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Barreiro tem 5000 fogos desocupados 
e 2000 fogos autorizados a construir
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ASSOCIAÇÃO  
DE PROPRIETÁRIOS

DO BARREIRO

“Temos que ser mais
participativos no

tecido urbanístico
do Barreiro»

CÂMARA SAÚDA 
NUNO BELCHIOR  
Campeão do Mundo
de Futebol de Praia

DAVID SOBRAL 
ASTRÓNOMO DO BARREIRO 
Lidera descoberta da galáxia CR7 que revela 
as primeiras estrelas do Universo
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FESTAS DO BARREIRO 2015

Um ponto de encontro e convívio
AS FESTAS DO BARREIRO SÃO ANUALMENTE UM PONTO DE ENCONTRO E CONVÍVIO. PROPORCIONAM NA SUA DIVERSIDADE DE ESPAÇOS E ANIMAÇÃO 
SÓCIO-CULTURAL UM ENCONTRO COM O PULSAR DA CIDADE E DO CONCELHO.
AQUI FICAM ALGUMAS IMAGENS DO DIA DE ABERTURA DAS FESTAS DO BARREIRO 2015. 
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

A sessão de Abertura das Festas do 
Barreiro contou com a presença de 
diversas personalidades da região, 
autarcas de diferentes força politicas 
e dirigentes associativos.
A fanfarra dos Bombeiros Voluntários 
do Barreiro – Corpo de Salvação Pú-
blica com ritmo e jovialidade assinalou 
o arranque do evento.

TEMA DAS FESTAS
A “INTERCULTURALIDADE”

Fernanda Ventura, da Comissão de Fes-
tas do Barreiro 2015, sublinhou que o 
tema das festas a “interculturalidade” 
cujo objectivo é – “dar uma maior vi-
sibilidade ao conjunto de culturas que 
se cruzam no nosso concelho e que 
constituem, sem dúvida alguma, um 
enriquecimento do nosso espaço cul-
tural”.
Referiu que – “dando continuidade à 
transformação do desenho de implan-
tação das festas” procurou a Comis-
são aproximar o espaço na ligação das 
Festas ao rio.

“As Festas do Barreiro não perdendo o 
seu cariz popular se transformem num 
espaço de convívio dos barreirenses 
e não só”, disse.

FAZER MAIS E MELHOR
EM PROL DO BARREIRO

Fernanda Ventura, salientou que este 
ano foi retomada uma antiga tradição, 
indo ao “baú das memórias” buscar a 
colocação o evento de colocação do 
mastro, um mês antes das festas terem 
o seu inicio.
“Será sempre objectivo da Comissão 
fazer mais e melhor em prol do Barreiro 
e da sua população”, salientou, acres-
centando que ainda – “temos muito 
que aprender”.
Um povo que sonha

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, agradeceu a to-
dos os que contribuíram para erguer as 
Festas do Barreiro, quer às associações, 
quer aos trabalhadores da autarquia, 
assim como aos artistas, desportistas 

artesãos e participantes na MEI.
“Quero fazer uma saudação muito 
particular ao povo do Barreiro, um 
povo sofrido, mas um povo que sonha, 
que combate, que intervém, que não 
desiste, que não abdica, que procura 
concretizar os seus sonhos e os seus 
objectivos”, salientou o autarca.
Recordou que – “sempre foi assim, 
no passado e é assim no presente e 
com certeza será assim no futuro. até 
porque, esta é uma semente, uma raiz 
que profundamente nos marca, uma 
raiz de intervenção de intervenção, 
de construção, de solidariedade e de 
associativismo”.

CONSTRUIR UM BARREIRO MELHOR

O Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro referiu que a presença da au-
tarquia nas festas do Barreiro tem como 
tema – “memória e futuro”, apontando 
os caminhos de futuro, com novas tec-
nologias, um exemplo numa – “aposta 
de construir um Barreiro melhor”
“Vivemos tempos exigentes e difíceis”, 
disse, e lançou o repto que – “é preciso 
sorrir perante as dificuldades”.
Expressou o desejo que as Festas do 
Barreiro 2015 sejam um ponto de en-
contro e de convívio, um “tempo para 
esquecer as dificuldades”.  

FESTAS DO BARREIRO 2015 

Um «tempo para esquecer as dificuldades»
CARLOS HUMBERTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, NA SESSÃO DE ABERTURA DAS FESTAS DO BARREIRO 2015, EXPRESSOU O 
DESEJO QUE AS FESTAS DO BARREIRO 2015 SEJAM UM PONTO DE ENCONTRO E DE CONVÍVIO, UM “TEMPO PARA ESQUECER AS DIFICULDADES”. 
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DAVID SOBRAL INVESTIGADOR DO BARREIRO 

Liderou equipa que descobriu a galáxia CR7 
que revela as primeiras estrelas do Universo

SAUDAÇÃO A NUNO BELCHIOR

Campeão do Mundo de Futebol de Praia

João Lourenço recebe distinção
europeia de «Embriologista Clínico»

Faleceu Joaquim Grilo
«O General do Cravo»

David Sobral, do Barreiro,  do Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) lide-
rou  uma equipa internacional de astróno-
mos, do Instituto de Astrofísica e Ciências 
do Espaço (IA) e da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa (FCUL) que 
descobriu aquela que é a galáxia mais bri-
lhante alguma vez encontrada no início do 
Universo. A equipa encontrou ainda, pela 
primeira vez, fortes indícios da existência 
da primeira geração de estrelas.
Há muito que os astrónomos previram a 
existência de uma primeira geração de 

estrelas formadas a partir do material pri-
mordial do Big Bang. As primeiras estrelas 
devem ter sido enormes - várias centenas 
ou mesmo milhares de vezes mais massi-
vas que o Sol - extremamente quentes, e 
com um tempo de vida de apenas alguns 
milhões de anos. 

Estas primeiras estrelas, extremamen-
te brilhantes e até hoje apenas previstas 
teoricamente, criaram os primeiros ele-
mentos5 necessários para formar es-
trelas como o Sol e para que possamos 

existir. Porém, até agora, nenhuma busca 
internacional teve qualquer sucesso.
David Sobral comentou para o «Rostos»: 
“Decidimos seguir um caminho totalmen-
te diferente do resto do Mundo, e fizemos 
um mapeamento de grandes áreas do céu. 
Sabíamos que o risco de procurar onde 
ninguém procura era facilmente compen-
sado por descobertas inesperadas, algo 
importantíssimo em Ciência. Foi fantás-
tico quando descobrimos a galáxia CR7, a 
mais luminosa alguma vez encontrada no 
Universo primitivo.” 

Na sua reunião pública, realizada nas ins-
talações do Sporting Clube Lavradiense, 
a Câmara Municipal do Barreiro, aprovou 
por unanimidade uma saudação ao atle-
ta Nuno Belchior, campeão do mundo de 
Futebol de Praia.

A proposta de saudação foi apresentada 
por Regina Janeiro, vereadora responsá-
vel pela área do Desporto, e foi aprovada 
por unanimidade pelo executivo munici-
pal.
«O atleta Nuno Belchior tem alcançado 

um grande êxito nas diversas competi-
ções em que tem participado, quer em 
termos de clubes, quer integrado na 
seleção nacional de Futebol de Praia. No 
presente ano, contribuiu de forma rele-
vante para que Portugal alcançasse a 
Medalha de Bronze nos primeiros Jogos 
Europeus realizados em Baku, no Azer-
baijão, e subiu ao patamar mais elevado 
desta modalidade, almejando o título de 
Campeão Mundial de Futebol de Praia 
no Campeonato do Mundo, cuja final 
decorreu no passado dia 19 de Julho em 

Espinho, Portugal.” – refere a saudação. 
“Sendo considerado como um dos me-
lhores jogadores do mundo desta mo-
dalidade, às suas enormes qualidades 
técnicas e táticas, acrescenta caracte-
rísticas humanas que o distinguem. O 
compromisso, a dedicação e o empenho 
que demonstrou como “padrinho” do 
Torneio que inaugurou o Campo Munici-
pal de Futebol de Praia foram prova dis-
so.”, é sublinhado no texto aprovado por 
unanimidade. 

Segundo divulgou a Ava Clinic de Lisboa, 
João Lourenço, natural do Barreiro, conquis-
tou – “ com muito mérito, o título de “Em-
briologista Clínico” concedido pela Socieda-
de Europeia de Medicina da Reprodução e 
Embriologia (ESHRE)”.

De referir que, João Lourenço é filho da Psi-
cóloga Fátima Lourenço, que exerce fun-
ções no Serviço de Psiquiatria do Hospital 
do Barreiro.

Faleceu Joaquim Grilo, um figura 
que muitos recordam e vai ficar na 
memória de muitos barreirenses.
Em todas as manifestações do 25 
de Abril, ou outras, lá estava ele, 
sempre com o seu cravo e erguen-
do, num mastro bem alto, as ban-
deiras do seu orgulho, a bandeira 
Portuguesa ou a bandeira do PCP.
Um homem que iremos recordar, 
principalmente pela sua humildade 
e seu sorriso aberto.

Foto - José A. P. Batista



HORIZONTAIS: 2- Elevado a cidade em 1984 (28/06), as suas 
Festas são em honra de Nossa Senhora do Rosário. 9- Ex-
traterrestre. 11- Filtrar. 12- A minha pessoa. 13- Palco das (...), 
onde acontecem os principais concertos das Festas do Barrei-
ro. 14- Procedo. 17- Eles. 18- Grande massa de água salgada. 
20- Cálcio (s.q.). 21- Quociente de inteligência (sigla). 23- Es-
cutavas. 26- 1ª Maratona (...) Dance Party, aula aberta e evento 
de solidariedade social, no Palco das Marés (dia 9). 28- Tejo é 
nome de um. 29- Podia se o «areal» de Alburrica ou «areal» 
do Mexilhoeiro, aqui apenas precisamos das suas consoantes. 
30- Reduza a pó. 32- Dei som ou tom forte. 33- Interjeição que 
exprime admiração. 34- Esteve em fogo. 35- Prefixo (nega-
ção). 36- Em maior quantidade. 38- Exista por muito tempo. 
40- Pega. 41- Transporte gratuito em veículo (popular).

VERTICAIS: 1- Desporto náutico com grande tradição no Bar-
reiro. 3- Parte do lombo dos bovinos entre a pá e o cachaço. 

4- Flor da roseira. 5- Rádio (s.q.). 6- Época. 7- Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de corrente. 8- Al-
ternativa. 10- Palco das (...), espaço das Festas que convida à 
animação, convívio e petiscos. 15- Área da (...) e Desporto, um 
dos espaços mais animados das Festas. 16- Associação Cultu-
ral e Desportiva (Surf Urbano – Skate - Ambiente). 19- Grande 
porção (popular). 20- Mickael (...), artista em palco na abertura 
das Festas (dia 7). 22- O âmago. 24- Pátria de Abraão. 25- Se-
gundo. 26- Zircónio (s.q.). 27- (...) Electro, banda em palco no 
encerramento das Festas (dia 16). 30- Senão. 31- Associação 
Desenvolvimento Artes e Ofícios (na antiga sede dos Bombei-
ros do Sul e Sueste). 33- Gosta muito de. 37- Avançava. 39- 
Interjeição designativa de dor.

As letras que ficam nos círculos formam uma tradição recupe-
rada este ano, também conhecida por «Painel».
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Recomendação aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal

Sugere disponibilização na Biblioteca Municipal 
de material sobre temáticas LGBTI

suplemento rostos
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Na última reunião da Assembleia Municipal 
do Barreiro, foi aprovada por unanimidade, 
uma recomendação no sentido que na Bi-
blioteca Municipal do Barreiro  exista “equi-

didade com restante documentos” e seja 
garantida  a “disponibilização de material 
literário e/ou audiovisual que aborde temá-
ticas LGBTI – lésbica, gay, bissexual, transe-
xual e intersexo”.
A recomendação apresentada pela depu-
tada municipal Jeorgete Teixeira, do Bloco 
de Esquerda, refere que – “nas Bibliotecas 
públicas, como noutras instituições  cultu-
rais, podem  entrar e permanecer formas 
de preconceito e discriminação que são hoje 
em dia inaceitáveis e que, por vezes, entram 
mesmo em conflito com os avanços legisla-
tivos e sociais registados na sociedade por-
tuguesa”.
Sublinha-se que as Bibliotecas devem – 

“criar atmosferas inclusivas” que facilitem o 
acesso a todas/os independentemente do 
seu sexo, identidade de género ou orienta-
ção sexual.
Recorda-se que – “têm sido produzidos di-
versos documentos impressos e audiovi-
suais que abordam e incluem a diversidade 
da dimensão lésbica, gay, bissexual, trans-
sexual e intersexo – LGBTI”.
“Documentos esses que deverão estar pre-
sentes na Biblioteca Municipal do Barreiro e 
aí serem disponibilizados em equidade com 
os restantes materiais de leitura”, é subli-
nhado.

DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL  

QUE ABORDE TEMÁTICAS LGBTI

Nesse sentido os deputados municipais, 
aprovaram por unanimidade – PCP/CDU, 
PS, PSD, BE e MCI – recomendar que a Bi-
blioteca Municipal do Barreiro – “crie sec-
ções que permitam a disponibilização de 
material literário e/ou audiovisual que abor-
de temáticas LGBTI em equidade com ou-
tros documentos”.
Por outro lado, que a criação desta secção 
seja implementada – “assegurando que a 
classificação documental bem como o ar-
ranjo espacial dessa colecção consagre um 
direito de cidadania e não uma discrimina-
ção”. 

PUB

SOLUÇÕES:
HORIZONTAIS:
2- BARREIRO. 9- ET. 11- COAR. 12- EU. 13- MARÉS. 14- AJO. 17- OS. 18- MAR. 20- CA. 21- QI. 23- OUVIAS. 26- ZUMBARREIRO. 28- RIO. 29- RL. 30- 
MOA. 32- TOEI. 33- AH. 34- ARDEU. 35- IN. 36- MAIS. 38- DURE. 40- ASA. 41- BOLEIA.
VERTICAIS:
1- REMO. 3- ACÉM. 4- ROSA. 5- RA. 6- ERA. 7- REO. 8- OU. 10- TASQUINHAS. 15- JUVENTUDE. 16- GASOLINE. 19- ROR. 20- CARREIRA. 22- IMO. 
24- UR. 25- II. 26- ZR. 27- AMOR. 30- MAS. 31- ADAO. 33- AMA. 37- IA. 39- UI.

CRUZADAS
Paulo Freixinho        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



O projecto nasceu, no Barreiro, há cerca de 
dois meses, por iniciativa de Bruno Lavos 
e Cabós Gonçalves, chama-se - «Street 
Workout- Barreiro 2830» .
Neste momento envolve cerca de 36 pes-
soas com idades compreendidas entre os 
12 e 60 anos.

“ESTE É UM PROJECTO QUE VALORIZA
O BARREIRO E OS SEUS TALENTOS”,
SUBLINHA BRUNO LAVOS.

«Street Workout» é uma modalidade de 
desporto de rua, que visa a prática do exer-
cício físico através da utilização do peso do 
corpo. 
O objectivo é a prática do desporto na rua 
e nos parques.
Utilizam com regularidade para treinos 
o Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita – 
Avenida da Praia – porque querem treinar 
e desfrutar da beleza da paisagem.
Na conversa com o jornal «Rostos» Bruno 
Lavos salientou que – “queremos contri-
buir para dar vida a este espaço, dar-lhe 
e vida e contribuir para que seja utilizado 
para praticar desporto”.

EQUIPAMENTO PRECISA
SER REMODELADO

“O equipamento que aqui existe é velho e 
precisa de ser remodelado. Mesmo aquele 
equipamento que existe não é suficiente”, 
refere Bruno Lavos.
Por outro lado, sublinha que para a prática  
«Street Workout»  existem equipamentos 
específicos.
“Para treinos preparatórios de provas de 
competição tenho que me deslocar para 
os Olivais ou para o Pinhal Novo”, sublinha 
Gonçalo Furtado, atleta do Barreiro, que este 
ano sagrou-se campeão nacional e o ano 
passado foi vive campeão Nacional.
Refira-se que Gonçalo Furtado, no dia 25 
de Julho, esteve em Moscovo, como repre-
sentante de Portugal, no Campeonato do 
Mundo de «Street Workout».

ESTE É UM PROJECTO
QUE VALORIZA O BARREIRO

Bruno Lavos, salienta que a instalação do 
equipamento necessário para a prática de 
«Street Workout» é muito caro, mas, acre-
dita que é possível envolver parcerias com 

fabricantes da Hungria, Polónia, Espanha ou 
até mesmo de Portugal, e trazer uma marca 
de referência para o Barreiro.
“Temos praticantes e temos no Barreiro um 
viveiro de campeões nacionais e o Barrei-
ro não consegue evoluir na competição se 
não criar mais condições. Hoje treinamos 
pendurados nas árvores”, refere Gonçalo 
Furtado.
 “É importante remodelar esta zona da 
Avenida da Praia” , sublinha Bruno Lavos.
“Este é um projecto que valoriza o Barreiro 
e os seus talentos”, acrescenta.
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«STREET WORKOUT - BARREIRO 2830» DÁ VIDA À AVENIDA DA PRAIA

«Temos praticantes e temos no Barreiro 
um viveiro de campeões nacionais»
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«QUEREMOS CONTRIBUIR 
PARA DAR VIDA A ESTE 

ESPAÇO, DAR-LHE E VIDA 
E CONTRIBUIR PARA QUE 

SEJA UTILIZADO PARA 
PRATICAR DESPORTO»
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CARLOS HUMBERTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

«O projecto Arco Ribeirinho Sul não está em causa, 
não foi posto em causa, deu passos atrás»

FESTAS DO BARREIRO
«Um momento em que ganhamos forças,
em que revemos amigos e que convivemos»

PUB
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CARLOS HUMBERTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

A chamada “cidade aeroportuária” deve ter em conta 
os antigos territórios industriais no Barreiro e Seixal.
. Terceira Travessia do Tejo não é inviável

Carlos Humberto, Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro em conversa com o jornal «Rostos», faz uma 
abordagem do trabalho realizado, analisa projectos 
estruturantes que vão ser decisivos para o futuro 
do concelho do Barreiro, nomeadamente o Terminal 
de Contentores, o novo aeroporto no Montijo, o Arco 
Ribeirinho Sul ou a Tereira Travessia do Tejo.
Uma conversa aberta, sem agenda, que decorreu a 
sabor da pena, proporcionando uma abordagem de 
projectos e problemas da vida do concelho.

PRIMEIRO MANDATO FOI GALVANIZADOR

Após 10 anos no cargo de presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, marcado por um período de 
grande crise, como se sente?
“Posso dizer que tenho um sentimento muito contra-
ditório, por um lado a consciência do muito que falta 
fazer, os problemas estruturais do concelho que, no 
essencial, mantêm-se, ainda que tenham existido 
transformações nestes dez anos.
Depois, um sentimento que, dei de mim, muito para 
a minha terra neste dez anos.
De facto, ao longo da minha vida nunca me desliguei 
do Barreiro, mantive sempre uma profunda ligação 

à terra onde cresci e sempre vivi, mas, na realidade, 
estes últimos dez anos, foram de uma dedicação 
quase exclusiva ao Barreiro.
Foram anos com períodos e momentos diferentes. 
O primeiro mandato foi galvanizador, com uma ideia 
e aposta que era possível invertermos o ciclo difícil 
que o Barreiro atravessava.
No segundo mandato tudo isto foi posto em causa e 
foi marcado por grandes angústias. Foram momentos 
difíceis que a autarquia passou, quer do ponto de 
vista financeiro, quer do ponto de vista de recursos 
humanos, quer do ponto de vista da capacidade de 
resposta, até pelas medidas que fomos obrigados a 
tomar, por decisões do Governo e da Troika. Foram 
momentos angustiantes.
Penso que este terceiro mandato, pode ser um 
mandato de alguma serenidade, de alguma acalmia 
e uma consolidação de uma visão estratégica que 
tínhamos quando entrámos para a Câmara e fomos 
consolidando.
É, portanto, um turbilhão de sentimentos dificilmente 
expressos em palavras, e principalmente em palavras 
que tenho que sintetizar, numa leitura destes dez anos.
Mas, também, penso que ainda não estamos em tem-
po de balanço, ainda estamos em tempo de construir 

o presente e semear futuro.”

UMA FORMA DE FAZER POLÍTICA

Nesta reflexão nota-se que o 1º mandato foi marcado 
por uma ideia galvanizadora, centrada em quê?
“Eu diria que foi centrado em diversos projectos, al-
guns mais substanciais, nomeadamente em torno 
das acessibilidades do concelho, para o exterior e 
com o território da Baía do Tejo.
Refiro a perspectiva que havia de dinamizar o território 
da Baía do Tejo, do ponto de vista do emprego e do 
desenvolvimento económico, um projecto que era 
marcante para o Barreiro, para a região e para o país.
A forma como começámos a olhar, de maneira dife-
rente, para a frente ribeirinha, mais de acordo ao que 
ao longo dos anos, no essencial, foi a vida do concelho.
A importância que demos a Coina como polo de de-
senvolvimento regional.
Também, devo referir, um conjunto de ideias que 
marcaram o mandato e que marcam os diferentes 
mandatos, nomeadamente, uma forma de fazer po-
litica, no estreitar as relações com as pessoas, com 
as entidades e todos aqueles que intervêm na vida 
do concelho, porque todos são indispensáveis para 
construir a vida do Barreiro.

ARCO RIBEIRINHO SUL NÃO FOI POSTO EM CAUSA

Uma ideia marcante desse mandato foi a Terceira 
Travessia do Tejo e o projecto do Arco Ribeirinho Sul. 
Tudo isso está perdido?
“A minha convicção mais profunda é que o projecto 
Arco Ribeirinho Sul deu passos atrás, mas, o pro-
jecto Arco Ribeirinho Sul não foi posto em causa, e, 
portanto, é preciso continuar de forma persisten-
te, multifacetada, construindo muitas pontes, com 
entidades, com sectores, para dar consistência ao 
projecto do Arco Ribeirinho Sul e a sua concretiza-
ção com carácter nacional e essencial para a Área 
Metropolitana de Lisboa.
Eu tenho a convicção profundíssima que a Área Me-
tropolitana de Lisboa só assumirá um papel no país, 
quando olhar de forma distinta para os concelhos do 
Arco Ribeirinho Sul – Almada, Barreiro, Seixal, Moita, 
Montijo e Alcochete -  e quando olhar para a margem 
sul, só assim a região de Lisboa pode contribuir para 
o desenvolvimento do país.
Mais que um problema local, ou regional de Setúbal é 
do interesse da Área Metropolitana de Lisboa e do país.
Por tudo isso, eu acho, que o projecto do Arco Ribei-
rinho Sul não está posto em causa, não foi posto em 
causa, apenas deu passos atrás.”

TERCEIRA TRAVESSIA DO TEJO NÃO É INVIÁVEL

“Relativamente à Terceira Travessia do Tejo, o que 
penso, é a minha opinião, que, mais cedo, ou mais 

tarde, vai ser concretizada. 
Admito que a Terceira Travessia do Tejo teve atrasos, 
retrocessos no tempo, mesmo significativos, mas digo, 
não me parece que seja um projecto inviável, tanto 
mais que Portugal precisa de uma ligação à Europa, 
seja TGV ou de alta velocidade, e, como sabemos 
a Terceira Travessia do Tejo é indispensável neste 
projecto de ligação a Espanha e à Europa.
O país tem vindo a dizer, em palavras, que Portugal 
tem ser a porta atlântica da Europa. Sobre isto es-
tamos de acordo.
Mas, na verdade, Portugal só se assumirá como porta 
atlântica da Europa, se tiver ligações, e essas ligações 
são aeroportuárias, portuárias, de navegabilidade, 
ferroviárias e rodoviárias.
Por isso continuo a considerar que a Terceira Travessia 
do Tejo, do ponto de vista da ligação de Portugal com 
a Europa é importante, e, continuo a considerar que 
ela, do ponto de vista da ligação da margem sul à 
margem norte, de forma a transformar Lisboa numa 
cidade-região, numa cidade de duas margens, numa 
cidade polinucleada, numa cidade de cidades, a Terceira 
Travessia do Tejo, é importante.
Além de que, quer do ponto vista ferroviário, quer do 
ponto de vista rodoviário, especialmente, para esta 
bacia do Barreiro, Seixal, assim como, para parte sig-
nificativa da Moita, de Sesimbra e até de Palmela, por 
tudo isto, e pelo avolumar de tráfego na Ponte 25 de 
Abril, acabará por ser necessária a construção da 
Terceira Travessia do Tejo.

LIGAÇÃO DIRECTA DO BARREIRO 
À PONTE VASCO DA GAMA

Pelo que é apontado pelo Governo e até, com a con-
cordância do Partido Socialista, a solução Montijo é 
a aposta para o alargamento do aeroporto de Lisboa. 
Como encara esta opção?
“Mantenho a posição que sempre tive, sou defensor 
da solução que aponta para o arranque da chamada 
fase zero do novo aeroporto, no Campo de Tiro de 
Alcochete. Esta era a opção que eu decidia.
Pelo que é dito, a solução Portela +1 é a que prova-
velmente vai avançar, esta não é aminha opção, até 
porque, é preciso ponderar um problema que não é 
pequeno, que são os cones de aproximação dos aviões 
à base aérea do Montijo, por uma parte do concelho 
do Barreiro e também do concelho da Moita.
Se a opção for a Portela + 1, na Base Aérea do Montijo, 
sendo concretizável, temos que analisar como isso 
pode beneficiar a região e o concelho do Barreiro.
Por isso temos vindo a analisar uma ligação directa 
do Barreiro à Ponte Vasco da Gama, articulada com a 
Ponte Barreiro – Seixal, isso, de alguma forma, podia 
ser um contributo do novo aeroporto para melhorar 
as acessibilidades na Península de Setúbal, e muito 
importante para o concelho do Barreiro, que ficaria 
com duas novas ligações, que o aproximava das duas 
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pontes.
Estas duas ligações no Tejo e no Coina, aproximariam 
duas zonas com pólos logísticos importantes – como 
o território da ex- CUF, no Barreiro e o território da 
Siderurgia Nacional e também na Margueira, e, de 
facto isto tem muita importância, porque, todos temos 
presentes que estudos mais aprofundados sobre o 
novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete, o que se 
previa é que a chamada “cidade aeroportuária”, não 
se situava nos terrenos adjacentes do aeroporto, em 
Rio Frio, mas sim nos antigos territórios industriais, 
particularmente no Barreiro e Seixal.
De alguma forma, esta ideia pode, e deve, ser retoma-
da, sendo adaptada, no âmbito da solução Portela +1.”

QUESTÃO DO AEROPORTO 
FOI SEMPRE ACOMPANHADA

“Já agora, gostava de referir, que há uma parte da 
minha intervenção, enquanto presidente da Câmara 
que é pública, mas há uma parte da minha interven-
ção, que considero institucional, de diálogo na procura 
de soluções, essa, de facto, é menos pública, e, não 
deve na minha opinião ser tornada pública, porque 
os processos têm desenvolvimentos.
O que quero dizer é que acompanhei sempre, muito de 
perto, com a intervenção adequada e que foi possível, 
esta matérias de importância regional, para salientar 
que a questão do aeroporto foi sempre acompanha-
da, por parte do Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, de forma muito atenta e. interventiva.”

GOVERNO TEM VINDO A DESENVOLVER PROJECTO

O projecto Intermodal está na ordem do dia, mas, 
por exemplo, não consta do Programa Eleitoral da 
Frente Eleitoral que compõe o actual governo. Como 
interpreta isto?
“Não significado a essa matéria. O projecto intermodal 
do novo Porto no Barreiro, tem vindo a fazer o seu 
caminho, que tem tido uma atenção do Presidente 
da Câmara do Barreiro, mesmo quando o projecto 
não estava em cima da mesa.
Sempre nos batemos, e todos os presidentes da 
Administração do Porto de Lisboa, com quem tive 
oportunidade de contactar, sabem dessa nossa pre-
tensão de dar atenção e valorização da actividade 
portuária no Barreiro, com propostas concretas.
O projecto do Porto de Lisboa no Barreiro está a fazer 
o seu caminho, o concurso de estudo de impacto 
ambiental e estudo prévio estão a decorrer. Foi apro-
vada uma candidatura, por Bruxelas, de estudos e 
trabalhos relacionados com este Terminal, eu diria, que 
esta é uma boa noticia, na medida em que Bruxelas 
está disponível para financiar esses estudos, quer 
dizer se os estudos vierem a comprovar, e, como 
tudo indica comprovarão a viabilidade do Terminal, 
então, Bruxelas, certamente, estará disponível para 
apoiar o financiamento de obras relacionadas com a 
concretização do Terminal.
Essas é que são as boas noticias. Agora, nós sabemos 
e sempre soubemos, que a actividade portuária, e 
particularmente a actividade portuária em Portugal, 
com a importância que tem e que vai ter, mobiliza 
muitos interesses, muitos meios económicos e fi-
nanceiros, por isso, é natural que hajam hesitações, 
a todos os níveis.
Não quero concluir que o PSD e o CDS, quando no 
seu programa não referem o Terminal, por razões de 
pressão, ou por razões meramente eleitorais, o facto 
é que não referem, mas, na verdade, é este Governo, 
através de várias estruturas e entidades, tem vindo 
a  desenvolver este projecto.

Não quero acrescentar valor substancial, não deixo 
de constatar que no Programa Eleitoral do PSD e CDS, 
não há referência a este Terminal.”
 
MOINHOS - ADQUIRIR PARA INTERVIR

Os Moinhos de Alburrica são propriedade da Câmara 
Municipal do Barreiro. Há alguma ideia concreta sobre 
projectos a desenvolver?
“Os três Moinhos de Vento de Alburrica são proprie-
dade da Câmara. Temos o Moinho de Maré, o Moinho 
Pequeno que é propriedade da Câmara, e existe um 
acordo para a compra do Moinho Grande.
Ainda há mais dois Moinhos de Maré que são privados.
Nós consideramos, como temos afirmado, este é um 
importantíssimo património paisagístico, ambiental, 
mas também do ponto de vista de memórias, por 
isso, é nossa convicção que temos que continuar a 
trabalhar no sentido de manter as intervenções na 
zona ribeirinha, nos Moinhos, nas caldeiras, em todas 
as zonas à volta dos Moinhos.
A nossa intenção é adquirir para intervir, indo aos 
poucos, revitalizando e requalificando.

Alburrica tem uma grande riqueza de paisagem e am-
biental, portanto, é nossa intenção continuar a intervir, 
assim como na zona do Clube Naval do Barreiro.
Admitimos, ainda este ano intervir em Alburrica, nos 
acessos aos Moinhos de Vento, desenvolvendo uma 
limpeza ais profunda, mas, também é nossa inten-
ção intervir no Moinho Pequeno e, pelo menos, nas 
comportas do Moinho Grande.
Queremos manter uma intervenção permanente 
naquela zona.
Temos candidaturas apresentadas a Bruxelas, já apro-
vadas, no âmbito do Pacto da Área Metropolitana de 
Lisboa, que visam intervenções no Moinho Pequeno 
e nos Moinhos de Vento.”

INTERVENÇÃO NA ZONA RIBEIRINHA.

“E, não queremos ficar por aqui na intervenção na 
zona ribeirinha, queremos ir mais longe, temos pro-
postas e projectos, nomeadamente acabar a zona do 
POLIS, no ano 2016.
Para nós, toda a zona ribeirinha, do Lavradio a Coina, 
integra-se nesta visão que temos de intervenção 
na zona ribeirinha.
O Porto se vier, como esperamos, dará uma boa ajuda 
na recuperação da zona ribeirinha, e, naturalmente, 
pode dar uma grande ajuda, na recuperação da zona 
do Lavradio, embora, ali, existam problemas que te-
mos que ter em conta, os Montes de Gesso.- como 
se diz em linguagem corrente – e, outro, a existência 
de uma frente de rio com fábricas.
Depois, existem na zona ribeirinha, quer no Lavradio, 
quer noutras zonas do concelho, áreas de actividade 
particular, com barracas de pescadores, que temos 
que analisar com muita atenção, situações que devem 

ser abordadas numa gestão de muita proximidade.”

SITUAR DEGRADAÇÃO NO 
BARREIRO VELHO É PARCIAL

Foi assinado um protocolo com a Policia de Segurança 
Pública, que se vai instalar na zona do Barreiro Velho. 
Uma das queixas das pessoas da zona é a insegurança 
e a degradação do ambiente, até devido à ocupação 
de casas. Como acompanha esta situação? 
“Sobre esta matéria é preciso analisar que a autarquia 
acompanha a situação  e medidas que são tomadas, 
por vezes isoladas, inserem-se numa estratégia glo-
bal, porque a estratégia global concretiza-se com o 
conjunto de pequenas medidas, que parecem que 
são isoladas.
O Barreiro Velho é um problema sério, por razões 
materiais, económicas e até emocionais. É preciso 
olhar a realidade, tentar perceber essa realidade e os 
porquês dessa realidade e pensar como é possível 
intervir para a alterar.
Mas, o Barreiro tem 5.000 fogos desocupados. O 
Barreiro tem 2.000 fogos que estão autorizados e 

que não são construídos.
Portanto, situar a degradação física do edificado no 
concelho do Barreiro, apenas no Barreiro Velho é 
uma avaliação parcial.”

BARREIRO VELHO TEM 
UMA DIMENSÃO FÍSICA E EMOCIONAL

“O Barreiro Velho tem uma dimensão física, uma 
concentração e tem um problema emocional. Mui-
tas pessoas nasceram ou viveram parte da sua vida 
no Barreiro Velho, ou tem ali familiares. Ou a geração 
mas nova foi ali que viveu e vive os convívios da noite.
Eu nasci ali e sempre vivi ali, foi ali a minha juventude e a 
minha vida. Recordo o toque da buzina dos Bombeiros, 
quando havia fogos, a minha equipa do Casalense, 
que participou nos Jogos Juvenis o Teatro-Cine e os 
Ferroviários e a Escola Conde Ferreira. Fui dirigente 
de «Os Penicheiros» e do Luso.
O Barreiro Velho é tudo isto, estas memórias.
Não se resolve o problema do Barreiro Velho com 
afirmações e com ideias brilhantes que depois é 
preciso concretizar. 
A generalidade da propriedade do Barreiro Velho é 
privada, alguma micro propriedade, alguma dela com 
diversos herdeiros, que nem sempre se entendem uns 
com os outros, os preços dos terrenos e das casas 
no Barreiro Velho não é barato.
No meio de tudo isto, a Câmara Não tem meios finan-
ceiros para adquirir o Barreiro Velho, ou parte signifi-
cativa do Barreiro Velho, mas mesmo que tivesse para 
adquirir, o problema é depois o que se faz, porque é 
preciso recuperar, é preciso desocupar.
Nós, temos feito tudo o que é possível, acreditamos 
que é possível ir mais longe, em tudo na vida é possível 
ir mais longe, por exemplo o que estamos a fazer com 

o Café Barreiro. Pergunto: é esta a solução ideal? Se 
calhar não é. Mas, o que nós quisemos foi resolver um 
problema, porque as soluções ideais não resolvem. 
Assim como encontrámos uma solução para a Escola 
Conde Ferreira, com um conjunto de associações.
Definimos isenções de custos na recuperação de 
casas, no caso do IMI baixámos.
Intervimos de forma significativa na Avenida da Praia 
e na Migue Pais, no largo da Igreja, vamos intervir 
em 2016 e 2017, em alguns espaços públicos no 
Barreiro Velho.
Mas, todas estas medidas não invertem a situação.”

DESERTIFICAÇÕES DOS CENTROS HISTÓRICOS 
NO PAÍS

“Porque, quero recordar, que o problema das deser-
tificações dos centros históricos, não é um problema 
do Barreiro. Veja-se o país.
O problema de fundo está ligado a perda de população 
e à perda de emprego no que diz respeito ao Barreiro. 
E, não esqueçamos que há estudos que referem que a 
população do país vai baixar, está previsto que vamos 

perder 1 milhão de habitantes na próxima década.
Mas o país tem casas e estrutura de funcionamento 
das cidades e do país para o número de habitantes 
que hoje temos, não para o que vamos ter e perder, 
portanto a tendência será haver cada vez mais casas 
desabitadas.
No Barreiro, ou há investimentos âncora que per-
mitam mudar, esta perda de população, ou é ine-
vitável, tal como no país e na Área Metropolitana, 
perder população”.

FÁBRICA VAI ARRANCAR EM PALHAIS
 
A propósito de investimentos âncora a nova fábrica 
anunciada para Palhais sempre vai avançar?
“Queremos que sim, Pediram para fazer movimen-
tação de terras, quer dizer que em principio é para 
avançar. A informação que nós temos é que sim, não 
tenho informação sobre o período previsto para a 
concretização das obras.

SITUAÇÃO FINANCEIRA ESTÁ EQUILIBRADA

Financeiramente como vai a Câmara Municipal do 
Barreiro?
“A Câmara tem feito um esforço imenso, imenso, eu 
diria que perante este esforço a Câmara está numa 
situação razoável.
Há receitas que se mantêm estáveis, outras baixaram 
ligeiramente, outras estão significativamente abaixo.
Nós estamos a tomar medidas, o que posso afirmar 
é que nós recuperámos significativamente a situação 
financeira e está equilibrada.

S. P.

PUB

«O BARREIRO VELHO TEM UMA DIMENSÃO FÍSICA,  
UMA CONCENTRAÇÃO E TEM UM PROBLEMA EMOCIONAL. 
MUITAS PESSOAS NASCERAM OU VIVERAM PARTE  
DA SUA VIDA NO BARREIRO VELHO, OU TEM ALI  
FAMILIARES. OU A GERAÇÃO MAS NOVA FOI ALI 
QUE VIVEU E VIVE OS CONVÍVIOS DA NOITE.
EU NASCI ALI E SEMPRE VIVI ALI, FOI ALI A  
MINHA JUVENTUDE E A MINHA VIDA. »
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FESTAS DO BARREIRO 
Receberam no primeiro fim-de-semana 
milhares de visitantes
O recinto das Festas do Barreiro recebeu, durante o primeiro fim-de-semana, milhares de visitan-
tes, tendo como ponto alto o dia de abertura, 7 de agosto, com o espetáculo de Mickael Carreira, 
no Palco das Marés.
 Jorge Fernando, no dia 8, também cantou e encantou os barreirenses que o acompanharam nas 
letras já muito conhecidas. 
No dia 9, a noite foi dedicada ao Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade, com a 
atuação dos grupos corais do Concelho do Barreiro - “Amigos do Barreiro”, “Unidos do Lavradio”, 

“Cantalentejo”, da UTIB - e de “Os Arraianos de Ficalho”, de Serpa.
Nos palcos das Tasquinhas, da Mostra Empresarial e Institucional e da Juventude, todas as noites, 
houve muita música e animação, que se irá manter até ao final das Festas.
O desporto também tem estado presente no certame com diversas iniciativas, não só no recinto, 
como também noutros espaços como o campo de futebol de praia.

Fotos - CMB
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RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO DESEMBARQUE DO REI D. JOÃO I EM LISBOA

Animação Cultural no Cais das 
Colunas e Praça do Comércio 
O concelho da Moita animou o Cais das Co-
lunas, na Praça do Comércio, em Lisboa, com 
a reconstituição histórica do desembarque 
do Rei D. João I, acompanhado pelo seu filho 
bastardo, D. Afonso, vindo de Alhos Vedros.
O evento recordava que na quarta-feira, dia 
23 de Julho de 1415, ou seja, na antevéspera 
da partida da armada para Ceuta, D. João I 
saiu de Alhos Vedros para o Restelo. 

A Câmara Municipal da Moita e a Associação 
Cultural História e Património Alius Vetus, em 
colaboração com a Marinha do Tejo e com 
a Câmara Municipal de Lisboa, entre outras 
entidades, reconstituiram o desembarque 
do Rei D. João I, em Lisboa. 
O Rei, acompanhado pelo seu filho bastardo, 
D. Afonso, partiu do Cais da Moita, no varino 
municipal “O Boa Viagem”. 
A recriação histórica decorreu, no Cais das 
Colunas, em Lisboa.
No local marcou presença Rui Garcia, presi-
dente da Câmara Municipal da Moita.
O vice Presidente da Câmara Municipal da 
Moita, Daniel Figueiredo,  e a vereadora Vivina 
Nunes, integraram a comitiva do Rei D. João I.
«Real, real, D. João I, el rei de Portugal está 
de regresso à capital do reino», afirmava o 
Arauto – Victor Cabral - anunciando o começo 
da recriação histórica. 
O actor Nuno Nogueira, assumiu o papel de 
el rei D. João I.

DA HISTÓRIA

No século XV, Alhos Vedros tinha conquistado 
a reputação de ser uma povoação de ares 
saudáveis e aprazíveis, funcionando então 
como zona de veraneio para algumas famílias 
nobres. No ano de 1415, quando grassava 
então a peste bubónica na cidade de Lisboa, 
vitimando a rainha D. Filipa de Lencastre, D. 
João I, a pedido do seu Conselho, refugiou-
-se em Alhos Vedros para se afastar dos 

ambientes pestíferos da epidemia. 
Após a morte da rainha, os infantes reuni-
ram-se duas vezes com o seu pai, em Alhos 
Vedros. No segundo encontro, o debate foi 
acalorado e o monarca tomou a decisão final 
de dar continuidade à expedição da tomada 
de Ceuta que estava já planeada desde o ano 
de 1412. O rei manteve-se em Alhos Vedros 
por mais alguns dias, enquanto os três Infan-
tes regressaram a Lisboa para ultimarem os 
preparativos da viagem. Na quarta-feira, dia 
23 de Julho de 1415, ou seja, na antevéspera 
da partida da armada para Ceuta, D. João I 
saiu de Alhos Vedros para o Restelo, na galé 
do seu filho, D. Afonso, Conde de Barcelos. 
A decisão final da tomada da praça de Ceuta 
terá sido, de alguma forma, avaliada e pon-

derada pelo monarca enquanto esteve aqui 
alojado em Alhos Vedros, com o conhecimen-
to de um pequeno grupo de pessoas que 
privavam com D. João I. Foi uma expedição 
preparada e realizada em segredo e, como 
tal, era de todo conveniente que o seu pro-
jeto fosse apenas conhecido por um restrito 
número de pessoas, sendo os Infantes os 
seus principais protagonistas. 

Com esta iniciativa, pretendeu-se reconstituir 
a cena do desembarque do rei, D. João I, em 
Lisboa, no Cais das Colunas, acompanhado 
pelo seu filho bastardo, D. Afonso, Conde de 
Barcelos, Gomes Martins de Lemos (fidalgo 
do conselho de D. João I) e alguma da sua 
criadagem e guarda pessoal (um corpo ar-

mado de militares que estavam ao serviço 
permanente do rei e besteiros).
A reconstituição histórica contou com a par-
ticipação quinze embarcações típicas do Tejo, 
dos concelhos da Moita, Montijo e Seixal.

O cais das colunas e a Praça do Comércio 
estiveram animados com a presença de 
ranchos folclóricos, Toca a Rufar,  grupos 
de dança e muita animação.
O evento despertou a atenção de turistas e 
dezenas de fotógrafos ocorreram ao local.
Foi um dia que o concelho da Moita, recordou 
que o Tejo liga as duas margens, faz parte do 
património e identidade das duas margens, 
e, também que pelo Tejo Portugal se afirmou 
e espalhou sua língua e cultura pelo mundo. 

PUB



Segundo foi referido na Conferência de 
Imprensa, após a apresentação do Plano 
de Marketing Territorial – Arco Ribeirinho 
Sul, o projecto resulta de uma candidatura 
que conta com apoios de 40% de Fundos 
comunitários, num total de 98 mil euros.
Do valor global do Plano de Marketing,  25 
mil euros serão suportados pela Baía do Tejo 
e 6 mil euros por cada um dos municípios 
– Almada, Barreiro e Seixal.

PAÍS OLHE DE FORMA DIFERENTE
PARA A PENÍNSULA DE SETÚBAL

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, salientou que o objectivo 
do Plano de Marketing Territorial  é “dar mais 
um passo” na promoção dos territórios da 
Baía do Tejo, localizados nos três concelhos, 
dando mais “foco” ao “desenvolvimento da 
margem sul”.
Na sua opinião esta campanha não provoca 
qualquer “ruído” com outros projectos de 
promoção da plataforma portuária de Lisboa.
Salientou que é essencial que “o país olhe 
de forma diferente para a Península de Se-
túbal” e não a veja “como um deserto”, mas 
como uma região com condições de atrair 

investimento.

TEMOS QUE IR PARA A LIGA MUNDIAL

Joaquim Judas, presidente da Câmara Muni-
cipal de Almada, recordou a importância dos 
três territórios dos concelhos de Almada, 
Barreiro e Seixal, nos anos 60 e 70, como 
pólos da actividade industrial, de siderurgia, 
química e naval.
“São territórios com localização estratégica 
e de fácil acessibilidades”, salientou.
Referiu que estes agora são “territórios 
expectantes” que “têm valor por si” e, afir-
mou – “é para esse valor que se necessita 
chamar a atenção”.
Segundo Joaquim Judas, no lançamento do 
Plano de Marketing Territorial – “falta aqui 
a presença do governo”, porque para “um 
projecto desta dimensão”  deve “ser claro 
o suporte do Governo”.
“Este é um projecto de carácter nacional”, 
disse.
Na sua opinião este plano não faz concorrên-
cia aos projectos de dinamização do Porto de 
Lisboa, porque, existindo os territórios nos 
três concelhos com potencialidades  – “há 
necessidade de dar visibilidade no mercado 

mundial”.
“Temos que ir para a Liga mundial”, disse, 
nem que para tal seja necessário utilizar o 
inglês, ou outras línguas para promoção dos 
territórios.

UM PASSO IMPORTANTE 
NA PROMOÇÃO INTERNACIONAL

O presidente da Câmara Municipal de Al-
mada salientou que a importância do Arco 
Ribeirinho Sul continua a manter-se, recor-
dando que isto é a mesma coisa – “como 
o Paracetamol” está “para o Ben-u-ron”
“O Arco Ribeirinho Sul será sempre o nosso 
paracetamol”, sublinhou.
O autarca referiu que – “o nome visa o alvo 
que se pretende atingir” e “Lisboa” é uma 
referência internacional.
Joaquim Judas centrou a ideia de «Lisbon 
South Bay» na sua relação com a área que 
todos designamos de «Mar da Palha» como 
uma centralidade de uma área com poten-
cialidade económica.
Recordou que os territórios dos concelhos 
de Almada, Barreiro e Seixal – do Arco Ribei-
rinho Sul – são “terrenos subaproveitados 
à espera de investimentos”.

Por essa razão considerou que o Plano de 
Marketing Territorial – “é um passo im-
portante na promoção internacional deste 
produto”. 

LISBOA COMO REGIÃO TEM
QUE INTEGRAR A MARGEM SUL
 
Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, recordou que foi criada 
uma entidade «Arco Ribeirinho Sul» para 
gestão dos territórios sendo a responsa-
bilidade da Baía do Tejo.
“È sobre este território de oportunidades 
que se desenvolve este projecto”, disse.
Na sua opinião o importante com o Plano 
de Marketin Territorial é que “ajude a criar 
emprego”.
O autarca, respondendo à pergunta colo-
cad pelo jornal «Rostos» salientou que este 
plano não tem “ruído” com os projectos de 
promoção do Porto de Lisboa até porque, 
nesta matéria – “há articulação com a APL”.
“O nome Arco Ribeirinho Sul é uma e para 
o promover ao nível internacional teremos 
este Lisbon South Bay”, disse.
“O país precisa que Lisboa tenha massa 
critica e Lisboa como região – cidade tem 
que integrar a Margem Sul”, sublinhou o 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro. 

OBJECTIVO DO PLANO DE MARKETING É 
ECONÓMICO E COMERCIAL

Jacinto Pereira, presidente do Conselho de 
Administração da Baía do Tejo – “é preciso 
uma aposta neste território” e sublinhou que 
o Plano de Marketing Territorial tem, uma 
“perspectiva de complementaridade” com 
as acções de promoção do Porto de Lisboa, 
contribuindo para divulgar as ofertas que 
existem na Área Metropolitana de Lisboa.
O presidente do Conselho de Administração 
da Baía do Tejo salientou que o objectivo 
do Plano de Marketing é “económico e 
comercial”.
Jacinto Pereira recordou que a Plataforma 
Multimodal do Porto de Lisboa tem con-
tribuído para atrair contactos e visitas ao 
território do Barreiro.
“Esse é um factor dinamizador, por ser um 
investimento âncora”, disse.
Sobre o comentário do Presidente da Câ-
mara Municipal de Almada, de ausência do 
Governo na apresentação do Plano, Jacinto 
Pereira, em resposta ao jornal «Rostos» su-
blinhou que este é um projecto dinamizado 
“no âmbito das nossas competências”.
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«É PRECISO QUE O PAÍS OLHE DE FORMA DIFERENTE PARA A PENÍNSULA DE SETÚBAL»

«Lisbon South Bay» é um
projecto de carácter nacional
. O presidente da Câmara Municipal de Almada salientou que o Arco Ribeirinho Sul será sempre o nosso paracetamol



O auditório da Biblioteca Municipal do 
Barreiro esteve repleto, com a presença 
de muitos amigos e familiares de Emanuel 
Gois, na sessão de lançamento do livro de 
poesia - «Algures no Tempo».
Manuel Alpalhão, abriu a sessão, com o seu 
brio e energia, declamou o poema “Todos 
temos dois eus», que abre o livro de Ema-
nuel Gois e durante a sessão foram vários os 
poemas que Manuel Alpalhão, com a força 
que o caracteriza, deu a conhecer diversos 
poemas do livro «Algures no Tempo».

Um recorte de jornal com 50 anos

O advogado barreirense recordou que o seu 
interesse pela poesia remonta à sua juven-
tude, desde os tempos que frequentava o 
5º ano, quando, na época, viu pela primeira 
vez um poema publicado num jornal, por 
iniciativa do seu professor de português.
Foi com emoção que mostrou o recorte de 
jornal amarelecido pelos seus 50 anos.
Recordou, igualmente, o seu tempo de Jogos 
Juvenis quando o clube da sua Rua – Serpa 
Pinto – promoveu os Jogos Florias e neles 
conquistou o 2º lugar na categoria de conto.
Na época o Diário de Noticia, pelo seu cor-
respondente, Alfredo Zarcos, editou uma 
notícia. 
Emanuel Gois, leu a notícia de um recorte 
de jornal que durante 50 anos guardou com 
carinho.

A poesia está cá dentro

O poeta sublinhou que a sua vida na advo-

cacia não lhe permitiu dedicar-se às letras, 
mas, agora, que está reformado quer apro-
veitar os seus dias para trazer à estampa 
muito do que está guardado e dedicar-se 
à escrita, sendo este seu livro o primeiro 
passo nesse caminho.
“A poesia está cá dentro”, disse.

O sonho que comanda a vida

A filha de Emanuel Gois, recordou aspectos 
diversos da biografia de Emanuel Gois.
Recordou a sua actividade de jornalista du-
rante doze anos, colaborando com os jornais 
«Record», e os extintos Diário Popular e 
Século.
Referiu a sua actividade de dirigente asso-
ciativo e co-fundador da Associação Civica 
do Barreiro e Persona - Associação de Apoio 
a Doentes Mentais Crónicos e que exerceu 
o cargo de vereador da Câmara Municipal 
do Barreiro.
Salientou que com ele partilha a vida pro-
fissional de advocacia – “o homem, o pai, 
o amigo”.
“Obrigado, por nos ensinares que é o sonho 
que comanda a vida”, disse.

Registos de ternura

A obra foi apresentada por António Sousa 
Pereira, salientando que a poesia de Emanuel 
Gois são – “Registos de ternura. Registos 
de amor. Registos de Angústia. Registos-
-fotografias de quem, se habituou a tocar 
a vida por dentro das palavras e gravar 
nas palavras as emoções que nascem no 

coração”.
“Um livro que nos faz sentir o peso do “com-
passo do silêncio que se escuta no bater do 
coração”, disse.
«Um livro onde o poeta desdobra os seus 
“eus” pela força dos sentimentos e a energia 
das memórias – “desfolhando outonos”, 
encostando os lábios ou saboreando ciúmes. 
Um livro que nos faz sentir a palavra amor.
Cada poema é um quadro a óleo feito de 
sentimentos vivos, são badaladas e toques 
de violino.», acrescentou.

O nosso modo de viver e estar

Carlos Humberto, presidente da Camara 

Municipal do Barreiro, presente na sessão, 
recordou a sua amizade com Emanuel Gois, 
as memórias de juventude – “Ele era do 
Serpa Pinto. Eu era do Casalense. Ele era da 
CUF. Eu era do Luso. Sempre mantivemos 
um bom relacionamento de ordem pessoal”, 
referiu o autarca.
Sublinhou que “o que faz a nossa terra são as 
pessoas” e “o nosso modo de viver e estar”.
Expressou que a sua presença para além 
da amizade era o seu dever de estar pre-
sente, numa iniciativa que se fala da nossa 
terra e das nossas vivências, referindo a 
importância de “projectarmos tudo o que 
se faz no Barreiro, tudo aquilo que é nosso”.
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SÓNIA LOBO, VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Em avaliação «recurso a verbas comunitárias» para intervir 
na «melhoria de instalações» das colectividades. 
. Histórias de colectividades lançada no próximo mês de Setembro
A Associação das Colectividades do Concelho do Barreiro, estrutura descentralizada da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cul-
tura, Recreio e Desporto, promoveu a Sessão comemorativa do seu 3.º Aniversário.

JUL/AGO/SET 2015

A sessão comemorativa realizou- se no salão da 
Sociedade Cultural e Recreio 1.º Agosto Paivense, 
presidida por Armando Cunha Santos, presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da Associação das 
Colectividades do Concelho do Barreiro.

Dinamizar no concelho os
projectos da confederação

Daniel Ventura, presidente da direcção da Asso-
ciação das Colectividades do Concelho do Bar-
reiro, recordou que “três anos é muito pouco” 
mas que este foi um tempo marcado por “muito 
trabalho” e pela “honestidade” com a dedicação 
de “dirigentes que se empenham para dar vida 
a esta estrutura descentralizada da Confedera-
ção Portuguesa das Colectividades de Cultura, 
Recreio e Desporto”.
Salientou que a associação procura dinamizar 
no concelho os “projectos da confederação” e 
também “projectos regionais”.
Referiu que a própria associação tem vindo a 
dinamizar os seus próprios projectos através 
do Gabinete de Contabilidade e do Gabinete de 
Produção de Cartazes e de  Eventos.
Divulgou estar para breve a assinatura de um 
acordo com empresas na área de informática e 
o acordo com dois advogados para criação do 
Gabinete Jurídico.

Intervenção junto das escolas do 1º Ciclo

“Três anos é muito pouco é bastante o que já foi 
feito”, disse Daniel Ventura..
Recordou que a associação tem assumido o desa-
fio de promoção dos Jogos Tradicionais com uma 
– “intervenção muito grande junto das escolas 
do 1º Ciclo”, assim como dado o seu contributo 
na criação da Federaçao Portuguesa de Jogos 
Tradicionais, dinamizado o programa «Agita Por-
tugal», através da promoção de caminhadas, em 
colaboração com o Grupo Desportivo «O Inde-
pendente” e Grupo Desportivo da Verderena.

Sem memória não há presente, não há futuro

O presidente da Associação das Colectividades 

do Concelho do Barreiro, sublinhou que – “sem 
memória não há presente, não há futuro”.
Nesse sentido referiu a realização de acções de 
formação no sentido de se salvaguardar o patri-
mónio das colectividades e o levantamento das 
histórias das colectividades, com incidência nas 
colectividades de Palhais, Coina, Santo André e 
Santo António da Charneca.
Referiu a exposição patente na sala de desenhos 
de fachadas de colectividades que vão ilustrar 
uma edição com as histórias de colectividades 
que será lançada no próximo mês de Setembro.

Espaços para conviver

Daniel Ventura, recordou que no âmbito de um 
protocolo assinado com a REFER, está a utilizar, 
conjuntamente com outras associações, o espaço 
da antiga estação do Lavradio.
“Se não fosse a CUF e os Ferroviários” , salientou, 
o Movimento Associativo “não tinha chegado 
aqui”.
Salientou a importância das colectividades como 
espaços para conviver e afirmou – “o nosso con-
celho é vivo” porque conta com o seu Movimento 
Associativo.

Colectividades devem olhar
mais umas para as outras

Paulo Sérgio, presidente da Direcção da So-
ciedade Cultural e Recreio 1.º Agosto Paivense, 
afirmou – “é uma honra para nós acolher as co-
memorações do 3º aniversário da Associação 
das Colectividades do Concelho do Barreiro”.
Sublinhou que a associação – “já devia ter nas-
cido há mais tempo”.
Lançou o apelo para que – “as colectividades 
se aproximem umas das outras” e que deixem 
de “estar fechadas num ciclo entre si próprias”.
“As colectividades devem olhar mais umas 
para as outras e cooperar mais umas com as 
outras”, disse.

Associações desempenham um papel social

 Sónia Batista , da Federação de Colectivida-

des do Distrito de Setúbal, sublinhou que – as 
associações desempenham um papel social, 
substituindo-se ao papel do estado” e com o 
seu trabalho – “valorizam a comunidade”.
Recordou que são milhares de dirigentes vo-
luntários que integram os corpos sociais das 
colectividades.

Pontos de encontro para
falarmos e sermos afectivos

António Marques, autarca da União de Freguesias 
do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, 
salientou – “a riqueza do nosso movimento as-
sociativo, que são espaços de convívio,  pontos 
de encontro para falarmos e sermos afectivos”.
“Contém com o nosso apoio às vossas iniciati-
vas”, referiu, salientando os apoios que anual-
mente são atribuídos
“É uma satisfação enorme estarmos e colabo-
rarmos com as vossas iniciativas. Nós apoia-
remos o Movimento Associativo sempre com 
muita força”, referiu o autarca.

História rica de um saber fazer comum
  

Sónia Lobo, Vereadora da Câmara Municipal do 
Barreiro, sublinhou que esta é uma sessão co-
memorativa especial, porque é a comemoração 
do aniversário de – “uma associação formada 
por sócios que são as associações do nosso 
concelho”.
Referiu a importância do movimento associativo 
no concelho do Barreiro que – “é feito de uma 
história rica de um saber fazer comum”.
Recordou as dificuldades  dos tempos actuais, 
mas que estas não impedem de passar o tes-
temunho aos mais jovens, continuando as as-
sociações a dinamizar o desporto, a cultura e a 
vida social do concelho – “acreditando numa 
sociedade mais justa”.
“Temos um concelho muito rico de Movimento 
Associativo, temos de continuar a trabalhar em 
conjunto”, disse.
A autarca salientou que está sendo avaliado – 
“o recurso a verbas comunitárias” de forma a 
intervir na “melhoria de instalações”. 
No final da sessão foi vivido um momento cul-
tural com a participação do Coro Polifónico do 
Alto do Seixalinho.
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João Nunes Feijão, referiu que embora sendo da 
responsabilidade do Governo as intervenções 
na área da saúde, na sua opinião “a comunidade 
local deve intervir”.
Sublinhou que – “há anos que escutamos que 

não há dinheiro” e acrescentou que no “Programa 
2020” de fundos comunitários – “há hipótese 
de haver dinheiro” para promover investimentos 
na área da saúde.

UNIDADE DE DOENTES DE ALZHEIMER
É IMPRESCINDÍVEL CRIAR ESTA VALÊNCIA

Recordou três propostas apresentadas pela 
Associação Clínica FRATER, que mereceram 
respostas positivas por parte do Poder Central.
No ano 2007, uma proposta de criação da «Uni-
dade de Medicina Nuclear», tendo sido autorizada 
a associação a desenvolver este projecto.
A implementação da unidade de Cuidados Pri-
mários de Saúde, para a qual já existe terreno 
cedido pelo município, na freguesia do Alto do 
Seixalinho, proposta que a Frater apresentou 
em 2012.

E ainda, a criação da Unidade de Doentes de 
Alzheimer, que João Nunes Feijão salientou é 
de grande importância num concelho onde se 
regista o envelhecimento da população e onde 
é imprescindível criar esta valência.

PROJECTOS OBJECTIVOS PARA
APRESENTAR CANDIDATURAS

João Nunes Feijão sublinhou que estes são pro-
jectos “objectivos” que podem obter apoios dosa 
fundos comunitários no âmbito do programa 
2020. 
Salientou que para o avanço da «Unidade de 
Medicina Nuclear» - “só o Hospital pode can-
didatar-se”.
No que se refere à Unidade de Cuidados Primários 
de Saúde, referiu que este é um caso que pode 
ser apresentada uma candidatura pela Câmara 

Municial do Barreiro.
Por fim no que diz respeito à  Unidade de Doentes 
de Alzheimer, afirmou que é uma candidatura 
que pode ser apresentada pela  Associação 
Clínica FRATER.

REUNIÃO ENTRE AS TRÊS ENTIDADES

João Nunes Feijão, referiu a importância para o 
desenvolvimento da área da saúde no concelho 
do Barreiro que se avance com candidaturas aos 
fundos comunitários.
Nesse sentido lançou o repto para que as três 
entidades – Hospital do Barreiro, Câmara Mu-
nicipal do Barreiro e Associação Clínica FRATER 
apresentem propostas e defendeu a necessi-
dade de ser realizada  – “uma reunião entre as 
três entidades”, no sentido de analisar estas 
candidaturas.
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HOSPITAL DO BARREIRO, CÂMARA MUNICIPAL E FRATER

Devem unir esforços e candidatar-se a
verbas comunitárias do programa 2020
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NO DECORRER DA ÚLTIMA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BARREIRO, NO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, JOÃO NUNES FEIJÃO, DA ASSOCIAÇÃO CLÍ-
NICA FRATER, ALERTOU PARA AS POSSIBILIDADES DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, A REALIZAR NO CONCELHO DO BARREIRO, NO ÂMBITO DE CANDIDATURAS 
QUE PODEM SER APRESENTADAS AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS 2020.
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MOINHOS DE VENTO E MOINHOS DE MARÉ DE ALBURRICA VÃO SER CLASSIFICADOS COMO PATRIMÓNIO «CONJUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL»

Moinho Grande de Alburrica e terrenos anexos vão ser 
propriedade da Câmara Municipal por 216 mil euros

Na última reunião Pública da Câmara Municipal do Barreiro 
foi aprovada, por unanimidade, a «Minuta de Contrato de 
Aquisição de Parcelas de Terreno em Alburrica designada 
por ‘Moinho Grande’».
A proposta foi apresentada antes dos pontos da ordem 
de trabalhos, por sugestão do Vereador Frederico Rosa, 
o assunto passou para o final dos trabalhos, de forma a 
permitir aos autarcas do PS uma leitura da «minuta de 
contrato», embora a sugestão fosse para adiar a sua análise 
para uma próxima reunião de Câmara.
Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
referiu os “inconveniente”” de adiar a aprovação dado que 
o objectivo é apresentar candidaturas ao Fundos Comu-
nitários e para tal é importante e necessário que aquele 
equipamento seja propriedade municipal. 

ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO DA ÁREA RIBEIRINHA

Rui Lopo, Vereador responsável pela área do Planeamen-
to sublinhou no âmbito da proposta para além do Moinho 
Grande passam a ser propriedade da autarquia os terrenos 
adjacentes e a Caldeira do Moinho Grande, pelo valor de 216 
mil euros, que serão pagos em quatro parcelas .
“Esta proposta insere-se na estratégia de valorização da 

área ribeirinha” e salientou o significado “emocional” dos 
Moinhos de Alburrica para o Barreiro.

VALOR PATRIMONIAL DECLARADO É DE 350 MIL EUROS

Rui Faria, vereador do Partido Socialista, lamentou o facto 
de uma proposta desta natureza ser apresentada muito 
em cima da hora, e solicitou esclarecimentos sobre uma 
situação de eventualidade de revisão de preços.
Rui Lopo, esclareceu que o valor patrimonial declarado é de 
350 mil euros, e que não irão verificar-se revisão de preços, 
referiu que as situações referenciadas são relativas a uma 
eventual alienação do património pela autarquia – “que 
não se irá verificar”, ou de cedências para construções por 
privados – “que também não vai haver”.

UM PASSO IMPORTANTE PARA A ZONA RIBEIRINHA

Bruno Vitorino, vereador PSD, recordou que tem sido cri-
tico sobre – “a falta de estratégia para o Barreiro Velho” e 
perante esta proposta tinha que “elogiar o Vereador Rui 
Lopo, já o fiz duas vezes hoje e não me devo habituar”.
“Esta proposta é um passo importante para a zona ribei-
rinha”, disse.

VALOR EMOCIONAL DE GRANDE SIGNIFICADO

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, referiu que – “o  Barreiro não é só o Barreiro Velho e 
a zona ribeirinha não é só Alburrica”.
Salientou que a zona de Alburrica tem uma importância para 
o concelho do Barreiro do ponto de vista – “sentimental, 
paisagístico e ambiental”.
O edil acrescentou que esta não é uma proposta “isola-
da”, dado que se insere “numa estratégia clara para a zona 
ribeirinha”.
“Esta proposta e sua aprovação tem um valor emocional 
de grande significado”, disse.

UM MAIOR CONTACTO COM ELEMENTOS NATURAIS

Na proposta aprovada, recorda-se que o Moinho Grande 
está inserido num território – “onde prevalece uma estru-
tura natural, influenciada pelos estuários do Tejo e Coina, 
a sua proximidade com a malha urbana torna esta área 
num importante elemento paisagístico, histórico, identitário 
e emocional que se impõe na memória local e reclama a 
apropriação salutar por parte dos cidadãos, para um maior 
contacto com elementos naturais, emblemáticos da his-
tória da cidade”.

PATRIMÓNIO «CONJUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL»

Na mesma reunião foi aprovada, por unanimidade, uma 
proposta de «abertura do procedimento de classificação 
do Moinho de Maré Pequeno e dos Moinhos de Vento de 
Alburrica como conjunto de interesse municipal».
Pelo que foi referido, na reunião pública da Câmara Muni-
cipal do Barreiro, para além destes Moinhos – os três de 
vento e o Moinho Pequeno - igualmente será integrado na 
proposta o Moinho Grande, cuja aquisição, pela autarquia, 
foi aprovado na mesma reunião.
Segundo referiu Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, estão em curso estudos no sentido 
de apresentação de candidaturas a fundos europeus, tendo 
como finalidade promover intervenções de recuperação e 
valorização dos Moinhos.
Recorde-se que os três Moinhos de Vento, um ex-libris do 
Barreiro, são propriedade da Câmara Municipal do Barreiro, 
igualmente o Moinho de Maré Pequeno e de acordo com 
a proposta aprovada, ontem, também o Moinho Grande 
passará a ser propriedade da autarquia.
Uma das condições de acesso a fundos comunitários será 
que os equipamentos sejam propriedade do município, pelo 
que foi referido no decorrer da reunião.
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