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ESCOLA MENDONÇA FURTADO NO BARREIRO

Abre Sala de Aula do Futuro 
 
    . Segunda no distrito
    de Setúbal

BANDEIRAS  
DA RESISTÊNCIA 
REGRESSARAM 
AO BARREIRO
Na jornada de  
agitação de 1935 
foram presos 35 
cidadãos no Aljube, 
Caxias, Peniche ou 
Tarrafal

ACES ARCO RIBEIRINHO – ALCOCHETE, BARREIRO, MOITA E MONTIJO
ARCO RIBEIRINHO TODO COBERTO DE «CIDADES DE AFETOS»
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Mário Durval, responsável da Unidade 
de Saúde Pública Arnaldo Sampaio, que 
arrancou com este movimento, expres-
sou a sua satisfação pela adesão de 
mais três concelhos ao Movimento 
«Cidades dos Afetos», projeto que 
arrancou no Barreiro e envolveu Cal-
das da Rainha. 
Entretanto, no ano passado aderiu o 
concelho de Sines e agora, na cerimónia 
realizada em Alcochete, o Movimento 
alargou-se à Moita, Montijo e Alcoche-
te.

MILHARES DE CRIANÇAS E CENTE-
NAS DE PROFESSORES

“Esta é uma ideia bonita, porque junta 
todos em atividades, num movimento 
que faz a diferença”, salientou Mário 
Durval.    
Referiu que este é um movimento que 
tem crescido – “sentimo-nos bem que 
ele cresça ganhando instituições e as 
pessoas”.
Recordou que ao longo dos anos for-
ma envolvidos milhares de crianças e 
centenas de professores.

CUBO GIGANTE EM AÇO COBERTO
DE AZULEJOS
 
Mário Durval, sublinhou que no Barreiro 
vai ser inaugurado um «Cubo Gigante 
em aço, coberto de azulejos» que ficará 
a marcar, na zona de Alburrica, o lugar 
já aprovado na toponímia do Barreiro 
- «Passeio dos Afetos». 
“Assim, inscrevemos no nosso ter-
ritório, na zona nobre de Alburrica, a 
importância dos afetos para um de-
senvolvimento harmonioso”, disse.

DIMENSÃO DOS AFETOS NO PLANO
LOCAL DE SAÚDE

O responsável da Unidade de Saúde 
Pública Arnaldo Sampaio, sublinhou que 
a “dimensão dos afetos” está conci-

liada na “ideia do nosso Plano Local de 
Saúde” e esteve presente no “arran-
que do alargamento da sua discussão 
à comunidade”.
“As ideias do Plano foram beber ao 
plano da Cidade dos Afetos”, disse.

SAÚDE É DE TODOS

Mário Durval apelou à participação de 
todos nas atividades da «Cidade dos 
Afetos» e no Plano de Saúde Local.
“A saúde não propriedade dos profis-
sionais de saúde, a saúde é de todos”, 
salientou.
Expressou o desejo que “este sonho 
se estenda a outros concelhos”.

VAI ALASTRANDO PELO PAÍS 
BOMBARRAL E LOURINHÃ 
PRÓXIMOS ADERENTES

Jorge Nunes, da Unidade de Saúde 
Pública Zé Povinho do ACES Oeste 
Norte, sublinhou que a adesão das 
autarquias ao projeto «Cidades dos 
Afetos» - “vem reforçar o movimento 
e a dinamização do processo”.
Recordou que a Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha em colaboração com 
a Unidade de Saúde Pública Zé Povinho 
– “tem desenvolvido diversas activi-
dades” que envolvem os Agrupamento 
escolares onde já nasceu o - «Movi-
mento Escolas dos Afetos», com a 
participação de mais de 6 mil alunos 
e cerca de 400 professores.

TRABALHO COM OS PROFESSORES 
É FUNDAMENTAL

Jorge Nunes, sublinhou a importân-
cia das acções de formação que têm 
sido realizadas no âmbito das propos-
tas ligadas ao movimento dos afetos, 
nomeadamente ao nível da educação 
sexual em meio escolar e na saúde 
mental.
Salientou que o trabalho com os pro-

fessores é fundamental.
Divulgou que ao nível do ACES Oeste 
Norte, está em marcha o trabalho que 
vai conduzir, em breve, à adesão dos 
municípios de Bombarral e Lourinhã – 
“estão prontos a aderir”.

Enquadrar os afetos na vida da comu-
nidade
O Programa/Movimento “Cidade dos 
Afetos” pretende enquadrar os afetos 

na vida da comunidade, como mecanis-
mo fundamental de desenvolvimento, 
partindo do princípio de que uma maior 
afetividade entre as pessoas diminui 
a violência, a agressividade gratuita e 
os conflitos inúteis, promovendo maior 
urbanidade, coesão social e tolerância, 
valores essenciais a uma comunidade 
desenvolvida.
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JAN/FEV/MAR 2016À TARDE NA ESPLANADA
À TARDE NA ESPLANADA

ACES ARCO RIBEIRINHO – ALCOCHETE, BARREIRO, MOITA E MONTIJO

Arco Ribeirinho todo coberto 
de «Cidades de Afetos»
O FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE, RECEBEU A CERIMÓNIA DE ADESÃO AO MOVIMENTO “CIDADE DOS AFETOS” DOS CONCELHOS DE AL-
COCHETE, MOITA E MONTIJO.
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JAN/FEV/MAR 2016 À TARDE NA ESPLANADA
À TARDE NA ESPLANADA

Regina Janeiro, vereadora da Câmara Muni-
cipal do Barreiro, responsável pela área da 
Juventude, sublinhou que esta é uma ver-
tente do trabalho autárquico quer – “con-
tribui para o desenvolvimento da cidade”.
A autarca, com estas palavras, abriu a ses-
são pública de apresentação dos grandes 
objectivos do Festival Liberdade 2016, o 
anúncio público do Festival e seu cartaz 
para o Palco Liberdade. 
O evento esta agendado para os próximos 
dias 10 e 11 de Junho, na Quinta Braancamp 
e Praia de Alburrica, no Barreiro.

DEMOCRATICIDADE DE ACESSO
QUE É GRATUITA

Regina Janeiro, sublinhou que a realização, 
no Barreiro, do Festival da Liberdade, está 
sendo recebida com muito entusiasmo.
“Este é um festival que merece o nosso 
respeito e consideração, porque é organi-
zado pelo jovens e para os jovens”, referiu.
Recordou a importância da Liberdade nas 
vivências da juventude e salientou que “a 
democraticidade de acesso que é gratuita”, 
é uma marca dessa Liberdade.
Música é um pretexto para envolver

PARA FESTEJAR O 25 DE ABRIL

Jorge Martins, da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, recordou que o Festi-
val da Liberdade nasceu há 20 anos – “um 
festival para a juventude e para festejar o 
25 de Abril”.
 Salientou que a sua realização ao longo 
dos anos – “tornou-se imparável, pelas 
expectativas e pelo envolvimento do Mo-
vimento Associativo Juvenil”.
Referiu que o Festival – “não assenta na 
música, a música é um pretexto para en-
volver as estruturas do Movimento Asso-
ciativo Juvenil, na construção do festival”.

FESTIVAL COM ENTRADA LIVRE

Jorge Martins, salientou que o cartaz do 
festival a realização de um evento que conta 
a participação de milhares de jovens.
No dia 10 de Junho, no palco principal, estão 
marcadas as presenças de Richie Campbell, 
Dengaz e Kumpania Algazarra.
No dia 11 de Junho, Gabriel «O Pensador», 
Carlão e Dead Combo.
Todos o Festival conta com entrada livre.

MOSTRA DE ARTE - 
«ARTE EM LIBERDADE»

Duas novidades foram anunciadas para a 

edição deste ano do Festival da Liberdade 
a Mostra de Arte - «Arte em Liberdade», 
que contempla artes plásticas, fotografia 
e escultura e dirigida a jovens, dos 14 aos 
35 anos, residentes no distrito de Setú-
bal, que pretendam criar e expor os seus 
trabalhos artísticos.
Os interessados deverão efectuar a sua 
inscrição até ao próximo dia 30 de abril.
Divulgado, igualmente, como novidade a 
existência de um espaço dedicado a «Par-
que de Campismo», que permitirá garantir 
aos jovens melhores condições para fruir 
o Festival, proporcionando aos visitantes 
condições para pernoitar, e, como é dito – 
“até ao after hours”. 

BARREIRO TEM MUITO
A VER COM A LIBERDADE

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, referiu que o Barreiro 
tem “muito a ver com a Liberdade, aqui 
deram-se das lutas mais significantes que 
conduziram ao 25 de Abril”.
Recordou que, em eleições realizadas antes 
do 25 de Abril, “nos tempos de combate 
ao fascismo”, as forças da Liberdade, em 
condições adversas ganharam as eleições.
O autarca salientou a importância da cul-
tura, do desporto e do lazer, como factores 
de desenvolvimento.

ACONTECIMENTO QUE FIQUE
NA NOSSA MEMÓRIA

O presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, sublinhou o facto de o Festival 
da Liberdade, realizar-se na Quinta Braa-
mcamp, que recentemente foi comprada 
pela autarquia.
“É a primeira ver que a iremos utilizar, um 
espaço que vai ser para o lazer e cultura. E 
estamos satisfeitos de ser numa iniciativa 
para a região, para os jovens, para a cultura 
e o desporto”, disse.
“Que seja um acontecimento que fique 
na nossa memória colectiva”, sublinhou.

FESTIVAL CONSTRUÍDO COM
A PARTICIPAÇÃO DE TODOS

Rui Garcia, presidente da Associação de 
Municipios da Região de Setúbal, sublinhou 
que o Festival da Liberdade – “este ano está 
a dar um grande salto, com o envolvimento 
dos jovens e das suas ideias”.
“Este é um festival construído com a par-
ticipação de todos”, disse.
Referiu a importância deste evento como 
contributo para desenvolver “o sentimento 

de região”, o qual “tem vindo a ser construí-
do, porque somos uma região com carac-
terísticas específicas e vivências próprias”.

LIBERDADE DE SERMOS
FELIZES NA NOSSA REGIÃO

Rui Garcia, sublinhou o facto do Festival de-
correr – “num espaço nobre para o Barreiro 
e para a região”, perto do estuário do Tejo 
que, disse, “deve ser a sala de visitas da 
região, o elemento de ligação da margem 
sul a à margem norte”.
O autarca referiu que – “a margem sul 

não é entendida com a mesma dimensão 
da margem norte”, acrescentando que – 
“não pode continuar a discriminação entre 
a parte norte e a parte sul”, porque esta 
região – “tem que ser unitária”.
Salientou que a margem sul é uma região 
com “valores únicos”, com “potencial de 
atracção de investimento”, com “valores 
económicos”.
A encerrar a sua intervenção expressou o 
desejo que o Festival da Liberdade seja um 
contributo para a afirmação da margem 
sul e da – “Liberdade de sermos felizes 
na nossa região”.

FESTIVAL DA LIBERDADE VAI DECORRER PERTO DO ESTUÁRIO DO TEJO

“Espaço nobre para o Barreiro e para a região»
NO DIA 10 DE JUNHO, NO PALCO PRINCIPAL, ESTÃO MARCADAS AS PRESENÇAS DE RICHIE CAMPBELL, DENGAZ E KUMPANIA ALGAZARRA.
NO DIA 11 DE JUNHO, GABRIEL «O PENSADOR», CARLÃO E DEAD COMBO.
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

O acto inaugural contou com a presença de Alexandra 
Leitão, Secretária de Estado Adjunta e da Educação, de 
Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, Regina Janeiro, vereadora responsável pela área da 
Educação, assim como os representantes das empresas 
que contribuíram para erguer este projecto.

TUDO COMEÇOU EM BRUXELAS

Mário Vagarinho, professor de Informática, foi o dinami-
zador do projecto que nasceu no decorrer de uma viagem 
do programa ERASMUS.

“Tivemos contacto com o conceito de Sala de Aula do 
Futuro e, depois, discutimos, recolhemos sugestões e 
decidimos avançar com a implementação do projecto”, 
refere Mário Vagarinho.
Na nossa conversa refere que no distrito de Setúbal esta é 
a segunda sala de aula do futuro e que no país – “deve ser 
a terceira ou quarta, mesmo na Europa há muito poucas”.
“Este conceito de Sala de Aula do Futuro começou em 
Bruxelas”, sublinha.
“Sei que, agora, o Ministério da Educação está a pensar 
implementar 24 projectos nas escolas do país”, acrescenta.

JÁ INICIÁMOS A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

Mário Vagarinho salienta que a «Sala de Aula do Futuro» 
está operacional, e deverá arrancar em pleno o seu fun-
cionamento no próximo ano lectivo – “mas no 3º período 
já vai ter actividade”.
“Já iniciámos a formação de professores. Estamos a de-
senvolver experiências piloto de forma a experimentar a 
sala e todos os seus recursos e todo o seu equipamento”, 
sublinha.
Recordou que o trabalho para implementação deste 
projecto arrancou em Setembro de 2015 e ficou agora 
concluído em Março de 2016.
“Os professores estão entusiasmados com o projecto e 
os alunos estão desejosos de começar. Eles já vão fre-
quentando a sala”, sublinha.

ESTA SALA TEVE CUSTO ZERO

Mário Vagarinho recorda que a formação dos professores 
esta sendo dinamizada pelas empresas e instituições que 
patrocinaram o projecto.
“Esta sala teve custo zero, todo o equipamento disponível 
foi oferecido pelas marcas que patrocinaram o projecto”, 
refere.
Desde quadro interactivo, computadores, impressoras 
3D, Televisão com acesso directo à Internet, videopro-
jectores, máquinas fotográficas, calculadoras cientificas 
e gráficas, canetas 3D, Mesa de computação, impressora 
multifuncional – “tudo construído com base em doações 
de empresas”.
E, salienta Mário Vagarinho – “a sala é alimentada por 
painéis solares, é autossuficiente e não gasta energia da 
escola, também oferecidos”.

PODEM E VÃO SER LECCIONADAS
TODAS AS DISCIPLINAS

De salientar que nesta Sala de Aula do Futuro podem e 
vão ser leccionadas todas as disciplinas do Inglês à Ma-
temática – “aqui é possível dar formação a alunos de 
maneira diferente”.
Mário Vagarinho fala-nos do projecto com entusiasmo, 
sente-se a alegria nos seus olhos – “a sala desde o dia 
da inauguração esta a funcionar em pleno, já utilizamos 
todos os equipamentos”
“Ainda vão chegar mais equipamento e mobiliário por-
que ainda vamos ter mais patrocinadores”, sublinha com 
entusiasmo Mário Vagarinho.

FUTURE WORK LAB – SALA DE AULA DO FUTURO 

Uma sala rara no país e na Europa
 . Ministério da Educação está a pensar implementar 24 projectos nas escolas do país
A ESCOLA MENDONÇA FURTADO, NO BARREIRO, INAUGUROU NO DIA 14 DE MARÇO, A SALA DE AULA DO FUTURO, SENDO A SEGUNDA A ABRIR 
NO DISTRITO DE SETÚBAL, A TERCEIRA OU QUARTA NO PAÍS E DAS POUCAS QUE EXISTEM NA EUROPA.
A INAUGURAÇÃO DECORREU NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS PROMOVIDAS NA «SEMANA DO PATRONO», QUE ESTÁ A DECORRER ATÉ AO PRÓXIMO 
DIA 18 DE MARÇO.
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Kira exposição «Azuis e Rosas» 
Dez trabalhos onde o Barreiro respira ternura

suplemento rostos
www.rostos.pt CADERNO
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DESFALQUE NA ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO BARREIRO

Dois ex-funcionários condenados em processos-crime

KIRA é o pseudónimo de António J. Pereira Gama, que nasceu 
em Avis, Alentejo, em 1945. Vive no  Barreiro há décadas, terra 
que se cruza com a sua obra e seu olhar sobre o mundo.
Kira está representado em diversos Museus em Portugal e no 
mundo, sendo citado no dicionário “Portuguese 20th Century 
Artists,” de Michael Tannock.

SENSIBILIDADE NO SENTIR ESTA TERRA

Os trabalhos de Kira que estiveram expostos no Hall do Hospital 
do Barreiro - acrílicos sobre tela, com as dimensões 60X70 - eram 
um conjunto de quadros onde está presente a ternura da cor, a 
sensibilidade no sentir esta terra que abraçou como sua, tudo 

emerge de forma alegre e de cores vivas, nas obras «A Barraca 
do Tobias»», ou a «A Barraca do Tica» e, como sempre, ele dá a 
beleza ao ex-libris do Barreiro, na obra «Moinhos do Barreiro». 
No conjunto dos trabalhos intitulados  «Cor de Rosa» kira faz-nos 
mergulhar nas memórias de um espaço que ele, com os seus 
trabalhos eternizou , seja a «Torralta», seja «Alburrica», e aquela 
sua permanente ligação ao rio, com as marcas da «pesca do 
cerco» e no conjunto, destaque para o quadro intitulado «Aviso».
Uma obra que projecta, afinal, o seu grito de alerta, ali, nas cores 
de Portugal, da Grécia, da Alemanha e desta Europa, que nos 
sufoca e prende a incertezas.
Um trabalho de grande subtileza, de emoção, dramático e triste. 
Um mundo que é uma bolha de água, no limite e... talvez, prestes 

a rebentar. 
Kira escreve poesia, pintando. Kira escreve crónicas, pintando. 
Kira grita com as cores azuis e rosas e sorri…

UM ESPAÇO MUSEOLÓGICO

Kira, só por si, merecia ter no Barreiro um espaço museológi-
co porque, porque acima da sua criatividade, de sensibilidade, 
nela está expresso  um sentimento profundo pelos espaços e 
lugares desta cidade. Talvez um dia, qualquer dia, qualquer dia…
Kira pinta Alburrica com as cores de todos os sonhos, com uma 
liberdade criativa única e intemporal. 

CORES LINDAS NOS ESPAÇOS DA CIDADE

Na exposição com o tema “AZUIS E ROSAS”, os trabalhos in-
titulados «Iniciação», são expressão de referências artísticas 
que brotam de dentro de si a energia da vida, uma palete que 
marca o começo de uma  obra, afinal a obra de um artista que 
está sempre por completar, mais não seja no olhar de quem 
vê e de quem sente.
Kira veio mais uma vez dizer-nos que está vivo, que continua a 
amar esta terra, que continua a ver cores lindas nos espaços da 
cidade, aqueles cores que só os poetas sentem, porque só os 
poetas são capazes de sentir, através da subtileza das cores, a 
magia dos sentimentos, e esses, estão  sempre presentes, para 
quem os quiser sentir, na luz, nas cores e nos sons de Alburrica.
Kira com esta exposição, vai para além da memória do presente 
dá-nos um legado que se eterniza como memória de futuro.
Obrigado poeta das cores azuis e rosas!

S.P.

Segundo um comunicado da Direcção 
da APB – Associação de Proprietários 
do Barreiro – “há quatro anos atrás” foi 
registado “um desfalque nas rendas re-
cebidas em nome dos seus associados”.
A APB sublinha que – “como pessoa de 

bem”, decidiu  acordar – “com os Asso-
ciados lesados o reembolso das quantias 
em dívida”, situação que foi concretizada”.
Por outro lado, a Direcção da APB, refere 
que – “accionou os mecanismos condu-
centes à responsabilização criminal e ci-

vil dos dois ex-funcionários, através de 
processo crime que pendeu até ao último 
dia 2 de Março, no Tribunal de Almada”, 
e, nessa data, - “foi lida em audiência 
pública o acórdão que condenou os dois 
arguidos” e “ambos foram ainda conde-

nados a pagar à APB as verbas que foram 
objecto de desfalque e já restituídas aos 
Associados”.
Acrescenta a APB que – “esta decisão 
ainda não é definitiva e admite recurso 
para os Tribunais Superiores”.



No Auditório da Associação Unitária dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Lavradio, realizou-se o 
Encontro de Colectividades, Associações e Clubes.
Na abertura dos trabalhos, subordinada ao tema - 
«Os desafios do MAP», Daniel Ventura - Presiden-
te da Associação das Colectividades do Concelho 
do Barreiro (ACCB), sublinhou o trabalho que vem 
sendo realizado pela ACCB, fundada há 4 anos e a 
importância e papel do associativismo na vida local.
Recordou que no concelho do Barreiro existem cerca 
de 140 associações das quais 129 são colectividades 
de desporto, cultura e recreio, estando cerca de 50% 
ligadas à associação e federação.

LIVRO SOBRE «BANDAS FILARMÓNICAS»

Angélico Noé Tempero, da Associação Unitária dos 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Lavradio, su-
blinhou a importância das associações de reformados 
que são um exemplo do contributo dos idosos na 
vida associativa e na comunidade.
Diamantino Estanislau - Presidente da Federação 
das Colectividades do Distrito de Setúbal (FCDS), 
recordou o papel do movimento associativo no dis-
trito e divulgou que no próximo mês de Abril, vai 
ser editado um livro sobre «Bandas Filarmónicas».
Informou, igualmente, que nos dias 4 e 5 de junho, 
em Setúbal, vai realizar-se a Convenção dos Jogos 
Tradicionais, dando a conhecer o projecto que a con-
federação promover sobre esta temática.

EM PORTUGAL EXISTEM ENTRE 18 A 20 MIL
ASSOCIAÇÕES
  
Augusto Flor - Presidente da Confederação Por-
tuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto (CPCCRD), salientou que as associações 
“seres sociais vivos” com larga tradição na sociedade 
portuguesa, referindo que este ano será assinalado 
o 300º aniversário da Colectividade mais antiga de 
Portugal, fundada em 1722, no concelho de Oliveira 
de Azemeis.
Recordou o trabalho quer ao longos dos anos tem 
vindo a ser desenvolvido no sentido de dinamizar 
uma estrutura do Movimento Associativo, iniciado 
no ano de 1993, no 1º Congresso das Colectvidades 
e que desenvolveu-se, com mais intensidade após 
o Congresso de 2001, com a criação de estruturas 
distritais e concelhias.
Referiu que em Portugal existem entre 18 a 20 mil 
associações e que “em média por ano são consti-
tuídas entre 1000 a 1100 associações”. 

ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS NÃO SE PODEM
COMPORTAR COM MAIS UMA COLECTVIDADE

Augusto Flor, salientou que actualmente existem 
estruturas distritais – “em quase todos os distritos” 
e no total são cerca de 30 estruturas no país, entre 

distritais e concelhias.
Sublinhou que o trabalho de estudo do movimento 
associativo  “é um processo contínuo”.
Na sua intervenção teceu criticas quando as asso-
ciações concelhias se “transformam em colectivi-
dades do concelho”, sublinhando – “as associações 
concelhias não se podem comportar com mais uma 
colectvidade”.
Recordou que as associações concelhias são – “o elo 
fundamental entre as Federações e a Confederação”.
Comentou, igualmente, quando as autarquias pres-
cindem do movimento associativo, recordando que 
o trabalho de um executivo municipal é determina-
do por um mandato e a as colectividades existem 
e continuam a desempenhar as suas actividades.

PROBLEMAS DA SOCIEDADE QUE SE REFLECTEM 
NO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

O Presidente da Confederação Portuguesa das Co-
lectividades de Cultura, Recreio e Desporto, subli-
nhou a importância de os dirigentes associativos 
reflectirem sobre as dificuldades se são próprias da 
associação, se são do movimento associativo ou 
se são da sociedade – “muitas vezes são proble-
mas da sociedade que se reflectem no Movimento 
Associativo”.
Referiu que existe um diagnóstico sobre as dificul-
dades do movimento associativo – um documento-
-memorando com 78 pontos – onde existem re-
flexões sobre dúvidas e sugestões.

Salientou que este documento pode ser um auxi-
liar para que os dirigentes associativos encontrem 
respostas para as dificuldades.

NÓS SOMOS UM PODER

Augusto Flor, na sua intervenção, referiu a impor-
tância do Manifesto- Recomendações Estratégi-
cas, onde são apontadas linhas de reflexão sobre 
diferentes dimensões do poder, salientando que o 
Movimento Associativo tem que se afirmar como 
um poder – “nós somos um poder”, acrescentando 
que só quando se afirmar como um poder  terá for-
ça – “para sermos parceiros com outros poderes”.
Referiu que nas recomendações estratégicas existem 
propostas dirigidas ao Poder Legislativo, ao Poder 
Legislativo e Executivo – o governo; ao Poder Local, 
ao Poder Económico e ao Pode do Conhecimento.

SOMOS A MAIOR REDE SOCIAL DO NOSSO PAÍS

Na sua intervenção, recordou o contributo do Movi-
mento Associativo na Economia Social, o seu papel 
na valorização da democracia.
“Somos a maior rede social do nosso país”, disse.
Augusto Flor recordou o papel do movimento as-
sociativo como promotor da coesão social, na va-
lorização da identidade nacional, enquanto espaços 
que – “garantem a fruição cultural e permitem a 
criação cultural”.  
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No Restaurante da Associação de Fuzileiros, reali-
zou-se um jantar para assinalar o 1º aniversário da 
criação da associação CFB - Clube de Fotógrafos do 
Barreiro. O evento contou com a presença de Carlos 
Humberto, presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro e Ana Porfirio, presidente da União de Fregue-
sias do Barreiro e Lavradio.
Anabela Carreira, presidente da Direcção do Clube 
de Fotógrafos do Barreiro, sublinhou que – “esta-
mos aqui a confraternizar e a celebrar a nossa pai-
xão pela fotografia, dois anos de existência do nos-
so clube e um ano sobre a passagem do mesmo a 
associação”
Referiu que – “neste dois anos aprendemos e cres-
cemos muito, confraternizamos e trocámos expe-
riências, participámos em imensas iniciativas, ex-
posições, passeios, formações, colaborámos com 
diversas entidades, somos parceiros da Câmara 
Municipal do Barreiro no mês da fotografia e no 
passado mês de Novembro recebemos o reconhe-
cimento com um prémio Rosto do Ano de inovação 
2014.”

VALE A PENA GANHAR AS HORAS
A FALAR DE FOTOGRAFIA

“O caminho percorrido para aqui chegar, faz-nos 
acreditar que vale a pena o esforço, vale a pena rou-
bar algum tempo à família, ao descanso, vale a pena 
sair da cama de madrugada para ir ver nascer o sol, 
ou deitar tarde porque se foi fotografar as estrelas. 
Vale a pena ganhar as horas a falar de fotografia, de 
fotógrafos, de lentes, de spots, a maioria sabe do 
que estou a falara”, salientou Anabela Carreira.

DIGNIFICAR A FOTOGRAFIA E O BARREIRO

A presidente da Direcção do Clube de Fotógrafos do 
Barreiro divulgou as diversas actividades que estão 
agendadas para o ano 2016, desde deslocações ao 
Convento da Arrábida, bairros típicos de Lisboa, via-
gens no Pestarola, Arganil, Piodão, Gois, Mina de S. 
Domingos, Casa Museu Carlos Relvas, assim como 
acções de formação.
Salientou que todas as actividades visam “tudo fa-
zer” para “dignificar a fotografia e o Barreiro”.

suplemento rostos
www.rostos.pt CADERNO

CLUBE DE FOTÓGRAFOS DO BARREIRO 

«Neste dois anos aprendemos
e crescemos muito»
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SOBRE SAÚDE PENÍNSULA DE SETÚBAL DEVIA FALAR A UMA SÓ VOZ

É preciso «acabar com esta tentativa de esvaziar 
o Centro Hospitalar Barreiro – Montijo»  

O autarca afirmou que é preciso – “acabar 
com esta tentativa de esvaziar o Centro 
Hospitalar Barreiro – Montijo”.
“Estamos em condições de ceder o terreno 
para a construção do Centro de Saúde do 
Alto do Seixalinho”, disse.
No Auditório da Biblioteca Municipal do 
Barreiro,  realizou-se o nono Seminário 
«A Saúde na Zona do Barreiro», evento 
que assinalou o 12º aniversário da FRATER 
– Associação Cliníca.

REQUALIFICAÇÃO E REFORÇO  DA REDE
DE INFRAESTRUTURAS

Na abertura, Luís Pisco, Vice Presidente do 
Conselho Directivo da ARS Lisboa e Vale do 
Tejo, divulgou os pilares estruturantes  do 
novo Conselho Directivo da ARS, visando 
dar respostas às necessidades da Saúde 
ao nível de Cuidados Primários e Cuidados 
Hospitalares, com uma posta na valorização 
de “uma nova identidade”.
Sublinhou a importância de requalificação 
e reforço da rede de infraestruturas.
Referiu a necessidade de ser desenvolvido 
trabalho integrado entre Cuidados Primá-
rios e Cuidados Hospitalares.
Ana Gameiro, da Câmara Municipal de Al-
mada, referiu a boa cooperação que existe 
entre a autarquia e o Hospital Garcia de 
Orta.

SAÚDE É INDISPENSÁVEL AO DESEN-
VOLVIMENTO

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, salientou o contri-
buto da FRATER para o desenvolvimento 
do concelho do Barreiro e para a defesa do 
Serviço Nacional de Saúde.
O autarca lamentou que ao longo dos anos 

tenham sido tomado medidas que levam 
ao enfraquecimento do SNS e recordou 
que a “saúde é indispensável ao desen-
volvimento”.

Salientou a necessidade de articulação 
entre os Cuidados Hospitalares e os Cui-
dados Primários de Saúde, assim como a 
articulação entre os serviços de saúde do 
Barreiro e da região.

PENÍNSULA DE SETÚBAL DEVIA FALAR 
A UMA SÓ VOZ

O presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro sublinhou que sobre as matérias de 
saúde – “a Península de Setúbal devia falar 
a uma só voz”, na defesa de soluções  de 
desenvolvimento do Serviço Nacional de 
Saúde, quer ao nível da Península de Setú-
bal, quer no âmbito da Área Metropolitana 
de Lisboa.
O autarca afirmou que é preciso – “acabar 
com esta tentativa de esvaziar o Centro 
Hospitalar Barreiro – Montijo”.
Referiu a necessidade de existir – “uma 
resposta articulada dos três Hospitais da 
região em articulação com os Cuidados 
Primários de Saúde”.

CONSTRUÇÃO DO CENTRODE SAÚDE
DO ALTO DO SEIXALINHO

A propósito de reforço de infraestruturas o 
Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
afirmou – “estamos em condições de ceder 
o terreno para a construção do Centro de 
Saúde do Alto do Seixalinho”.

“Pode ser incluído no próximo Orçamento 
de Estado”, disse

PUB

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, NO DECORRER DO SEMINÁRIO «A SAÚDE NA ZONA DO BARREIRO», EVENTO QUE 
ASSINALOU O 12º ANIVERSÁRIO DA FRATER – ASSOCIAÇÃO CLINÍCA, SUBLINHOU QUE SOBRE AS MATÉRIAS DE SAÚDE – “A PENÍNSULA DE 
SETÚBAL DEVIA FALAR A UMA SÓ VOZ”.

«PRÉMIO FRANCISCO» 2016 
DISTINGUE IDALINA PEREIRA

Durante cerca de uma década 
dedicou-se ao voluntariado 
no Hospital do Barreiro
No decorrer do Seminário «A Saúde na 
Zona do Barreiro», evento que assinalou 
o 12º aniversário da FRATER – Asso-
ciação Cliníca, foi entregue o «Prémio 
Francisco», destinado a homenagear 
pessoas cuja vida é um exemplo de 
solidariedade.
Ana Teresa Xavier, Médica Oncologista, 
Presidente da Direcção da Associação 
Cliníca FRATER, sublinhou que o «PRÉ-
MIO FRANCISCO» tem por objectivo ho-
menagear pessoas que – “são exemplo 
de vida, pela generosidade para com a 
sociedade”.
“São pessoas exemplo de quem nada 
pede em troca, são exemplo de soli-
dariedade”, sublinhou.

O «PRÉMIO FRANCISCO» FOI
ENTREGUE A IDALINA PEREIRA.

Idalina Pereira, nasceu em Lisboa e vive 
no Barreiro há 56 anos, durante cerca de 

uma década dedicou-se ao voluntariado 
no Hospital do Barreiro.
A atribuição do «Prémio Francisco» a 
Idalina Pereira, foi aprovado por una-
nimidade.
O «Prémio Francisco» instituído pela 
FRATER será entregue anualmente.
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BAÍA DO TEJO E MUNICÍPIOS DE ALMADA, BARREIRO E SEIXAL JUNTOS EM CANNES

Lisbon South Bay marca presença no MIPIM 

Município da Moita com 
nova identidade visual 

Os presidentes e vereadores dos municípios 
de Almada, Barreiro e Seixal, juntamente 
com a Administração da Baía do Tejo e a 
Invest Lisboa estiveram juntos em Cannes, 
naquele que foi o primeiro momento de 
apresentação da marca Lisbon South Bay.
O MIPIM, uma das mais importantes feiras 
do setor imobiliário a nível mundial, foi o 
palco escolhido para promover os ativos 
geridos pela Baía do Tejo, sediados nestes 
três concelhos da margem sul, e que vêm 
dar escala a Lisboa-região.
Esta iniciativa é a face mais visível de um 
trabalho continuado e desenvolvido em 
estreita parceria entre todas as entidades 
envolvidas e que permitiu:

- estabelecer há cerca de três anos uma 
parceria com a Invest Lisboa, no sentido de 
se trabalhar definitivamente no conceito de 
Lisboa como “cidade das duas margens”;
- que os ativos da Baía do Tejo e os terri-
tórios de Almada, Barreiro e Seixal bene-
ficiem de ferramentas de promoção que 
só estavam ao serviço de Lisboa;
Este projeto vai permitir continuar a traba-
lhar na reabilitação e regeneração destes 
territórios estratégicos para o desenvol-
vimento da área metropolitana de Lisboa 
e para o país, interpretando os territórios 
da CUF/Quimigal no Barreiro e da Siderur-
gia Nacional no Seixal, atualmente parques 
empresariais da Baía do Tejo, bem como 

o antigo complexo Lisnave/Margueira 
em Almada, como áreas com capacidade 
de atrair investimento complementar às 
que Lisboa-cidade já dispõe, particular-
mente nas áreas da logística e portuária, 
industria e tecnológica, serviços e espaços 
multiusos.
A marca Lisbon South Bay vem responder 
aos desafios impostos pela promoção ex-
terna num contexto de disputa de inves-
timento à escala global, onde individual-
mente estes territórios teriam dificuldade 
em afirmar-se e em gerar interesse dos 
investidores.
Com esta marca torna-se mais simples 
comunicar ativos que estão sediados em 

territórios pouco conhecidos internacio-
nalmente e, desta forma, potenciar toda 
a região e atrair investimento que resul-
tará em claro benefício das populações 
envolvidas.
Atentas a esta iniciativa, várias empresas 
da região reconheceram o seu mérito e 
viram também aqui uma oportunidade 
para a valorizar e para contribuir para algo 
que pretende impor um maior dinamismo 
económico na região. Desta vez foi a Casa 
Ermelinda Freitas e a STEC / Raporal que 
presentearam todos os visitantes do stand 
de Lisbon South Bay no MIPIM com os seus 
excelentes vinhos e enchidos. 

A partir de 1 de abril, o Município da Moita apresenta-se com uma nova identidade 
visual em todos os seus suportes de comunicação com o público. Mantendo o símbolo 
característico associado ao concelho – o varino, embarcação típica do Tejo –, o novo 
logotipo pretende renovar a imagem institucional do Município, tornando mais clara e 
imediata a sua perceção. 
O novo logotipo surge, na sua fase de lançamento, associado à campanha “Moita - 
Munícipio de Abril”, comemorativa do 42º aniversário da Revolução dos Cravos. 



No decorrer da cerimónia de assinatura do Contrato de 
Concessão de Utilização da Doca Seca, entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e a CP, que contou com a presença 
da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, o edil do Barreiro na 
sua intervenção abordou a “questão das amêijoas e sua 
apanha” e apelou à Ministra que se encontrem “soluções” 
no sentido de regulamentar esta actividade.

Recorde-se que diariamente são centenas de pessoas 
que no Rio Tejo efectuam a apanha de amêijoas, desen-
volvendo a actividade sem qualquer controle sanitário, 
nem regulamentação.
São homens, mulheres, jovens ou idosos que fazem des-
ta actividade um meio de sobrevivência. Uns procedem à 
apanha para consumo próprio, outros para venda.

Nos últimos tempos, infelizmente, já foram registados casos 
graves de perdas de vida, quando situações de nevoeiro 
ou enchente da maré, colocam os “apanhadores” de forma 
inesperada. 
No decorrer da visita ao Barreiro, para assinatura do proto-

colo de cedência ao município da Doca Seca da CP, Carlos 
Humberto, colocou na agenda da Ministra do Mar este tema 
da apanha da amêijoa.
Num álbum de fotografias que publicamos, no último do-

mingo, dia 25 de Março, no Tejo, eram na ordem de 300 
pessoas, ou mais, que se ocupavam na apanha da amêijoa, 
desde a zona do Clube da Vela do Barreiro ate à zona do 
Mexilhoeiro.

São mais de 60 pescadores que no Barreiro desenvolvem 
actividade, ao longo do ano pescam toneladas de peixe 
e muito do pescado é exportado para Espanha e França.
No decorrer da visita da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, 
os pescadores falaram da sua actividade e preocupações.
Ana Paula Vitorino, expressou disponibilidade de – “criar 
aqui condições para que a actividade piscatória se faça 
com dignidade”
Na conversa com a Ministra do Mar sublinharam que, pela 
inexistência de condições, as toneladas de peixe que re-
sultam das suas fainas, é vendido noutras lotas e não é 
imputado como pescado no Barreiro.

NINGUÉM NOS QUER OUVIR

Os pescadores salietaram a importância da existência de 
uma rede de frio e a criação de condições para atracagem 

das suas embarcações.
“Não há ninguém que se sente para conversar com os 
pescadores. Ninguém nos quer ouvir”, disseram à Minis-
tra do Mar.
“Era sentar para conversar e ver se existem soluções para 
os nossos problemas”, sublinharam.

MAIS DE 60 PESCADORES

De referir que no concelho do Barreiro exercem actividade 
piscatória mais de 60 pescadores, uma actividade desen-
volvida ao nível artesanal e familiar.
Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar, no decorrer da cerimónia 
de assinatura do Contrato de Concessão de Utilização da 
Doca Seca, entre a Câmara Municipal do Barreiro e a CP, 
expressou disponibilidade de – “criar aqui condições para 
que a actividade piscatória se faça com dignidade”

ENCONTRAR FINANCIAMENTOS

 Ana Paula Vitorino, perspectivou o recurso a fundos do 
Mar 2020, numa acção conjunta da Câmara Municipal do 
Barreiro e APL, de forma a encontrar financiamentos que 
permitam a recuperação da zona da Doca Seca e criar con-
dições para que se desenvolva a actividade piscatória e 
promover a venda do pescado sem recorrer a outras terras.

PESCA NO RIO TEJO

A Ministra do Mar sublinhou a capacidade de luta pela sobre-

vivência dos pescadores do Tejo, referindo que a actividade 
piscatória no rio tem sido abandonada “pelas autoridades” 
e “não pelos pescadores”.
Referiu a falta de condições de trabalho de muitos que 
exercem a sua actividade piscatória no Rio Tejo.  

MUNICÍPIO E CP ASSINAM CONTRATO
DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA DOCA SECA

O Município do Barreiro e a CP – Comboios de Portugal, 
E.P.E. vão assinar um Contrato de Concessão de Utilização 
da parcela denominada de Doca Seca. 

A Cerimónia realiza-se, na presença da Ministra do Mar, 
Ana Paula Vitorino, hoje,ia 28 de março, às 11h45, nas ins-
talações da Associação de Fuzileiros.
O Município do Barreiro e a CP – Comboios de Portugal, 
E.P.E. vão assinar um Contrato de Concessão de Utilização 
Privativa de Domínio Público, de uma parcela denominada 
de Doca Seca, na cidade do Barreiro. A Cerimónia realiza-
-se, na presença da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, 
dia 28 de março, às 11h45, nas instalações da Associação 
de Fuzileiros, Rua Miguel Pais, nº 25.

Programa
10h00 | Paços do Concelho (ponto de encontro)
10h45 | Largo do Moinho Pequeno
11h15 | Avenida de Sapadores
11h45 | Assinatura do Contrato de Conces
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 QUESTÃO DAS AMÊIJOAS E SUA APANHA NO RIO TEJO

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro apela 
a Ministra do Mar que encontre «soluções»

CRIAR CONDIÇÕES PARA ACTIVIDADE PISCATÓRIA COM DIGNIDADE NO BARREIRO

sublinhou Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar
. Toneladas de peixe pescado no Tejo não é imputado a lota do Barreiro 
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PROTECÇÃO CIVIL DO BARREIRO

Recebe dois computadores da União de Freguesias 
do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena
A União de Freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena procedeu à cedência 
de dois computadores ao Serviço Municipal 
de Protecção Civil do Barreiro.
Carlos Moreira, presidente da União de Fre-
guesias do Alto do Seixalinho, Santo André e 
Verderena, após a entrega de dois compu-
tadores a Carlos Humberto, presidente da 
Câmara Municipal do Barreiro, sublinhou que 
embora ao nível de competências a União de 
Freguesias – “não tem obrigações ao nível 
da Protecção Civil”, a autarquia considera que 
deve dar o seu contributo nesta dimensão.

MELHORAR O TRABALHO
AO NÍVEL DA PROTECÇÃO CIVIL

“A cedência deste equipamento, dois com-
putadores ao município, para nós tem um 

significado importante, pois é um contributo 
que damos para melhorar o trabalho ao nível 
da Protecção Civil”, sublinhou Carlos Moreira.

QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO
DE PROTECÇÃO CIVIL

Carlos Humberto, Presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, salientou que este 
contributo da União de Freguesias é im-
portante para – “a qualificação do Serviço 
de Protecção Civil”.
O autarca salientou que a Protecção Civil pre-
cisa permanentemente se “ser qualificada” 
e desenvolver – “um esforço na formação”.
Referiu que a formação ao nível da Protec-
ção Civil deve ser implementada ao nível dos 
serviços, mas também junto à população. 

HORIZONTAIS: 1- Fiel. 5- Acontecimento comovente. 10- Conjunto de disciplinas que habilitam para um diploma. 11- 
Triturar. 12- Mãe do pai ou da mãe. 13- Tribunal Constitucional. 15- Preposição que indica destino, fim. 16- Armadilha. 
19- Compact Disc. 20- Agarrar. 21- A ti. 22- Faço passar por um filtro. 23- Augusto (...), foi um fotógrafo e realizador 
cinematográfico (1923-1993). 26- Aperto com nó. 28- Segundo. 29- Gostar muito de. 32- Prefixo (duas vezes). 33- 
Assembleia de cardeais para elegerem o Papa. 35- Ofício. 37- Elemento de formação de palavras que exprime a ideia 
de ovo. 38- Espécie de albufeira. 39- Cada um dos quatro grupos de um baralho de cartas. 41- Que se espalha como um 
vírus (figurado). 43- Debruar. 44- Confrontar.
VERTICAIS:
1- Importância recebida pela assinatura de um contrato. 2- Relativo ao amor físico, ao prazer sensual. 3- Elas. 4- Parte 
de um todo. 5- Doutor (abrev.). 6- Corta rente. 7- Fileira. 8- Sinal de demarcação. 9- Charrua. 10- Rosto. 14- Da cor da 
cidra ou do limão. 17- Reza. 18- Soberano. 22- Habitante ou natural do Barreiro. 24- Elemento de formação que exprime 
a ideia de vida. 25- Um certo. 26- Ventarola. 27- Sacar. 30- Atender. 31- Que não é imaginário. 33- Tronco de videira. 
34- Espécie de cesto comprido, usado na pesca. 36- Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 
40- Érbio (s.q.). 42- Internet Protocol (sigla).

CRUZADAS
Paulo Freixinho        

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

SOLUÇÕES: Horizontais: 1- LEAL. 5- DRAMA. 10- CURSO. 11- RALAR. 12- AVÓ. 13- TC. 15- PARA. 16- RATOEIRA. 19- CD. 20- ASIR. 21- TE. 
22- COO. 23- CABRITA. 26- ATO. 28- II. 29- AMAR. 32- BI. 33- CONCLAVE. 35- ARTE. 37- OO. 38- RIA. 39- NAIPE. 41- VIRAL. 43- ORLAR. 
44- OPOR. Verticais: 1- LUVAS. 2- ERÓTICO. 3- AS. 4- LOTE. 5- DR. 6- RAPA. 7- ALA. 8- MARCO. 9- ARADO. 10- CARA. 14- CITRINO. 17- 
ORA. 18- REI. 22- CAMARRO. 24- BIO. 25- TAL. 26- ABANO. 27- TIRAR. 30- AVIAR. 31- REAL. 33- CEPA. 34- COVO. 36- TIL. 40- ER. 42- IP.

PUB

AVISO

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO 

Nos termos do disposto no n.2 do art.258. do Código de 
Processo Civil e para os efeitos no disposto no art.266. do 
Código Civil, torna-se public que, por ato notarial, lavrado no 
dia vinte e dois de outubro de 2015, no Cartório Notarial de 
Aniana Bilimónia, sito na Av. De Santa Maria, n. 4, no Barreiro, 
Mariana Camacho Machado Costa, viúva, natural da freguesia 
e concelho do Barreiro, residente na Av. República, n.18 – 1. 
Direito, Barreiro, procedeu à revogação de toda e qualquer 
procuração conferida a Cristina Isabel Cardoso Antunes, 
solteira, maior, com a última morada conhecida na Av. Da 
República, n. 18 – 3. Direito, Barreiro, atualmente a trabalhar no 
restaurant vegetarian GOVSPOT, sito na Av. Alfredo da Silva, 
n. 45, 2830-004 Barreiro, tendo, nomeadamente sido revogada 
a procuração outorgada em cinco de novembro de 2014, no 
referido Cartório Notarial.

Barreiro, 02 de março de 2016

A Mandante

Mariana Camacho Machado Costa



Bruno Amaral, escritor - Prémio Saramago – vai 
escrever a história dos Transportes Colectivos 
do Barreiro.
O escritor afirmou que o objectivo é escrever – 
“um retrato mais vivo da realidade” - uma história 
dos Transportes Colectivos do Barreiro, que seja 
– “um livro cronológico que permita perceber a 
evolução da cidade e do país”.
No dia 24 de fevereiro, os Transportes Colectivos 
do Barreiro – TCB’s - comemoraram os seus 59 
anos, numa iniciativa que decorreu no espaço 
de «A Portuguesa».
O evento serviu para apresentar os projectos 
que, em 2017, vão assinalar os 60 anos do ar-
ranque do serviço de transportes municipais no 
concelho do Barreiro.
Este projecto vai contar com a participação de 
Bruno Vieira Amaral (Escritor - Prémio Saramago), 
José Mendes (Designer Gráfico) e Pedro Brito 
(Ilustrador).

IMPORTÂNCIA DE PASSAR PARA MEMÓRIA 
ESCRITA

Rui Lopo, sublinhou a importância de se assinalar 
a efeméride, com “uma visão de futuro”.
O autarca referiu a importância de passar para 
“memória escrita” a história dos Transportes Co-
lectivos do Barreiro, por essa razão foi lançado 
o desafio a Bruno de Amaral – escritor, a Pedro 
Brito - ilustrador, e José Mendes – designer, para 
que – “olhem para esta história”.
Rui Lopo referiu que não existe a história dos 
TCB«s em “peça bibliográfica”.

UMA HISTÓRIA FEITA COM AS PESSOAS

Bruno Amaral, recordou durante décadas foi um 
utilizador dos Transportes Colectivos do Barrei-
ro – “nasci no Barreiro, embora tenha vivido no 
Vale da Amoreira”.
Referiu que no seu romance «Primeiras Coisas» 
estão referenciados os Transportes Colectivos 
do Barreiro, evocando o tempo em que ia do Vale 
da Amoreira para na Vila Chã, entrar nos TCB’s.
“Esta é uma realidade que não é nada estranha 
para mim”, referiu.

NÃO QUERO FAZER FICÇÃO

O escritor sublinhou que na história dos Trans-
portes Colectivos do Barreiro – “não quero fazer 
ficção”.
Perspectivou que o seu objectivo não é produzir 
“um objecto documental” onde seja “plasmada 
a história da empresa.
“Quero que seja uma história da empresa cons-
truída pelos trabalhadores e trabalhadoras. Uma 
história feita com as pessoas que trabalharam 
na empresa”, referiu.

PERCEBER A EVOLUÇÃO DA CIDADE E DO PAÍS

Bruno Amaral salientou que gosta de falar com as 
pessoas e de entrevistar pessoas é esse prazer 
que quer sentir – “escrever uma história com 
as pessoas é mais interessante”, porque, acres-
centou – “há ângulos de avaliação que surgem 
nas conversas com as pessoas”.
“Nos documentos há factos, falando com as 
pessoas há a visão humana”, salientou.
O escritor afirmou que o objectivo é escrever – 
“um retrato mais vivo da realidade” - uma história 
dos Transportes Colectivos do Barreiro, que seja 

– “um livro cronológico que permita perceber a 
evolução da cidade e do país”.

UMA HISTÓRIA MAIS FICCIONADA

Pedro Brito, referiu que na produção do seu 
trabalho – “tenho mais liberdade” – pois será 
produzir uma banda desenhada, que permita 
criar – “uma história mais ficcionada” que será 
centrada nas “vivências das pessoas que usam 
os Transportes Colectivos do Barreiro”.
Referiu que a “cidade será uma personagem”, 
porque os TCB’s – “fazem parte da sua vida do 
dia-a-dia”.
Recordou que viveu no Alto do Seixalinho e que 
os autocarros do município faziam parte das suas 
vivências quotidianas.

LADO HUMANO DESTE PROJECTO

José Mendes recordou que cresceu com os au-
tocarros do Barreiro, nas suas idas para Lisboa, 
para ir beber um copo, estar com os amigos ou 
namorar.
Neste contexto, a historia dos TCB’s também 
fazem parte da sua própria vida, pelo que sente 

curiosidade em viver – “o lado humano deste 
projecto”.
Carlos Humberto, presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro, recordou que “os autocarros da 
Câmara” são uma presença marcante na histó-
ria do Barreiro, desde os anos 60 – “marcam o 
concelho e são dos elementos mais marcantes 
da sua realidade”.
“Poucas cidades têm uma rede de transportes 
como nós”, disse o edil, acrescentando que – 
“muitas vezes não valorizamos este aspecto”.
Recordou que os transportes colectivos no Bar-
reiro vencem o transporte individual, por essa 
razão – “somos a cidade com mais mobilidade 
colectiva no país”.
O autarca recordou que o concelho do Barreiro 
nos últimos 30 anos perdeu mais de 20 mil habi-
tantes, quer devido ao encerramento de fábricas, 
quer pela construção de duas pontes no Tejo.
“Se não tivéssemos os Transportes Colectivos 
do Barreiro teríamos perdido significativamente 
mais população. Temos que ter noção e avaliar 
esta realidade. Nós estamos conscientes da-
quilo que esta realidade significou para a vida 
da cidade ”, salientou.

Entre os objectivos para o mandato, José Caetano, presidente da 
direcção, apontou a necessidade de desenvolver as obras de re-
modelação do quartel, o reforço de equipamentos, aquisição de 
um autotanque e um carro de desencarceramento.

José Figueiredo, Comandante dos Bombeiros do Corpo de Salvação 
Pública, no decorrer da tomada de posse dos novos dirigentes, re-
cordou que no ano 2015, foram realizadas 250 saídas para combate 
a incêndios, 180 ocorrências de acidentes, 6.275 para serviços de 
emergência e mais de 8 mil em transportes de doentes.

MELHORAR AS CONDIÇÕES PARA OS BOMBEIROS

Após a tomada de posse dos novos Corpos Sociais, Carlos Moreira, 
presidente da Mesa da Assembleia Geral, salientou o trabalho rea-
lizado pelos corpos sociais cessantes, referindo que – “o trabalho 
que se vai iniciar aqui é de continuidade”, tendo sempre como ob-
jectivo – “melhorar as condições e prestar melhores serviços à 
população”. Salientou a necessidade de – “melhorar as condições 
para os bombeiros, porque são eles sempre a linha da frente”.

DEIXEI A ASSOCIAÇÃO MELHOR QUE A ENCONTREI

Oliveira Soares, presidente da Direcção, cessante, recordou que 
foram 15 anos que esteve a exercer funções de dirigente, 11 dos 
quais na qualidade de presidente da Direcção. 
 “Termino com a certeza do dever cumprido e que deixei a associação 
melhor que a encontrei, em todos os aspectos”, disse.

PRIMEIRA LINHA NO APOIO À POPULAÇÃO

José Caetano, Presidente da Direcção, recordou que a instituição 

está prestes a comemorar o seu 85º aniversário, tendo ao longo da 
sua história atravessado “décadas de profundas transformações 
do concelho do Barreiro”.
Referiu que o Corpo de Salvação Pública ao longo dos anos foi-se 
“modernizando e crescendo”.
“Estão na primeira linha no apoio à população do concelho”, disse.
Recordou as dificuldades e limitações, de ontem e de hoje, mas 
que mantém – “vitalidade suficiente”.

REFORÇO DE EQUIPAMENTOS

José Caetano, salientou que “só é possível cumprir” se o Corpo 
de Bombeiros “tiverem os meios que necessitam e um ambiente 
favorável”. “Os tempos que vivemos são difíceis, no concelho, no 
país”, salientou o presidente da direcção, acrescentando que tal 
não será impeditivo de desenvolver as actividades que se pers-
pectivam para o mandato, nomeadamente o envolvimento dos 
associados, o aumentar o número de associados, desenvolver 
as obras de remodelação do quartel, “dando-lhe mais conforto 
e habitabilidade” – reforço de equipamentos e aquisição de um 
autotanque e um carro de desencarceramento.
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TRANSPORTES COLECTIVOS NO BARREIRO VENCEM TRANSPORTE INDIVIDUAL

«Somos a cidade com mais mobilidade 
colectiva no país»
. TCB’s - comemoraram 59 anos

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO -  CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Quer envolver e aumentar o número de associados



O Projecto «A minha rua é o Barreiro», vai realizar-se nos dias 4 
e 5 de Junho no Clube Dramático de Instrução e Recreio «31 de 
Janeiro – Os Celtas», tem como público alvo as escolas, colectivi-
dades, associações e público em geral, é um evento realizado pelo 
«Projecto Estrela Polar» com o apoio da União de Freguesias do 
Alto do Seixalinho,Santo André e Verderena.

ENCONTRO DE POESIA E JOGOS TRADICIONAIS

Entre as actividades agendadas de referir no dia 4 de Junho, das 
15 às 19 horas, o Encontro de Poesia, com a participação do Grupo 
Musical Harmonia, e, no mesmo dia entre as 14 e 16 horas os Jogos 
Tradicionais.

EXPOSIÇÃO «COISAS COM MEMÓRIA».

No dia 5 de Junho, das 9 às 18 horas, realiza-se a Feira – Exposição 
- «Coisas com memória».
Durante os dois dias do evento, das 9 às 22 horas, vão estar pa-
tentes as exposições de fotografia sobre o Barreiro de Guilherme 
Ferreira e Paulo Nogueira, assim como a exposição de Artesanato 
de Feliciano Gião.
A cerimónia de encerramento do evento será no dia 5 de Junho 
pelas 17 horas.

UM PROJECTO DE AFECTOS

O Projecto Estrela Polar foi criado no ano 2008, numa parceria 
estabelecida com a Junta de Freguesia do Alto do Seixalinho que 
teve continuidade com a União de Freguesias, tem como objectivo 
promover uma intervenção cultural e educativa, implementando 
valores de solidariedade e cidadania.
“O evento «A minha rua é o Barreiro» visa promover um conjunto 
de actividades, envolvendo o projecto «Estrela Polar» e toda a 
comunidade. É um projecto de afectos”, sublinhou Carlos Moreira, 
presidente da União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena.
O autarca salientou que esta será a primeira edição de muitas que 
se espera venham a ser uma realidade no futuro.
“Queremos dar a conhecer as coisas da nossa terra – o Barreiro”, 
disse-

UMA RUA CHEIA DE VIDA E CHEIA DE HISTÓRIAS

Amadeu Batista, do Projecto Estrela Polar, recordou que o trabalho 

realizado ao longo dos anos, centrou-se sempre – “numa ligação 
à comunidade”.
Recordou as tradições de vizinhança que sempre marcaram a forma 
de viver no Barreiro – “a nossa rua é uma rua cheia de vida e cheia 
de histórias, as pessoas conhecem-se e estimam-se, as crianças, 
os velhos, os adultos, todos têm uma história para contar, o que 
nós queremos é entrar nesse mundo das ruas do Barreiro”.
Sublinhou que uma das características do Barreiro é que – “somos 
uma terra com princípios e com valores, com história, que são uma 
realidade”.

UM ENCONTRO COM OS VALORES E A MEMÓRIA

“Neste evento queremos divulgar coisas que levem as pessoas a 
identificar-se com as suas memórias”, afirmou.
Amadeu Batista, expressou o desejo que o projecto «A minha rua é 
o Barreiro seja – “um contributo para promover o espirito de iden-
tidade, um encontro com os valores e a memória, a coesão social”.

ENRIQUECEMOS O BARREIRO

Manuel Pereira, presidente da Direcção do Clube Dramático de 
Instrução e Recreio «31 de Janeiro – Os Celtas», salientou que a 
Colectividade sente-se honrada por ter sido escolhida para receber 
este evento e que existe toda a disponibilidade para “abraçar a 
iniciativa com muita força”.
A encerrar o encontro com os jornalistas, Carlos Moreira, referiu a 
importância do trabalho colectivo e a aposta da União de Freguesias 
em trabalhar conjuntamente com o Movimento Associativo – “o 
trabalho colectivo pode mais e, assim, damos corpo a propostas 
com as quais enriquecemos o Barreiro”.

Vitor Alegria, do Clube CHAPAS - Clube História 
e Acervo Português da Atividade Seguradora, 
que promoveu a exposição «A Império Nasceu 
aqui»?, recordou a importância do Barreiro na 
criação de seguradoras em Portugal, nomea-
damente o papel de Alfredo da Silva.
Salientou que os materiais expostos são uma 
pequena parte do muito espólio que o Clube Cha-
pas tem recolhido, por doações de profissionais 
das mais diversas seguradoras.
“O que está exposto pode multiplicar-se por 
28 vezes”, disse.

CHAPAS POSSUI MAIS DE 4000 UNIDADE
DE PAPEL E PEÇAS

Na mostra estão expostos diversos materiais, 
desde material de publicidade, passando pelas 
antigas chapas utilizadas em habitações ou nos 
carros que comprovavam a empresa seguradora.
Na exposição pode ser observada uma cronologia 
de diversos momentos históricos da actividade 
seguradora em Portugal.
Vitor Alegria recordou que a actividade, em 
Portugal, nasceu no âmbito do Grupo CUF, por 
essa razão, expressou o desejo de ser criado no 
Barreiro – “um Museu da actvidade seguradora, 
que não existe no país”.

O Clube Chapas possui mais de 4000 unidade 
de papel e peças sobre a actividade seguradora 
em Portugal.
“Estamos disponíveis e tudo iremos fazer para 
criar o Museu, que terá que ser num espaço com 
dignidade e duradouro”, salientou.

VISÕES SOBRE A HISTÓRIA DO PAÍS
E TAMBÉM DESTA NOSSA TERRA

Sofia Martins, vice presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, referiu – “registei as vossas 
palavras”.
A autarca salientou que a autarquia está sem-
pre disponível para apoiar e divulgar nos seus 
espaços quer actividades artísticas, quer as 
actividades de colecionadores.
“O vosso trabalho ajuda-nos a desenvolver novas 
visões sobre a história do país e também desta 
nossa terra”, referiu a autarca.
“As vossas paixões são também as nossas 
paixões”, sublinhou.

MEMÓRIA MATERIAL E IMATERIAL
DA INDÚSTRIA SEGURADORA

Após a inauguração os convidados, quer do  
Barreiro, quer oriundos de diversos pontos do 

país, efectuaram uma visita ao Património Ar-
queológico da Baía do Tejo (Museu Industrial, 
Casa-Museu e Mausoléu de Alfredo da Silva, e 
ao Bairro Operário).
De referir que Clube CHAPAS - Clube História e 

Acervo Português da Atividade Seguradora” é 
uma associação sem fins lucrativos fundada por 
profissionais de seguros, em 2011, e cuja missão 
é receber, cuidar e divulgar a memória material 
e imaterial da indústria seguradora.
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«A MINHA RUA É O BARREIRO» ONDE VIVER…

«Vale a pena a amizade e valem a pena os afectos» 

«A IMPÉRIO NASCEU AQUI» 

Clube CHAPAS afirma vontade de criar no 
Barreiro «um Museu da actvidade seguradora»



MOVIMENTOS
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«AFINAL O QUE É O AMOR?»

«É preciso tomar atitude para ter a vida com amor»

FORMAÇÃO DE «B» HUMANO ASSINALOU «HORA DO PLANETA» 

«Todos podemos fazer alguma coisa»

JAN/FEV/MAR 2016

A equipa de RSI do CATICA, Coina, concelho 
do Barreiro, organizou uma ação na qual foi 
abordada a importância das relações amo-
rosas saudáveis em oposição a relações 
amorosas com quadros de violência (física 
e/ou emocional).
A sessão com o tema «Afinal o que é o 
amor?» decorreu, no Pavilhão Luís de Carva-
lho, em Santo António da Charneca, integrada 
na comemoração do dia dos namorados.

AMAR É MAIS PROFUNDO QUE GOSTAR

Tiago Lino, psicólogo, interrogou : “Falar de 
amor: que é isto?», salientando que amor é 
“esperança, confiança” é “ajustarmos uns 
aos outros”.
Recordou a diversidade de formas de amar 
– de pais, de filhos, de amigos, românticos 

– “duas pessoas que nutrem uma coisa um 
pelo outro”.
“Amar é mais profundo que gostar”, disse, 
porque – “amor é uma coisa tendencial-
mente incondicional, é aceitar e ser aceite, 
é um conjunto de sentimentos”.
“O amor é assim – cada um de nós sente. O 
amor é coisa única e é uma emoção, sente-
-se no psiquico”, salientou.

O AMOR É UMA EMOÇÃO
NÃO É UMA RELAÇÃO

Tiago Lino, sublinhou as diferenças entre 
“amor”, “paixão”, sexo” e “sexualidade”.
“O amor é uma emoção não é uma relação, 
é  cumplicidade e desejo”, disse.
Referiu que nas relações amorosas existe 
“intimidade”, “há compromisso nas rela-

ções”, “há desejo físico”, acrescentando 
que “a paixão dura no tempo” e “sexo não 
implica amor”, enquanto “sexualidade impli-
ca amor, embora nem sempre sexualidade 
implique amor”.
Recordou que – “as relações têm crises”.

EU AINDA O AMO. ELE GOSTA DE MIM

Balbina Silva, da APAV, referiu a importân-
cia do amor como afirmação da “liberdade 
de espaço do outro” e como o contrário da 
“falta de respeito”.
Recordou situações de agressão onde, ape-
sar da falta de respeito, se afirma – “Eu ainda 
o amo. Ele gosta de mim”. 
“Estas são famílias em sofrimento, porque 
pensam no amor como algo que tem que se 
manter até ao fim da vida e por isso acredi-
tam que tudo é amor, apesar dos constates 
ciclos de violência”, sublinhou.

NAS RELAÇÕES DE VIOLÊNCIA
O AMOR JÁ NÃO EXISTE

Referiu que nestas situações existem três 
momentos na relação – o ciclo da violência: 
primeiro a relação de violência; depois a lua 
de mel e desculpas e volta de novo a fase 
da violência.
Nestas relações Balbina Silva salientou que 
– “é preciso tomar uma atitude e tratar es-
sas situações onde o amor já não existe”.
“É preciso tomar atitude para ter a vida com 
amor”, disse.
Referiu que, muitas vezes, “o amor pelos 
filhos”, faz que nestas situações as “pessoas 
não mudem”.

“As pessoas têm que saber o que querem 
da vida, não é que a mudança seja fácil, ou 
difícil”, é, disse,  tomar a consciência que 
– “nas relações de violência o amor já não 
existe”.  

O AMOR TAMBÉM SE ENSINA

Ana Conduto, recordou que esta iniciativa 
tinha por objectivo sublinhar que – “o amor 
não é uma coisa difícil” e demonstrar que 
– “o amor também se ensina”.
“O amor com liberdade não receia a liber-
dade do outro, porque a liberdade de um é a 
liberdade do outro”, salientou Balbina Silva.
Tiago Lino, recordou que o ciúme resulta do 
“receio de perder o outro”, porque, disse – 
“não tenho ciúme porque gosto, tenho ciúme 
tenho medo de o perder”.

O AMOR EM TEUS BRAÇOS RENASCE

No decorrer da sessão diversos participantes 
expressaram sentimentos, as formas como 
vivem e sentem o amor nas suas vidas, dos 
filhos, dos pais, de casais.
“Fui casada durante anos e nunca soube o 
que era o amor. Divorcie-me. Estive qua-
tro anos sozinha. Hoje vivo com um homem 
que me ama. Estou sempre à espera dele.”, 
comentou uma participante.
Outra dizia- “Sinto vergonha em falar de 
amor”.
Uma tarde, em que amor andou à solta ali 
em Santo António da Charneca que encerrou 
com a declamação de  poesia por Claudia 
Monteiro, um poema de esperança que dizia 
como o amor – “em teus braços renasce”.

No largo do Mercado Municipal junto ao Mercado 1º de Maio, 
no centro do Barreiro, a construção de um B HUMANO as-
sinalou a «Hora do Planeta».
O Município do Barreiro juntou-se a esta iniciativa, promovida 
pela WWF – World Wide Fund for Nature, que mobiliza mi-
lhares de pessoas, por todo o mundo, em defesa do planeta.
As luzes dos Paços do Concelho e do Largo do Mercado 
Municipal 1º de Maio foram desligadas entre 20h30 e as 21h30

SERES HUMANOS MÁQUINAS

O evento que, apesar do frio e da chuva, juntou umas dezenas 
de pessoas, começou com a  apresentação do projeto “A 
Cidade”, pela Escola de Teatro ARTEVIVA - Companhia de 
Teatro do Barreiro, que de forma viva e dinâmica propor-
cionaram um encontro rico de expressividade dramática e 
estética, vivido com movimentos do corpo, musicalidade.
Um projecto de vivência dramática que deu a dimensão 
do viver em cidade, no Barreiro, ou em qualquer ponto do 
mundo, onde, os actos mecânicos e as relações marcados 
por ritmos frenéticos transformam os seres humanos em 

máquinas e produto de uma enorme engrenagem.
Um encontro com a cidade de hoje e a cidade da fábrica, 
bem construído e com uma coreografia cheia de jovialidade.

LEGAR AOS VINDOUROS UM PLANETA MELHOR

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, salientou o contributo que cada cidadão ao nível 
individual pode dar nesta grande preocupação mundial de 
preservar e defender o planeta – “todos podemos fazer 
alguma coisa”.
O autarca recordou que a humanidade tem que legar aos 
vindouros um planeta melhor.

FORMAÇÃO DE UM «B HUMANO

A Companhia XPTO -Artes Performativas deu cor e luz à 
noite, com um actividade protagonizada com animadores 
em andas, com figurinos multicolor LED’s e malabaristas 
com objetos luminosos.
Seguiu-se a formação de um «B HUMANO, onde os pre-

sentes com a “sua própria iluminação”, uns com lanterna, 
outros com uma vela, um isqueiro ou mesmo a luz do seu 
telemóvel, formaram no centro do largo aquele símbolo 
«B», através do qual afirmaram, ali, a vontade de o Bar-
reiro, estar presente, e dar o seu contributo com a luz de 
cada um, nesta adesão à Hora do Planeta.



O Rotary Clube do Barreiro promoveu, um 
jantar- palestra tendo como convidado o 
doutorando em Neurobiologia Molecular 
Pedro Ferreira, que abordou o tema: «Dos 
neurónios ao Genoma».
O evento decorreu no Restaurante Leão 
de’Ouro, sendo uma iniciativa conjunta entre 
o Rotary Clube do Barreiro e o Rotary Clube 
de Almada.
Pedro Ferreira, doutorando em Neurobiologia 
Molecular na Fundação Champalimaud, é 
natural do Barreiro, vai apresentar no pró-
ximo dia 23 de fevereiro a sua tese de dou-
toramento, cuja temática central visa uma 
“leitura dos neurónios” e a sua “modelação 
pela aprendizagem”.
O seu estudo tem como objectivo conhecer 
o que acontece com o nosso cérebro quando 
interagimos com o mundo, e foi esta matéria 
que divulgou na sua palestra, ontem à noite, 
no Rotary Clube do Barreiro.

CÉREBRO TEM 85 MIL 
MILHÕES DE NEURÓNIOS

Pedro Ferreira referiu que o nosso cérebro 
tem 85 mil milhões de neurónios, sublinhan-
do que se optássemos por contar todos os 
nossos neurónios – “contando um neurónio 
por segundo” – demorávamos 2695 anos 
a efectuar essa contagem.
O neurobilogista salientou que só o cerebelo 
tem mais de metade dos nossos neurónios, 
e apresentou a diversidade do cérebro e a 
localização de diferentes funções «lobo-
lares».

UMA PESSOA QUE DEIXE DE TER MEDO

Pedro Ferreira recordou alguns estudos 
de lesões no cérebro, nomeadamente o 

exemplo de Phineas Gage ( de perfuração 
no cérebro), que originou “mudanças de 
personalidade” e o caso «Paciente H.M.».
Referiu a importância do “hipocampo” e 
daa “amígdalas” e os seus efeitos na vida 
humana.
“Uma pessoa que deixe de ter medo”, é por-
que deixou de ter memória de curto prazo e 
de longo prazo, e deixar de ter medo é não 
ter noção de perigos.

MEDIR A ACTIVIDADE
NEURONAL DO CÉREBRO

O neurobiologista sublinhou a importância da 
“pequenas caixinhas negras” que funcionam 
“somando” as ligações dos neurónios aos 
circuitos do cérebro.
“Que neurónios estão a fazer o quê? Que 
parte do cérebro faz o quê?” – são estas 
algumas interrogações que, sublinhou, tem 

sido matéria da sua investigação.
Recordou que numa primeira fase os estudos 
do cérebro centraram-se na avaliação de 
lesões, numa outra fase na farmacologia-
-neuroquimica e, o seu estudo actual, cen-
tra-se na «Optogenétca» - uma tecnologia 
que utiliza a luz para ligar e desligar os neu-
rónios em tempo real, tendo por finalidade 
– ver, bloquear e modelar o funcionamento 
do cérebro.
Trata-se de alguma forma, disse, de -“medir 
a actividade neuronal do cérebro” a partir 
de estímulos que são “impulso eléctricos”.
Recordou que – “os neurónios comunicam 
por electricidade”.
A «optogenética» manipula a actividade do 
cérebro procurando estabelecer o “padrão 
regular norma das áreas do cérebro.

NEURÓNIO MOTOR DA APRENDIZAGEM

O seu caso de estudo de doutoramento 
centra-se na avaliação do “neurónio motor” 
e “suporte de aprendizagem”, visando en-
tender como vai “adaptar a aprendizagem” 
e quais são as “partes do cérebro”.
Ou seja, entender que genes são activados 
na formação da memória – Que neurónios? 
Que genes?

O PODER DO CÉREBRO

Na sua intervenção referiu diversas expe-
riências realizadas, com ratos e macacos, e, 
a mais curiosa foi a realizada com um ma-
caco cujo objectivo conduz a que, através 
da acção do cérebro, seja possível provocar 
movimentos.
De certa forma, grosso modo, poderá dizer-
-se que é um estudo que visa analisar o 
“poder do cérebro” sobre os espaços envol-
ventes, a partir de estímulos do neurónios.
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ANTÓNIO CAMARÃO HISTORIADOR-ARQUEÓLOGO DESCOBRIU A NAU DE VASCO DA GAMA

Jornal «Público» atribui descoberta a David Means  

MOVIMENTOS
MOVIMENTOS
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O jornal «Público» divulgou que a «nau de Vasco da 
Gama descoberta há 20 anos só agora se revela».
A nau «Esmeralda» fazia parte da armada da segunda 
viagem de Vasco da Gama à India, foi localizada em 
1998 e é estudada desde 2013, sublinha a noticia, re-
ferindo que aquilo que os especialistas descobriram 
“só hoje será divulgado”.

Na noticia a descoberta da nau é atribuída a David 
Mearns, no entanto, essa mesma descoberta foi e 
deve ser creditada, segundo o próprio David Means, 

ao barreirense António Camarão.
“As noticias deixaram-me triste, nostálgico e sobre-
tudo enraivecido contra a injustiça da vida. Tudo o que 
é jornal e televisão anuncia que “Navio português in-
cluído na armada de Vasco da Gama descoberto em 
Omã” e que a descoberta se ficaria a dever a um tal 
David L. Means, o mesmo que assina o documento 
que vos deixo”, sublinha António Camarão, divulgan-
do o documento, assinado por David Means, onde é 
creditada a António Camarão a descoberta da nau de 
Vasco da Gama.

PEDRO FERREIRA, DOUTORANDO EM NEUROBIOLOGIA MOLECULAR 

Cérebro tem 85 mil milhões de neurónios
PEDRO FERREIRA, REFERIU QUE O NOSSO CÉREBRO TEM 85 MIL MILHÕES DE NEURÓNIOS, SUBLINHANDO QUE SE OPTÁSSEMOS POR CONTAR TODOS OS NOSSOS NEU-
RÓNIOS – “CONTANDO UM NEURÓNIO POR SEGUNDO” – DEMORÁVAMOS 2695 ANOS A EFECTUAR ESSA CONTAGEM.
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MANUEL SOBRINHO SIMÕES NA ESCOLA ALFREDO DA SILVA

Maior parte das doenças não
são por causas genéticas
. “Somos campeões da Europa em acidente vascular cerebral” 
. «Apenas em 5% dos cancros conhecemos genes herdados causadores de cancro» 

 “PREVENÇÃO DO CANCRO E DAS OUTRAS DOENÇAS: O COMPORTAMENTO É MAIS IMPORTANTE QUE A GENÉTICA”, FOI O TEMA DA CONVERSA DO PA-
TOLOGISTA MANUEL SOBRINHO SIMÕES, COM OS ALUNOS DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS, NO GINÁSIO DA ESCOLA ALFREDO DA SILVA.

Manuel Sobrinho Simões referiu que – “95% 
dos cancros são comportamentais”, são re-
sultado do tabaco, da obesidade, do álcool, de 
hábitos alimentares, do ambiente.
A convite dos professores de Biologia e Geo-
logia, o patologista Professor Manuel Sobrinho 
Simões, marcou presença na Escola Básica e 
Secundária Alfredo da Silva, onde, no ginásio 
da escola, conversou com os alunos de Ciên-
cias e Tecnologias, sobre o tema “Prevenção 
do cancro e das outras doenças: o compor-
tamento é mais importante que a genética”.
Recorde-se que Manuel Sobrinho Simões foi 
recentemente eleito como o patologista mais 
influente do mundo, pelos leitores especiali-
zados da revista The Pathologist.
Maior parte das doenças não são por causas 
genéticas
Um Ginásio repleto de alunos e professores 
assistiu com grande atenção à entusiástica 
palestra que decorreu de forma didáctica e 
divertida.
 Manuel Sobrinho Simões começou por sa-
lientar que apenas 1% das doenças são devido 
a alterações genéticas, sublinhando que – “a 
maior parte das doenças não são por causas 
genéticas, devem-se aos comportamentos 
e ao ambiente”.
Referiu que no mundo “não estamos a ob-
servar um aumento das doenças genéticas”, 
mas as doenças “estão a aumentar devido 
ao ambiente e ao aumento de longevidade”.
Recordou que – em “5 % dos cancros os 
genes “causais” são herdados – genética 
hereditária -”, e que “10% dos cancros têm 
agregação familiar, mas não conhecemos os 
genes causais e por isso não lhes podemos 
chamar hereditários”.
“Se o avô ou o pai tiveram cancro da prós-
tata o filho tem 80 vezes mais hipóteses de 
ter cancro da próstata do que os homens da 
mesma idade sem história familiar”, salientou.
 Manuel Sobrinho Simões referiu que – “95% 
dos cancros são comportamentais”, são re-
sultado do tabaco, da obesidade, do álcool, de 
hábitos alimentares, do ambiente.
 Recordou que as possibilidades de cancro – 
“aumentam com a idade”, mas “o cancro das 
pessoas com muita idade não mata ninguém; 
às pessoas idosas que têm pequenos cancros 
devemos deixá-las sossegadas”.
Somos feitos de matéria, energia e informação
O patologista salientou que – “não há nada tão 
parecido connosco como os nossos cancros”, 
e é por essa razão que – “é difícil tratar um 
cancro, porque ele é igual a nós”.
“O cancro é um ser vivo multicelular”, referiu.
 Sublinhou que todos nós – “somos feitos de 

matéria, energia e informação-adn” 
 “Que distingue um cancro meu de mim pró-
prio?”, Interrogou.

O RATO TEM EXPRESSÕES
PARECIDAS COM AS NOSSAS

Recordou que todos temos por aí uns 20 mil 
genes, que o arroz tem 50 mil genes, o macaco 
20 mil genes e o rato na ordem dos 19.900 
genes – “é quase igual a nós, a memória do 
rato é igual à nossa”.
“Sabem, o rato ri-se. O cérebro do rato, quando 
ri, ilumina-se nas mesmas áreas que o nosso 
quando nos rimos.  O rato tem expressões 
parecidas com as nossas”, salientou. Quan-
do se consegue aumentar a memória dos 
ratos eles entram em situações de stress e 
de dor crónica semelhantes às que ocorrem 
nos seres humanos. Referiu como as plantas 
sobrevivem perante situações de seca e de 
calor extremo  – “desenvolvem mecanismos 
de sobrevivência”.
“No cancro encontram-se os mesmos meca-
nismos que são utilizadas na sobrevivência, 
porque o cancro é uma forma especial de ser 
vivo que ganha uma vantagem em relação a 
nós”, disse.
 1/3 das mortes têm como causa o AVC 
 “Somos campeões da Europa em acidente 
vascular cerebral”, sublinhou Manuel Sobri-
nho Simões.
Recordou que somos 10 milhões de portugue-
ses, que anualmente morrem cerca de 100 mil 
e, em tempos nasciam 100 mil por ano, agora 
nascem cerca de 90 mil.
 Sublinhou que 1/3 das mortes têm como causa 
o AVC - acidente vascular cerebral e 1/4 são 
resultado de cancro.
 Teceu um amplo esclarecimento sobre as 
tipologias das doenças – degenerativas e 
inflamatórias -. e focou as doenças civiliza-
cionais – obesidade, diabetes, SIDA, Tuber-
culose, Depressão, entre outras.

 CURAM-SE MAIS DE 60% 
DAS PESSOAS COM CANCRO

“O cancro é um clone dos nossos próprios 
tecidos, eficiente em termos de crescimento, 
capaz de invadir tecidos adjacentes”, salientou 
o patologista 
 Recordou que as células do cancro  “invadem” 
e “não morrem” – “O cancro só morre quando 
nós morremos por causa dele, é a estupidez 
do cancro”.
“Se o cancro não morre ri-se de nós mas se 
provoca a nossa morte ele também morre (O 

cancro não é contagioso)”, comentou.
 Sublinhou que – “curam-se mais de 60% das 
pessoas com cancro e morrem mais pessoas 
de AVC do que de cancro”.

CANCRO COMEÇA SEMPRE
POR UMA CÉLULA

“O cancro não é um bicho, são as nossas 
células”, recordou, para referir as relações 
da doença com o ambiente e alimentação.
 Recordou que existem “tumores benignos” 
que “não são invasores”, e “tumores malignos” 
, isto é “cancros” que são “invasores”.

“O cancro começa sempre por uma célula”, 
disse, devido a “alterações genéticas”, que, 
então, “ganha mais capacidade de crescer e 
sobreviver”.

PREVENIR, PREVENIR, PREVENIR

O patologista, encerrou a sua brilhante «aula», 
marcada por um clima de grande comunicabili-
dade, alertando para a importância da “preven-
ção”, do “diagnóstico precoce”, do “rastreio”.
Recordou que é essencial “prevenir, prevenir, 
prevenir” ao nível da obesidade, da diabetes e 
de todas as outras “doenças civilizacionais”.
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