fizesse cultura, entretenimento e espec-
táculo”.
Recordou que a “Associação “Um lugar Im-
provável”,  já assinou dois protocolos com 
a Baía do Tejo e com a Câmara Municipal do 
Barreiro.
“Protocolos que não servem para nada”, 
disse.
“As instituições não têm dinheiro”, referiu.

FALTA DE CAPACIDADE DE DIVULGAR

Salientou que, um destes dias foi ao Audi-
tório Municipal Augusto Cabrita, ver um es-
pectáculo de António Cabrita – “um espec-
táculo bom em qualquer lugar do mundo, 
estavam lá 40 a 50 pessoas”.
Lamentou – “a falta de capacidade de divul-
gar as coisas que se fazem no Barreiro”.

UMA NÉVOA SOBRE OS CRIADORES

“Eu acho que é possível transformar o Bar-
reiro num sitio que possa, não só, acolher 
os artistas que vêm de fora. Aqui há gente 
interessada e capaz de fazer coisas”, disse 
dando os exemplos do Barreiro Rocks e do 

Out Fest.
Mas, sublinhou, estes projectos – “têm que 
ter lugar numa politica cultural”.
Na sua opinião – “instala-se uma névoa so-
bre os criadores que existem” no Barreiro.
“Temos jovens criadores que lutam por um 
lugar onde se possam fazer coisas”, disse.
Levar o Barreiro pelo mundo

António Cordeiro, referiu que “a memória 
é fundamental”, salientando  que vivemos 
num país – “que esquece toda a gente”.
Recordou Henrique Canto e Castro – “o ac-
tor mais notável com quem trabalhei, mor-
reu há dez anos, não tem o nome numa rua 
de Lisboa, não foi feito um documentário 
sobre a sua vida”.
“Trazer à cena quem cá não está” – assim 
como – “De volta à cena”, é um dos objec-
tivos da “Associação “Um lugar Improvável”.
Sublinhou que pretende promover em cola-
boração com o Museu Nacional do Teatro, no 
Barreiro, uma exposição sobre a vida e obra 
de Canto e Castro.
“Este é o meu lugar improvável”, disse, mas 
é aqui que pretende dinamizar este projecto 
e com ele levar o Barreiro ao longo de todo 
o país.
“Levar o Barreiro pelo mundo”, salientou.

SÃO PRECISOS 40 MIL EUROS

António Cordeiro, referiu que para concreti-
zar o projecto feitas as contas – “são preci-
sos 40 mil euros”.
“O meu sonho é fazer esta realidade e ficar 
feliz”, disse.
Sublinhou que o Barreiro é uma terra onde 
há muitas pessoas com “capacidade” e “ini-
ciativa”.
“Não deixem que o vosso sonho desapare-
ça”, afirmou.
A finalizar salientou que faz telenovela com 
“brio profissional”, mas na vida é preciso 
“fazer diferente” e não ter apenas a “finali-
dade de uma carreira”.
“Eu quero fazer coisas”, sublinhou.
E essas coisas passam por este “lugar im-
provável”, no Barreiro.
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A BAÍA DO TEJO E OS CLIENTES
A Baía do Tejo tem vindo a desenvolver 
um esforço permanente de proximida-
de e acompanhamento dos clientes, nos 
vários parques empresariais no Barreiro, 
Seixal, Vendas Novas e Almada, orien-
tando todos os esforços no sentido 
da criação de cada vez mais e melho-
res condições de atratividade de novos 
clientes e manutenção dos atuais, com 
consequente criação de novos postos de 
trabalho. 

Também uma comunicação cada vez 
mais próxima dos clientes e com todos 
os stakeholders, tem sido uma das per-
missas definidas por esta administração, 
bem como o desenvolvimento de inicia-
tivas e eventos que chamem à atenção 
para os nossos territórios e se consti-
tuam como uma mais-valia para os clien-
tes e para as suas comunidades. 

Todos os esforços de promoção desen-
volvidos pela Baía do Tejo são fundamen-
tais para que os Parques Empresariais da 
Baía do Tejo, e os seus clientes, sejam por 
todos reconhecidos, para, então, poder-
mos comunicar de forma efetiva as suas 
mais valias, fatores de diferenciação e 
condições únicas que têm para oferecer. 

Os clientes são, sem dúvida, o grande 
foco de atenção da Baía do Tejo, pelo que 
todas as formas de comunicação e todos 
os investimentos e melhorias não fazem 
sentido se não para melhorarem as con-
dições dos parques, dignificarem as suas 
empresas e conseguirem ainda atrair 
mais empresas para aumentar a vitali-
dade económica nos nossos territórios, 
com a qual todos beneficiarão. 

Mas existe sempre um objetivo maior 
em todas as medidas de gestão e esse 
é garantir um nível de serviços e de sa-
tisfação cada vez maior para os clientes 
atuais e futuros da Baía do Tejo. 

Para além das excelentes condições que 
colocamos à disposição de todos os nos-
sos clientes, é também pela presença 
e ação de todos eles, em especial dos 
casos de sucesso que temos nos nos-
sos parques, felizmente são muitas as 
empresas excecionais e de exceção que 
temos connosco, que os Parques Em-
presariais do Barreiro, Seixal, Estarreja 
e, também Vendas Novas, se afirmam 
como um caso ímpar a nível nacional. 

A permanente proximidade e acompa-
nhamento dos nossos clientes, associa-
da a uma grande flexibilidade de soluções 
e tipologias de espaços cobertos e des-
cobertos disponíveis, levou a que, duran-
te o ano de 2014, a saída de clientes dos 
nossos parques, fosse colmatada com 

a entrada de novos clientes, assistindo-
-se a um saldo positivo e cerca de dez mil 
metros quadrados a mais de área contra-
tada. O número total de clientes no final 
de 2013 era de 246 clientes nos 4 Par-
ques (Barreiro, Seixal, e Estarreja e Ven-
das novas), sendo que 164 se encontram 
no Barreiro, 62 em Estarreja, 16 no Seixal 
e 2 em Vendas Novas. 

O Business Center veio ampliar o por-
tfolio de produtos imobiliários que a Baía 
do Tejo já tem no mercado. Desde a sua 
abertura, em março do corrente ano, 
este espaço veio acolher projetos e em-
presas em início de atividade, apresen-
tando muitas mais-valias para todas as 
empresas com uma estrutura reduzida. 
Para além da possibilidade de instalação 
em espaços de diferentes dimensões, o 
Business Center oferece a todas as enti-
dades aqui sediadas um conjunto de ser-
viços que se afirmam de elevado valor 
acrescentado. Entre estes contam-se, 
as salas equipadas com todo o mobiliá-
rio necessário, acesso às comunicações, 
serviço telefónico personalizado ou ge-
ral, serviço postal, domiciliação social e 
fiscal, receção de correio, entre outros 
serviços capazes de desenhar para cada 
caso uma solução chave na mão. 

Este projeto do Business Center Baía do 
Tejo, para além destas funcionalidades, 
aposta muito na inovação e permitirá 
a modalidade de escritório virtual, que 

não obriga à presença física permanente 
de uma empresa no local, mas apenas à 
contratação de alguns serviços (de acor-
do com as necessidades) e à utilização de 
salas para reuniões, formação ou outros 
fins. 

Uma das grandes vantagens da opção 
Business Center para empresas em iní-
cio de atividade, resulta do facto de tanto 
os espaços como os serviços oferecidos 
serem completamente flexíveis, capazes 
de acompanhar as empresas à medida do 
seu ritmo de crescimento e à medida das 

suas necessidades. 

Mas a inovação deste projeto da Baía do 
Tejo não se resume à compatibilidade e 
coexistência de empresas com existên-
cia física e/ou virtual no Business Center. 
A Baía do Tejo quer colocar à disposição 
de todas as empresas aqui instaladas 
Serviços de Apoio e Aconselhamento 
nas áreas de contabilidade; jurídica; estu-
dos e projetos de investimentos; comuni-
cação e marketing; entre outros serviços 
que serão prestados por equipas de es-
pecialistas. 



Dezenas de amigos, marcaram presença 
para lhe dar um abraço, expressar solida-
riedade e endereçar os votos de sucesso, 
no dia da abertura do novo espaço «Marcos 
prazer à mesa».
Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro; António Cordeiro, ac-
tor, da telenovela «Mar Salgado»; Manuel 
Fernandes, presidente da Federação Portu-
guesa de Basquetebol; Daniel Cabrita, sin-
dicalista; Frederico Rosa, vereador da CMB 
eleito pelo PS, Miguel Minhava, basquete-
bolista, e muitos, muitos amigos, ali, estive-
ram saboreando as delicias do Marco – com 
prazer – e bebendo uma angelical sangria.

O Restaurante «Marcos prazer à mesa» vai 
estar aberto diariamente durante todo o 
ano das 12 horas às 2 horas, sempre, a qual-
quer hora, com petiscos e refeições – de 
carne, peixe e mesmo para vegetarianos.

Uma equipa de cinco jovens, liderada pelo 
jovem empresário Marcos, ali, no centro da 

cidade, no Mercado 1º de Maio, abriu as por-
tas e agora espera por si.
“Um dos meus sonhos era abrir um restau-
rante e queria concretizar esse sonho no 
Barreiro. Eu trabalhei em Lisboa, tinha me-
lhor vencimento, mas optei por vir trabalhar 
para o Barreiro, a minha terra, é aqui que me 
sinto bem, por isso, ao concretizar este meu 
sonho, tinha que ser aqui no meu Barreiro” 
– referiu Marcos ao jornal «Rostos».

“Vou dar tudo da minha experiência para 
servir com qualidade, com variedade e com 
bons preços. O Barreiro precisa de espaços 
como este para ter mais vida. O meu objec-
tivo é apresentar aos barreirenses novas 
propostas.” – sublinhou.

Sentia-se no ambiente um clima de fami-
liaridade, de troca de sorrisos, afinal, todos 
estavam ali marcando presença para assi-
nalar um dia que vai ficar na memória de um 
jovem do Barreiro que sonhou, acreditou e 
apostou na sua terra.
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SOAUTO BARREIRO ABRIU AS PORTAS AOS CLIENTES E COMUNIDADE
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Dezenas de amigos, marcaram presença 
para lhe dar um abraço, expressar solida-
riedade e endereçar os votos de suces-
so, no dia da abertura do novo espaço 
«Marcos prazer à mesa».
Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro; António Cordei-
ro, actor, da telenovela «Mar Salgado»; 
Manuel Fernandes, presidente da Fede-
ração Portuguesa de Basquetebol; Da-
niel Cabrita, sindicalista; Frederico Rosa, 
vereador da CMB eleito pelo PS, Miguel 
Minhava, basquetebolista, e muitos, mui-
tos amigos, ali, estiveram saboreando as 
delicias do Marco – com prazer – e be-
bendo uma angelical sangria.

O Restaurante «Marcos prazer à mesa» 
vai estar aberto diariamente durante 
todo o ano das 12 horas às 2 horas, sem-
pre, a qualquer hora, com petiscos e re-
feições – de carne, peixe e mesmo para 
vegetarianos.
Uma equipa de cinco jovens, liderada pelo 
jovem empresário Marcos, ali, no centro 
da cidade, no Mercado 1º de Maio, abriu 
as portas e agora espera por si.
“Um dos meus sonhos era abrir um res-
taurante e queria concretizar esse sonho 
no Barreiro. Eu trabalhei em Lisboa, tinha 
melhor vencimento, mas optei por vir 
trabalhar para o Barreiro, a minha terra, é 
aqui que me sinto bem, por isso, ao con-

cretizar este meu sonho, tinha que ser 
aqui no meu Barreiro” – referiu Marcos 
ao jornal «Rostos».
“Vou dar tudo da minha experiência para 
servir com qualidade, com variedade e 
com bons preços. O Barreiro precisa de 
espaços como este para ter mais vida. O 
meu objectivo é apresentar aos barrei-
renses novas propostas.” – sublinhou.
Sentia-se no ambiente um clima de fa-
miliaridade, de troca de sorrisos, afinal, 
todos estavam ali marcando presen-
ça para assinalar um dia que vai ficar na 
memória de um jovem do Barreiro que 
sonhou, acreditou e apostou na sua terra.

UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO SEIXALINHO, 
SANTO ANDRÉ E VERDERENA

Votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo 



O Presidente da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís 
Cunha Ribeiro, no decorrer da Sessão So-
lene evocativa do 5º aniversário do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, sublinhou que 
– “depois da Liberdade a maior conquis-
ta do 25 de Abril é o Serviço Nacional de 
Saúde”, facto que, disse, “dá-nos a todos 
a imensa responsabilidade de garantir a 
sua sustentabilidade que é essencial para 
a sua sobrevivência”.

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
GARANTIDO COM SUSTENTABILIDADE

Luis Cunha Ribeiro, recordou que o Centro 
Hospital Barreiro Montijo, tem uma histó-
ria para além dos seus cinco anos, que se 
insere “no esforço e nas circunstâncias 
do país” de manter o Serviço Nacional de 
Saúde, que tem que ser “garantido com 
sustentabilidade” para “manter qualida-
de”, quer no Barreiro, quer na Península 
de Setúbal.
Referiu a melhoria dos “indicadores” do 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo e su-
blinhou a importância dos números – no 
aumento de acessibilidades, no aumento 
de cirurgias – “está no bom caminho”.

Há um aumento de custos
com medicamentos

O Presidente da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por outro 
lado, sublinhou que no Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo – “há um aumento de 
custos com medicamentos”, num cená-

rio nacional onde – “houve diminuição de 
preços”.
“Foram prescritos fármacos mais caros”, 
disse.
Salientou, Luis Cunha Ribeiro, que o CHBM, 
no ano 2014 – “foi o único na zona da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo onde se registou um aumento 
de 1,2 % nos custos de medicamentos”.
“É preciso garantir que isto não volta a 
acontecer”. disse.
Referiu que “um euro mal gasto, é um euro 
que se perde para melhorar a qualidade do 
Serviço Nacional de Saúde”.
“É preciso gerir melhor para obter melhores 
resultados”, sublinhou.

VENCIMENTOS DE MÉDICOS MAIS
ELEVADOS DE TODA A REGIÃO

O Presidente da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo salientou que 
os recurso humanos no Serviço Nacional 
de Saúde – “é o mais importante, o mais 
importante são as pessoas”, porque são 
quem “dá o melhor tratamento e o melhor 
atendimento e garantem o Serviço Nacional 
de Saúde”.
“Temos falta de médicos em Portugal, fruto 
de politicas de 30 anos. Não vale a pena 
olhar para trás”, referiu
“No Centro Hospital Barreiro Montijo exis-
tem os vencimentos de médicos mais ele-
vados de toda a região, chegam a atingir 
o dobro da média da região”, salientou o 
presidente da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
“É preciso corrigir esta situação, porque 

não é sustentável. Temos que corrigir dis-
funções. É uma minoria, mas prejudica o 
sistema económico financeiro do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo” – referiu.
“Nós temos obrigação de criar sustenta-
bilidade”, disse.
Na sua intervenção defendeu a exclusi-
vidade dos médicos ao serviço público – 
“quem trabalha no público, não deve estar 
no privado”.

NÃO VAI SER POSSÍVEL 
TER TUDO EM TODOS

Luis Cunha Ribeiro, referiu, ainda, que “já 
acabou o tempo que se pensava que todos 
podem fazer tudo. Os Hospitais não podem 
fazer tudo”.
Sublinhou a necessidade de algumas valên-
cias terem que ser “centralizadas naqueles 
que fazem bem”.
Defendeu que, num raio de 40km – Bar-

reiro/ Setúbal/Almada, não podem existir 
“três hospitais” que façam tudo.
Sublinhou que “Não vai ser possível ter 
tudo em todos”.

“Temos que oferecer ao cidadão o melhor 
serviço”, salientou.
Considerou necessário que exista “interac-
ção” entre os três Hospitais da Península 
de Setúbal.

MUDANÇAS PROFUNDAS NO SISTEMA

Afirmou que o Serviço Nacional de Saú-
de de tendência gratuita – “tem que ser 
sustentável e tem que ter qualidade”, por 
essa razão, sublinhou a necessidade de 
“mudanças profundas no sistema”.
“Temos que nos habituar a gerir com os 
recursos que temos”, disse. 
O Serviço Nacional de Saúde terá “uma 
longa vida e saudável” se for “sustentável”.
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UNIÃO DE FREGUESIAS
DE PALHAIS E COINA

Votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo
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MARINA FERREIRA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA

«Barreiro sempre foi equação em cima da mesa»
. Lisboa está a perder carga para Portos Espanhóis
Marina Ferreira, Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Porto de Lisboa, no decorrer da 
sessão promovida pelo Movimento «Dar Futuro 
ao Barreiro», no Auditório da Biblioteca Municipal 
do Barreiro, sublinhou que – “com todas as ex-
pansões possíveis na margem norte, até 2019, 
a capacidade do porto de lisboa está esgotada”.
“Este projecto não é do Porto de Lisboa, não é 
da Câmara Municipal do Barreiro, não é da Baía 
do Tejo, é um projecto nosso, do país”, salientou.

Marina Ferreira, numa intervenção que denominou 
“Porto de Lisboa – um porto em desenvolvimento” 
começou por salientar que o Porto de Lisboa é 
“um porto de duas margens” é “um porto da Área 
Metropolitana de Lisboa”.
Referiu que é “um porto Atlântico, do sul da Europa, 
com capacidade de expansão” com característi-
cas de “porto de proximidade voltado para o seu 
mercado”, correspondendo a uma área d e expor-
tação de 150Km – “a área rodoviária envolvente”.
Sublinhou que “é um porto de abrigo, todos os 
dias do ano”.

HÁ 18 TERMINAIS DOIS DELES NO BARREIRO

A Presidente do Conselho de Administração do 
Porto de Lisboa referiu que o Porto de Lisboa tem 
– “capacidade de expansão ou na margem norte 
ou na margem sul”.
A sua catividade é marcada por ser, - “um porto 
de cargas não energéticas”, que correspondem a 
6.6 milhões de euros do VAB nacional, num total 
de 170 mil postos de trabalho a nível nacional e 
de 125 mil postos de trabalho ao nível regional.
Recordou que o Porto de Lisboa também é um 
porto de “transporte fluvial de passageiros e via-
turas”, tendo no caso da Soflusa/Transetjo, no 
ano 2011 transportado 30 milhões de passageiros 
entre as duas margens.
Referiu que no Porto de Lisboa estão em fun-
cionamento 18 terminais, dois deles no Barreiro 
– um de granel, outro de líquidos. O Barreiro tem 
via ferroviárias e rodoviárias.
No Seixal o terminal está encerrado devido ao 
assoreamento.

LISBOA PRECISA DE UM PORTO
DE CARGA DE ÁGUAS PROFUNDAS

Marina Ferreira, salientou que o Porto de Lisboa 
– “está sólido e firme no mercado”, mas “precisa 
de mais um terminal”.
Salientou que o Porto de Lisboa é um «Porto 
CORE» de primeira linha e pode beneficiar de 
apoios comunitários, de acordo com a estratégia 
da União Europeia que definiu como prioridade o 
investimento na actividade portuária.
Porquê um novo terminal? – interrogou Marina 
Ferreira.
Considerou que Lisboa – “precisa de um porto 

de carga de águas profundas”, se não o fizer – 
“perde para outros, para os espanhóis”.
“Todos os dias estamos a perder carga para Va-
lência”, disse.
“Mesmo com obras em Alcântara não atingimos 
capacidade”, salientou, acrescentando que – 
“desde 2008 que Alcântara está a 80% da sua 
capacidade máxima”.

LISBOA ESTÁ A PERDER CARGA
PARA PORTOS ESPANHÓIS

Recordou que perante a evolução do mercado 
mundial – “Lisboa precisa de aumentar”.
“Os economistas, o mercado e a estratégia o 
solicitam”, disse.
“Com todas as expansões possíveis na margem 
norte, até 2019, a capacidade do porto está es-
gotada”, afirmou a presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Lisboa.
Mesmo numa evolução económica mundial “mais 
pessimista”, sublinhou – “Lisboa não tem capa-
cidade”.
“Desde 2011 que Lisboa está a perder carga 
para Portos Espanhóis e para Leixões, isso é 
já preocupante do ponto de vista da economia 
nacional”, disse.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
NO ANO DE 2025

Marina Ferreira, salientou que precisamos de – 
“um terminal que corresponda às necessidades do 
mercado nacional de exportação e importação”.
“Um terminal que interaja positivamente, que seja 
inclusivo com as cidades, um terminal que possa 
alavancar o crescimento da área metropolitana 
de Lisboa”, sublinhou.
O novo terminal deverá estar preparado para 
receber navios com calado de 14 metros, que 
corresponde a uma profundidade de 16 metros 
e um canal de 150 metros.
O Porto previsto para o Barreiro, numa primeira 
fase terá 796 metros de cais e numa segunda 
fase 1500 metros de cais, podendo receber na 
ordem de 1 a 2 milhões de TEUS, numa área de 
terraplanagem com cerca de 100 hectares.
O investimento no projecto, sublinhou Marina 
Ferreira deverá ser – “investimento privado”.
Apontando a entrada em funcionamento no ano 
de 2025 – “estamos com atraso”, disse.

BARREIRO SEMPRE FOI EQUAÇÃO
EM CIMA DA MESA

Recordou que a solução de instalação do Termi-
nal no Barreiro – “não é nova” é uma localização 
estudada desde 1956.
“Desde1972 o Barreiro sempre foi equação em 
cima da mesa”, sublinhou.
Referiu que o Plano Estratégico do Porto de Lisboa 

considerou esta pré-solução.
A instalação do Terminal no Barreiro, segundo 
a Presidente do Conselho de Administração do 
Porto de Lisboa  tem – “fraco impacto ambiental”, 
o porto –“tem fraca agitação marítima” e existe 
uma “plataforma a inserir na zona de exploração 
marítima”. 
Comparando com a opção Trafaria, salientou que – 
“a opção Barreiro é globalmente mais eficiente” e 
os custos são inferiores, mesmo que com custos 
superiores nas infraestruturas do Barreiro.
Recordou que o Barreiro tem uma zona de ex-
pansão de 350 hectares.

SE LISBOA CRESCER, CRESCE O PAÍS

Na sua opinião a instalação do Terminal de Conten-
tores no Barreiro – “potencia um impacto positivo 
ao nível de emprego e do PIB da região, potencia 
o emprego na AML”.
“Se Lisboa crescer, cresce o país”, disse.
Recordou que para desenvolver o projecto – “ainda 
falta desenvolver muita coisa”.
“O Barreiro tem a melhor perspectiva ambiental, 
o melhor impacto urbano e as melhores acessi-
bilidades”, sublinhou.
“Quando estamos a falar do investimento no 
Barreiro, já estamos a estudar e a incluir as dra-
gagens”, referiu.
“A localização no Barreiro é a mais favorável”. 
afirmou.
A presidente do Conselho de Administração do 
Porto de Lisboa, salientou que – “não existem 
dragagens altamente contaminadas no Tejo”.
Divulgou que a Tanquipor vai iniciar esta sema-
na dragagens – autorizadas pela APA – Agência 
Portuguesa do  Ambiente.
Em resposta a uma pergunta colocada no decorrer 

do debate sobre os futuros custos das dragagens 
com a instalação do Terminal, afirmou que cor-
responderá a um milhão de euros anuais, verba 
que será de acordo com o modelo adoptado ou 
da responsabilidade do investidor ou do Porto de 
Lisboa, que neste caso cobrará taxas para garantir 
as dragagens.

Se não houver empresas privadas, não haverá 
porto

Marina Ferreira foi clara ao afirmar – “se não 
houver empresas privadas” para realizar o in-
vestimento – “não haverá porto”.
Salientou que já existem seis empresas privadas 
interessadas – “esperamos que se cheguem à 
frente quando do concurso”.
“Estão fortemente interessados em construir e 
operar”, disse.

LISBOA ESTA A PREPARAR-SE PARA
SE CANDIDATAR A FUNDOS EUROPEUS

Marina Ferreira, recordou que Lisboa é candidata 
aos fundos europeus, no âmbito dos apoios às 
redes transeuropeias – no âmbito da afectação 
a transportes marítimos.
“O Porto de Lisboa esta a preparar-se para se 
candidatar. As candidaturas estão abertas até 
Fevereiro de 2015”, disse.
“O projecto tem que avançar de forma muito só-
lida e não pode ter recuos. Se avançar não pode 
recuar”, afirmou.
“Este projecto não é do Porto de Lisboa, não é 
da Câmara Municipal do Barreiro, não é da Baía 
do Tejo, é um projecto nosso, do país”, salientou.



“A localização do novo terminal de Contentores no Barreiro” 
foi o tema de uma sessão promovida,  tarde, em Lisboa, 
pela Ordem dos Engenheiros. 
Na abertura, Sérgio Silva Monteiro, Secretário de Estado 
das Infraestruturas Transportes e Comunicações, recordou 
que desde o ano 2006 que se estuda uma localização para 
o alargamento do Porto de Lisboa, desde o Mar da Palha, 
passando pela Trafaria, Algés e Barreiro – “há muitas opi-
niões para todos os gostos”, disse.
Recordou as polémicas em torno da ampliação de Alcântara 
– “história que não vale a pena revisitar”.
Sérgio Monteiro, referiu “saber” a posição da Ordem dos 
Engenheiros por essa razão afirmou – “percebo o ponto 
em que se coloca a discussão”.

VALORIZAR A ESTRATÉGIA DE AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE PORTUÁRIA DO TEJO

O Secretário de Estado, salientou quando o governo to-
mou a opção pela localização na Trafaria, foi porque tomou 
em consideração as estratégias equacionadas no âmbito 
do ordenamento do território que pretendeu respeitar – 
“partiu dessa base”.
Sublinhou que o governo defende que a decisão spbre a 

localização resulte de uma “discussão pública”, porque – 
“não acreditamos ma imposição da vontade por decreto”.
Na sua opinião o essencial é – “valorizar a estratégia de 
ampliação da capacidade portuária do Tejo” e porque está 
feito o diagnóstico que clarifica que – “vale a pena aumentar 
a capacidade portuária”.
“Não vamos impor a localização por decreto”, disse.

PRECISAMOS DE MAIS CAPACIDADE
PORQUE TEMOS PROCURA

Sérgio Monteiro, recordou que – “Portugal tem feito um 
caminho sustentável do seu sector portuário”. 
Salientou que  o sector “progrediu”  e que o governos está 
“comprometido” com o desenvolvimento da “competiti-
vidade do país”.
Nesse sentido, defendeu a necessidade de se – “aumentar 
a transparência na factura portuária” e a importância de 
“aumentar a concorrência”.
Referiu que “precisamos de mais capacidade, porque te-
mos procura”.
Nesse sentido considerou necessário que seja “tomada 
uma decisão”, caso contrário – “ficamos a ver navios”, por 
essa razão, acrescentou que é preciso “canalizar energias 

para uma tomada de decisão”.

DEFENDEMOS QUE DEVEM SER OS PRIVADOS A INVESTIR

O Secretário de Estado salientou que existe uma – “cacofo-
nia na forma como olhamos para o investimento portuário”, 
e que existe a ideia  que “o investimento privado é mau”.
Sérgio Monteiro disse que na ampliação do porto de Lisboa 
– “defendemos que devem ser os privados a investir””.
Referiu que tal deve ser fruto da implementação de “Con-
tratos de nova geração”, porque “quanto mais operadores 
melhor” e “quanto mais portos melhor”.
“O teste de ácido é feito pelo mercado”, disse.

NÃO HÁ UM INTERESSADO PRIVADO
PARA INVESTIR EM SETÚBAL

Sobre a localização do novo terminal de contentores e a 
sua concretização, o Secretário de Estado sublinhou que 
tal só avança – “se houver interesse de mercado”, seja no 
Barreiro, ou até em Setúbal.
Recordou que – “não há um interessado privado para investir 
em Setúbal”, mas no “Barreiro há interessados”.
“Não impomos um investimento por decreto, não impomos 
o que os agentes económicos não querem”, afirmou.

REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL
É UM ELEMENTO RELEVANTE

Salientou que – “o Barreiro apresenta um conjunto de be-
nefícios”, entre elas – “a redução da pegada ambiental, 
que é um elemento relevante” e “está a ser considerado 
pela APL”.
Referiu ainda que “o Barreiro tem o apoio dos agentes lo-
cais” e “tem interessados”.
“Temos condições para decidir, ainda não, mas do meu ponto 
de vista há cada vez mais conforto para decidir” , disse
Sérgio Monteiro anunciou que vão avançar os estudos 
de impacto ambiental sobre a localização do Terminal de 
Contentores no Barreiro.

Investimento garante manutenção futura
O Secretário de Estado, salientou que a localização do novo 
terminal de contentores no estuário do Tejo, permite aces-
sos a fundos comunitários, se a localização for em Setúbal, 
não existirão apoios de fundos comunitários – “esta é uma 
vantagem de Lisboa em relação a Setúbal”. 
Outra matéria abordada por Sérgio Monteiro foram as dra-
gagens e a sua manutenção futura, referindo o cenário de 
tal tornar-se um encargo público.
Na sua opinião as “taxas de cobertura” geram retorno que 
vai garantir “o investimento da manutenção futura” e “o 
estado ganha”.
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SÉRGIO SILVA MONTEIRO, SECRETÁRIO DE ESTADO SOBRE TERMINAL DE 
CONTENTORES NO BARREIRO

«NÃO HÁ UM INTERESSADO PRIVADO 
PARA INVESTIR EM SETÚBAL»
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O Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
(IMT), João Carvalho, visitou o Barreiro, e no final da visita 
num encontro com os órgãos de comunicação social, su-
blinhou que o município do Barreiro tem “preocupações 
sociais” e “merece todo o carinho e amizade”.
Referiu a disponibilidade para “ajudar dentro das compe-
tências do IMT”.

ESTÁ A AVANÇAR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

A propósito do Porto de Águas Profundas no estuário do 
Tejo, uma matéria que referiu ser da competência da APL, 
sublinhou que o estudo de impacto ambiental está sendo de-
senvolvido no âmbito da sua localização no Barreiro – “este 
é dos caminhos possíveis do ponto de vista geográfico”.
João Carvalho afirmou que – “o estuário do Tejo necessita 
de boas instalações portuárias”.

HÁ INTERESSADOS NO PORTO DO BARREIRO

O Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
referiu que “há interessados” no projecto de instalação do 

porto no Barreiro, que já conversaram com o IMR, com o 
Governo e com a Câmara Municipal do Barreiro.
Salientou que o porto no Barreiro é “importante para a 
região e para o país”.
“O que vai induzir é importante, em termos de crescimento 
do município”, disse

ACORDO COMERCIAL EUA, EU E CANADÁ

Recordou João Carvalho que a importância de Portugal 
vai evoluir ao nível do comércio marítimo e perspectivou 
a necessidade do país não se deixar atrasar perante as 
mudanças que estão anunciadas, no contexto mundial, em 
sequência do acordo comercial que está sendo negociado 
entre a Europa, Estados Unidos da América e Canadá.
“Os portos portugueses e espanhóis são essenciais. Te-
mos que estar apetrechados, para estar na primeira linha 
”, referiu.
Esta realidade mundial sublinhou, coloca um desafio ao 
país, obriga – “a pensar a longo prazo”.
Recordou que em Espanha já estão construídos 30 Km 
de cais.  

Barreiro é compatível com Setúbal

O Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
salientou que – “temos poucas áreas portuárias portu-
guesas”.
Defendeu que a construção do Porto no Barreiro não é 
“vantagem” ou “desvantagem”  para o Porto de Setúbal.
“O Barreiro ou outro no estuário do Tejo é compatível com 
Setúbal”, sublinhou.

PORTO NO ESTUÁRIO DO TEJO É PRIORITÁRIO

João Carvalho, sublinhou que – “foi o poder económico 
que disse ao Governo que este porto no estuário do Tejo 
é prioritário”.
“Foi a economia que disse isso”- sublinhou.
Referiu que seria bom que Setúbal pudesse também ter 
um porto de dimensão semelhante ao projectado para o 
Barreiro.
Na sua opinião é “um erro” aquilo que sector portuário 
tem defendido com as criticas à construção do porto no 
estuário do Tejo.
Recordou que os investimentos a realizar no Barreiro serão 
inferiores aos que possam ser concretizados em Espanha, 
porque aqueles são portos em mar aberto.

DECISÃO POLITICA NO 1º TRIMESTRE DE 2015

O Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
referiu que a decisão politica da construção do Porto deverá 
ser tomada até ao final do 1º trimestre do próximo ano.
Os concursos deverão estar ultimados até ao final de 2015.
Prevendo-se o início da primeira fase de construção em 
2016, ficando concluída em 2018.
A última fase deverá estar concluída até 2021.

JOÃO CARVALHO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

O PORTO NO BARREIRO É
COMPATÍVEL COM SETÚBAL
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Carlos Humberto, Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, no decorrer da sessão sobre  “A localização 
do novo terminal de Contentores no Barreiro”, afirmou 
que – “o Barreiro está disponível para ser um grande 
polo da actividade portuária da região e Portugal” .
O autarca recordou que a Área Metropolitana de 
Lisboa “só cumpre o seu papel se crescer para sul”.
“O país precisa de uma Área Metropolitana desen-
volvida nas duas margens”, disse.

DESAFIO QUE HOJE SE COLOCA AO PAÍS

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro na sua 
intervenção recordou  que foi constituído um «grupo 
de estudo» para analisar investimentos “essenciais 
para o desenvolvimento do país” que perspectivou 
a necessidade de “um novo porto” e “alargamento 
na Área Metropolitana” de Lisboa.

Na sua opinião esta tem que ser uma “base de partida 
que não podemos ignorar”.
O autarca referiu que existiu “um erro nas últimas 
décadas que foi o país – “secundarizar as nossas 
capacidades produtivas” e “ganhar capacidade de 
criar riqueza”.
“Este é o desafio que hoje se coloca ao país, à Área 
Metropolitana de Lisboa e ao Barreiro”, disse.

UM POLO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Recordou que o Barreiro sofreu “o golpe de acabarem 
com as fábricas” e considerou ser necessário que 
o país volte a “investir nas actividades produtivas”.
“O Barreiro está disponível para ser um polo de ac-
tividade económica e industrial e contribuir para o 
desenvolvimento do país”, sublinhou.

ÁREA METROPOLITANA DE DUAS MARGENS

O autarca salientou que ao nível estratégico, o Barreiro 
definiu que a sua “actividade portuária devia ser am-
pliada”, complementando as suas actuais capacidade 
ao nível de Terminal de Liquidos e Terminal de granel.
Referiu sobre o projecto de alargamento do Porto 
de Lisboa que devemos não devemos “analisar o 
investimento pelo investimento”, mas sim pelo “seu 
impacto na região”.

CRIAR DIFERENTES POLOS DE CENTRALIDADE

“O país precisa de uma Área Metropolitana desen-
volvida, uma área metropolitana de duas margens”, 
disse.
“ A Área Metropolitana de Lisboa só cumpre o seu 
papel se crescer para sul, desenvolvendo a actividade 
económica, promovendo criação de riqueza e criar 
diferentes polos de centralidade”, sublinhou.
“Defendo a ampliação da actividade portuária no 
Barreiro, porque desejo o desenvolvimento da minha 
terra”, referiu Carlos Humberto.

ESTAMOS DE ACORDO COM
A ACTIVIDADE PORTUÁRIA

“Estamos de acordo com a actividade portuária”, 
sublinhou o autarca, referindo que ao longo dos anos 
já afirmou essa posição perante quatro ou cinco Se-
cretários de Estado, de diferentes governos, porque 
considera que – “o desenvolvimento da actividade 
portuária é boa para a região e apara o país”.
O presidente da Câmara Municipal do Barreiro salien-
tou que do ponto de vista dos técnicos – “é possível 
construir o porto no Barreiro”, agora trata-se de dis-
cutir se “é possível” e se é “rentável e sustentável”.
“Há empresas privadas a dizer que sim”, salientou 
o autarca.

AUMENTAR A CAPACIDADE PORTUÁRIA
NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, sobre 
os impactos ambientais, sublinhou – “nós conehcem-
nos porque os sentimos”, e sobre os dados apon-
tados pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, 
referiu – “há estudos mais recentes a ter em conta”.
Referiu que a construção do Porto no Barreiro, agora, 
perante opções da União Europeia, que considera 
esta actividade como uma “prioridade”, deve ser 
tomada em consideração e tomar decisões.
“Nós precisamos de aumentar a capacidade portuária 
na Área Metropolitana de Lisboa, o país precisa”, disse.

TEM QUE SE CERZIR COM A MALHA URBANA

O autarca pontou algumas preocupações quew se 
colocam perante a decisão de construir o Porto de 
Contentores no Barreiro, nomeadamente ao nível de 
acessibilidades, avaliar os impactos económicos na 
região, a inserção urbana – “tem que se cerzir com 
a malha urbana”.
“O Barreiro está disponível para ser um grande polo 
de actividade portuária na região e Portugal”, subli-
nhou o presidente da Câmara Municipal do Barreiro.

Barreiro está disponível para ser um grande polo 
da actividade portuária da região e Portugal
. Nós precisamos de aumentar a capacidade portuária na Área Metropolitana de Lisboa, o país precisa
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CRÉDITO AGRÍCOLA NA BAIXA DA BANHEIRA 

Protagonista activo da vida social
da comunidade
No balcão do Crédito Agrícola, na Baixa da 
Banheira, realizou-se a sessão de entrega 
de produtores alimentares ao CRIVA, os quais 
são destinados a apoiar carenciados.

PROTAGONISTAS ACTIVOS 
DA VIDA SOCIAL DAS COMUNIDADES

Paulo Bayan Ferreira, do Conselho de Admi-
nistração do Crédito Agrícola na circunstância, 
recordou a “natureza especial” do Crédito 
Agrícola, afirmando que esta é uma insti-
tuição “com responsabilidades bem vinca-
das e distintas da maioria das organizações 
que actuam no mesmo sector económico”, 
realidade que contribui para tornar as Caixas 
Agrícolas – “em protagonistas activos da 
vida social das comunidades onde estão 
situadas”.

CRIAR E REFORÇAR AS RELAÇÕES
COM AS COMUNIDADES

Paulo Bayan Ferreira, sublinhou que a Caixa de 
Crédito Agrícola de Entre Tejo e Sado – “sem-
pre encarou a sua responsabilidade social com 
grande rigor, considerando mesmo que é sua 
obrigação criar e reforçar as relações com as 
comunidades dos oito concelhos por onde 
se estende a sua rede de balcões”.

PROJECTO ENVOLVE COLABORADORES, 
ADMINISTRADORES E CLIENTES

O administrador da Caixa de Crédito Agrícola 
recordou que a ideia de promover a solida-
riedade social – “no actual contexto que vi-
vemos” foi o reflexo da “vontade de ajudar 
o próximo”, tendo o projecto nascido “num 
grupo restrito de pessoas, rapidamente se 
alargou – “num primeiro momento à genera-
lidade dos colaboradores, depois aos órgãos 
sociais e posteriormente aos clientes”.
Durante o ano estão previstas acções em 
todos os 14 balcões da Caixa de Crédito Agrí-
cola de Entre Tejo e Sado.

DISTRIBUÍDAS VÁRIAS TONELADAS
DE ALIMENTOS 

De referir que os produtos recolhidos nas 
acções de solidariedade destinam-se a ins-
tituições ou associações, sendo as mesmas 
definidas pelos balcões que – “melhor co-
nhecem a comunidade local” - referiu Paulo 
Bayan Ferreira.
Ao longo das diversas acções já foram distri-
buídas várias toneladas de alimentos, roupas 

e outros bens.

CONFERIR DIMENSÃO REGIONAL
AO PROJECTO

Paulo Bayan Ferreira, salientou que o objectivo 
futuro será – “conferir dimensão regional 
ao projecto” e o seu alargamento a todo o 
Crédito Agrícola – “o que equivaleria a uma 
cobertura nacional”.
Recordou que esta iniciativa é “dirigida a pes-
soas que regra geral não conhecemos”, mas 
no fundamental a consciência dos envolvidos 
é sentir que  somos – “capazes de repartir 
com quem mais necessita”, ajudando a que 
tenham – “algum conforto que não nos é 
imprescindível – 1 euro por mês”.

BALCÃO DA BAIXA DA BANHEIRA
APOIA COMUNIDADE 

Na sessão de entrega de produtos alimen-
tares ao CRIVA estiveram presentes diri-
gentes da instituições e autarcas da União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira”.
Nuno Cavaco, presidente da União de Fre-
guesias da Baixa da Banheira e Vale da Amo-

reira, comentou a acção social e o contributo 
do balcão do Crédito Agrícola, na Baixa da 
Banheira no seu envolvimento na vida da 
comunidade e no apoio às dinâmicas locais.
Foi com grande entusiasmo que todos se 

envolveram em transportar os produtos doa-
dos para a carrinha do CRIVA, com sorrisos 
e de facto num clima de grande satisfação.



Pela manhã, ali na esplanada da «Telha do Pão», conversá-
mos com Paulo Costa Gonçalves, licenciado em Sociologia, 
que reside no Barreiro desde 1984.
Paulo Costa Gonçalves, lançou o seu primeiro livro «O Her-
deiro de Antioquia», com a chancela da Chiado Editora, - “um 
romance policial”, diz-nos.

“O lançamento deste livro não é nenhum sonho, aconteceu 
por acaso. Sabe, os cortes efectuados pelo Governo, na 
área da investigação, acabou por dar-me alguma disponi-
bilidade de tempo. Escrever este livro é uma consequência 
das circunstâncias. 
Sempre gostei de ler e escrever. Gosto de de factos histó-
ricos e gosto de policiais” – refere Paulo Costa Gonçalves.

UMA MISTURA DE SENTIMENTOS

“Aceitei o desafio da Chiado Editora, que aposta em lançar 

novos autores. Após seis anos de trabalho na área de in-
vestigação, agora com 52 anos, proponho-me fazer algo 
diferente e espero atingir os objectivos. 

Como dizem os brasileiros: ‘Não sei onde vai este trem, 
mas eu quero ir nele” – sublinha.
“Sinto-me bem. Lançar este livro cria dentro de mim uma 
mistura de sentimentos” – refere.

UMA VIAGEM PELO TEMPO

Um romance policial que começa nos tempos remotos da 
história cristã de conquista da cidade de Antioquia. Um 
cerco de 8 meses, com muita evocação de factos da época, 
que, depois, nesta ficção, se «transfere» para Lisboa nos 
tempos de hoje.

“É uma viagem pelo tempo” – refere Paulo Costa Gonçalves.   
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PAULO COSTA GONÇALVES ESCRITOR DO BARREIRO

Lançou «O Herdeiro de Antioquia»
NA LIVRARIA «DESASSOSSEGO», EM LISBOA, PAULO COSTA GONÇALVES, ESCRITOR DO BARREIRO, LANÇOU O SEU PRIMEIRO LIVRO «O HERDEIRO DE 
ANTIOQUIA», COM A CHANCELA DA CHIADO EDITORA.
“COMO DIZEM OS BRASILEIROS: ‘NÃO SEI ONDE VAI ESTE TREM, MAS EU QUERO IR NELE» - REFERE PAULO COSTA GONÇALVES. 

UNIÃO DE FREGUESIAS DA BAIXA DA 
BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo 

PUB



Na abertura da sessão os presentes foram 
deliciados com um concerto  coro de músi-
ca medieval Mediaevus Chorus, de Santa 
Maria da Feira, com cânticos litúrgicos dos 
seculos XIII a XVVII

COLABORAÇÃO COM O FOTÓGRAFO
AUGUSTO CABRITA

Na apresentação da obra de Júlio Gil, o Pa-
dre Caros Alves, pároco de Alhos Vedros, 
recordou a sua amizade com o autor e os 
diversos trabalhos realizados na valoriza-
ção do património, nomeadamente o que 
produziu em colaboração com os fotógra-
fos Augusto Cabrita e Nuno Calvet, para a 
Editorial Verbo, uma série de álbuns sobre 
arquitetura portuguesa, sendo o primeiro 
destes “As Mais Belas Vilas e Aldeias de 
Portugal”, publicado em 1984. 
O Padre Carlos Alves recordou os dias que 
Júlio Gil passou na Igreja de Alhos Vedros a 
olhar e analisar os seus painéis de azulejos 
para escrever a obra que só agora foi editada, 
passados dez anos sobre o seu falecimento .

ARQUITECTURA DAS CATEDRAIS
QUE SÓ DEUS É QUE VÊ

 Maria Mercês Gilo, arquitecta, filha de Júlio 
Gil, expressou a sua gratidão pela edição 
da obra, recordou que seu pai – “nasceu 
para desenhar” e viveu sempre a “fazer o 
trabalho que gostava de fazer”, sublinhando 
que tinha um projecto que “nunca fez” a 
edição de uma obra com “a parte de cima 
das catedrais”, 
“A arquitectura das catedrais que só Deus 
é que vê”, disse.
De referir que para além da filha de Júlio Gil, 
também marcou presença o seu filho Nuno 
Gil, professor universitário em Madrid. 

QUANDO CONHECEMOS ESTAMOS
MAIS MOTIVADOS A DEFENDER

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal 
da Moita, expressou a satisfação da autar-
quia pela edição desta obra, no contexto das 
comemorações dos 500 anos do Foral de 
Alhos Vedros, salientando o contributo do 
município para a sua edição e dando desta-
que ao trabalho realizado pelo fotografo da 
autarquia, José Presumido – “com a grande 
qualidade das suas imagens”.
O autarca salientou que só se defende aquilo 
que se conhece, porque “quando conhece-
mos estamos mais motivados a defender”.
Rui Garcia estabeleceu a relação entre o bi-

nómio conhecer-apaixonar, para referenciar 
a importância da edição desta obra como 
um contributo para divulgar o património – 
“dar a conhecer, ara que nos apaixonemos”.
Referenciou o contributo do Padre Carlos 
Alves, ao longo dos anos – “um apaixonado 
por história” – que tem contribuído para 
valorizar o património de Alhos Vedros.

VALORIZAR O PATRIMÓNIO
DA IGREJA DE ALHOS VEDROS

Vítor Mendes, historiador, sublinhou que a 
edição desta obra é uma realidade fruto de 
uma ponte entre a arte e a amizade – “a 
relação da arte com a verdade, num acto 
de criação”.
“È uma homenagem a título póstumo ao 
seu autor”, disse.
Recordou que nesta obra há uma distân-
cia de dez anos entre a produção do seu 
texto e a produção das fotografias – estas 
produzidas privadas da presença do autor.
Salientou que a qualidade da obra, no seu 
texto e fotografia são um contributo  para 
– “valorizar o património da Igreja de Alhos 
Vedros”.
“Leva-nos a ver as coisas como elas são 
– arte e vida”, disse.

IGREJAS TEMPLOS DE CULTURA
E PATRIMÓNIO

Recordou que a obra permite conhecer a 
história dos azulejos, as técnicas do azulejo  
- “ajuda-nos a ver melhor as belezas das 
capelas”, a olhar para – “as  Igrejas como  

templos de cultura e património”.
Júlio Gil – “ficará para a história como um 
grande amigo desta terra, Alhos Vedros”.
Através desta obra – “estamos a celebrar 
a vida de Júlio Gil”. 
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VALORIZAR O PATRIMÓNIO DA IGREJA DE ALHOS VEDROS

Obra de Júlio Gil ajuda a descobrir «as  Igrejas 
como templos de cultura e património» 
NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DE ALHOS VEDROS, FOI APRESENTADO NA IGREJA DE S. LOURENÇO, EM ALHOS VEDROS, O 
LIVRO “AZULEJOS DA IGREJA DE SÃO LOURENÇO MATRIZ DE ALHOS VEDROS”, DA AUTORIA DE JÚLIO GIL
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BARREIRO - «MOVIMENTO PARA A REESTRUTURAÇÃO
DA FREGUESIA DE PALHAIS» 

«Não temos nada contra a freguesia de 
Coina, queremos que a nossa freguesia 
volte a ser freguesia»

OUT/NOV/DEZ 2014

Nas instalações do Grupo Recreativo de Pa-
lhais, realizou-se uma reunião promovida por 
um grupo de residentes em Palhais, com o 
objectivo de divulgar o «Movimento para 
a reestruturação da Freguesia de Palhais» 
e divulgação do «Manifesto».
Manuel Fernandes, um dos onze residen-
tes em Palhais, que subscreve o Manifesto 
sublinhou na abertura da reunião que este 
é “um movimento cívico, de cidadãos que 
não se sentem bem” por ter sido aglutinada 
a Coina – “uma freguesia com séculos de 
história”,
Referiu que a Constituição não prevê “uniões 
de freguesias” e sim “freguesias”.

NÃO NOS CONFORMAMOS COM
A DECISÃO DO PODER CENTRAL

Foi divulgado o «Manifesto» subscrito por 
onze fregueses, entre eles ex-presidentes 
da Junta de Freguesia de Palhais – Ana Pi-
res e Manuel Costa – e o ex-vereador da 
Câmara Municipal do Barreiro – Nuno Santa 
Clara Gomes.
“Não nos conformamos com a decisão do 
Poder central de aglutinar a nossa freguesia 
com a vizinha freguesia de Coinam porque 
desta medida resultaram evidentes prejuí-
zos para o futuro de ambas as freguesias.
Porque ambas as freguesias têm um vasto 
potencial para se desenvolverem autono-
mamente e constituírem importantes cen-
tralidades no nosso concelho” – refere-se 
no Manifesto.

AGLUTINAÇÃO ARBITRÁRIA, TOMADA À 
REVELIA E CONTRA O PODER LOCAL

Os subscritores do Manifesto consideram, a 
decisão de aglutinação – “arbitrária, tomada 
à revelia e contra o Poder Local e incons-
titucional “.
“O primeiro objectivo do Movimento é res-
taurar a nossa freguesia” – é sublinhado.
Neste sentido o Movimento de Civico afirma 
que vai solicitar reuniões com os Grupos 
Parlamentares dos Partidos Políticos re-
presentados na Assembleia da República 
e vai promover petições e manifestações.
No Manifesto refere-se que concretizado 
o objectivo de «restauração» da fregue-
sia – “pugnaremos pela redefinição dos 
limites geográficos da freguesia”, matéria 

que suscitou algum debate e considerado 
por alguns dos participantes na reunião 
como assunto que não deve ser colocado 
em simultâneo.
O Manifesto é subscrito por : Ana Pires, Carla 
Duarte, Sandra Oliveira, Nelson Clemente, 
Manuel Costa, Manuel Fernandes, Nuno 
Santa Clara, Fernando Carvalho, António 
Escaleira, João Encarnação e José Carlos 
Pedroto.

NÃO TEMOS NADA CONTRA
A FREGUESIA DE COINA

Ana Pires, ex-presidente da Junta de Fre-
guesia de Palhais, referiu – “não temos nada 
contra a freguesia de Coina, queremos que 
a nossa freguesia volte a ser freguesia”.
António Escaleira, candidato da CDU à pre-
sidência da União de Freguesias Palhais e 
Coina, nas últimas eleições autárquicas, sa-
lientou o “carácter unitário do Movimento”, 
acrescentando que – “o movimento não 
tem nada a ver com ideologias politicas”.
“Este movimento é um ponto de partida”, 
disse.

MAIS PERTO FAZ-SE MELHOR

Manuel Costa, ex-presidente da Junta de 
Freguesia de Palhais, referiu – “fomos 
agregados a uma freguesia que foi criada 
há poucos anos, Coina pertencia a Palhais”.
Defendeu a restauração da freguesia porque 
a proximidade é importante e “mais perto 
faz-se melhor”.
Manuel Clemente, sublinhou que – “é uma 
injustiça o que foi feito pelo Poder Central”, 
referindo que a sua adesão ao movimento 
era de forma “livre”.
Deu a conhecer que Inácio Almeida, antigo 
árbitro de futebol, solicitou-lhe “com lágri-
mas nos olhos” que nesta reunião divulgasse 
o seu apoio ao movimento pela restauração 
da freguesia de Palhais.

SEMPRE DEFENDI A EXISTÊNCIA
DE OITO FREGUESIAS

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, acompanhado pelo 
Vereador Rui Lopo, referiu que a sua pre-
sença na reunião visava afirmar o seu apoio 

institucional ao movimento cívico – “sempre 
defendi a existência de oito freguesias”.
Salientou que o apoio do Presidente da Câ-
mara Municipal do Barreiro não significava 
– “estar contra nada, nem contra ninguém, 
é uma posição institucional de defesa das 
oito freguesias”.
O autarca recordou que as nova divisão de 
freguesias – “foi uma imposição feita ao 
Barreiro”.
“Seja qual for a freguesia que se queira 
reconstruir” – disse conta com o apoio do 
presidente da Câmara.
“Não é uma tarefa fácil é um combate para 
muito tempo”, disse.

FUNDAMENTAL ENVOLVER A POPULAÇÃO

Manuel Fernandes, subscritor do Movimen-
to Civico, salientou que este – “não é um 
movimento de Palhais contra Coina, é um 
movimento por Palhais e por Coina”.
Uma das propostas apreciada na reunião foi 
a promoção de um abaixo-assinado, por-
que foi referido – “e fundamental envolver 
a população”.



Nos armazéns 23/25 da Rua 48, no Parque Empresarial 
Baía do Tejo, a projeção do Documentário UIVO, de Eduardo 
Morais, marcou o pontapé de saída do Barreiro Rocks.
No decorrer do debate Eduardo Morais divulgou que o seu 
próximo projecto será realizado em torno da história e me-
mórias do «Barreiro Rocks». 
O Documentário « UIVO» é dedicado a António Sérgio, ho-
mem da rádio que marcou gerações e influenciou a cultura 
de muitas bandas em Portugal, durante décadas.

A sessão contou com a presença do realizador Eduardo 
Morais e de Ana Cristina Ferrão (mulher do António Sérgio)

FORMAÇÃO MUSICAL DE DIFERENTES GERAÇÕES 

O documentário espelha a vida de António Sérgio, desde 
as suas origens em Angola, suas relações, seu percurso 
pelo mundo da rádio.
Um nome que herdou do cooperativista António Sérgio, 
porque o seu pai era um cooperativista e tinha o filósofo 
como uma referência na sua vida
As diferentes declarações recolhidas no documentário 
permitem conhecer a importância de António Sérgio na 
formação musical de diferentes gerações portuguesas, 
dos anos 70 aos anos 90.

OLHAVA O MUNDO SEMPRE FORA DA CAIXA

António Sérgio viveu a sua vida afirmando o “direito à di-

ferença”, afirmava que “não tinha conotações politicas”.
“Olhava o mundo sempre fora da caixa, queria ir mais além 
e mais longe” – recordou Ana Cristina.
Um homem que viveu fazendo aquilo que gostava e dedi-
cando-se, durante toda a vida, a fazer aquilo que gostava 
– rádio e música.

FAZ JUS À IMAGEM DE ANTÓNIO SÉRGIO

O documentário para quem conheceu e partilhou os dias no 
mundo da rádio com António Sérgio fica com a convicção 
que este trabalho – “faz jus à imagem de António Sérgio 
e espelha a sua vida”.
Para as novas gerações que não o conheceram ou mesmo 
para os mais idosos para quem este nome lhe passou ao 
lado, ver o filme «Uivo» é descobrir e entrar pelo mundo 
da rádio dos seus mitos e heróis, entre os quais se inscreve 
este nome enorme : António Sérgio.
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BAÍA DO TEJO ACOLHEU LANÇAMENTO DO BARREIRO ROCKS 2014

«Uivo» dedicado a António Sérgio: um 
homem que viveu fazendo aquilo que gostava

PUB

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

ANÚNCIO

Nos termos do artigo 78º, do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 
actual, torna-se público que foi requerida na Câmara Municipal do Barreiro, por Maria da 
Cruz Figueira, contribuinte Nº 127908277, alteração ao Alvará de loteamento nº 3/2006, 
à qual corresponde o processo LT/140 em nome da Administração Conjunta da Augi nº 8, 
pessoa colectiva nº901132063, para o prédio sito em da Quinta do Visconde, UOPG nº 
136 na Freguesia de Santo António da Charneca, com as seguintes características:

Lote nº 4/5/6

 Área do lote - 2.532,80 m2
 Finalidade - Equipamento
 Nº pisos acima da cota de soleira - 2
 Nº pisos abaixo da cota de soleira - 1
 Área de implantação máxima - 800,00 m2
 Área de construção máxima - 2.400,00 m2

 Confrontações - Norte - lone nº 3
 Sul - lote nº 7
 Nascente - lote nº 22,23 e 24
 Poente - Rua 25 de Abril

O projecto de alterações de loteamento cumpre o disposto no PDMB.
Nos termos do disposto no Nº 3 do artigo 27º do Decreto-Lei Nº 555/99 de 16/12, na sua 
redacção actual, a alteração da licença de operação de loteamento não pode ser aprovada 
se ocorrer oposição escrita da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará.
Nos termos dos supra citados preceitos legais, o projecto apresentado está sujeito a 
discussão pública pelo prazo de 15 dias, decorridos que sejam oito dias sobre a data da 
publicação do presente aviso, podendo ser consultado, juntamente com a informação 
técnica elaborada pelos serviços municipais, na Divisão de Gestão e Regeneração Urbana 
da Câmara Municipal do Barreiro, no horário normal de expediente - a saber: 09h00m às 
12h00m e das 14h00m às 16h00m, aí podendo também ser apresentadas, por escrito, 
reclamações, observações ou sugestões.

BARREIRO 16 de Outubro de 2014
O VEREADOR DO PELOURO

(no uso de competência delegada)
Rui Lopo
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NA FESTA DO DESPORTO

«Homenagem a um homem maior do 
Desporto do Barreiro: Augusto Valegas»

“Somos uma cidade de envolvimento, de 
participação do associativismo, do desporto, 
uma cidade que forma com exigência sere 
humanos” – referiu Carlos Humberto, pre-
sidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
no Pavilhão Municipal Luis de Carvalho, na 
abertura da Festa do Desporto, no decor-
rer da qual foram entregues mais de uma 
centena de medalhas de mérito desportivo.
“O desporto é um elemento essencial ao 
desenvolvimento do concelho do Barrei-
ro”, disse.

AUGUSTO VALEGAS HOMENAGEADO

Augusto Valegas, um nome indissociável 
da epopeia dos Jogos Juvenis do Barreiro, 
na abertura da Festa do Desporto, foi ho-

menageado sendo-lhe atribuída a título 
póstumo «Medalha de Honra» do Barreiro.
«Prestar uma homenagem a um homem 
maior do Desporto do Barreiro: Augusto Va-
legas», referiu Carlos Humberto, presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro.

JOGOS JUVENIS DO BARREIRO – “ONDE 
APRENDI A CRESCER E SER HOMEM”

O autarca sublinhou a importância dos Jogos 
Juvenis do Barreiro na formação de homens 
e mulheres do Barreiro, salientou mesmo 
que é, hoje, presidente da Câmara Municipal 
porque um dia foi atleta, treinador, dirigente 
de um «clube» da sua rua que participou nos 
Jogos Juvenis do Barreiro – “onde aprendi 
a crescer e ser homem”.

CONTRIBUTO PARA CONSTRUIR
UM BARREIRO MELHOR

Carlos Humberto, referiu que- “Augusto 
Valegas jamais será esquecido pela popu-
lação do Barreiro”, pelos seus contributos 
que deu para os JJB e para o conhecimento 
da história local.
O edil afirmou que Augusto Valegas deu um 
contributo para construir um Barreiro melhor 
e com mais qualidade de vida, desafio que 
continua a colocar-se aos barreirenses nos 
dias de hoje.

JJB ACONTEÇAM OUTRA VEZ

Maria Amália Valegas, filha do homenagea-

do, que recebeu a distinção, salientou que 
Augusto Valegas deu à cidade  do Barreiro 
– “a sua energia e o seu tempo”.
Recordou a sua dedicação aos Jogos Juvenis 
do Barreiro evento que proporcionou a mi-
lhares de “jovens da vila operária” a prática 
do desporto.
Maria Amália Valegas, sublinhou que nos 
tempos de hoje o futuro dos jovens  é en-
carado com “angústia” quando se assiste 
“à destruição da escola pública”.
Por essa razão, sublinhou que é preciso “não 
desistir e continuar a com o exemplo a luta 
para que os JJB aconteçam outra vez”.

MEDALHA DE HONRA NOS
50 ANOS DOS JJB

Augusto Valegas, por deliberação da Câ-
mara Municipal do Barreiro, aprovada por 
unanimidade, no dia 9 de Novembro de 
2014, foi distinguido a título póstumo com 
a «Medalha de Honra», neste ano que se 
assinalam os 50 anos dos primeiros Jogos 
Juvenis do Barreiro.
Recorde-se que no ano de 1987, foi agracia-
do com o Galardão «Barreiro Reconhecido», 
na área do Associativismo.

PUB
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