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TCB – TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO 
COMEÇARAM A OPERAR NO CONCELHO DA MOITA
É o cumprir de «um objetivo de décadas»

ROTARY CLUBE DO BARREIRO
ATRIBUI DIPLOMA MÉRITO AO JORNAL «ROSTOS»
António Sousa Pereira, Director do jornal «Rostos», recebeu  
o diploma entregue ao jornal pela estreita cooperação e desde 
 sempre contribuir para divulgar as atividades do rotary
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A Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Barreiro e 
Moita assinalou o seu 110º aniversário.
O Bar Restaurante Associação de Fuzileiros recebeu o almoço 
comemorativo, no decorrer do qual foram entregues Diplomas 
aos associados e viveram momentos de convívio.

SOMOS POR NATUREZA VOSSOS ALIADOS

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, no decorrer 
da sessão, sublinhou que a “união faz a força”. recordando que 
ao longo da vida “temos exemplos disso”.
O autarca referiu que os comerciantes do Barreiro em tempos 
difíceis souberam unir-se e criar a sua associação.
Nos tempos atuais, sublinhou Rui Garcia, quando se regista o 
“empobrecimento da sociedade”, quando aumentam as “obri-
gações legais” situações que “vão asfixiando” os empresários, 
é necessário “encontrar alternativas e soluções”.
Neste contexto, salientou que as autarquias – Câmara Municipal da 
Moita e do Barreiro e Juntas de Freguesia – são “vossos aliados”
“Somos por natureza vossos aliados, na procura de soluções para 
valorizar o comércio local”, disse.
“O comércio local é fundamental. Não há vilas, não há cidades 
sadias se não houver um comércio local forte”, afirmou o presi-
dente da Câmara Municipal da Moita. 

FUNDOS COMUNITÁRIOS AS COISAS ESTÃO NEGRAS

José Brinquete, Secretário Geral da Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas, recordou que a Asso-
ciação do Comércio, Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, foi 
constituída 4 anos antes da implantação da República e 1 ano 
antes da ditadura de João Franco.

Sublinhou o facto de os comerciantes do Barreiro – “em plena 
monarquia terem encontrado forças para criar uma associação”.
Na sua intervenção, alertou para a importância de se exigir que 
ao nível dos fundos comunitários Portugal 2020, existam verbas 
para as PME’s – “as coisas estão muito negras”, disse.

BARREIRO E MOITA MICRO EMPRESAS SÃO MAIORIA 

José Brinquete, recordou que no concelho do Barreiro, existem 
6.400 empresas, sendo 3 grandes empresas, 200 pequenas 
empresas e 6.200 são microempresas.
Por outro lado, referiu que no concelho da Moita existem 4.503 
empresas, das quais 4.384 são micro empresas, 103 pequenas 
empresas, 15 médias empresas e apenas existe uma grande 
empresa.
No total existem no concelho da Moita 10.325 postos de trabalho.

COOPERAR E FAZER EM CONJUNTO

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
sublinhou que a Associação do Comércio, Indústria e Serviços 
do Barreiro e Moita, atravessou vários períodos da história do 
nosso país com desenvolvimento e criatividade.
O autarca manifestou disponibilidade da autarquia para cooperar, 
- “não é dizer a gente precisa disto aqui”, mas sim, “cooperar e 
fazer em conjunto”.
Carlos Humberto, sublinhou que “os novos tempos exigem, novas 
respostas”, porque “a gente não para o vento com as mãos”.
Referiu a importância de serem analisadas as possibilidades de 
recorrer a fundos comunitários – “é difícil ter acessos, mas não 
deixa de ser uma oportunidade, temos que ver o que é possível 
e optar”.

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO

Rogério Pinheiro, presidente da Direcção da Associação do Comér-
cio, Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, prestou homenagem 
aos fundadores da associação e a todos aqueles que ao longo 
dos anos contribuíram para a manter viva.
Recordou que após o 25 de Abril a associação registou uma ampla 
participação, hoje, disse, há mais dificuldades, porque – “a associa-
ção passa pelas mesmas dificuldades que passam as empresas”.
Rogério Pinheiro, salientou que é importante superar as dificuldades 
e apelou para a unidade de todos em torno da associação – “nós 
podemos contribuir para o desenvolvimento dos concelhos do 
Barreiro e Moita”

2 | Rostos | www.rostos.pt

JUN/JUL/AGO 2016À TARDE NA ESPLANADA
À TARDE NA ESPLANADA

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DO BARREIRO 
E MOITA ASSINALOU 110º ANIVERSÁRIO

Não há vilas, não há cidades sadias 
se não houver um comércio local forte
Microempresas marcam tecido empresarial dos concelhos do Barreiro e Moita
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O Restaurante vencedor foi a «A Tasca da Galega», 
com o prato «O Polvo é quem mais ordena», que rece-
be como prémio a publicidade gratuita num autocarro 
dos TCB’s.
 O 2º prémio foi para restaurante «La Nonna», com o 
prato Risotto Neri Baccala (Arroz arbóreo com tinta de 
choco , bacalhau, tomate seco, parmesão e coentros), 
recebeu um prémio no valor de 500 euros..
 O 3º Prémio foi para o Restaurante «Grelhador Mor», 
com o prato «Rolinhos de corvina e camarão com ar-
roz árabe», recebeu como prémio um Kit de vinhos da 
região de Setúbal.

BOAS PRÁTICAS PROMOVEM O TURISMO

O Prémio Turismo foi entregue ao Restaurante «Ta-
berna Andaluz, com o prato «Arroz negro com sabores 
do Tejo e choco em tempura».
Clara Pereira, do Turismo de Portugal, sublinhou que 
“é desta forma que têm que evoluir, pensando que a 
restauração é uma atividade turística que conta com 
a criatividade e o empenho dos restaurantes”.
Salientou que a diferença na participação no Concurso 
deste ano “foi evidente”, acrescentando que, é através 
de destas” boas práticas” que se desenvolve o turismo. 

RESTAURANTES DEVE VIVER O CONCURSO

 O júri decidiu atribuir uma «Menção Honrosa» ao res-
taurante «A Charrua», com o prato «Arroz de polvo», 
pela forma como divulgou internamente o Concurso e 
sensibilizou os seus clientes para o evento.
Márcia Calafate, da Câmara Municipal do Barreiro, subli-
nhou o exemplo do Restaurante Charrua na promoção 
do Concurso e referiu o facto de alguns restaurantes 
participantes, nem sequer na ementa referirem o prato 
a Concurso.

PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CONCELHO

O 18º Concurso de Gastronomia Ribeirinha, realizou-
-se entre 6 e 24 de Junho, segundo Márcia Calafate, 
correspondendo a nova data à aceitação da proposta 
dos próprios empresários da restauração.
Márcia Calafate, salientou que o Concurso é um projeto 
para promover a restauração do concelho do Barreiro e 
tal só é possível com o envolvimento dos empresários.
Referiu que este ano foram feitas algumas alterações, 
como a introdução do passaporte.
Todos os participantes receberam um Diploma de Par-
ticipação e o livro com as Receitas de Cozinha do Rio, 
relativas aos concursos.

BONS VINHOS NA REGIÃO DE SETÚBAL

Andreia Lucas, da Região Vinícola de Setúbal, salien-
tou a importância destes eventos para promover os 
vinhos da região e recordou que a restauração tem um 
papel essencial na divulgação dos vinhos de Setúbal 
aos seus clientes.
“Temos bons vinhos na nossa região”, disse.
 
QUEREMOS FAZER SEMPRE MAIS E MELHOR

 O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos 
Humberto, agradeceu aos restaurantes participantes e 
às entidades que colaboraram no Concurso “o trabalho 
e a amabilidade”. 
“Queremos fazer sempre mais e melhor. Este concurso 
correu melhor que os anteriores e queremos no futuro 
dar passos ainda mais significativos”, disse. 
O autarca salientou a necessidade de trabalho em con-
junto -  “estamos empenhados em dar a ajuda que 
acharem mais adequada. Não temos capacidade de 
resolver os problemas todos, mas juntos podemos 
dar alguns passos. Estamos disponíveis para, com 
todos, colaborar”, nomeadamente no que respeita a 
candidaturas a fundos de apoio à atividade económica, 

formação, divulgação.
Márcia Calafate, divulgou que o Centro de Emprego 
do Barreiro está disponível para apoiar a realização 
de ações de formação.
Recorde-se que os objetivos do Concurso são a pro-
moção e divulgação da gastronomia ribeirinha do Con-
celho, como património cultural e produto turístico, e 
a dinamização do tecido empresarial da restauração 
do Barreiro.

18º CONCURSO GASTRONOMIA RIBEIRINHA DO BARREIRO

«O Polvo é quem mais ordena» 
dá vitória a «Tasca da Galega»

NO VARINO PESTAROLA, EM PLENO RIO TEJO, FORAM DIVULGADOS OS PREMIADOS E ENTREGUES DIPLOMAS DE PRESENÇA A TODOS OS 
PARTICIPANTES, NO18º CONCURSO DE GASTRONOMIA RIBEIRINHA.
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

Na Sessão Solene, presidida por Carlos 
Moreira, presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, foram entregues os «Crachás 
de Ouro» a Jorge da Palma Pires e a José 
Avoila Coelho.

65% A 70% RESPOSTA DO CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA

José Caetano, presidente da Direcção da 
Associação dos Bombeiros Voluntários 
do Barreiro, recordou a criatividade e a 
vontade de servir o próximo que permitiu 
à associação passar de um velho Armazém, 
para o Quartel da Rua Almirante Reis e muito 
posteriormente para as atuais instalações 
– “já muito limitado, quer nas condições de 
alojamento, quer para proteção de viaturas”.
Recordou que no concelho do Barreiro os 
acontecimentos que necessitam de inter-
venção das associações de bombeiros 65% 
a 70% obtêm resposta a partir do Corpo de 
Salvação Pública.
“É da nossa responsabilidade a primeira 
intervenção no IC21, a Mata da Machada e 
2/3 dos habitantes do concelho”, referiu.

REGRAS COMUNITÁRIAS DESADEQUADAS

“As regras encontradas no quadro comuni-
tário Portugal 2020, para apoio à compra de 
viaturas e construção ou remodelação de 
quarteis, são muito rígidas e desadequadas 
à evolução demográfica no país nos últimos 
vinte anos”, sublinhou José Caetano.
Por outro lado, referiu que – “não se com-
preende o espartilho existente com o dis-
persar de competências por diversos mi-
nistérios, aos quais os bombeiros têm de 
responder”

LINHAS DE ORIENTAÇÃO CONSENSUAIS

José Caetano salientou as boas relações 
existentes, com o Centro Hospitalar Bar-
reiro Montijo, com o INEM, com a Câmara 
Municipal do Barreiro, Juntas de Fregue-
sia e diversas entidades locais, regionais 
e nacionais, assim como, com bombeiros 
da região e os Bombeiros Voluntários do 
Sul e Sueste.  

“È necessário que as associações de bom-
beiros e os seus representantes, Federações 
e Liga, sem esquecer as organizações cor-
porativas de Bombeiros, discutam, entre si, 
com coerência e na base dos comuns inte-
resses das associações e encontrem linhas 
de orientação consensuais e por outro lado 
promovam em conjunto com a administração 
pública as medidas adequadas”, disse, “aos 
problemas com que estão confrontados”.

FAZER PARTE DAS SOLUÇÕES

José Raimundo, da Federação dos Bombeiros 
Voluntários do Distrito de Setúbal, recordou 
que, neste tempo de constantes mudanças, 
os Bombeiros - “adaptam-se às mudanças  
e nunca baixam os braços”.
“Queremos fazer parte das soluções e não 
dos problemas”, disse.
Sublinhou a necessidade de ser revista a Lei 
de financiamento e o apoio ao voluntariado, 
de forma serem dadas melhores condições 
às associações e aos corpos de bombeiros.

CÂMARAS MUNICIPAIS SÃO QUEM MAIS 
APOIO DÁ AOS BOMBEIROS

António Machado, Vice presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, recordou que 
os bombeiros são um movimento associa-
tivo com mais de 2 milhões de associados, 

um exército de 30 mil homens e mulheres 
do Corpo Ativo,  que dão um contributo ao 
país de 180 milhões de euros de trabalho 
voluntário.
Salientou que tem sido mantida com suces-
sivos governos a criação de melhores con-
dições, para melhorar as suas capacidades.
Referiu que ser dirigentes associativo – “é 
complicado, porque cada vez há mais difi-
culdades”.
Divulgou que vai avançar um Acordo de Ba-
ses Gerais entre o INEM e as Corporações 
de Bombeiros e salientou que as Câmaras 
Municipais – “são quem mais apoio dá aos 
bombeiros, são um sustentáculo dos bom-
beiros em Portugal”.

ESTE CORPO DE BOMBEIROS ESTÁ VIVO

Elísio Oliveira, do CADIS, salientou que foi 
possível ver nesta cerimónia – “que este 
Corpo de Bombeiros está vivo”.
Recordou que os bombeiros não são cida-
dãos anónimos, são cidadãos que colocam 

de lados, muitas vezes as suas vidas, para 
socorrer, sim, cidadãos anónimos, porque 
quando vão socorrer, não sabem quem vão 
socorrer.

TRABALHO POSITIVO QUE DESENVOLVEM 
NO QUOTIDIANO

Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, sublinhou que os Corpos 
de bombeiros têm uma importante missão 
servir os seres humanos e para tal “preci-
sam ter condições, para serem eficazes e 
eficientes”.
Salientou o esforço que é feito pelas asso-
ciações na formação de novos bombeiros e 
atualização perante a permanente evolução 
de tecnologias.
Lançou o repto para que os Bombeiros do 
Barreiro estejam na linha da frente nos de-
safios do futuro do concelho e sublinhou o 
“imenso trabalho positivo que desenvolvem 
no quotidiano do Concelho”.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO – CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Respondem a 65% a 70% das 
intervenções no concelho 
OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO – CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA ASSINALARAM O SEU 85º ANIVERSÁRIO, 
COM DIVERSAS INICIATIVAS.
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Eram 5 do Distrito de Setúbal presentes nos Magriços do Mundial de 1966 

Três do Barreiro, um do Seixal e um de Setúbal

suplemento rostos
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VIATURA DE COMBATE A FOGOS FLORESTAIS PARA O BARREIRO

Candidatura «forte» e «bem sustentada»
está em condições de ser aprovada

O Campeonato do Mundo de 1966, disputado em 
Inglaterra, de 11 de Julho a 30 de Julho, registou 
a primeira participação da selecção de Portugal 
num Mundial de Futebol.
Os célebres «magriços» escreveram uma das 
páginas mais lindas que ficou na memória de 
muitos portugueses. Foram dias de emoções e 
inesquecíveis. 
Quem esquece as lágrimas de Eusébio?. Quem 
não recorda a eliminação do Brasil por Portugal.? 
E aquela inesquecível vitória de Portugal frente à 
Coreia, na fase final, numa vitória 5-3, após es-
tar a perder por 3-0.José Augusto, do Barreiro, 
marcou o 5-3.
E recorda-se tudo isto porque, afinal, entre os 22 
magriços, estavam três jogadores nascidos no 
Barreiro, um do Seixal e outro de Setúbal. Eram 
cinco do Distrito de Setúbal.

. Joaquim Carvalho 79 anos – Guarda redes, do 
Sporting Clube de Portugal. Entrou no jogo inicial 
contra a Hungria.
. José Augusto Almeida, 79 anos – extremo direito, 
do Sport Lisboa e Benfica, disputou todos os jogos 
e marcou três golos
. José Alexandre Baptista, 75 anos, Defesa central, 
do Sporting Clube de Portugal, disputou cinco jogos 
. Jaime Graça ( 1942 – 2002) Médio, do Vitória 
Futebol Clube de Setúbal, disputou todos os jogos
. António Simões, 72 anos, Seixal, extremo esquer-
do  do Sport Lisboa e Benfica,. disputou todos os 
jogos e marcou um golo.

Será que o distrito de Setúbal e os concelhos des-
tes nomes míticos do futebol português, que se 
inscreveram nas nossas memórias, agora, que vão 
decorrer 50 anos, vão esquecer estes seus filhos.

No decorrer da Sessão Solene do 112º aniversário da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
Sul e Sueste, o Secretário de Estado da Administra-
ção Interna, Jorge Gomes, embora não confirmando 
como resposta definitiva, garantiu ao Presidente da 
Câmara Municipal do Barreiro que o concelho poderá 
vir a contar com a viatura de combate aos fogos 
florestais.
Por outro lado, salientou que é muito provável que 
se confirme o apoio do Estado para que se concre-
tizem as obras desejadas no Quartel do Corpo de 
Salvação Pública.
“Vai ter a viatura, porque a candidatura é forte, está 
bem sustentada e têm direito”, disse Jorge Gomes.

Por outro lado, salientou que a candidatura para as 
obras de requalificação do Quartel do Corpo de Salva-
ção Pública, poderá, eventualmente, concretizar-se 
sendo necessário superar as “burocracias do estado”.

LEGALIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA 
DOS BOMBEIROS SUL E SUESTE

No final da sessão solene, o Secretario de Estado 
da Administração Interna, disse ao jornal «Rostos», 
que fez contactos e vai continuar a acompanhar o 
assunto relativo à legalização da ambulância dos 
Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste. 



Na última reunião da Assembleia Municipal do Barreiro, Carlos 
Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, disse que 
ainda “não conseguimos chegar a um entendimento” sobre a 
verba de 250 mil euros que se consideram necessárias para que 
avancem as obras de adaptação do antigo edifício Café Barreiro, 
onde está prevista a instalação da 5ª Esquadra da Policia de Se-
gurança Pública no Barreiro Velho.
“Não substituímos as responsabilidades do Governo”, disse 
Carlos Humberto.
O autarca sublinhou que – “estamos a trabalhar para chegar a 
um entendimento”.
O Governo segundo o edil não está na disposição de investir mais 
do que está previsto no protoloco assinado pelo anterior governo.
A autarquia está disponível para avançar com o investimento ini-
cial, mas ser compensada pelas verbas que, entretanto, foram 
apontadas como necessárias para criar no edifício as condições 
para o funcionamento da esquadra, não previstas no protocolo.
“Continuaremos esta batalha para encontrar a solução”, referiu 
o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, na reunião da As-
sembleia Municipal do Barreiro, lançando um apelo aos deputados 

socialistas – “ajudem-nos”.
Segundo o autarca o governo quer que a autarquia pague – “se 
querem ter equipamentos paguem, não penso que este seja um 
bom caminho”, disse o edil.
“Devemos cumprir as nossas competências, por verbas para 
responder a competências de outros, isso não”, salientou Car-
los Humberto.
“Quem está disponível para substituir a Administração Central e 
tem verbas, tem os equipamentos, quem não está, não tem os 
equipamentos”, sublinhou.
“O nosso esforço será para que construa a esquadra”, referiu 
Carlos Humberto.

PSD DEFENDE CONSTRUÇÃO DA 5ª ESQUADRA NO BARREIRO

Vítor Nunes, PSD, recordou que o anterior governo promoveu o 
protocolo para implantação da 5ª esquadra da Policia de Segurança 
Publica, no Café Barreiro, no Barreiro Velho, salientando – “o PSD 
Barreiro valoriza este projeto. Acreditamos que será um facto e 
será concretizado”.

Isidro Heitor, PS, referiu que sobre a instalação da 5ª Esquadra da 
Policia de Segurança Pública, no Barreiro Velho, - “houve falhas 
em termos de perspetiva”, na assinatura do protocolo.

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
divulgou que as obras de ligação da Praça da Amizade ( onde 
está o monumento de Malangatana, junto ao Forum Barreiro)  
ao Largo Alexandre Herculano (vulgo Largo das Obras) está 
adjudicada, prevendo-se que arranque durante o mês de Julho.
O autarca divulgou que  após serem acionadas as garantias 
bancárias, relativamente à Urbanização das Cordoarias, as 
obras estão adjudicadas e vão arrancar durante o mês de Julho.
O presidente da Câmara Municipal do Barreiro sublinhou que vai 
ser concretizada a ligação entre a Praça da Amizade e o Largo 
das Obras, com construção de arruamentos, pavimentação, 
obras de águas e saneamento, passeios e iluminação.

As obras na zona do POLIS o processo vai arrancar até ao final 
do mês de Julho, segundo divulgou Carlos Humberto, presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro.
As obras a realizar serão as zonas verdes, construção de Parque 
Infantil, iluminação, arruamentos e zonas de merendas.   
O autarca divulgou que o Banco Santander, com quem estão 
a ser negociado o processo das garantias bancárias está em 
condições de concluir o processo, para dar arranque as obras, 
até ao final de Julho.
Carlos Humberto, esclareceu que as obras a realizar na zona do 
POLIS será – “tudo o que empreiteiro se comprometeu fazer 
com o loteamento, aquilo que deixou por fazer”.
Sublinhou que o Banco Santander irá fazer tudo – “o que não 
fizer deixa garantias bancárias”.

O Estudo de Impacto Ambiental relativo à Plataforma Intermodal – Terminal de Contentores do Barreiro, segundo 
Carlos Humberto, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, poderá estar concluído durante Julho ao Agosto.
O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, referiu que a autarquia realizou uma reunião com a empresa que 
está a desenvolver o EIA – Estudo de Impacto Ambiental relativo à Plataforma Intermodal – Terminal de Conten-
tores do Barreiro e considerou, pelas informações obtidas que – “o processo está a avançar de forma positiva”.
O autarca expressou confiança no avanço do projecto do Terminal de Contentores no Barreiro.

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, divulgou a 
construção da empresa TRIVALOR, em Palhais, vai avançar, dado que está 
resolvido o problema que deu origem à paragem das obras.
Recorde-se que no princípio do ano 2013 foi divulgado que poderia vir a 
instalar-se no Barreiro, em Palhais, uma nova fábrica, na área da logística e 
da alimentação, apontando-se como cenário que a mesma poderia iniciar 
a sua construção nos finais de 2013.
O empreendimento foi referido, iria proporcionar algumas centenas de postos 
de trabalho, na ordem dos 400 empregos diretos.
A situação económica do país acabou por arrastar o avanço do investimento.
Em sucessivas reuniões públicas da Câmara Municipal do Barreiro, este 
assunto tem sido recorrente, dado que as obras no terreno arrancaram e 
depois pararam.
Foi referido que a obra parou porque a empresa aguardava autorização para 
o abate de árvores, por parte do Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas.
Este investimento em Palhais é na ordem dos 30 a 40 milhões de euros e 
vai gerar cerca de 400 postos de trabalho.
O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, na reunião da Assembleia 
Municipal, divulgou que a empresa já tem autorização para proceder ao abate 
dos sobreiros e as obras vão continuar  - “o problema do abate das árvores 
está ultrapassado”.
O autarca divulgou que a empresa, irá instalar a sua sede no concelho do 
Barreiro e confirmou que o investimento ao nível das obras ronda os 30 a 
40 milhões de euros, significando a concretização de cerca de 400 postos 
de trabalho.
O deputado municipal do PCP/CDU saudou a Câmara Municipal do Barreiro 
pelo empenho que colocou na concretização deste investimento privado, 
da empresa «TRIVALOR», no concelho do Barreiro. - “É uma boa noticia”.
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MUNICÍPIO DO BARREIRO E GOVERNO NÃO CHEGAM A ENTENDIMENTO
Construção de 5ª Esquadra no edifício do antigo Café Barreiro aguarda solução 

LIGAÇÃO PRAÇA DA AMIZADE AO LARGO DAS OBRAS

Obra está adjudicada e obra vai avançar 

TERMINAL DO BARREIRO

Estudo de Impacto Ambiental 
em fase conclusão

OBRAS NA ZONA DO POLIS 
Processo vai arrancar até ao final do mês de Julho

INVESTIMENTO DE 30 A 40 MILHÕES DE EUROS 
VAI CRIAR 400 POSTOS DE TRABALHO
Obras vão avançar está resolvido o 
problema de abate de algumas árvores
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PRESIDENTE DA CÂMARA DA MOITA, RUI GARCIA 
Uma «conquista muito importante do ponto de vista da mobilidade» 

Transportes Coletivos do Barreiro 
chegaram ao concelho da Moita

MELHORA OFERTA TRANSPORTES A NÚCLEO POPULACIONAL DE CERCA 4000 HABITANTES 
Carreiras 14 e 15 passam a efetuar percurso pela Urbanização dos Fidalguinhos
As carreiras 14 e 15 têm assumido um papel estruturante 
na rede dos TCB por concretizarem ligações em anel pe-
riférico em torno das freguesias mais densas da cidade, 
estabelecendo ainda pontos de ligação em várias para-
gens com as restantes carreiras.
Reconhecidamente a oferta de transportes no núcleo 
populacional da Urbanização dos Fidalguinhos necessi-

ta de ajustes para corresponder às necessidades diárias 
daquela população (4000 habitantes aproximadamente) 
e do equipamento de ensino superior que ali se localiza 
(500 alunos aproximadamente) pesa embora seja servi-
do até aqui pelas carreiras 8 nas horas de ponta, carreiras 
1 e 2 e suas variantes ao fim de semana e no período no-
turno.

As carreiras estruturantes 14 e 15 passam a efetuar o seu 
percurso pela Urbanização dos Fidalguinhos na freguesia 
do Lavradio, nos dias úteis, tendo em conta os estudos de 
procura que evidenciam as necessidades e novas dinâ-
micas dos vários núcleos populacionais do concelho.
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É o cumprir de “um objetivo de décadas”, disse o 
Presidente da Câmara Municipal (CM) do Barreiro e, 
simultaneamente, dos Serviços Municipalizados de 
TCB, após a realização de uma viagem simbólica, numa 
das carreiras dos TCB que servirá a Moita, com uma 
comitiva de convidados que assinalou o primeiro dia 
do alargamento do serviço dos TCB. 
Carlos Humberto de Carvalho falou de “um serviço 
que queremos, cada vez de mais, de qualidade” e da 
necessidade de pensar a mobilidade no âmbito da Área 
Metropolitana de Lisboa e no País, mostrando-se dis-
ponível para conversar e ponderar sobre eventuais 
prolongamentos do serviço do operador municipal.

“Este é um momento importante” “mais do que para 
os dois concelhos”, sublinhou o Presidente da CM da 
Moita. Rui Garcia entende a tristeza dos cidadãos não 
beneficiados pelo serviço e afirma: “Este é um primeiro 
passo”. O Presidente da Moita lembrou, ainda, a injus-
tiça do Passe Social L123 não abarcar a Moita. Não 
haverá qualquer hesitação, rematou, “em lutar e agir 
para que as nossas populações tenham, finalmente, 
a mobilidade a que têm direito”.

Os responsáveis das duas autarquias fizeram a viagem 
que ligação entre os dois Concelhos, na qual partici-
param diversos convidados.

TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO 

Começaram a operar no Concelho da Moita
OS TCB – TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO COMEÇARAM, A OPERAR NO CONCELHO DA MOITA. SÃO AS CARREIRAS Nº 1 E 2 QUE 
PASSAM A LIGAR AS FREGUESIAS DA BAIXA DA BANHEIRA, VALE DA AMOREIRA E ALHOS VEDROS À ZONA URBANA DO BARREIRO.
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A dança de salão de competição é conhecida por todo mundo 
por “Ballroom Dance”. O termo “dança de salão” refere-
-se a diversos tipos de danças executadas por um par de 
dançarinos. As danças de salão são vistas socialmente, 
como uma forma de entretenimento, integração social e 
competitivamente a nível desportivo. A dança a pares foi 
implementada pelos colonizadores essencialmente para 
as diversas regiões da América do Sul, que dando segui-
mento originou muitas variedades, pois à medida que se 
misturavam várias formas populares locais como o tango na 
Argentina e a habanera, que deu origem a diversos ritmos 
cubanos, como a salsa e a rumba.

Internacionalmente, em termos de competição, o termo 
“dança de salão”, restringe-se a algumas danças, de acordo 
com as categorias, sendo elas “International Standard”, 
que são as Clássicas e “International Latin”, que são as 
latino-americanas, definidas pelo “World Dance Council”, 
ou seja, o Conselho Mundial de Dança (WDC). Os estilos 
praticados nas danças de salão clássicas são: a valsa lenta 
ou inglesa, o tango internacional (diferente do tango argen-
tino), a valsa (também chamada de valsa vienense), o slow 
fox e o quickstep. Já as latino-americanas são compostas 
pelos seguintes estilos: o samba, o cha cha cha, a rumba, 
o paso-doble e o jive.

A dança de salão, além de ser uma forma de lazer e des-
contração, é uma atividade física indicada tanto para jo-
vens, como também para pessoas mais velhas, pois ao 
dançar, é trabalhada a capacidade aeróbica, as funções 
cardiovasculares e respiratórias, e também a flexibilidade.
O rigor é constante e é na academia de dança “Alma Lati-
na”, que são treinados campeões, sendo esse o objetivo 
incutido nos treinos diários. Esta escola originária da vila 
da Moita, “ganhou asas” e atualmente ensina, para além 
da Moita, no Barreiro, em Santo António e possui ainda um 
pólo na Figueira da Foz com uma professora fixa. A “Alma 
Latina” conta com um vasto leque de dançarinos desde 
crianças com cerca de 5 anos até pares adultos.
A mentalidade é a mais séria possível e prova disso é a 
sequência de treino organizada que nem nas férias é dei-
xada de parte.
O treino começou e os momentos de descontração que 
começaram antes do mesmo acabam, agora é tempo dos 
dançarinos se focarem, é tempo de estarem concentrados 
no que de melhor ensinam nesta escola, as danças latino-
-americanas.

Aqui as coisas são de tal maneira rigorosas que nem no 
aquecimento os professores Carina e Vítor, deixam de 
acompanhar os cerca de 20 alunos com idades entre os 
10 e os 15 anos que compareceram na aula deste escalão,  
isto porque todos os dias por volta do mesmo intervalo 
horário das 20:00 as 23:00 , a Sociedade Filarmónica Es-
trela Moitense acolhe as aulas dos mais variados escalões 
desta academia de dança e embora os escalões sejam di-
ferentes, a motivação e as metodologias transferidas dos 
professores para os alunos são as mesmas.

Após 10 minutos de intenso aquecimento é hora de trei-
narem passos começando pela rumba, neste momento 
de treino um aluno escolhido pela professora assume a 
batuta do restante grupo e com voz firme segue os pas-
sos deste estilo musical e repete alto os tempos para que 
os colegas se guiem, para frente, para trás, com um firme 
movimento de anca, expressão facial e movendo os braços 
tal como a cintura.
Com a rumba bem estudada vem de seguida o cha cha 
cha, neste exercício os professores optam por separar 
os rapazes das raparigas cada grupo para seu lado e são 
postos num frente a frente enquanto repetem os passos 
que espelham os movimentos característicos deste estilo e 
assim prosseguem até que todos os erros e dúvidas sejam 
dissolvidas ao som da música e da voz propositadamente 
colocada da professora.

Além do processo ser sério e rígido, vão existindo exercícios 
de descontração entre danças caso de uma roda entre to-
dos de mãos dadas para treinar os movimentos de cintura 
sendo que cada dançarino puxa pelos braços dos colegas 
a seu lado dando a sensação de união e apoio sempre com 
um dado fixo ou não fosse ela a mais importante , a mú-
sica e é mesmo a música  a responsável pela locomoção 
do dançarino, é como que a extensão da música através 
do corpo que acompanha fielmente as batidas da música 
aliadas às do coração.
A noite vai longa e há agora tempo para descomprimir um 
pouco mas sempre a dançar, os professores escolhem pares 
de maneira aleatória para que todos aprendam algo tendo 
assim a oportunidade de dançar com diferentes pares, neste 
exercício os estilos são cha cha cha passando pelo samba, 
rumba, jive e paso-doble, embora todos englobados nas 
danças de salão latino-americanas, cada uma delas possui 

características que vincadamente as distinguem.
Ao fim de cerca de 1 hora e 20 minutos, o treino chega ao 
fim, visivelmente cansados estes jovens dançarinos vão 
abandonando a sala com os seus pais, exceto o Luís de 10 
anos, para este rapaz as danças de salão significam muito 
referindo-se às mesmas como o que mais gosta de fa-
zer, quanto à paixão pela dança, Luís conta como surgiu: 
“Quando era mais pequeno e andava na pré-primária, via os 
meninos a dançarem, gostei muito e decidi experimentar” 
, disse com um sorriso de satisfação antes de referir o que 
mais o motiva a dançar e o que o deixa mais frustrado: “ 
É o ritmo da música que mais me motiva a dançar, mas 
fico triste quando não consigo passar as fases finais nos 
campeonatos” , e segue assim o caminho dos seus amigos 
que junto dos pais abandonam o local.

O cansaço era imenso, estava estampado na cara de todos, 
até mesmo no rosto dos professores, Carina, fala sobre o 
principal objetivo desta academia de dança: “O principal 
objetivo é sem dúvida tentar proporcionar aos nossos 
alunos, alegria, diversão, animação e muita dança nas 
aulas, tentar sempre ensiná-los para que consigam fazer 
melhor do que o que fizeram anteriormente, sendo que o 
mais gratificante de ensinar é ver a alegria dos alunos em 
cada aula de dança” , já Vítor afirma que a mentalidade que 
pretendem incutir aos alunos nesta academia de dança 
é: “ Ser cada vez e a cada dia melhor tentando sempre 
ultrapassar as dificuldade que ocorrem tanto dentro como 
fora da academia, para que todos juntos consigamos ser 
a melhor escola do país a curto prazo, dado as excelentes 
prestações nos campeonatos desta  modalidade na APPDSI 
(Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão 
Internacional).

Rafael Vintém

ACADEMIA DE DANÇA NA MOITA MARCA POSIÇÃO A NÍVEL NACIONAL

Em competição são cerca de 20 pares os que defendem as 
cores desta academia que conta já com números a rondar os 
100 pódios nos campeonatos organizados por todo o país.



Depois do Hospital da Figueira da Foz o Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo é segundo no país a receber a almofada desenhada para 
facilitar o descanso do braço após o processo cirúrgico 
As primeiras «almofadas do coração» foram entregues pela As-
sociação de Mulheres com Patologia Mamária à equipa da Unidade 
de Senologia do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, num breve 
intervalo, entre as consultas e reuniões de trabalho, de uma equipa 
que não tem mãos a medir, para dar a sua dedicação a cerca de 
1000 utentes. Segundo fomos informados, mensalmente são 
realizadas cerca de 20 intervenções cirúrgicas, sendo o valor anual 
muito superior a 200 acções de intervenção de cirurgia mamária.

TRAGAM-NOS COM MUITAS CORES

Lurdes Ramalho, coordenadora da equipa, agradeceu o apoio da 
AMPM e recordou que existe “uma boa relação institucional”.
“Estas almofadas são muito importantes para ajudar os nossos 
utentes”, disse. “Tragam-nos com muitas cores, que os nossos 
utentes gostam delas coloridas”, disse. “Mas para os homens 
têm que ser mais escuras. Sim, porque também há homens com 
intervenção de cirurgia mamária”, comentou alguém. 

DOS ESTADOS UNIDOS PARA A EUROPA

Fernanda Ventura, presidente da Direção da AMPM, sublinhou 

que a associação aderiu ao a Projecto Almofadas do Coração, um 
projecto descoberto nos Estados Unidos e divulgado por Janet 
Kramer Mai especialista em cancro de mama, do “Erlanger Breast 
Resource Center”, em Chattanooga Tennesse.
Refira-se que este projecto foi levado dos Estados Unidos para 
a Dinamarca pela enfermeira Nancy Fries-Jansen do Hospital 
Frederiksberg, de onde se espalhou por grande parte da Europa. 

ALIVIAR A DOR DA INCISÃO CIRÚRGICA

A «almofada do coração» foi desenhada para facilitar o descanso 
do braço após o processo cirúrgico.
Fernanda Ventura, sublinhou que a almofada “aliviar a dor da incisão 
cirúrgica” e “reduz o inchaço linfático provocado pela cirurgia”, 
para além de “diminuir a tensão nos ombros”
A almofada pode ser usada debaixo do cinto de segurança do 
carro para proteger contra eventuais golpes.
Em Portugal, referiu Fernanda Ventura, o Hospital da Figueira da 
Foz já utiliza a Almofada do Coração, sendo o Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo, o segundo a receber este projecto.
Alguns utentes foram de imediato contemplados com a oferta 
da «almofada do coração».
“Quando precisarem mais peçam”, disse Fernanda Ventura.

10 | Rostos | www.rostos.pt

JUN/JUL/AGO 2016ROSTOS CADERNO
ROSTOS CADERNO

«ALMOFADAS DO CORAÇÃO» CHEGARAM AO BARREIRO 

Apoio para mais de 200 utentes que anualmente 
recebem intervenção cirúrgica

PUB

ANÚNCIO

Nos termos da alínea b), do nº 2 do artigo 78.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, de 
16 de Dezembro, na sua redação atual, torna-se público que foi promovido 
pela Câmara Municipal do Barreiro, pessoa coletiva de direito público n.0 506 
673 626, o licenciamento de uma operação de loteamento, à qual corresponde 
o processo DP/792/2, que incide sobre o prédio misto em Vale do Romão, 
União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, 
descrito na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o n.0 2559 e 
inscrito nas respetivas matrizes sob os artigos 41-1 C, rústico e artigos 2773, 
2869, 2902, 2905 e 2908, urbanos, com as seguintes características:
 Área do prédio a lotear -84.430,00m2; 
 Área loteável -24. 787,07m2; 
 Área da parcela remanescente -59.305,93m2; 
 Área abandonado ao domínio público -337,00m2;
 Número de lotes -5;
O projeto de loteamento cumpre o disposto no PDMB. 
Nos termos dos supracitados preceitos legais, o projeto apresentado está 
sujeito a discussão pública pelo prazo de 15 dias, decorridos que sejam 
oito dias sobre a data da publicação do anúncio, podendo ser consultado 
na Divisão de Gestão e Regeneração Urbana da Gamara Municipal do 
Barreiro, no seguinte horário: das 09:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 16:00, 
podendo também ser apresentadas, por escrito, reclamações, observações 
ou sugestões.

Câmara Municipal do Barreiro, 21 de Junho de 2016

O VEREADOR DO PELOURO 
(no uso de competência delegada)

Rui Lopo

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO BARREIRO

João Gouveia demite-se 
de presidente da Direcção

«ORLANDO» OU «CARROSSEL MÁGICO»

Vasco Lucas é a sua  
verdadeira identidade

João Gouveia, enviou a Fernanda Afonso, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da Associação de Proprietários do Barrei-
ro, o seu pedido de demissão do cargo de 
Presidente da Direcção.

João Gouveia, sublinha que faz o seu pedi-
do de demissão “com alguma mágoa”, mas 
considera “não ter as necessárias condições” 

dado que tem sido alvo de “injustas calú-
nias, que afetam o meu bom nome pessoas 
e profissional” os quais, sublinha, “terão em 
tempo oportuno o respectivo procedimento 
jurídico”.

DEIXAMOS OBRA À VISTA DE TODOS 
E PARA PROVEITO DE TODOS

João Gouveia, agradece a todos os membros 
das direcções que presidiu, cuja acção con-
tribui para renovar a imagem da associação, 
alargar o atendimento jurídico, estabelecer 
comunicação regular com associados desen-
volver protocolos de cooperação com a Câ-
mara Municipal do Barreiro, divulgar projectos 
de reabilitação urbana e de arrendamento 
do regime fiscal.

“Deixamos obra à vista de todos e para 
proveito de todos”, sublinha João Gouveia.

Contrariamente a diversas informações que 
circularam não faleceu e encontra-se inter-
nado no Hospital do Barreiro o “paciente” 
até ontem “não identificado”, que todos co-
nhecem no Barreiro como «Orlando» outros 
por «Carrossel Mágico». Uma figura típica e 
estimada por muitos barreirenses.

Pela informação que recebemos, devido à 
acção do Serviço Social do Centro Hospita-
lar Barreiro- Montijo, no sentido de obter a 
“identificação do paciente não documenta-
do”,  vulgarmente conhecido por «Carrossel 
Mágico», e, após a intervenção da Policia Judi-
ciária, foi obtida a sua verdadeira identificação.
Seu nome completo é Vasco José Gamito 
Lucas, nasceu na freguesia do Socorro em 
Lisboa, no dia 18 de Abril de 1947.
A partir de ontem Vasco Lucas – vulgarmente 

conhecido por Carrocel Mágico – vai ter o 
seu Cartão de Cidadão.

Foto – Página de Facebook de Orlando

PUB

ANÚNCIO

APROVAÇÃO DA ALTERA<;AO AO PROJETO DE LOTEAMENTO DA A.U.G.I. N° 11, 
FONTE DO FETO, FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA, BARREIRO. 

Vereador Rui Lopo, Pelouro do Desenvolvimento e Planeamento, faz saber que, em 
reuniao ordinaria de 06/01/2016, na sequencia de deliberação camarária, nos termos dos 
Artigos 24.0 e do Artigos 25.0 da Lei n.0 91/95, de 2 de Setembro, na sua atual redação, 
a Camara deliberou o seguinte
 0 n° de lotes e 153;
 0 n° de fogos e de 191;
 A área total do terreno e de 140.404,00m2;
 A área loteada e de 110.591,402m2;
 A área a integrar no domínio publico para passeios 
 e arruamentos e de 27.278,60m2;
 A área a integrar no domínio público para equipamento e de 2.534,00m2 
 (parcela A: 2.233,00m2 + parcela B: 301,00 m2);
O prazo estabelecido para que os proprietarios procedam as alterações e demolições 
expressas no projeto de loteamento de reconversao nao pode ser inferior a três anos 
nos termos da alínea a) do n° 3 do art. 24 da Lei n° 91/95, de 2/9, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei n° 70/2015, de 16/7, exceto nos casos em que a câmara municipal 
fundamentadamente reconheça a necessidade de demolição urgente.
As demolições e alterações de quaisquer construções que ocorram para cumprimento 
do instrumento de reconversão nao conferem ao respetivo dono direito a indemnização, 
conforme decorre do n° 8 do art. 7 do mencionado dipIoma.
Havera lugar a compensação estabelecida no n° 4 do art.6 da Lei acima referida, e n° 4 
do art. 44 do Decreto-Lei n° 555/99 de 16/12, na sua atual redação, uma vez que a área a 
ceder para espaços verdes e de utilização coletiva nao se encontra totalmente garantida. 
0 montante dessa compensação sera calculado em conformidade com o disposto no 
Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, em vigor a data da emissão 
do alvará de loteamento com obras de urbanização.

Câmara Municipal do Barreiro, 3 de Junho de 2016

O VEREADOR DO PELOURO 
(no uso de competência delegada)

Rui Lopo

ANÚNCIO

APROVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL 
DA A.U.G.I. Nº 2.II, DESIGNADA POR QUINTA DOS CASTANHEIROS, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E 
VERDERENA 

Vereador Rui Lopo, Pelouro do Desenvolvimento e Planeamento, faz saber que, 
em reunião ordinária de 23/03/2016, na sequência de deliberação camarária, 
nos termos dos Artigo 24.0 e do Artigo 25.0 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 
na sua atual redação, a Câmara deliberou o seguinte. 
O benefício da manutenção temporária das construções a demolir e a alterar 
(que constitui ónus sujeito a registo),seja fixado em três anos, em consonância 
com o previsto na alínea a) do n.º 3 do Artigo 24.0 do já citado diploma. 
A demolição e alteração de qualquer construção para cumprimento do instrumento 
de reconversão não confere ao respetivo dono direito a indemnização e constitui 
ónus que impende sobre o lote sujeito a registo predial, nos termos consignados 
no n. 5 do Artigo 7 do mencionado diploma legal. 
No entanto, em caso de necessidade devidamente fundamentada para o efeito, 
poderá a Câmara Municipal deliberar outro prazo, para que os proprietários e/ou 
comproprietários em questão, procedam às respetivas alterações e demolições 
das construções existentes nos respetivos lotes, em conformidade com o título 
de reconversão, nos termos em que estabelece o n. 4 do Artigo 24 do já citado 
diploma
Informa-se ainda que: 
A área total do terreno    41.000,00 m2; 
A área loteada     35.370,30 m2; 
A área a integrar o domínio público para infraestruturas 5.629,70 m2 

Câmara Municipal do Barreiro, 3 de Junho de 2016

O VEREADOR DO PELOURO 
(no uso de competência delegada)

Rui Lopo

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO
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A União de Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN, promoveu 
no dia 3 de Maio, uma concentração- manifestação que 
culminou no Largo 3 de Maio – vulgo Largo da Santa, no 
Alto do Seixalinho.
A concentração visou recordar os acontecimentos passa-
dos no Barreiro a 3 de Maio de 1970, em sequência de uma 
vaga de presos antifascistas no Barreiro e no Distrito de 
Setúbal, após a vitória da oposição nas eleições de 1969.

D. PILAR ENFRENTOU A GNR

No final da concentração, no local encontrámos Álvaro Mon-
teiro, um dos antifascistas que foi preso e transportado para 
as prisões da polícia Politica – PIDE – no Porto, e, enquanto 
tomámos um café, ali, na esplanada do antigo «Café Pilar» 
que foi um dos palcos da intervenção e agressões da GNR, 
em Maio de 1970. Álvaro Monteiro recordou, com emoção, 
aqueles dias de luta pela Liberdade.
Rosa Arede, que também viveu aqueles dias, estava in-
dignada, porque pediu a palavra e não a deixaram falar – 
“calaram-me”, dizia com uma grande tristeza nos seus olhos.
“Eu participei e assisti à manifestação do dia 3 de Maio. 
Fugi por ruas e ruelas da GNR.
O que eu queria dizer, era recordar a D. Pilar, que enfrentou 
a GNR, não fechou a porta do Café e escondeu manifes-
tantes perseguidos pela GNR. E isso não foi recordado” , 
refere Rosa Arede.

JÚLIO FREIRE FOI IMPORTANTE NO DIA 3 DE MAIO

“Queria também recordar o Júlio Freire. Ele foi importante 
na organização da manifestação do dia 3 de Maio. Estas 

duas pessoas, a D. Pilar e o Júlio Freire, eram pessoas que 
eu queria recordar e que não podiam ser esquecidas nesta 
iniciativa”, salienta Rosa Arede.
“Quando eu disse que queria recordar o papel de Júlio Freire 
no dia 3 de Maio, disseram-me – o Júlio já morreu.
Sabes, foi com o Júlio Freire, com o Alfredo Matos e outros 
que eu aprendi a ser aquilo que sou e fui aquilo que sou. O 
que sou aprendi com eles. O Júlio Freire foi muito impor-
tante na organização da manifestação do dia 3 de Maio 
e isto não pode ser esquecido. Eu pedi a palavra porque 
apenas queria recordar o contributo dele e da D. Pilar” , 
salienta Rosa Arede.

ÍAMOS ALGEMADOS DOIS A DOIS

Álvaro Monteiro, começou por recordar - “Fui transportado 
num carro celular. Íamos algemados dois a dois. O carro 
tinha um buraco para nós fazermos as necessidades. Não 
sabíamos para onde nos transportavam, notámos que não 
era nem para Caxias ou para Peniche. Por fim soubemos 
que estávamos no Porto, nas prisões da PIDE”..

JÚLIO FREIRE ERA UM HOMEM CARISMÁTICO

“Eu estava preso e não sei como foi a manifestação de 3 
de Maio, mas pelo que depois me contaram, posso afir-
mar que o Júlio Freire, foi decisivo na organização desta 
manifestação.
Ele era um homem carismático, um homem impulsivo e, foi 
ele, que colocou tudo em marcha, à frente da manifesta-
ção. O Faustino Reis também teve um papel importante na 
organização, mas o Júlio Freire foi decisivo”, salienta Álvaro 

Monteiro.

SOLIDARIEDADE COM OS PRESOS POLÍTICOS

“A manifestação de 3 de Maio foi um acto de solidariedade 
com os presos políticos, que a PIDE tinha detido nos dias 
anteriores.
No Barreiro, foi o Alfredo Matos e fui eu  - Álvaro Montei-
ro – na Moita, foi o Staline Rodrigues e o Leonel Coelho; 
em Setúbal, foi o Zacarias Fernandes, o Fernando Tavares, 
conhecido por «Gravatinha», Carlos Lopes (um sindicalis-
ta Católico) e António Chora. Foram oito presos”, recorda 
Álvaro Monteiro.  

REPRESÁLIA SOBRE AS FORÇAS DA OPOSIÇÃO. 

Álvaro Monteiro, sublinha que estas prisões foram um acto 
de “represália” sobre as forças da oposição. 
“A oposição tinha ganho as eleições no Barreiro, com 61% 
dos votos, apesar das fraudes, cadernos viciados. No distrito 
de Setúbal também obteve 35% dos votos.
Os presos no distrito de Setúbal foi um balão de ensaio 
para a repressão que se seguiu por todo o país”, sublinha 
Álvaro Monteiro.
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MANIFESTAÇÃO DE 3 DE MAIO NO BARREIRO EM 1970

Um  acto de solidariedade com 
os presos políticos
. D. Pilar enfrentou a GNR

HORIZONTAIS: 
1- Encontrar. 6- Dentadura postiça. 11- Base da alimen-
tação dos pandas. 12- Dizer orações. 13- Extraterrestre. 
14- Abecedário. 16- Redução das formas linguísticas 
“de” e “ele” numa só. 17- Transportes Aéreos Portugue-
ses. 19- Avançavam. 21- Viagem. 22- Verbal. 24- Atrair 
por captação. 26- Habitante ou natural do Barreiro. 28- 
Equilibrar-se no ar. 30- Prefixo (oposição). 33- A pessoa 
ou coisa masculina de que se fala. 34- Mulher celibatária 
(popular). 36- Argola. 37- Instrumento que produz sons 
mais ou menos fortes quando se percute com o badalo. 
39- Naquele lugar. 41- Abreviatura de Anno Domini. 42- 
Cama de viagem. 44- Fragrância. 46- Lugar de muita 
areia. 47- Tocar ao de leve.

VERTICAIS:
1- Árvore da família das pináceas. 2- Espiolhar. 3- Sím-
bolo de hectómetro. 4- Rebordo do chapéu. 5- Pedra 
preciosa transparente, geralmente de cor vermelha. 6- 
Presidente da República (abrev.). 7- Díodo emissor de 
luz. 8- Fruto da oliveira. 9- Sumo fervido de alguns fru-
tos para conserva. 10- Limpar com areia, cinza, etc. 15- 
Montão de cacos. 18- Pessoa que padece. 20- Grande 
massa de água salgada. 23- Face inferior do pão. 25- 
Redução de para. 27- Matemática (abrev.). 28- Apanha 
na água (o peixe). 29- Juntar. 31- Enredo. 32- Misturar 
com iodo. 35- Em forma de asa. 38- Reza. 40- Raiva. 
43- Artigo antigo. 45- Eles.

CRUZADAS
Paulo Freixinho        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOLUÇÕES:
HORIZONTAIS:
1- ACHAR. 6- PLACA. 11- BAMBU. 12- REZAR. 13- ET. 14- ABC. 16- DELE. 17- TAP. 19- IAM. 21- IDA. 22- ORAL. 24- CAPTAR. 26- CAMARRO. 28- PAI-
RAR. 30- ANTI. 33- ELE. 34- TIA. 36- ARO. 37- SINO. 39- ALI. 41- AD. 42- CATRE. 44- AROMA. 46- AREAL. 47- RASAR.
VERTICAIS:
1- ABETO. 2- CATAR. 3- HM. 4- ABA. 5- RUBI. 6- PR. 7- LED. 8- AZEITONA. 9- CALDA. 10- AREAR. 15- CACARIA. 18- PACIENTE. 20- MAR. 23- LAR. 
25- PRA. 27- MAT. 28- PESCA. 29- ALIAR. 31- TRAMA. 32- IODAR. 35- ALAR. 38- ORA. 40- IRA. 43- EL. 45- OS.



Numa iniciativa integrada nas comemorações do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, a Baía do Tejo 
apresentou no Museu Industrial do Barreiro, a mostra 
temporária - o Desporto, Um Património Comum no Com-
plexo Industrial do Barreiro. O Grupo Desportivo da CUF.

OFERTA DE BARCO AO MUSEU INDUSTRIAL

No decorrer da inauguração Carlos Oliveira «Bóia», atleta 
olímpico e campeão do mundo veteranos, para além de 
ser um dos atletas mais ecléticos na história do Grupo 
Desportivo da CUF, pela diversidade de modalidades que 
praticou, surpreendeu o Administrador da Baía do Tejo, 

Sérgio Saraiva, ao divulgar que oferecia o seu barco da 
prática do remo para que integrasse o espólio do Museu 
Industrial do Barreiro.

O DESPORTO E O COMPLEXO INDUSTRIAL

A exposição temporária Desporto, Um Património Co-
mum no Complexo Industrial do Barreiro vem relembrar 
o papel e a presença marcante que o desporto assumiu 
na vida da cidade do Barreiro e do complexo industrial, 
e para a empresa CUF, principalmente a partir de 1937, 
data de criação do Grupo Desportivo da CUF.

Na sexta-feira, dia 13 de Maio, a SDUB «Os Franceses inau-
gurou o seu equipamento de creche «O Inicio», construído 
ao abrigo do Programa PARES, com co-financiamento do 
Estado Português.
Após a cerimónia da bênção das instalações pelo pároco da 
Igreja Nª Srª do Rosário do Barreiro, seguiu-se uma vidita às 
instalações.

INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Carlos Duarte, presidente da Direcção, evocou páginas da 
história centenária da Colectividade, até aos deias de hoje 
assumida como uma “instituição de solidariedade social” e 
com um projecto de “apoio aos mais vulneráveis” que “hoje 
é mais que uma colectividade”.
Recordou que os dirigentes da SDUB «Os Franceses» - “em 
tempos difíceis nunca baixaram os braços” e dão continuidade 
ao seu legado histórico.

UM SERVIÇO DE ALTA QUALIDADE

Carlos Durate, sublinhou que o apoio atribuído pelo Programa 
PARES, de entidades governamentais, o apoio da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro e a vontade dos dirigentes, foram essenciais 
para a construção da Creche «O Inicio». Emocionado, recordou 
o contributo de Luis Pires – “quer nos deixou”.

O dirigente salientou que a nova creche criou 40 postos de 
trabalho e dá apoio a mais de 60 utentes, prestando “um ser-
viço de alta qualidade”.

ESFORÇO DE ALGUNS AO SERVIÇO DE TODOS

Carlos Duarte referiu que “as dificuldades não acabaram”, 
sublinhando que pedras no caminho, serão juntas para um 
dia construir um castelo.
Sublinhou o facto de o novo equipamento ser inaugurado no 
dia 13 de maio, numa evocação de Nª Srª de Fátima.
O presidente da Direcção da SDUB «Os Franceses» salientou 
o apoio da Segurança Social e da Câmara Municipal do Bar-
reiro e todo o “amor e paixão” de colaboradores, dirigentes e 
associados, na realização deste projecto que é um exemplo 
do “ esforço de alguns ao serviço de todos”.

MINIMIZAR AS INSUFICIÊNCIAS LOCAIS

Ana Clara Birrento, na sua intervenção referiu a coincidência da 
inauguração decorrer no dia que o Barreiro promove o evento 
de voluntariado DIA B.
Sublinhou o contributo da SDUB «Os Franceses» no sentido de 
“minimizar as insuficiências locais”. dando mais uma resposta 
social no concelho do Barreiro.
Referiu que sem o apoio destas entidades as respostas sociais 

não seriam garantidas. 
Recordou que no concelho do Barreiro o investimento ronda 
os 2 milhões euros, e no apoio ao funcionamento de insti-
tuições de apoio social, são atribuídos na ordem de 780 mil 
euros mensais.
Referenciou o contributo da Câmara Municipal do Barreiro que – 
“aposta na área social em diálogo permanente e transparente”.

VALE A PENA NÃO DESISTIR

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
expressou a sua emoção e satisfação por viver este momento, 
referenciou o sacrifício e abnegação dos dirigentes da SDBU 
«OS Franceses» e muito trabalho realizado em conjunto para 
perspectivar o desenvolvimento – “que considero positivo”.
O autarca salientou que este projecto é um exemplo de dinâ-
micas de quem quer fazer um caminho – “que vale a pena e 
que vale a pena não desistir”.

GARANTIR SUSTENTABILIDADE FUTURA

“A SDUB fez um caminho e ultrapassou dificuldades, para dar 
respostas objectivas”, disse.
Saudou todos aqueles que “traçaram este caminho, este já 
está, é preciso dar outros passos a seguir”.
O autarca referiu a importância de ser garantida a sustenta-
bilidade futura deste equipamento – “fazer obras e inaugurar 
e não dar condições  para funcionamento é deitar dinheiro à 
rua”, disse.
No final foi assinado o protocolo entre a Segurança Social de 
Setúbal e a SDUB «Os Franceses» de apoio ao funcionamento 
da Creche «O Inicio».
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CARLOS OLIVEIRA «BÓIA» ATLETA OLÍMPICO

Ofereceu seu barco do remo ao Museu Industrial

BARREIRO - SDUB «OS FRANCESES INAUGUROU CRECHE «O INICIO» 

«Um serviço de alta qualidade»
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ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA NO BARREIRO

«Educação é a criação de carácter»
. A melhor maneira de pensar é escrever

«PENSAMOS NUMA NOVA FUNÇÃO PARA AS INDÚSTRIAS DO BARREIRO»

Um manifesto à cultura urbana

JUN/JUL/AGO 2016

Na «Tertúlia Augusto Cabrita», na Escola 
Secundária Augusto Cabrita,  no Barreiro, 
decorreu um animado debate sobre  edu-
cação que contou com a presença Onésimo 
Teotónio Almeida, Doutor Honoris Causa pela 
Universidade de Aveiro.
O tema proposto para reflexão foi - «A Edu-
cação nos EUA».
Bartolomeu Dutra, que moderou o debate, 
sublinhou que o prelector convidado para 
além de ser um bom contador de histórias 
e ensaísta reconhecido internacionalmente 
é uma referência no estudo de Fernando 
Pessoa.

ESTADOS UNIDOS SÃO UMA IDEIA DA 
EUROPA

Onésimo Almeida, começou por referir que 
vive nos Estado Unidos há 45 anos e – “tudo 
o que se diz sobre o Estados Unidos ou é 

verdade ou vai ser”.
Referiu que – “os Estados Unidos são uma 
ideia da Europa”, uma ideia de “estado mo-
derno” dos iluministas, “um estado civico e 
com uma Constituição”, construída “peça 
por peça”, “uma sociedade negociada”.
“A democracia é a pior ou melhor maneira 
de resolvermos a vida da selva, a melhor 
maneira possível de resolver as questões”, 
disse.
Recordou que a Constituição nos EUA são 
“uma Biblia”, e contribui para criar “uma es-
tabilidade” apesar de ao longo do tempo ela 
“vai-se modificando”, já foram efectuadas 
27 emendas.
 
EDUCAÇÃO É A CRIAÇÃO DE CARÁCTER

Onésimo Almeida, sublinhou que – “Edu-
cação é a criação de carácter” e que “Ética 
são os hábitos”, o “bom ambiente” para 

aprender”.
Recordou que os “grandes valores da mo-
dernidade” têm por base a “crença que todos 
somos iguais”.
Na sua opinião esta é “um crença barbara”, 
porque “não somos iguais”, porque “a na-
tureza não é igual”.
“Essa crença da revolução francesa não tem a 
ver com a realidade. Somos todos diferentes, 
temos talentos diferentes”, disse
Salientou que existe uma diferença entre 
sermos todos iguais e o direito à igualdade 
de “todos termos acesso ao que gostamos”.
“Todos somos iguais perante a Lei”, referiu.

OBRIGAR TODOS A FAZER
 A MESMA COISA É UM ERRO

“As crianças têm capacidades diferentes, é 
um erro por todos na mesma tabela, obri-
gar todos a fazer a mesma coisa, isto é um 
erro”, salientou.
“Os seres humanos têm inteligências dife-
rentes, como impor um modelo de pessoas, 
se todas as pessoas são diferentes. Os seres 
humanos são diferentes e querem coisas 
diferentes”, sublinhou.
“É preciso acabar com a bitola do igual para 
todos”, disse.   

EDUCAR É DEIXAR CRESCER

“Educar é deixar crescer, permitir que as 
crianças sejam o que desejam ser. Há uma 
tendência nas escolas – o trauma da igual-
dade”, referiu.
Recordou que temos um sistema de ensino 

que “privilegia a memória”.
“Há que criar um sistema de educação que 
permita cada um atingir aquilo que quer e 
pode”, salientou.
Recordou que nos Estados Unidos – “os pais 
decidem os programas escolares com os 
professores, os curriculum escolares são 
decididos com os pais”.

A MELHOR MANEIRA DE PENSAR 
É ESCREVER

Comentou que nos EUA aprender – “é en-
sinar a ler e aprender a escrever”.
“A melhor maneira de pensar é escrever, 
exige expressarmos e organização de 
ideias”. salientou.
Recordou que nos EUA “aprende-se a pensar 
desde criança”, falando nas aulas, falar, ar-
gumentar, escrever, pensando os assuntos 
– “antes da escrita é a leitura”.
“Escrever obriga a pensar-se”, disse.
Onésimo Almeida, afirmou que – “não 
criamos pessoas adultas se não lerem e 
escreverem”, de contrário “são tagarelas 
e repetem o que ouvem”.

UMA GRANDE TRADIÇÃO 
DE UNIVERSIDADES

Por outro lado, disse, que nos Estados Unidos 
– “há uma grande tradição de Universida-
des, existem 3500 universidades, há muita 
oferta”, enquanto em Portugal – “há muito 
igual”. 
Depois, seguiu-se um animado debate e 
trocas de ideias.

Na Escola do Ensino Básico nº 1 do Lavradio, do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, 
realizou-se um Workshop, no qual após uma apresentação interactiva de indústrias an-
tigas, os alunos de uma turma foram convidados a pintar folhas com um molde especial, 
feito a partir dos olhos de Miró..
As folhas foram apresentadas de forma que as crianças pudessem expressar a sua visão 
sobre a indústria a partir do mote «pensamos numa nova função para as indústrias do 
Barreiro». 
Os trabalhos dos alunos estiveram expostos nas instalações da antiga fábrica da Sotinco, 
integrados na exposição Espaço Industrial e Cor: Repensar os Limites, com a curadoria 
de Filippo De Tomasi –
Aderson Colombo, que promoveu o Workshop, sublinha que os trabalhos criados pelos 
alunos são – “um manifesto à cultura urbana”.
“Fomos convidados para participar neste desafio. Aceitámos e gostámos de realizar o 
que nos foi solicitado embora nos tenham dado “folhas super loucas” para desenhar. A 
professora e aluno ao visitar a exposição, o trabalho foi visto com outros olhos!!”, referia 
na sua página de facebook a professora Lina Gueifão.



Na sessão de encerramento, Luis Bernardo, 
da Faculdade de Ciências Sociais da Uni-
versidade Nova, sublinhou que a realização 
de um evento desta natureza, durante dez 
anos consecutivos, na Faculdade era “dez 
anos é muito tempo, na Faculdade seria 
completamente impossível”.
“É uma satisfação estarmos associados a 
esta iniciativa”, referiu.
 
A FILOSOFIA ULTRAPASSA O TEMPO

Considerou “adequado” o facto de, na ini-
ciativa deste ano, se associar a história à 
filosofia – “Sendo a filosofia eloquente, tem 
um papel na realidade. A filosofia é sempre 
contemporânea e sendo contemporânea foi 
pensada num tempo, para esse tempo, o 
tempo histórico que o filósofo viveu”.
Salientou que – “a filosofia ultrapassa o 
tempo e fica no seu tempo – é passado, 
presente e futuro”.
Referiu que um filósofo é “contemporâneo 
da obra” mas, a sua leitura pode ser feita – 
“no pensamento da actualidade”.

NUNCA PODEMOS DEIXAR DE PENSAR

Luis Bernardo sublinhou que pelo que assis-
tiu, nos trabalhos apresentados pelos alunos, 

pode concluir-se da leitura feita dos textos 
filosóficos – “que as leituras da história e da 
filosofia em conjunto são possíveis”.
“Filosofia não existe nas nuvens, existe para 
pensar a realidade e o nosso quotidiano”, 
disse.
Salientou que isso aconteceu durante a 10ª 
edição do Colóquio dos Jovens Filósofos.
“Nunca podemos deixar de pensar. Mas, 
não basta pensar é preciso agir em con-
formidade”, sublinhou.
Lançou um apelo aos jovens para que assu-
mam – “um esforço de reflexão, esforço de 
consequência e coerência”, indo para além de 
uma “existência acrítica” das “banalidades 
do quotidiano”.
“É preciso que exista transição da teoria 
para a prática”, afirmou.

DÁ-NOS CORAGEM PARA
FALAR EM PÚBLICO

No painel final, os alunos palestrantes res-
ponderam a perguntas. Interrogados sobre 
o significado desta Colóquio para as suas 
vidas, alguns deles comentaram.
“Esta iniciativa dá-nos coragem para falar 
em público e expor as nossas ideias. Cres-
cemos na nossa vida”, foi referido.
“Enriquecemos. Faz-nos pensar os temas 

e ler as obras que foram propostas para o 
projecto”, salientaram.
“São propostas obras e autores para tra-
balhar que, certamente, não líamos se não 
fosse esta iniciativa. Aprendemos e parti-
lhamos com os outros”, foi sublinhado.

“Aqui, nesta iniciativa exprimimos o que nós 
pensamos. Damos a conhecer uma obra e o 
que nós pensamos da sua leitura. Sentimos 
que Filosofia é pensar e sem pensar não 
vamos a lado nenhum”, foi dito a concluir.
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VELAS VÃO VOLTAR A UM DOS MOINHOS DE VENTO DE ALBURRICA

Realizar estudo integrado do território desde o 
Clube Naval até à Avenida de Sapadores
.  Investimentos na ordem de um milhão e meio de euros, na Quinta de Braancam e Moinhos de Alburrica
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A deputada Zélia Silva, PS, na reunião da As-
sembleia Municipal do Barreiro, interrogou o 
executivo municipal sobre os planos que pre-
tende desenvolver na Quinta Braamcamp – 
“Que plano? O quê? Se é só para fruição do 
rio é pouco.” referiu.

ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO
DA ZONA RIBEIRINHA

Sobre esta matéria, Carlos Humberto, presi-
dente da Câmara Municipal do Barreiro, sa-
lientou que o objectivo  será realizar – “um 
estudo integrado”  do território desde o Clube 
Naval até à Avenida de Sapadores.
Recordou que a aquisição da Quinta Brancaamp 
e o estudo em curso se insere na “estratégia 
de valorização da zona ribeirinha”.
“Nós queremos ter uma visão integrada da-

quele território”, salientou.

INVESTIMENTOS PREVISTOS A CURTO PRAZO

O autarca sublinhou que estão previstas inter-
venções a curto prazo, com recurso a fundos 
comunitários.
No Moinho Grande, cerca de 200 mil euros, 
para recuperação e limpeza da área envolvente.
Nos Moinhos de Vento, cerca de 117 mil euros, 
para recuperação e colocação de velas num 
deles.
No Moinho Pequeno, cerca de 355 mil euros, 
obras de recuperação.
No Moinho da Quinta de Braancamp, cerca 
de 600 mil euros, em obras de consolidação.
Também na Quinta de Braancamp, cerca de 
280 mil euros, em obras de recuperação do 
território e construção de passadiços.

“Estes são os investimentos previstos a curto 
prazo”, sublinhou Carlos Humberto.

NÃO EXCLUÍMOS A ACTIVIDADE ECONÓMICA

O edil, acrescentou que estas intervenções 
são no imediato, mas o objectivo é promover 
reuniões com a população e com os eleitos da 
Assembleia Municipal do Barreiro, recolhendo 
sugestões no sentido de ser desenvolvido um 
“estudo tendo em conta o todo do território”, e, 
dando-lhe a dimensão de “um espaço público”.
“Não excluímos a actividade económica. Tem 
que que ter uma base de actividade econó-
mica”, disse.
“Não estamos a prever para ali, como já esteve 
previsto, a construção de 200 fogos. Isso não”, 
sublinhou o presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro.

FILOSOFIA FAZ DEZ ANOS DE HISTÓRIA NO BARREIRO

Dando coragem para falar em público e expor as  ideias
NUMA ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DE FILOSOFIA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS, HOJE, DIA 6 DE MAIO, REALIZOU-SE NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
DO BARREIRO, O 10º COLÓQUIO DOS JOVENS FILÓSOFOS.
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BARREIRO CRIOU A PRIMEIRA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 

Populações tomaram nas suas 
mãos o exercício da democracia
. Foi no dia 6 de Maio de 1974 que tomou posse a Comissão Administrativa

Inserida nas Comemorações do 42º Ani-
versário do 25 de Abril, a Revista Poder 
Local e a Câmara Municipal do Barreiro, 
ontem, no Espaço Memória, promoveram 
o lançamento do Caderno “O Poder Local 
Democrático Fruto de Abril – A Ação das 
Comissões Administrativas”.
A sessão começou com um momento mu-
sical proporcionado com a voz melódica de 
Valu, acompanhada por Fernando Matos e 
Alberto Cruz.

DAR RESPOSTAS AOS PROBLEMAS
DAS POPULAÇÕES

Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, recordou que este ano 
são assinalados os 40 anos da aprovação 
da Constituição da República Portuguesa 
e no próximo dia 12 de Dezembro, será as-
sinalado o 40º aniversário das 1ªs Eleições 
para o Poder Local.
O autarca salientou que no Barreiro foi cria-
da, após o 25 de Abril, a primeira Comissão 
Administrativa no país.
Referiu que as Comissões Administrativas 
permitiram às populações – “tomarem nas 
suas mãos o exercício da democracia e dar 
respostas aos problemas das populações”.
O presidente da Câmara Municipal do Bar-
reiro, salientou que a acção das Comissões 
Administrativas  é – “um facto pouco re-
flectido na história do Poder Local”.
“Foi uma forma de organização das popula-
ções que marcaram tempos heroicos”, disse.

HOMENAGEM AOS QUE SE EMPENHARAM 
NUMA ACÇÃO HISTÓRICA

Graça Gonçalves, da revista «Poder Lo-
cal», sublinhou que a revista editada – “é 
uma homenagem aos que se empenharam 
numa acção histórica de institucionalização 
do Poder Local”, aqueles que – “tiveram a 
coragem de assumir as Comissões Admi-
nistrativas”, vivendo “condições adversas”, 
e, por vezes, em certas situações, serem 
“alvo de ameaças e perseguições”.
“Este é um trabalho inspirador para as gera-
ções que nasceram após a revolução”, disse.

LEGITIMAÇÃO DE MUITAS LUTAS 
POPULARES CONTRA O REGIME

Joaquim Matias, que integrou a Comissão 
Administrativa do Barreiro, recordou que há 
42 anos as Câmaras foram abandonadas 
pelos presidentes e vereadores do regime 
deposto e as populações organizaram-se 

para dar inicio a “anos de transformação 
social”.
Sublinhou que existem “narrativas” que 
pretendem “reescrever a história”, mas 
de facto, o que aconteceu foi que as Co-
missões Administrativas concretizaram a 
– “legitimação de muitas lutas populares 
contra o regime”.
No Barreiro referiu as vitórias das forças da 
oposição em 1969 e as eleições de 1973.

CONTRIBUIR PARA MELHORAR 
A VIDA DAS POPULAÇÕES

Joaquim Matias, recordou as reuniões com 
Melo Antunes para “legitimar a Comissão 
Administrativa” e a tomada de posse da 
Comissão Administrativa, pelas 10 horas, 
do dia 6 de Maio de 1974, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal do Barreiro.
Referiu que, perante o Tenente Coronel 
Adriano Infante, em representação da Junta 
de Salvação Nacional, foram 19 cidadãos que 
tomaram posse na Comissão Administrativa. 
A presidência foi de Helder Fráguas.
Todos eles, salientou - “eram reconhecidos 
pela sua dedicação profissional, competên-
cias e vontade de contribuir para melhorar 
a vida das populações”.
Joaquim Matias, emocionado, sublinhou que 
entre os membros da Comissão Adminis-
trativa – “criou-se entre nós amizades, 
solidariedades e cumplicidades que ainda 
hoje perduram”.

É NECESSÁRIO DIVULGAR
 A HISTÓRIA DESSE TEMPO

Na evocação de memórias referiu as con-
dições de vida existentes na então vila 
operária – lixo era recolhido em baldes e 
transportado para uma montureira em Coi-
na; esgotos em alguns locais a céu aberto, 
a água só chegava a algumas casas, ruas 
que tivessem arruamentos e passeios era 
“um luxo”.
“Era uma tarefa exaltante”, referiu que tinha 
pela frente a Comissão Administrativa mudar 
as condições de vida.
“O Poder Local foi uma das mais importantes 
marcas do Portugal de Abril”, sublinhou.
Nas Comissões Administrativas “nesse 
tempo empolgante” está a sua “génese”. 
“É necessário divulgar a história desse tem-
po”, porque, disse a finalizar – “valeu a pena!

PODER LOCAL INSPIRADO 
NAS COMISSÕES ADMINISTRATIVAS

Jorge Cordeiro, Director da revista «Poder 
Local», sublinhou o contributo das Comis-
sões Administrativa e sua influência na cria-
ção de leis e do modelo de Poder Local que 
está consagrado na Constituição da Repú-
blica Portuguesa.
Referiu a importância de ser avaliado com 
“justiça e rigor histórico” o trabalho rea-
lizado pelas Comissões Administrativas e 
a articulação que estabeleceram como o 

Movimento Popular.
Sublinhou que as Comissões Administrativas 
contribuíram para – “sanear das Câmaras 
os elementos do regime fascista”, para 
“vencer os atrasos” e foram um “factor 
de democratização”.
“O Poder Local que temos hoje é inspirado 
nas dinâmicas que se moldaram com as Co-
missões Administrativas – a colegialidade, 
a participação, a pluralidade”, disse.
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