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JORNAL «ROSTOS»

14 anos – o primeiro 
título do século XXI 

na região de Setúbal
Neste mês de Dezembro, no dia 15, assinalamos 14 
anos de vida. Nascemos no ano que marcou o começo 
do século XXI. Fomos o primeiro de imprensa regional 
que marcou o começo de um novo século.
Muitos projectos desenvolvemos. Muitas iniciativas 
marcaram a nossa permanente actividade, sempre 
tendo como lema: «Damos Rostos às Cidades».
Por aqui, diversos jovens universitários, concretizaram 
o sonho de obter a Carteira Profissional de Jornalistas. 
Ficámos com amigos para a vida, porque, tenho a ideia, 
todos eles levaram o «Rostos» no coração.

Procurámos sempre afirmar este projecto como um 
espaço de pluralidade, respeito pelas diferenças e de-
senvolvendo um jornalismo positivo, valorizando as 
diversas actividades que marcam o pulsar da comuni-
dades –  escolas, associações, empresas, autarquias, 
os mais diversos agentes de desenvolvimento local.
Foi um caminho árduo. Tem sido um caminho árduo. A 
vontade que nos move e dá energia para continuamos 
é sentirmos que, afinal, somos um serviço público e, 
nos dias de hoje, o pouco que resta das tradições da 
imprensa regional com sede no concelho do Barreiro.

Demos o passo pioneiro no concelho do Barreiro e fo-
mos o segundo meio de comunicação social no Distri-
to de Setúbal ao nível da comunicação digital, que nos 
tornou uma referência na região.
Comemoramos 14 anos de vida com os olhos no pre-
sente e acreditando no futuro. 
O nosso agradecimento a todos os parceiros destes 
anos, aos nossos colaboradores e leitores.

Bom Ano 2016!
António Sousa Pereira

CENTRO DE SAÚDE
DA BAIXA DA BANHEIRA 
«As instalações existentes não são funcionais, 
há dificuldades de acessibilidade»
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Regina Janeiro, vereadora da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, é responsável área de 
desenvolvimento Sóciocultural, em conver-
sa com o jornal «Rostos», após cerca de 10 
anos com esta responsabilidade politica não 
sente o peso do tempo - “nem considero 
que já passaram 10 anos”.
Assume que – “um cargo politico não é 
uma profissão”, apontando como objectivo 
da sua actividade quotidiana – “trabalhar 
para as pessoas e isso nunca se alterou ao 
longo do tempo”.
Refere que a sua área de trabalho tem 
uma grande “carga política” e “uma res-
ponsabilidade no desenvolvimento da vida 
democrática”.
Considera que é essencial em cada ano “fa-
zer algo de novo na programação, porque 
entrar na rotina e monotonia é a pior coisa 
que se pode fazer”.

Fazer o mesmo trabalho
com menos recursos

“Nestes dez anos mudou muita coisa no 
mundo e no país, nos dias de hoje vivemos 

dos tempos mais complicados após o 25 
de Abril. 
Hoje, temos que fazer o mesmo trabalho 
com menos recursos, procuramos de-
senvolver projectos, apostando no custo 
zero, com apoios em parcerias e nos nossos 
recursos.
Reduzimos os subsídios ao Movimento 
Associativo, foram conversas dolorosas 
para encontrar entendimentos, mas so-
lidificamos relações, foram momentos de 
encontro muito duros, mas, como resul-
tado somos mais independentes uns dos 
outros”, sublinha a autarca.

Nenhuma cidade pode fugir da sua história

 Regina Janeiro, considera que a cultura tem 
um papel fundamental na vida do Barreiro, 
uma terra – “com uma história e nenhu-
ma cidade pode fugir da sua história, uma 
história que não começou na fábrica, nem 
começou na CUF”, comenta a autarca.
“O Barreiro é uma terra que se encontra 
nos rios, que integra a Área Metropolitana 
de Lisboa e a Península de Setúbal, nas 

suas dinâmicas culturais tem que investir 
em públicos novos, promovendo iniciativas 
com sucesso para se afirmar na região”, 
afirma.
Como exemplos referiu o Festival OUT.FEST, 
o Barreiro Rocks, eventos que, salientou 
– “não são organizados pela Câmara, e é 
isso que a Câmara deve fazer, deixar que as 
coisas aconteçam, que estas coisas andem, 
não nos incomoda que sejam outros a fa-
zer, o importante é que nessas iniciativas 
o nosso dna do Barreiro está lá, o papel 
da Câmara é valorizar e promover estas 
actividades e outras”.
“Não é papel da Câmara dizer que isto é 
bom  e aquilo é mau. A Câmara não tem 
que ser o centro de tudo, tem que ouvir e 
apoiar as diversas sensibilidades”, disse.

A cidade vive para além da Câmara

A autarca sublinha que nas relações com 
os diversos agentes culturais e com o Mo-
vimento Associativo o importante é que 
– “existam regras de transparência, que 
existam critérios, que disponibilizemos 
equipamentos, que se envolvam mais na 
dinamização de actividades, contando com 
a cooperação de todos, porque, sendo to-
dos, nós fazemos mais”.
Neste contexto salientou as iniciativas que 
se desenvolvem em torno da Escola Conde 
Ferreira e o projecto da ADAO – Associação 
de Desenvolvimento de Artes e Oficios.
“A cidade vive para além da Câmara”, afir-
mou.

Trabalho com todos

Na nossa conversa questionamos se, por 
vezes, as actividades, ou as perspectivas 
do trabalho cultural da autarquia, não são 
marcados por uma visão ideológica.
“A ideologia existe na vida, não tenho uma 
visão do fim das ideologias. Sou eleita por 
um partido, fui eleita com um programa 
politico de um partido. Não vejo qualquer 
mal que exista uma relação do trabalho de-
senvolvido com os objectivos do programa 
que o partido apresentou ao eleitorado. 

Eu trabalho com todos e cada um terá o seu 
partido e opções ideológicas, mas nunca 
perguntei a ninguém qual é o seu partido, 
nem isso me interessa. O importante é que 
as pessoas sejam responsáveis.
Não podemos esquecer que o Barreiro deu 
um contributo fundamental na construção 
do 25 de Abril e na conquista da democra-
cia”, sublinhou.

Um património que deve potenciar

“O Barreiro tem um legado e um património 
que deve potenciar, os Caminhos de Ferro, 
uma coisa única e nossa, a arqueologia in-
dustrial, os espaços como Alburrica, temos 
que preservar muito do nosso edificado 
industrial e ao nível do território. Temos 
um valor imenso, que pode ser uma mais 
valia para o desenvolvimento do turismo 
cultural. 
Na nossa visão de cidade temos que, ao 
nível da promoção turística, valorizar o edi-
ficado, mas, também valorizar as pessoas 
e o papel das pessoas na construção do 
Barreiro. Temos muitos nomes de referên-
cia na nossa história, como disse, somos 
uma terra com história.”, salientou Regina 
Janeiro.

Viver com intensidade 

Uma conversa que só agora editamos, um 
encontro que foi muito para além do espe-
lhado neste texto, em trocas de opiniões 
e comentários.
Regina Janeiro, licenciada em Psicologia, 
vive a sua actividade de autarca com gran-
de intensidade, num mundo extenso, que 
vai de questões sociais, saúde, educação, 
juventude, desporto, áreas que ficaram em 
aberto para outras conversas.
Sentimos a forma apaixonada como fala de 
projectos, a energia que coloca no querer 
fazer e a impotência pela falta de recursos.
Recorda que integra uma equipa desde 
2005, liderada por Carlos Humberto, que 
considera  – “um exemplo de vida, um au-
tarca que faz muito pela CDU, e, também, 
muito pelo Barreiro”.  
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REGINA JANEIRO, VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

«A cidade vive para além da Câmara»
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Ramalho Nascimento é um nome indissociável do Porto 
Fluvial do Barreiro, gerido pela Atlanport, ao qual está 
ligado desde os tempos da CUF.
Foi responsável pelo Departamento de Tráfego da Qui-
migal, que assumia todas a gestão logística do Porto 
da ex-CUF.
A Atlanport nasce, em 1984, para gerir a actividade 
portuária, na época contava com cerca de 114 traba-
lhadores no quadro portuário e envolvia mais de 300 
pessoas na sua laboração diária.
A Atlanport está ligada ao maior grupo de actividade 
portuária em Portugal. 

Actividade principal a descarga de sucata

Nos dias de hoje o Porto Fluvial do Barreiro gerido pela 
Atlanport, tem como actividade principal a descarga 
de sucata com destino à Siderurgia Nacional, no Seixal, 
movimenta cerca de 1 milhão de toneladas por ano e 
o seu quadro de pessoal conta com 11 trabalhadores, 
sendo requisitada diariamente a mão de obra, para dar 
resposta às necessidades e aos períodos de pico de 
operação portuária.

Temos ideias para este porto

O processo de desindustrialização, de encerramento 
das indústria químicas, das fábricas de rações e das 

oleaginosas, reduziu a actividade portuária, obrigando 
a adaptações da actividade portuária.
“O Porto tal como está, está limitado, pela antiguidade 
dos seus equipamentos e infraestruturas. Nasceu nos 
anos 70, foi quando aconteceu o grande investimento 
no porto, depois não houve mais, hoje, seria necessário 
fazer investimentos, Nós no grupo temos ideias para 
este porto”, sublinha  Ramalho Nascimento.
Recorda que a Atlanport – “não é dona do Porto, tem 
uma concessão da APL até 2025”.
 
Terminal de contentores não trás sustentabilidade

A propósito do novo Porto – Terminal Multimodal do 
Barreiro -  Ramalho Nascimento,  defende que o mesmo 
a ser construído deverá servir – “para todo o tipo de 
cargas, dedicado só a contentores não vejo, tem que 
ser multimodal, se for só Terminal de contentores não 
trás sustentabilidade, porque só movimenta produtos 
acabados”.
Sublinha que – “o mercado europeu tem possibilidades 
de avançar” e para responder a estes desafios é im-
portante criar condições nos Portos de Sines, Setúbal 
e Lisboa, sendo para tal fundamental as ligações fer-
roviárias a Espanha – “para trazer carga e levar carga, 
os espanhóis estão desejosos que isto aconteça, nós 
somos a costa natural da Extremadura, para expor-
tação, por exemplo, da sua fruta”.

“Nós temos portos para os servir”, refere
“Não sou contra o Terminal de Contentores do Barreiro, 
vejo é que existe a necessidade de resolver muitas 
coisas e o privado não vai investir sem ferrovia”, refere.
“Há pernas para andar, mas não me falem no Barreiro 
de portos de águas profundas”, sublinha.

Temos um programa de investimentos

“Nós estamos aqui, no Barreiro, até 2025. Temos um 
programa de investimentos, para aumentar a capaci-
dade, recuperar as infraestruturas e equipamentos”, 
sublinha Ramalho Nascimento.
“Gostava que se desenvolve-se um Porto a sério no 
Barreiro, mas tem que ser mais que um Porto de Terminal 
de Contentores, tem que ser um Porto Multimodal. Se 
for multimodal tem pernas para andar ”, afirma.
“Temos que ter a coragem de avançar, mas com ob-
jectivos em Sines, Lisboa e Setúbal. 

Temos condições únicas, não podemos ter uma visão 
limitada e horizontes curtos, esta é uma área de ne-
gócio, com desafios e eu gosto de desafios”, afirma.
Uma conversa com um homem que respira a activi-
dade portuária, sente o Porto do Barreiro com parte 
integrante da sua vida, hoje, continua com jovialidade 
e sonhos a alimentar um ideia – “gostava de ver, no 
Barreiro, um Porto a sério”.

RAMALHO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR DO PORTO DO BARREIRO DA ATLANPORT

«Gostava que se desenvolvesse 
um Porto a sério no Barreiro»
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RECORDAR SARDINHA PEREIRA 

Um nome a quem o Barreiro 
de hoje e do futuro muito deve

António Sardinha Pereira, nasceu a 9 de Se-
tembro de 1934, licenciou-se em Engenheiro 
Mecânico, no Instituto Superior Técnico, em 
1959. Nesse mesmo ano foi admitido na CUF, 
iniciando a sua actividade como Chefe de Ser-
viço da Oficina de Caldeiraria, na zona Metalo-
mecânica.

Ao longo dos anos desempenhou diversas 
funções nas zonas Químicas da CUF, assim 
como na área dos transportes.
Sardinha Pereira foi, igualmente, Director de 
engenharia de construção do projecto FISIPE e 
Director da Produção daquela empresa.

Sob a sua direcção foram desenvolvidos os 
projectos do Sulfato de Alumínio, Contacto 7, 
Forno Cal, Leite Cal, Zinco Metálico, Kowo-Sei-

ko, Polióis, Resinas, Fábrica de Ureia, Nitrato de 
Amónio e Terminal de Líquidos.

Entre 1990 e 2002 assumiu as funções de Vice 
Presidente da Quimiparque – Parques Empre-
sariais. Nesta função deu um enorme contri-
buto para valorizar e dinamizar o Parque Em-
presarial, um legado que contribui par evitar o 
total abandono do território e criar as condi-
ções para que, ainda hoje, exista a Baía do Tejo.

Exerceu as funções de Assessor da Admi-
nistração da Quimiparque, para os assuntos 
museológicos, contribuindo de forma apaixo-
nada para erguer um espaço museológico de 
dimensão metropolitana e de qualidade reco-
nhecida ao nível europeu.

Director António Sousa Pereira  |  Redacção Claudio Delicado, Maria do Carmo Torre  |  Colaboradores Permanentes Rui Nobre (Setúbal), Marta Pereira  |  Colunistas Manuela Fonseca, Nuno Banza, António Gama (Kira);  

Carlos Alberto Correia, Nuno Cavaco e Jorge Fagundes  |  Departamento Relações Públicas Rita Sales Sousa Pereira  |  Departamento Gráfico Alexandra Antunes  |  Departamento Informático Miguel Pereira  |  Contabilidade Olga 
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

DOIS INVESTIGADORES DO BARREIRO  

Divulgam listagem  
documentação educativa 
em Portugal de 1288  a 1974
No Espaço Memória, foi apresentado o trabalho de investigação «Ecos de 
um Passado – uma listagem cronológica de documentação educativa ( 
1288 – 1974)», coordenado por dois barreirenses : António José de Almeida 
e Mária Cristina de Almeida.

Os dois investigadores proporcionaram uma viagem por dentro das 1200 
páginas da obra, que será colocada on line a partir de Janeiro de 2016.
A obra permite conhecer, por exemplo, todas as normas publicadas entre 
1835 e 1974, relativas a todos os Programas de Ensino.

“É um trabalho que interessa a todos os que pretendam conhecer a evolu-
ção do ensino em Portugal”, refere Mária Cristina Almeida.
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“Já são muitos anos. Já chega de esperar. Temos que perguntar ao 
novo Ministro para quando uma solução para o Centro de Saúde»
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Vítor Barata, presidente da
 Direcção do Ginásio Atlético Clube

Temos como objectivo 
manter o que já há  

e dar mais visibilidade 
à colectividade 



O Centro de Saúde da Baixa da Ba-
nheira está instalado num prédio de 
habitação, a sua criação remonta aos 
anos 70.
Ali, são prestados cuidados de saúde a 
mais de 20 mil utentes, sendo cerca de 
12 mil que não têm Médico de Família.
Situação é preocupante

Nuno Cavaco, presidente da União de 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, considera que a situação 
do Centro de Saúde da Baixa da Ba-
nheira “é preocupante”.
Recorda que a população do Barreiro, 
desde os anos 80, - “há mais de 30 
anos” -  que reivindica a construção 
de um novo Centro de Saúde. que sirva 
os seus utentes com dignidade.
“As instalações existentes não são 
funcionais, há dificuldades de aces-
sibilidade, não cumpre as normas e 
regras em vigor”., sublinha o autarca.
Refere igualmente que “há falta de 
recursos humanos”.

Ao longo dos anos vão empurrando

“Continuamos a exigir um Centro de 
Saúde em condições. Sabe, já chegou 
a ter projecto e foram apresentadas 
propostas na Assembleia da República 
para ser incluído em PIDAC. Mas aí, por 
exemplo, o Partido Socialista já votou 
18 vezes contra a construção deste 
equipamento”, sublinha Nuno Cavaco.
“Ao longo dos anos vão empurrando, 
enquanto vamos assistindo à cons-
trução de outros Centros de Saúde. 
Será isto um castigo à população da 
Baixa da Banheira?”, interroga.

Só avança quando há influências

“Lamento que não existam perspec-
tivas de evolução deste processo. Já 
existe terreno cedido pela Câmara 
Municipal da Moita, mas não fazem 
nada”, refere o Presidente da União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira.
“Foi construído o Centro de Saúde de 
Santo António da Charneca. Isso não 
me incomoda, a população daquela 
freguesia tem esse direito. De facto, 

parece que só avançam com a cons-
trução de equipamentos quando há 
influências”, salienta Nuno Cavaco.

Governo PSD/CDS nada fez  

“O último governo do PSD/CDS, ago-
ra na sua saída, informou-nos que o 
Centro de Saúde vai ser construído 
entre 2017 e 2018. Não concordo que 

o anterior governo nada tenha feito 
e empurre o assunto para este novo 
governo. Este Governo agora é que tem 
que resolver o que eles não fizeram”, 
refere o autarca.
“Não quero fazer disto uma guerra 
contra o governo, mas, de facto, con-
sidero que está na altura de voltar a 
perguntar ao governo quando resolve 
esta situação que se arrasta há mais 
de 30 anos”, salienta Nuno Cavaco.
“Por informações que nos chegaram 
vão avançar com a construção de 18 
novos Centros de Saúde, um deles 
no Pinhal Novo. E, nós, continuamos 
a aguardar”, acrescenta o autarca.

Isto é uma luta da população

“Isto não é uma luta da Junta de Fre-
guesia, nem é uma questão partidária, 
todos temos que nos juntar, de todos 
os partidos, toda a população, para exi-
gir a construção do Centro da Baixa da 
Banheira”, afirma Nuno Cavaco.

“Já são muitos anos. Já chega de es-
perar. Temos que perguntar ao novo 
Ministro para quando uma solução. Nós 
vamos empenhar-nos, para resolver 

este problema, a construção deste 
Centro de Saúde tem que ser visto 
como uma prioridade ”, sublinha. 
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UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA

«O mais importante é o trabalho de equipa» 

MÊS DO IDOSO ASSINALADO COM PASSEIO ENVOLVEU 346 IDOSOS
No âmbito das actividades que assinalaram o Mês do Idoso, a União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, 
promoveu um Passeio envolvendo 346 idosos, residentes nas áreas das três anteriores freguesias.
Um dia de convivio que permitiu a confraternização, uma passagem pelo Buçaco, saborear o leitão na Mealhada, onde, num am-
biente de discoteca houve tempo para “curtir”.

PUB
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UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA

“As freguesias não têm medo de ter 
mais competências»
A União de Freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena, é a freguesia de maior 
dimensão no concelho do Barreiro, ali residem 
10 mil idosos, contam com 13 escolas e jardins 
de infância, 46 colectividades e no global 70% 
da população escolar do concelho.
Uma freguesia que é um mundo de trabalho 
e actividades.
Para conhecer este mundo, por dentro, con-
versámos com os sete eleitos no Executivo 
da União de Freguesias e com o Presidente da 
Assembleia de Freguesia.
Nunca na minha actividade de jornalista, num 
trabalho de reportagem, numa freguesia, efec-
tuei uma entrevista desta natureza, um a um, 
uma entrevista colectiva, todos os membros 
do Executivo, falaram das suas áreas de acti-
vidade – trabalho realizado e projectos.

Trabalho com base no voluntariado

Carlos Moreira, presidente da União de Fre-
guesias, sublinhou que – “todos ps eleitos no 
Executivo exercem o seu trabalho com base 
no voluntariado”.
“Era importante mostrar o trabalho abrangente 
feito por estas sete pessoas, cada um dar a 
conhecer o trabalho que, aqui, realizam diaria-
mente, eles que são voluntários e nada recebem. 
Cada um com o seu trabalho contribui para o 
desenvolvimento da freguesia”, sublinhou.
“O mais importante é dar a conhecer o trabalho 
de equipa. Aqui precisamos do trabalho de todos 
e só com ajuda de todos servimos a população 
”, afirmou Carlos Moreira.   

Soubemos trabalhar em conjunto

O presidente da União de Freguesias refere que a 
criação desta «união» foi o juntar de diferentes 
pessoas, de diferentes equipas, com modelos de 
trabalho muito próprios, cada uma das anteriores 
freguesias com características muito próprias.
“Só não nos foi mais difícil a construção do 
trabalho ao nível da União, mantendo as dinâ-
micas abrangentes dos anteriores executivos, 
porque soubemos trabalhar em conjunto, com 
uma grande colaboração entre todos”, refere 
Carlos Moreira.
Sublinha a estreita cooperação e colaboração 
dos trabalhadores das três anteriores freguesias 
– “todos soubemos ouvir-nos uns aos outros 
e trabalhar com um espirito de camaradagem”.
“Mantemos, igualmente uma boa colaboração 
com o município, respondendo a todas as ma-
térias que assumimos no âmbito da descen-
tralização”, acrescenta o autarca.

União de Freguesias um excelente trabalho

“As freguesias não têm medo de ter mais com-
petências, desde que as competências venham 
com os meios financeiros, para termos os re-
cursos humanos e equipamentos necessários”, 
refere Carlos Moreira.
“O poder local de proximidade se tiver recurso 

e meios pode dar respostas mais rápidas na 
resolução de problemas que afectam a popu-
lação”, sublinha.
José Antunes, antigo presidente da Junta de 
Freguesia do Alto do Seixalinho, agora presidente 
da União de Freguesias, refere que – “a União 
de Freguesias tem feito um excelente trabalho”.

Retomar as oito freguesias

Recordou que – “contra a opinião generaliza-
da dos eleitos e da população do concelho do 
Barreiro o anterior governo não teve isso em 
conta e eliminou as oito freguesias no concelho 
do Barreiro”.
“Cada uma das oito freguesias esteve contra, 
em reuniões com a população foram assumidas 
posições contra”, sublinhou.
“Temos condições para retomar as oito fre-
guesias. Eu digo já que sim isso é possível”, 
afirmou o autarca.

Cerca de 70 % da população escolar do concelho

Alice Gomes, tem a responsabilidade pelas áreas 
de Tesouraria, Educação e Recursos Humanos.
A área da Educação “a freguesia é muito grande, 
conta com quatro Agrupamentos- Casquilhos, 
Santo André, Barreiro e Augusto Cabrita”, refere.
A União de Freguesias existem 13 equipamentos 
escolares, 10 do do 1º Ciclo e e Pré Escolar – 
Jardins de Infância.
“No global cerca de 70 % da população escolar 
do concelho está na freguesia, sendo cerca de 
2.200 alunos no 1º Ciclo”, sublinha.
A União de Freguesias mantém uma grande 

abertura para colaborar com as escolas e as 
escolas colaboram com a União de Freguesias, 
como exemplo sublinhou a realização do Desfile 
de Carnaval.
“As escolas são o principal obreiro desta mani-
festação, sendo, para tal, essencial a motivação 
dos professores”, sublinha.  
Refere que por vezes, perante a actual situação 
social há alguma desmotivação, mas os pro-
fessores superam  – “colocam acima de tudo 
o brio profissional”.

Precisamos de mais 12 trabalhadores 

No que diz respeito à sua responsabilidade pelos 
Recursos Humanos, salienta – “os recursos 
que temos são poucos, temos pouca gente para 
tanto trabalho”.
“Precisamos de mais trabalhadores, pelo menos 
mais 12 novos trabalhadores, mas temos difi-
culdades perante a actual legislação”, sublinha.
A União de Freguesias tem um total de 70 tra-
balhadores. 

Aprendemos com o Movimento Associativo

Jaime Matias, responsável pela área do Associa-
tivismo e Desporto, salienta que – “os critérios 
que aprovámos em reuniões com o Movimento 
Associativo vão ser aplicados a partir de 2016”.
Recorda que na União de Freguesias do Alto do 
Seixalinho Santo André e Verderena existem 46 
associações, sendo 26 no Alto do Seixalinho; 
16 em Santo André e 4 na Verderena.
“Nós aprendemos com o Movimento Associa-
tivo, eu também sou e fui dirigente e conheço 

as dificuldades”, refere.
“Apoiamos sempre as colectividades e asso-
ciações, em todas as situações pontuais que 
nos solicitam e, nos aniversários apoiamos com 
150 euros”, sublinha o autarca.

Professores depositam confiança na autarquia

Afonso Oliveira, , responsável pelas Áreas 
Técnicas no âmbito da Educação, refere que a 
União de Freguesias mantém – “uma ligação 
constante e diária às escolas”.
Recorda que ao assumir o cargo – “não tinha 
experiência na actividade autárquica” e muito 
menos numa autarquia – “com esta dimensão”.
Salienta que a primeira preocupação foi – “per-
ceber a situação dos edifícios” e estabelecer 
contactos regulares com os professores.
 “O resultado tem sido bom e os professores 
depositam confiança na autarquia”, refere.

Recolhemos recomendações para sabermos 
as intervenções

“As escolas são coisas vivas, os trabalhos a 
realizar são diários e nós andamos sempre a 
acompanhar, recolhemos recomendações para 
sabermos as intervenções que são necessárias 
realizar em todas as escolas. Há intervenções 
que só são possíveis concretizar fora do ho-
rário escolar ou em períodos de férias”, refere 
Afonso Oliveira.
“No período das férias grandes realizamos as 
grandes intervenções. Planeamos esse trabalho 
ao longo do ano.
Na Escola EB 4, substituímos todas as janelas, 
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colocando vidro duplo, na EB 5, substituímos 
as janelas do 1º piso, fizemos uma revisão aos 
telhados de todas as escolas. Substituímos o 
telhado inteiro na Escola da Tela Nova, numa 
área de 240m2. Intervimos na Escola Joaquim 
Vicente França e respeitamos todo o seu tra-
çado”,  refere.

A luz estoirava constantemente

 “Na Escola 4, existia um problema com o aque-
cimento que tivemos que resolver, a sobrecarga 
era uma constante, por excesso de potência, 
a luz estoirava constantemente. Trocamos os 
aparelhos de aquecimento por termo-ventila-
dores. Hoje já nada disso acontece”, sublinha, 
com um sorriso, sentindo-se a felicidade por 
ter contribuído para solucionar um problema.
 
Um problema de mobilidade

Helder Menor, responsável pelas áreas de To-
ponímia, Calcetamento, Sinalização Vertical  e 
Intervenção nos Espaço Públicos
Começou por referir as dificuldades que exis-
tem – “são grandes limitações ter apenas um 
calceteiro para as três freguesias, o que existia 
para Santo André, agora é para as três”.
“Isso obriga-nos a programar e a dinamizar in-
tervenções em sítios específicos, dar resposta 
a prioridades”, refere.
O autarca salienta que o calcetamento afecta 
a vida da população – “é um problema de mo-
bilidade, principalmente para a população idosa 
que anda nas ruas, e, nós, temos um elevado 
índice de envelhecimento da população. Temos 
nas freguesias muitos seniores, pessoas com 
fragilidades em termos de saúde e o estado 
das ruas interfere na sua qualidade de vida. Os 
buracos nas ruas preocupam-nos ”.

Calçada portuguesa é mais estética

Helder Menor, recorda que 80% da calçadas 
nas três freguesias é “calçada portuguesa” que 
exige um  “trabalho altamente especializado”.
“Os passeios nas três freguesias são produto 
do trabalho e da mão de obra dos nossos tra-
balhadores.  Substituir a calçada portuguesa 
por lajetas torna os passeios mais fracos. 
A calçada portuguesa é mais estética, é melhor 
para o ambiente e ecológica, porque permite um 
mais eficaz escoamento das águas pluviais”, 
sublinha Helder Menor.
“A calçada portuguesa é feita por mão de obra 
de operários e para nós esta é uma questão 
sensível, posso até dizer que é uma questão 
ideológica”, sublinha

Dar às pessoas condições de circulação

“O nosso objectivo é criar condições para dar às 
pessoas condições de circulação, devolvermos 
as ruas às pessoas, permitir que fruam o espaço 
púbico com qualidade”, refere Helder Menor.

 “Estaciona-se sem respeito pelo trabalho dos 
calceteiros, deteriorando os pisos, exigindo in-
tervenções constantes e nós não temos meios 
para refazer aquilo que estragam”, refere Helder  
Menor.
“Podíamos optar por colocar pines e pilaretes 
que muitas vezes são exigidos pelos morado-
res. Procuramos evitar porque são obstáculos 
à mobilidade. Mas se colocamos num lado vão 
para o outro, é uma questão de urbanidade. 
A nossa cidade, no seu tecido urbano, dos anos 
50 e anos 70, não foi pensada como uma ci-
dade para estacionamento de carros, esse é 
um problema que nos atinge nos dias de hoje”, 
refere Helder Menor.
 “O essencial era o desenvolvimento de um cul-
tura e acção cívica de todos contribuindo para 
evitar estacionamento nos passeios”, sublinha.

Procuramos fazer coisas estruturantes

Claudia Antunes, responsável pelas áreas da 
Cultura, Juventude e Mulheres, referiu que tem 
sido desenvolvido um trabalho com o objecti-
vo de – “fazer acções nas três freguesias de 

igual forma” e concentrar o “máximo num sítio 
central”.
“O nosso formato para incentivar a cultura 
abrange as três freguesias”, sublinha.
Referiu como exemplo, de promover actividades 
em todas as freguesias o projecto «Música so-
bre rodas» que decorrer no «Mês da Música»,  
transportados num veículo os músicos convi-
dados tocam em todos os espaços públicos.
“O projecto Música sobre Rodas é um sucesso, 
os músicos são muito bem recebidos”, salienta.
“Procuramos fazer coisas estruturantes, que 
nasçam e se mantenha no futuro, evitando rea-
lizar coisas avulso, procuramos criar aquelas 
que continuem a existir, a criação do Grupo de 
Cantadeiras Alentejanas, é disso um exemplo”, 
sublinha Claudia Antunes.
“Nós comemoramos as datas e as efemérides 
mas não pretendemos que as actividades ficam 
apenas pelas datas, procuramos dinamiza-las 
ao longo de todo o ano, é assim para o teatro, 
ou para a música”., acrescenta.

Uma grande aposta nas nossas Festas

“Fazemos uma grande aposta nas nossas 
Festas, queremos que se afirmem como um 

grande evento, que toque públicos diferentes, 
envolvendo o Movimento Associativo, com uma 
programação de qualidade.
O resultado do que já realizámos é positivo e não 
queremos descer de qualidade. Manter o nível 
das Festas para nós é muito importante, até, 
para valorizar o espaço onde elas se realizam, 
numa zona central das três freguesias, que é o 
Parque da Cidade”, sublinha Claudia Antunes.

Roteiro de cultura para as mulheres

“Nós acompanhamos e promovemos activi-
dades dirigidas às mulheres ao longo de todo 
o ano, não ficamos pelo Dia da Mulher. Temos 
actividades de ocupação permanente de artes 
e ofícios e dinamizamos um roteiro de cultura 
para as mulheres, com diversas acções”, salienta 
Claudia Antunes.

Estreita colaboração com as escolas

No que diz respeito à juventude sublinha que 
existe uma estreita colaboração com as es-
colas – “apoiamos as associações juvenis e 

procuramos motivas os jovens estudantes para 
que vivam e tenham intervenções na freguesia.
“Este é um trabalho que iniciámos, vamos 
continuar e queremos chegar mais longe em 
2016”, sublinha.      

O nosso trabalho é excelente

António Marques, responsável pelas áreas de 
Higiene Urbana, Reformados, Questões Sociais 
e Saúde, sublinha que - “a Higiene Urbana é 
uma questão central da vida da União, é uma 
actividade diária. Temos na freguesia 300 locais 
onde há intervenção todos os dias. É um pro-
blema de saúde pública, contribui para a nossa 
qualidade de vida”.
Recorda que no âmbito da delegação de com-
petências da Câmara Municipal, o trabalho de 
intervenção ao nível de Higiene Urbana é ava-
liado regularmente.
“Nós, na União, numa escala até 5, somos clas-
sificados com 4.2. Isto, quer dizer que o nosso 
trabalho é excelente, uma área de intervenção 
que é considerada positiva. O nosso objectivo 
é manter, ou melhorar esta classificação, por-
que estamos a contribuir para manter uma boa 
imagem das freguesias”, sublinha.

Importante trabalhar para os idosos

“Na União de freguesias residem 10 mil idosos, 
corresponde a 25% da população está acima 
dos 65 anos.
Consideramos muito importante trabalhar para 
os idosos e temos diversos programas, quer em 
Maio - «Mês do Coração», quer em Outubro - 
«Mês do Idosos».
Nós queremos tirar os idosos de casa, promover 
convívios, já envolvemos cerca de 600 idosos 
em convívios”, refere António Marques.

Aumentou a Pobreza

“Na União aumentaram os pedidos de Atesta-
dos de Pobreza, é uma realidade que a pobreza 
aumentou”, refere o autarca que tem a respon-
sabilidade de acompanhar as questões sociais .
Refere que é dada uma atenção especial a zonas 
como Quinta da Amoreira, Bairro 25 de Abril e 
Bairro Alves Redol.
Divulga que no próximo dia 20 de Dezembro 
vai realizar-se um «Almoço Solidário» para 
carenciados, estado já inscritas 300 pessoas, 
uma iniciativa que vai conter com a parceria da 
Padaria da Vila, da associação Nós, das paróquias 
e dos Bombeiros.
“Tal como noutros anos vamos atribuir o Cabaz 
de natal. Este ano são 200 cabazes”, refere.
Refere que a União de Freguesias apoia de di-
versas formas, com a cedência de Cadeiras de 
Rodas, de Camas articuladas – “não é nossa 
competência mas tentamos fazer o melhor”.

Cooperação com Comissão de Utentes

No que diz respeito à área da Saúde, António 
Marques, salienta a estreita cooperação que é 
mantida com a Comissão de Utentes da União 
de Freguesias.
 “É importante o trabalho realizado pelo Presi-
dente da União, que contribui para que tenhamos 
uma equipa com coesão, todos empenhados 
em manter um trabalho de equipa” refere An-
tónio Marques.

Alfabetizaçao «Século XXI»

Carlos Moreira, presidente da União de Fregue-
sias, fez questão de referenciar o Programa de 
«Alfabetizaçao Século XXI» que está a decor-
rer na freguesia com o apoio de voluntariado 
que se dedica à formação de idoso ao nível de 
informática e dá apoio a crianças ao nível es-
colar – “é um trabalho muito meritório”, disse. 
“No próximo ano nós temos no nosso plano três 
eixos fundamentais: questões sociais, valorizar 
espaços públicos e escola e dinamizar acções 
de parceria no plano social, civico e cultural”, 
sublinhou.

PUB

«PROCURAMOS FAZER COISAS ESTRUTURANTES, 
QUE NASÇAM E SE MANTENHA NO FUTURO,  

EVITANDO REALIZAR COISAS AVULSO, PROCURAMOS 
CRIAR AQUELAS QUE CONTINUEM A EXISTIR, 

A CRIAÇÃO DO GRUPO DE CANTADEIRAS 
ALENTEJANAS, É DISSO UM EXEMPLO»



A União de Freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena, promoveu o Ma-
gusto de São Martinho, evento que juntou 
cerca de 600 pessoas no Quartel do Corpo 
de Salvação Pública -  Bombeiros Voluntá-
rios do Barreiro.
Esta iniciativa foi, igualmente, o momento 
escolhido para a apresentar o novo Coral, 
uma iniciativa da União de Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André e Verderena, com 
a colaboração do Grupo Coral Alentejano 
Amigos do Barreiro.

Primeira actuação as
“Cantadeiras do Barreiro

Bento Soares, Presidente da associação do 
Grupo Coral Alentejano Amigos do Barreiro, 
que apadrinhou o Grupo Coral Alentejano 
«Cantadeiras do Barreiro», saudou o novo 
grupo coral e expressou toda a disponibili-
dade para colaborar.
Antes de começar a sua primeira actuação 
as “Cantadeiras do Barreiro”, os membros 
do Executivo da União de Freguesias en-
tregaram, individualmente, os lenços para 
completar o traje.
 Claudia Antunes, do executivo da União de 
Freguesias, referenciada como a promotora 
deste projecto, sublinhou o sentido simbólico 
da entrega dos lenços.

Dar vida às nossas praças e ruas

Carlos Moreira, presidente da União de Fre-
guesias, referiu o contributo do Grupo Coral 
Alentejano para dinamizar esta proposta de 
criação do Grupo Coral Alentejano «Can-
tadeiras do Barreiro» e salientou o papel 
desempenhado por Francisco Rocha, como 
ensaiador.
O autarca, revelou que nos próximos tempos 
a União de Freguesias irá promover diversas 
acções com todos os Grupos Corais exis-
tentes na União de Freguesias, animando 
os espaços públicos, nesta época que se 
anuncia a chegada do Natal- “dar vida às 
nossas praças e ruas”.
 
Um dia para guardar na memória

O Grupo Coral Alentejano «Cantadeiras do 
Barreiro, começou a sua actuação, com um 
belo traje alentejano e com todos os por-
menores de quem conhece a cultura e 
costumes.
As vozes ecoaram e deliciaram os presentes, 
com aquela melodia que faz sentir as planí-
cies, as searas, o vento e o sol que se sente 
no timbre e no ritmo do cante alentejano.
Foi uma primeira actuação que todas as mu-
lheres que integram o grupo, seus familiares 
e amigos e as centenas de pessoas que as 

escutaram irão guardar para memória futura.

Uma tarde que deu vida à freguesia

No final o Grupo Coral Alentejano «Amigos 
do Barreiro», entregou uma lembrança às 
«Cantadeiras do Barreiro», uma placa para 
recordar este dia de Novembro de 2015.
“Força Meninas, estamos cá!”, disse Ben-

to Soares, presidentes da Direcção de «Os 
Amigos do Barreiro».
Carlos Moreira, Presidente da União de Fre-
guesias do Alto do Seixalinho, Santo André e 
Verderena agradeceu o contributo de todos 
que deram vida e alegria a uma tarde que deu 
vida à freguesia e ao concelho do Barreiro.
De registar no evento a presença de Sónia 
Lobo, vereadora da Câmara Municipal do 

Barreiro e Sara Oliveira, Provedora da Santa 
Casa da Misericórdia do Barreiro.
O dia de festa e convívio encerrou com a 
brilhante actuação do Grupo «Os Cavaki-
tos», que com o seu ritmo e intensidade 
colocam o ambiente ao rubro e o espaço 
transformou-se num ambiente de dança 
e emoções fortes.
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NASCEU O GRUPO CORAL ALENTEJANO «CANTADEIRAS DO BARREIRO»

«Força Meninas, estamos cá!»
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NOVOS DIRIGENTES DO GINÁSIO ATLÉTICO CLUBE DA BAIXA DA BANHEIRA

Uma Colectividade com um legado muito grande
. Politica governamental não tem sido boa para as colectividades 
A tomada de posse dos novos corpos sociais 
foi acompanhada por algumas dezenas de as-
sociados, autarcas e dirigentes associativos. 
António Zorro, Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral sublinhou que – “o Ginásio 
faz parte da nossa vivência, da nossa vida. 
O gosto pelo Ginásio não se pode perder”.
Recordou que no desempenho dos cargos 
de dirigente associativo – “não esperamos 
receber elogios, por vezes recebemos pa-
tadas”, principalmente aos que assumem 
cargos no Conselho Directivo, porque ao nível 
do Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia 
Geral, não se exige tanto envolvimento.

Manter e melhorar

Vítor Barata, presidente do Conselho Direc-
tivo, referiu que a composição dos novos ór-
gãos sociais da Colectividade é um misto de 
– “veteranos e juventude, alguns passaram 
por cá como atletas”.
Sublinhou que nos dias de hoje – “não é fácil” 
assumir responsabilidades na vida associa-
tiva – “após um dia de trabalho”.
“Nós estamos cá para ouvir criticas e não 
para ouvir elogios. Estamos cá para trabalhar 
e esperamos não fazer pior que a anterior 
direcção, isso já é bom. Temos três objectivos: 
manter o que já há, dar mais visibilidade à 
colectividade nas redes sociais e dar a conhe-
cer o que fazemos e fazemos muito”, disse.
“Manter e melhorar”, sublinhou.
Recordou a importância de se concretizarem 
melhorias nas instalações – “arranjamos num 
lado e chove no outro” – razão imperiosa 
para intervir.
“Mas isso só é possível com a ajuda das au-
tarquias, as receitas que nós temos são para 
fazer face às despesas”, referiu.
Vítor Barata agradeceu o importante contri-
buto de todos os colaboradores, salientando 
que são essenciais para manter as activida-
des – “sem eles esta casa parava”.

Uma Colectividade com
um legado muito grande

Júlio Pinto, do Executivo da União de Fre-
guesias da Baixa da Banheira e Vale da Amo-
reira, responsável pela área do Movimento 
Associativo, afirmou o seu testemunho pelo 
trabalho que é realizado regularmente pelo 
Ginásio Atlético Clube – “Esta é uma Colec-
tividade com um legado muito grande, com 
um trabalho cada vez melhor, um trabalho 
que esta vila gosta”.
Recordou que – “é a mais antiga Colectivi-
dade da freguesia e o seu trabalho junto às 
crianças deve ser continuado”.
Expressou a disponibilidade para continuar a 

manter uma relação estreita com os dirigen-
tes – “daremos todo o nosso apoio possível, 
contem com o nosso apoio, levem isto para 
a frente”.

Politica governamental não tem sido boa 
para as colectividades

A representante da Federação de Colecti-
vidades de Cultura e Desporto de Setúbal, 
salientou que – “não é fácil estar nas colec-
tividades” e os dirigentes que assumem os 
cargos - “vão ter horas árduas”.
Referiu que o Ginásio é uma Colectividade 
com uma diversidade de actividades ao 
serviço da população da Baixa da Banheira 
e dos arredores.
“A politica governamental não tem sido boa 
para as colectividades”, disse.
Saudaram os novos corpos sociais repre-
sentantes da União Desportiva Cultural 
Banheirense e do MDM – Movimento De-
mocrático das Mulheres – “pelo que contei 
são seis mulheres na Direcção. Estou feliz 
por ver mulheres e jovens”.

Aprofundamento da democracia participativa

Daniel Ventura, presidente da Direcção da 
União de Colectividades do Concelho do 
Barreiro, recordou que – “esta casa tem 

muita história”.
Referiu que a Confederação promove acções 
de formação visando dar instrumentos aos 
dirigentes associativos sobre fiscalidade, 
Contabilidade e Jurídico.
Salientou a importância do Movimento Asso-
ciativo e o seu papel – “no aprofundamento 
da democracia participativa”.

A tomada de posse dos novos corpos sociais 
foi acompanhada por algumas dezenas de as-
sociados, autarcas e dirigentes associativos. 
A Mesa da Assembleia Geral é presidida por  
António Ricardo Fernandes Zorro, Adriano 
Soares da Encarnação éo Presidente do 
Conselho Fiscal, o Consewlho Directivo é 
presidido por  Vitor Manuel Rodrigues Barata.



A União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amo-
reira nas elaboração das Opções do Plano e Orçamento 
para 2016 considerou essencial desenvolver um proces-
so participativo e focado no cumprimento dos objetivos 
estratégicos.
“A participação cidadã que assumimos como um eixo es-
tratégico da nossa atuação política teve este ano e neste 
processo um envolvimento de cerca de duas centenas de 
pessoas e de largas dezenas de instituições”, é sublinhado. 
  
Tudo fazer para restaurar as nossas freguesias

Recorda-se que “em anos de reduzido investimento, ou 
pelo menos e segundo o que aconteceu nos últimos 10 
anos, não haverá investimento de vulto na nossa vila por 
manifesta insuficiência de receita e por manifesta vontade 
do Poder Central”.
Salienta-se que “a extinção da Freguesia da Baixa da Ba-
nheira e do Vale da Amoreira resultou num grave prejuízo 
para a população, trabalhadores e consequentemente 
eleitos. Somos menos eleitos e trabalhadores para servir 
uma população maior, muito diversificada e com problemas 
muito complexos”.
Os autarcas assumem –“o compromisso de tudo fazer 
para restaurar as nossas freguesias”.

Envolvimento da população e instituições

O executivo da União de Freguesias recorda que foram feitos, 
nos balcões de atendimento da Junta de Freguesia da União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira cerca 
de 7300 atendimentos de Janeiro a Novembro de 2014, os 
eleitos realizaram cerca 600 atendimentos.
Foram realizadas reuniões com moradores nos locais, com 
o Movimento Associativo Popular, com as Comissões e 
Associações de Moradores, plenários de trabalhadores.
“A melhoria do serviço prestado passa também pelo en-
volvimento da população e instituições e com o fazer em 
conjunto”, é salientado.

Manter os valores das taxas a cobrar

“Mediante à situação socio-económica e por proposta dos 
presidentes de junta de freguesia do concelho da Moita, 
aprovada pelos executivos de freguesia destas autarquias, 
manteremos os valores das taxas a cobrar, resistindo à 
tentação de as aumentar nestes anos complicados, ainda 
que os custos de funcionamento da Junta de Freguesia 
aumentem. Relembramos que é já o quinto ano consecutivo 
em que as taxas não são aumentadas, sendo que criámos 
entretanto algumas isenções para pessoas em situação de 
carência económica, que infelizmente cada vez são mais”, 
referem as Opções do Plano.. 

Construção de dois pavilhões desportivos

No que concerne à Educação a autarquia continua dispo-
nibilizar o subsídio de higiene e limpeza a todas as escolas 
básicas do primeiro ciclo.

Para além das manutenções regulares aos equipamentos 
escolares de primeiro ciclo, está em planos a realização 
de uma grande obra na Escola Básica número 2 da Baixa 
da Banheira. e em análise intervir a Escola Básica nº 2 do 
Vale da Amoreira.
A autarquia com a Comunidade Educativa irá promover 
Campanhas de Sensibilização, o Carnaval da Comunida-
de Educativa.
Como ação reivindicativa e por conhecimento no terreno 
das dificuldades continuam a pugnar por mais auxiliares 
de ação educativa e a construção de dois pavilhões des-
portivos, um na Escola Secundária da Baixa da Banheira e 
outro no interior da Escola Mouzinho da Silveira.

Fomentar as parcerias

A União de Freguesias sublinha que o Movimento Associa-
tivo Popular é responsável por cerca de 90% das atividades 
realizadas na freguesia, por essa razão, continua a promover 
parcerias entre as associações e entre as associações e a 
Junta, de modo a potenciar recursos e as produzir eventos 

e atividades para a nossa comunidade. 
Para além dos apoios a aposta será fomentar o fazer em 
conjunto e para o conjunto, para a nossa vila, promovendo 
a criação de grandes eventos na freguesia.
As Assembleias dos Organismos Populares de Base como 
órgão máximo do Associativismo na Vila terão um papel 
destacado. 

Apoio a 2000 familias carenciadas
 
Na Acção Social a União de Freguesias refere que a Comissão 
Social de Freguesia já criada está em fase de construção 
do seu plano de ação.
Recorda-se que é essencial para garantir o mínimo de dig-
nidade a mais de 2000 famílias que recebem este apoio. 
O projeto de criação do parque hortícola no Vale da Amoreira 
da responsabilidade da Câmara Municipal da Moita e que 
tem como parceiro a Fundação da EDP, continuará a merecer 
da Junta de Freguesia a melhor atenção e envolvimento. 

Apelar ao consumo no comércio local.

A autarquia defende a dinamização dos mercados de levante 
existentes na Vila são de gestão da Junta de Freguesia. 
Registamos que em tempos de crise funcionam como um 
porto de abrigo a comerciantes locais, bem como a produ-
tores locais. A população acorre a estes mercados porque 
oferecem produtos mais baratos e mais frescos. 
Por outro aldo em parceria com a Associação de Comércio 
e Serviços Barreiro Moita o objectivo será promover cam-
panhas apelando ao consumo no comércio local.
Estão agendas as duas Festas Populares na Vila, as Festas 
Multiculturais do Vale da Amoreira e as Festas em Honra 
de São José Operário.

Manter vivo Núcleo Museológico

A valorização do espólio do Núcleo Museológico João José 
da Silva, sua ligação à população e em especial com a co-
munidade educativa, é uma vertente de acção que tem 
por base o trabalho benévolo e voluntário de uma dezena 
de banheirenses. 

Festival Internacional de Blues

Toda a colaboração ao Festival Internacional de Blues da 
Baixa da Banheira, reconhecido como Festival de excelência 
cuja qualidade é conhecida em todos os continentes. 
Recorde-se que nas quatro edições anteriores atuaram 
músicos de craveira internacional, alguns dos quais ven-
cedores de prémios internacionais. 

Dia Cívico do Ambiente

A autarquia vai promover em conjunto com o Movimen-
to Associativo Popular e com a Comunidade Educativa, a 
realização de um dia cívico e de sensibilização a que cha-
maremos “Limpar a Vila”, este ano dedicado à Freguesia 
do Vale da Amoreira, o dia VA.
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Aposta na ligação à comunidade e 
dinamização de projectos de parcerias



O documentário de Eduardo Morais proporciona uma 
viagem pelas memórias do Festival, da sua génese até 
aos dias de hoje, ligando o festival às vivências da cultura 
barreirense e do modo de estar e sentir o Barreiro na sua 
multiculturalidade.
Um documentário, como referiu Eduardo Morais – “foi  feito 
por quem não conhecia a história do festival e permitiu ficar 
a conhecer a sua história”.
São memórias contadas por Carlos Ramos e outros 
membros da Hey Pachuco, em palavras que mergulham 
por dentro do tempo e legam aos vindouros as emoções, 
as recordações e as dinâmicas de quem tem um sonho, 
acredita nele e nunca desiste de o concretizar, mesmo 
perante adversidades.

Ficamos a saber que o «Pachuc fest» transformou-se em 
Barreiro Rocks e, esta mudança, não sendo decisiva para 
ligar o Barreiro ao rock, porque essa história, estende-se aos 
anos 70, foi importante para dar um contributo na criação 
da marca «Barreiro», como espaço da área metropolitana 
de Lisboa, como é sublinhado no documentário, os talentos 
emergem em diversas áreas de actividade.
O documentário está espectacular. É um bom contributo 
para valorizar e promover a imagem do concelho na região, 
no país e no mundo.
E, para quem conhece e sente o Barreiro, é um estímulo 
para aprender a gostar e amar mais esta terra, de criativos 
e sonhadores.
No final do filme dei os parabéns a Eduardo Morais, disse-lhe 
isto mesmo: “Parabéns, o documentário está espectacular!”.
Numa conversa, de circunstância, ali, enquanto aguardáva-
mos a continuação das emoções da noite, como Crooner 
Vieira – que também faz parte da história do Barreiro Rocks 
– dizia para Augusto Sousa, da Ruma: “É isto. O Barreiro é 
isto, uma sucessão de projectos que vivem e resistem pela 
vontade de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Seria 
importante, um dia, que se juntassem todas estas energias 
numa cooperação estratégica. São muitas coisas boas que 
juntas seriam uma muito grande coisa - Barreiro”.

 Os Armazéns 23/25, Rua 48, da Baía do Tejo, começam a 
ser um ponto de encontro e de referência para os amantes 
do rock. Ali, nos eventos que têm sido realizados, ocorrem 
muitos barreirenses e muitas pessoas da AML.
Eduardo Morais, com o apoio exclusivo da Baía do Tejo – 
Parques Empresariais, realizou este documentário sobre os 
15 anos de festival, tendo sido acolhido, nos últimos meses, 
numa residência artística.
Foram dias de descoberta desta margem, das suas acessi-
bilidades, das suas gentes, do seu associativismo, das suas 
realidades sócio-culturais e conflitualidades, que emergem 
no documentário bem tecidas e sem crispações ou procura 

de culpas e culpados. 
Um documentário por dentro da vida. É uma história de 
vida e de vidas. É um retrato de memórias. 
Gostámos de ver que a imprensa regional mereceu um 
registo nas imagens de Eduardo Morais, quer o jornal «Ros-
tos», quer o «Jornal do Barreiro», lá estão, fazem parte 
das memórias do Barreiro Rocks. 
Um documentário que demonstra a criatividade de quem 
cria, com poucos recursos, faz, mas faz, faz sempre, porque 
aquilo que é feito, nasce no coração e num saber feito de 
saber feito, com muita paixão.
Afinal, a mesma paixão que sentimos está colocada na 
montagem do documentário – de alguém que chegou, 
viveu e se apaixonou, tal, como alguém referia no docu-
mentário : no Barreiro a gente chega lá com cinco amigos 
e regressa de lá com 20.

Eduardo Morais, chegou, residiu e colocou o Barreiro no seu 
coração. É isso que se sente no seu documentário. Uma 
paixão pelo barreiro que se juntou à paixão do Barreiro Rocks. 
Refira-se que o ano passado no festival foi projectado o 
documentário «Uivo», de Eduardo Morais.

O Barreiro Rocks, decorreu este ano, entre 4 e 6 de Dezem-
bro, no Grupo Desportivo Ferroviários, na Escola Conde 
Ferreira e na ADAO – Associação Desenvolvimento Artes 
e Ofícios. 
Este é um ano especial- o festival comemorou o seu 15º 
aniversário! E, desde já, um aniversário marcado por este 
brilhante documentário que nos faz sentir a força da história 
e suas memórias como raízes que constroem o presente 
e o futuro do Barreiro Rocks.

S.P.

«É ISTO. O BARREIRO É ISTO, UMA SUCESSÃO DE PROJECTOS 
QUE VIVEM E RESISTEM PELA VONTADE DE PESSOAS APAIXO-
NADAS PELO QUE FAZEM. SERIA IMPORTANTE, UM DIA, QUE SE 
JUNTASSEM TODAS ESTAS ENERGIAS NUMA COOPERAÇÃO ES-

TRATÉGICA. SÃO MUITAS COISAS BOAS QUE JUNTAS SERIAM 
UMA MUITO GRANDE COISA - BARREIRO»

www.rostos.pt | Rostos | 13

MOVIMENTOS
MOVIMENTOS

OUT/NOV/DEZ 2015

EDUARDO MORAIS COLOCOU O BARREIRO NO SEU CORAÇÃO

Documentário é uma paixão pelo Barreiro 
Rocks que se juntou à paixão Barreiro 
O DOCUMENTÁRIO DE EDUARDO MORAIS “BARREIRO ROCKS – DOCUMENTÁRIO” CONTA A HISTÓRIA E AS PERIPÉCIAS DE UM FESTIVAL, HOJE 
COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL, QUE FOI CRESCENDO AO LONGO DOS ANOS, FRUTO DA PAIXÃO DE UM GRUPO DE JOVENS BARREI-
RENSES QUE VIVEM E SENTEM O ROCK, POR DENTRO DE EXPERIÊNCIAS DE VIDA.
O BARREIRO ROCKS ASSINALA ESTE ANO 15 ANOS. UM EVENTO PRODUZIDO PELA HEY, PACHUCO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL.
O FESTIVAL RECEBEU ESTE ANO O SELO EFFE - EUROPE FOR FESTIVALS - FESTIVALS FOR EUROPE.
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«EMOÇÕES» NA GALERIA DO FÓRUM CULTURAL DA BAIXA DA BANHEIRA

«Não há fronteiras entre o Barreiro e Moita»

OUT/NOV/DEZ 2015

Na Galeria de Exposições do Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banhei-
ra, foi apresentado o livro “Emoções”, de 
Amélia Militão.
No local estiveram expostos os trabalhos de 
pintura, de Amélia Militão, numa exposição 
intitulada “Emoções”..

Não há fronteiras entre o Barreiro e Moita

Vivina Nunes, vereadora da Câmara Municipal 
da Moita, sublinhou que a autarquia mantém 
vivos espaços cujos objectivos são “divulgar 
a cultura e a arte”.
Salientou a presença da exposição de pintura 
de Amélia Militão – “uma mulher multifa-
cetada nas artes”, recordando que sendo 
natural do Barreiro, hoje vive no concelho 
da Moita.
“Não há fronteiras entre o Barreiro e Moita. 
Amélia está em casa.”, referiu a autarca.

A cultura também nos alimenta

Vivina Nunes, referiu que as autarquias têm 
um papel na vida quotidiana das populações, 
na limpeza das ruas, o abastecimento de 
água, tudo isto é importante, porque são 
necessidades básicas.
”Mas a cultura também nos alimenta, nos 
reforça o conhecimento e assim somos mas 
esclarecidos, intervenientes e reivindicativos 
dos nossos direitos”, disse.
Recordou que a vida do concelho da Moita 
faz-se do seu desporto, da sua cultura, da 
dinâmica do seu Movimento Associativo, 
que promove actividades substituindo o 
estado – “foi aí que todos nós nascemos”.
“Estamos aqui para o lançamento do livro 
“Emoções” de Amélia Militão, emoções que 
são um mundo”, sublinhou.      

Impacto positivo

Amélia Militão, agradeceu à Câmara Muni-
cipal da Moita ter acolhido a sua exposição 
e o lançamento do seu livro – “numa sala 
que dá luz a estas telas e a esta exposição”.
Salientou que o Fórum José Manuel Figuei-
redo é um espaço – “onde se faz muitas 
coisas”.
Salientou o “impacto positivo” do seu livro 

“Emoções” e anunciou o lançamento de uma 
nova obra, no próximo dia 12 de Dezembro, 
na Biblioteca Municipal do Barreiro. 
“Uma obra que vai relatar as experiências 
de vida”, disse.

Tudo na vida a inspira

António Sousa Pereira, comentou o livro 
“Emoções”, uma obra que aborda os sen-
timentos da autora, em diferentes dimen-
sões do seu olhar, do racional, emocional ao 
cósmico – “tudo na vida a inspira”.
Helena Sardo, autora do prefácio, sublinhou 
que Amélia Militão – “encontra emoções 
em tudo que a rodeia”, poemas que inspi-
ram e apontam um caminho  “o desejo de 
recomeçar”.
Escutaram-se poemas. Eugénia Costa, 
deslumbrou, cantando o fado à capela, com 
poesia de Flolbela Espanca.
Uma tarde bonita. Uma tarde onde a poesia 
e a vida se encontraram…sorrindo!  

Biografia

Maria Amélia Assunção Militão Gazela 
nasceu a 2 de Junho de 1955, no Lavradio, 
Concelho do Barreiro. Concluiu o Ensino Se-
cundário na Escola Alfredo da Silva e em 
1974 ingressou no mundo do trabalho como 
escriturária na CP. Em 1978, candidatou-se 
a uma Bolsa de Estudo e foi estudar para 
Moscovo, no ‘Instituto Maurice Thorez’. De 
regresso a Portugal em 1983, sentiu os 
efeitos da profunda crise que abalou o País, 
tendo estado desempregada. Retomou a 
sua atividade profissional em 1987. Sempre 
em busca de novos horizontes. Em 1989 foi 
trabalhar para o Conselho da União Europeia 
em Bruxelas, onde permaneceu 22 anos. 
Em 2005, é admitida no Círculo Literário da 
União Europeia, onde por sua sugestão foi 
criada a revista ‘Littéra Tour’, da qual ainda 
hoje é colaboradora. Em 2009, é admitida 
no grupo literário belga Grenier Jane Tony.
Como ela própria diz ‘A escrita faz parte de 
mim desde sempre’ e em 2011 resolve par-
tilhar connosco a sua escrita e publica o seu 
primeiro livro de poesia ‘Eterna Incerteza’. Em 
2012, publica ‘Histórias Mal Contadas’, uma 
obra de ficção com um fundo de verdade».

PUB



Susana Camacho, Administradora Delegada da 
S.energia, recordou que o protocolo visa a pres-
tação de serviços técnicos à Baía do Tejo que 
contribuam para a melhoria energética.
Nomeadamente através da elaboração de es-
tudos que contribuam para propor medidas de 
melhor eficiência energética e redução da factura 
energética.
O protocolo foi assinando pela Baía do Tejo, por 
Jacinto Pereira, Presidente do Conselho de Ad-
ministração e Sérgio Saraiva, do Conselho de 
Administração, e pela S.energia, por Bruno Vi-
torino, presidente do Conselho de Administração 
e Susana Camacho, Administradora Delegada.

Aposta na modernização dos parques

Sérgio Saraiva, administrador da Baía do Tejo, afir-
ma que a aposta na modernização dos parques 
que a empresa tem vindo a realizar, não pode 
esquecer a vertente ambiental e energética. Pelo 
contrário, ao longo deste mandato, a eficiência 
energética tem sido uma das preocupações nas 
diversas intervenções realizadas.
Recordou que foram desenvolvidas “quatro can-

didaturas ao Aviso 18 ´Redução de Consumos 
de Energia Reativa no Estado 2015´ do Fundo 
de Eficiência Energética (FEE), sendo que três 
foram aprovadas com um financiamento a 100%, 
para a aquisição de baterias de condensadores”.

Boas práticas ambientais

O presidente do Conselho de Administração da 
S.energia, Bruno Vitorino, realça o empenho da 
Baía do Tejo em melhorar cada vez mais as suas 
boas práticas ambientais, sendo este um exemplo 
que todas as empresas devem seguir.
O responsável pela S.energia, manifestando-se 
satisfeito com o resultado obtido nesta primeira 
ação sublinha que “Tendo em consideração que 
este tipo de equipamentos tem um período de 
vida útil mínimo de 12 anos, a poupança total 
para Baía do Tejo, resultante desta intervenção 
rondará os 50.000€, considerando os valores 
para a energia reativa em 2015”.

Um desenvolvimento local mais sustentável

“Esta parceria pretende acima de tudo contri-

buir para um desenvolvimento local mais sus-
tentável. É com essa missão que ao longo dos 
anos, esta Agência tem colaborado com várias 
empresas, associações e instituições dos con-
celhos abrangidos, sendo esta iniciativa mais um 

exemplo dessa união de esforços em prol de um 
melhor ambiente para todos e de poupanças 
significativas para muitas entidades”, concluiu 
Bruno Vitorino.
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BAÍA DO TEJO MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES
»Não pode esquecer a vertente ambiental e energética»

PUB

FOI ASSINADO O PROTOCOLO ENTRE A BAÍA DO TEJO E A S.ENERGIA – AGÊNCIA DE ENERGIA PARA OS CONCELHOS DE BARREIRO, MOITA E MONTIJO, TENDO POR OB-
JECTIVO MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AMBIENTAL DOS ESPAÇOS E EDIFÍCIOS SOB A GESTÃO DA BAÍA DO TEJO.

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

ANÚNCIO

Nos termos do artigo 5º e do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 
de Dezembro, com a redacção actual, nos termos estabelecidos no artigo 77º 
do Decreto-Lei nº 380/99 de 20 de setembro, torna-se público, que foi emitido 
em 24/09/2014 pela Câmara Municipal do Barreiro, pessoa colectiva de direito 
público nº 506673626, o Alvará de Loteamento Nº 1/14 ao qual corresponde o 
processo DGU/239, que incide sobre o prédio urbano sito na Quinta dos Loios, 
União das Freguesias do Barreiro e Lavradio do Concelho do Barreiro, des-
crito na Conservatoria Registo Predial do Barreiro sob o nº 1207/20041209, e 
inscrito na união de freguesias de Barreiro e Lavradio sob os artigos 1654 e 
4238, e apresenta, seguintes características: 

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

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

BARREIRO 18 de Maio de 2015
O VEREADOR DO PELOURO

(no uso de competência delegada)
Rui Lopo
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ESCUTEIROS DO BARREIRO RECORDAM VIAGEM AO JAPÃO

Uma experiência única com um grande calor humano
. Um minuto de silêncio assinalou os 70 anos do lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima   

Entre 27 de Julho e 8 de agosto, realizou-se 
no Japão, o 23º Jamboree – Acampamen-
to Internacional de Escuteiros, evento que 
juntou cerca de 33 mil escuteiros, de vários 
pontos do planeta.
Foi em Kirara-Hama, em Yamaguchi, no Ja-
pão, que durante duas semanas milhares 
de jovens escuteiros, participaram numa 
“aventura” que vão guardar nas memórias 
que fazem a vida.
O concelho do Barreiro também marcou 
presença neste evento mundial. Foi para 
sabermos um pouco dessa presença que 
conversámos com o Chefe Paulo Lopes e 
as jovens escutas do Agrupamento 1011, 
do Lavradio.

Tradição de participar no Jamboree Mundial

“Nós temos tradição de participar no Jam-
boree Mundial, esta foi a terceira vez que 
marcámos presença e já estamos a pre-
parar o próximo que vai realizar-se nos 
Estados Unidos. São os escutas que hoje 
têm onze anos que começam a organizar-
-se para participar, promovendo, desde já, 
a recolha de fundos”, refere Paulo Lopes, 
Chefe do Agrupamento 1011.
Recorda que foi assim que começou a prepa-
ração para a presença no Japão, envolvendo 
os pais e todos colaborando para a recolha 
de fundos.
“Eram mais que inicialmente estava previsto 
ir ao Japão, mas depois à escola e acabam 
por ficar aqueles que se esforçam por con-
seguir”, sublinha.

O trabalho que fizemos foi muito importante

Beatriz João, tem 18 anos, recorda que – 
“foi complexo” porque ao “principio havia a 
pica toda” depois sublinha que ficou “mais 
triste” porque não estava a conseguir os 
objectivos.
“Depois consegui com a ajuda da minha 
mãe”, sublinha.
Daniela Lopes, 17 anos, salienta que “ao 
principio eu não queria ir, mas a minha mãe 
acabou por insistir”.
“Agradeço-lhe imenso, porque foi uma ex-
periência única”, sublinha.
Beatriz Lopes, 15 anos, salienta que – “nunca 
pensei desistir” e acrescenta que “foi com-
plicado”.

Recorda todo o trabalho que realizou para 
alcançar o objectivo vender rifas, calendários 
e organizar festas – “o trabalho que fizemos 
foi muito importante”.

Era um grande calor humano

Na nossa conversa, recordam as longas ho-
ras da viagem, primeiro duas horas até Paris 
e depois mais 12 horas de voo até Taipé, e 
mais horas e meia até ao Japão.
É cansativo e não se consegue dormir, são 
unânimes a salientar.
A Beatriz João com esta viagem fez o seu 
baptismo de voo.
“Oh meu Deus, tanta gente. Isto é tão gran-
de”, sublinham que foi o pensamento que 
lhes ocorreu quando chegaram ao Japão.
“Era um grande calor humano”, referem
Recordam que eram muitas as línguas e 
que tentam comunicar, gente de todo o 
mundo. O Inglês é a língua que partilham 
com escuteiros do Japão, da Finlândia ou 
do Bangladesh.

Importância da paz no mundo

Recordam os momentos que assinalaram os 
70 anos do lançamento da bomba atómica, 
em Hiroshima, na Guerra Mundial.
“Foi um minuto de silêncio, na hora em se 
assinalou os 70 anos do lançamento da 
bomba”, sublinha  Paulo Lopes, Chefe do 
Agrupamento.
Daniela refere que, naquele minuto de silên-
cio, pensou no futuro e nas guerras.
“Viveu-se um grande espirito de unidade e 
aquele momento foi um contributo para se 
esclarecer a importância da paz no mundo”, 
refere Paulo Lopes.

Uma experiência única
 Daniela Lopes, salienta que – “fiz amigos 
de muitas culturas”, todos “temos os mes-
mos princípios”, mas, “agimos de formas 
diferentes”.
“Se eu tiver oportunidade de ir a outro 
Jamboree, não quero perder, porque é uma 
experiência única”, sublinha.

Partilhar culturas diferentes.

Beatriz João, refere que fez imensas amiza-
des, de diferentes culturas, com as quais vai 
trocar contactos e manter relações.
Beatriz João, recorda as actividades que 
realizou, as palavras que trocou, os jogos 
que fizemos – “para partilhar culturas di-
ferentes”.
“Eu, ia de novo, se pudesse ia de novo”, 
sublinha.
“Nem tinha a perspectiva que as fardas de 
país para país são diferentes”, refere.  
Beatriz Lopes, com um brilho nos olhos, 
salienta – “Gostava de ir de novo”. 

Nos Estados Unidos já está em marcha

Paulo Lopes, refere que a participação no 
próximo Jamboree, nos Estados Unidos, já 
está em marcha, porque para nós – “viver  
o maior Jamboree Mundial, em todas as 
suas dimensões, é uma experiência que 
guardamos para a vida”.
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