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A BELEZA 
DE UMA 
CIDADE 
ESTÁ NOS 
SEUS 
ROSTOS
A arte de Odeith está 
a criar uma pintura 
de grande formato 
de Augusto Cabrita, 
ali, bem perto do Rio 
Tejo. Uma justa e 
merecida homenagem 
a um vulto histórico, 
cultural, artístico e 
humanista, que se 
inscreveu nas memórias 
contemporâneas da 
cidade do Barreiro.

ROSTOS DO ANO 2015 – DAVID SOBRAL
A imprensa regional e o jornal «Rostos», escolheram e decidiram, justa e 
merecidamente, atribuir a David Sobral o «Rosto do Ano 2015», porque a sua 
investigação marca o presente e o futuro, transportando com ele, sempre, a sua 
terra natal e a sua aprendizagem.
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No decorrer da reunião rotária 1.050, desde 
que o Clube foi fundado há 20 anos, foi assi-
nado o Contrato de Comodato que prevê a 
cedência do Moinho do Jim ao Rotary Clube 
do Barreiro, passando a funcionar ali a sua 
sede social.

O protocolo foi assinado na presença de 
Abílio Lopes, Governador do Distrito Ro-
tário 1960, esteve ontem no concelho do 
Barreiro, no âmbito das tarefas protocolares 
de visita oficial ao Rotary Clube do Barreiro.
Na reunião esteve presente Regina Janeiro, 
vereadora da Câmara Municipal do Barreiro, 

responsável pela área do associativismo.

UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE

João Peralta, presidente da Direcção do 
Rotary Clube do Barreiro, salientou que a 
cedência do Moinho do Jim ao clube, pro-
posta que foi aprovada por unanimidade 
pela vereação da Câmara Municipal do 
Barreiro, - “é o concretizar de um sonho, é 
um sonho que se torna realidade, agora ao 
termos o Monho do Jim para ali funcionar 
a nossa sede”.

FICA ENTREGUE EM BOAS MÃOS

Carlos Humberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, salientou que a cedência do 
Moinho do Jim, -“um espaço muito especial no 
nosso concelho”, com mais de uma centena 
de anos, é uma decisão que autarquia assu-
miu porque – “fica entregue em boas mãos”.

O edil expressou a sua satisfação por se 
concretizar a assinatura do protocolo de 
cedência do Moinho do Jim ao Rotary Clu-
be do Barreiro – “não sinto problemas de 
consciência, sinto gosto e prazer”.
Carlos Humberto salientou que os rotários 
do Barreiro, no seu percurso, têm contribuído 
com a sua Acão para servir a população.

Sérgio Saraiva, do Conselho de Administra-
ção da Baía do Tejo, recordou que o Business 
Center foi um projeto que – “arrancou em 
2013”, surgindo da necessidade que foi ve-

rificada de existir na Baía do Tejo – “uma 
oferta para serviços qualificados”.
“Apostamos num serviço que pudesse 
abranger qualquer tipo de empresa”, sa-

lientou.
Referiu que o – “è um sucesso temos a to-
talidade dos Gabinetes ocupados, as quin-
ze salas estão ocupadas, esta terceira fase 
vem oferecer mais cinco salas, que já estão 
ocupadas, é de facto um sucesso”.

NOVA FASE VEM MELHORAR A QUALIDADE

Sérgio Saraiva, salientou que a nova fase 
vem melhorar a qualidade dos espaços 
comuns, com a criação de uma zona de 
convívio e copa com maior dimensão.
Recordou que algumas empresas que ini-
ciaram no Business Center a sua cativida-
de já evoluíram e necessitaram de espaços 
maiores, estando hoje a ocupara moradias.
Salientou que a Baía do Tejo tem procurado 
acompanhar o desenvolvimento das empre-
sas que pretendem desenvolver e alargar 
a sua catividade.

AUMENTO DE 50 EMPRESAS

O Administrador da Baía do Tejo, recordou 

que atualmente no Parque Empresarial do 
Barreiro estão instaladas 189 empresas.
“O número de empresas no parque tem re-
velado um saldo positivo, de 2012 até hoje 
registou-se um aumento de 50 empresas, 
mesmo neste que foi um período a contraci-
clo da catividade económica no país”, disse.
“A criação do Business Center foi uma boa 
aposta estratégica, fruto do trabalho de toda 
a equipa da Baía do Tejo”, salientou Sérgio 
Saraiva. 

ACOLHER PROJETOS E EMPRESAS
EM INÍCIO DE ATIVIDADE

Business Center é um espaço criado com o 
objetivo de suprimir uma lacuna e aumentar 
a oferta do Parque Empresarial do Barreiro, 
tendo como foco principal acolher projetos 
e empresas em início de atividade ou pe-
quenas empresas.
Para além do espaço físico, as empresas ali 
podem ter o seu domicílio, usar o atendi-
mento telefónico, gerir as suas empresas 
ou ter aconselhamento. 
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DE 2012 ATÉ HOJE AUMENTO DE 50 EMPRESAS NA BAÍA DO TEJO

Aumenta oferta de Business Center
uma aposta estratégica

MOINHO DO JIM VAI SER SEDE DO 
ROTARY CLUBE DO BARREIRO

Assinado Contrato 
de Comodato 

A EMPRESA BAÍA DO TEJO APRESENTOU MAIS UMA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO SEU BUSINESS CENTER, ALARGANDO A OFERTA A MAIS 
CINCO EMPRESAS, TOTALIZANDO 15 QUE OCUPAM ESPAÇOS E CINCO QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS, NUM TOTAL 
DE 20 EMPRESAS.
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No Forum Barreiro, no decorrer da apresentação da Cam-
panha de Higiene Urbana, Sofia Martins, vice presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro, responsável pela área, 
referiu que no concelho do Barreiro no ano de 2016, serão 
recolhidos cerca de 31 mil toneladas de resíduos urbanos, 
transportados para o Aterro da AMARSUL, e, no ano de 
2017, deverá atingir 32 mil toneladas.

A autarca questionada pelo jornal «Rostos» como pode 
ser articulada a Campanha de Higiene Urbana e as criticas 
que se registam de, por vezes, existir falta de resposta dos 
serviços, salientou – “os serviços têm uma elasticidade 
que tem limites” e a continuando a registar-se o aumen-
to de quantidade de resíduos – “os serviços têm que se 
adaptar a essa realidade”.
“Continuamos diariamente a desenvolver essa adaptação, 
estamos a fazer a renovação da frota, a adquirir equipa-
mento, a formar os trabalhadores, procurando adequar os 
serviços às necessidades”, disse Sofia Martins.

NOVAS PRÁTICAS E COMPORTAMENTOS

Recordou que muitas vezes, existe uma componente de 
trabalho na recolha de resíduos, que é direcionada para 
resolver problemas – “porque alguns não fazem na sua 
vida e na sua casa, o que deviam fazer, temos que inverter 
esta situação”.
Nesse sentido considerou a importância da Campanha de 
Higiene Urbana, como contributo para – “conseguirmos 
que existam novas práticas e comportamentos”.

“Há equipas que só servem para corrigir comportamen-
tos que, caso não existissem, seriam utilizadas noutras 
funções”, salientou a autarca.
“Isso iria criar melhores condições de repostas dos ser-
viços”, disse.
A autarca recordou que anualmente são investidos na ordem 
dos 4 milhões de euros – “só na Higiene Urbana. Cerca de 
10% do Orçamento do município é gasto em Higiene Urbana”.

AJUDAR A GERIR MELHOR O ESPAÇO PÚBLICO

Sofia Martins, na apresentação da Campanha de Higiene 
Urbana, sublinhou o sentido cívico desta iniciativa, que irá 
desenvolver-se com base em vários suportes, durante os 
próximos três anos.
A autarca salientou que o objetivo principal é – “ajudar a 
gerir melhor o espaço público”, consciente que “mesmo 
que não dê frutos nos primeiros tempos”, poderá contribuir, 
no futuro, para novas práticas e comportamentos.
Recordou que no trabalho quotidiano na área de Higiene 
Urbana, - “são os trabalhadores que mais sentem na pele 
a pressão de comportamentos menos bons”.
“Os trabalhadores são incansáveis. É importante que esta 
campanha ajude que o trabalho deles seja mais valorizado”, 
sublinhou.

JUNTAS DE FREGUESIA PARCEIRO NO TRABALHO DIÁRIO

A vice presidente da Câmara Municipal do Barreiro, referiu a 
importância do trabalho realizado, nesta área pelas Juntas 

de Freguesia – “são um parceiro no trabalho diário”.
Na circunstância, foi aberta ao público uma exposição de 
fotografia, que contou com a colaboração do Clube de Fo-
tógrafos do Barreiro.
“É uma exposição que pretende mostrar o outro lado dos 
resíduos que diariamente são produzidos em casa”, disse 
Sofia Martins.
Referiu que através desta exposição pretende-se alertar e 
sensibilizar para os desperdícios e chamar à atenção para 
esta temática dos resíduos urbanos. 

UM ESPAÇO PÚBLICO MAIS APRAZÍVEL

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barrei-
ro, recordou que estas questões de carácter cívico e hábitos 
de vida – “têm vindo a alterar-se ao longo de décadas”.
“Esta campanha via no sentido de desenvolver uma peda-
gogia que motive a alteração de hábitos e comportamen-
tos, que vão ao encontro da vida coletiva e problemas de 
carácter ambiental”, disse.
O edil referiu a importância do “aproveitar tudo”, do “reciclar 
tudo”, no âmbito do que se define como “economia circular”.
O objetivo da campanha é criar “bons exemplos” que são 
essenciais e contribuam “para um espaço público mais 
aprazível”.

NÃO SEJA INDIFERENTE

A Campanha de Higiene Urbana tem como mote – “Não 
seja indiferente”.
Será direcionada para motivar a “deposição de resíduos nos 
contentores”, sensibilizar para a recolha de monos, motivar 
para a colaboração na reciclagem, assim como para a reco-
lha de viaturas em fim de vida e sobre os dejetos caninos.
Sobre estas matérias serão divulgados postais, editados 
folhetos, colocados mupis e outdoors, assim como a mais 
diversa utilização de meios de comunicação.

NO BARREIRO SERÃO RECOLHIDOS CERCA DE 31 MIL TONELADAS 
DE RESÍDUOS URBANOS EM 2016

São gastos 4 milhões de euros 
por ano com Higiene Urbana

. Campanha de Higiene Urbana vai decorrer nos próximos três anos como mote - «Não seja indiferente!»



No Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa 
da Banheira, foi entregue o Prémio de Poesia Joaquim 
Pessoa, conquistado por José Pedro Alves Moreira, 
autor da obra vencedora do concurso de 2016, com 
o título “A Memória e a Matéria”.

BATALHA DE IDEIAS É UMA BATALHA PERMA-
NENTE

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, 
salientou que a criação de um prémio de poesia de 
dimensão nacional, tem por objetivo criar espaço 
de promoção da criatividade, num tempo em que 
a «expressividade» é caracterizada por link no 
facebook – “e a criatividade não é isso”.
O autarca salientou que – “a batalha de ideias é 
uma batalha permanente”, na qual “há um lado que 
ganha quanto menos ideias circularem”.
A autarquia ao criar o prémio de poesia - “quer estar 
do lado dos que defendem que é preciso muitas 
ideias”, sublinhou Rui Garcia.

UM PRIVILÉGIO USAR O NOME DE JOAQUIM 
PESSOA

O presidente da Câmara Municipal da Moita, referiu 
– “todos os poetas são importante”, mas, “Joa-
quim Pessoa é nosso conterrâneo, tem o nosso 
lado afectivo, é da nossa terra”.
“Para além disso é um poeta de futuro”, salientou.
“É um privilégio usar o nome de Joaquim Pessoa 
para este prémio de poesia”, salientou o edil.

UMA CULTURA QUE RESISTE À OFENSIVA DA 
IGNORÂNCIA

Rui Garcia, referiu que a Câmara Municipal da Moita 
com a criação deste prémio de poesia – “cumpre 
o papel do Poder Local”, numa área onde o Poder 
Central está ausente.
“O Poder Local é o mais permanente e eficiente 
agente da cultura no país”, referiu
 “O Poder Local mantém viva uma cultura que resiste 
à ofensiva da ignorância”, acrescentou Rui Garcia.

JOAQUIM PESSOA É O MAIOR POETA VIVO

Teresa Adão, da editora Edições Esgotadas, expres-
sou a sua satisfação pela adesão que se registou 
no envio de trabalhos para participar no Prémio 
– “excedeu as expectativas”.
Referiu o carinho como a Câmara Municipal da Moita 
recebeu a criação do Prémio.
Recordou que Joaquim Pessoa – “é o maior poeta 
vivo” sendo importante prestar esta homenagem 
– “a alguém que está no meio de nós”.

PARTICIPARAM 136 OBRAS NO CONCURSO

Anabela Rita, presidente do júri, referiu que partici-
param 136 obras no concurso, oriundas de diversos 
pontos de Portugal, do Brasil e de diversos pontos 
da europa.
Sobre a obra vencedora “A Memória e a Matéria” 
salientou que é “uma reflexão sobre a escrita”, “so-
bre o ciclo de vida individual” sobre a “inscrição no 
mundo e na vida”.
Quanto a obra premiada com uma Menção Honrosa 
- “Gramática do Assombro” de Nuno Garcia Lopes, 
sublinhou o seu sentido hermenêutico e de escrita 
reflexiva – “um olhar sobre aquilo que nos rodeia”.
Nuno Garcia Lopes considerou que o seu prémio – 

“tem o seu valor” – ao ver a edição do livro.
 
OBTER UMA OPINIÃO EXTERNA SOBRE A OBRA

O Prémio de Poesia Joaquim Pessoa 2016, José 
Pedro Alves Moreira, autor da obra vencedora “A 
Memória e a Matéria”, recordou que somos um país 
de poetas mas nas livrarias a poesia está remetida 
para um canto e pouco são os poetas divulgados.
Salientou que concorreu com o objetivo de procurar 
saber se os seus poemas tinham algum valor lite-
rário – “obter uma opinião externa sobre a obra”.
Recordou que a sua obra tem duas partes, aquela 
que faz a abordagem da memória – “ que faz parte 
de cada um de nós e que nos torna únicos”.
Por outro lado – “a matéria que nos torna comuns 
no universo”.

O PRÉMIO NÃO ACRESCENTA NADA À OBRA

Joaquim Pessoa, expressou o seu orgulho por ter o 
seu nome associado a este prémio de poesia – “o 
prémio não acrescenta nada à obra, o livro está lá 
independentemente do prémio”.
Sublinhou que leu o livro e considerou que o júri fez 
um bom trabalho – “o resultado final é muito bom”.
Referiu o facto de esta primeira edição contribuir 
para divulgar um novo autor.

CHAMA-SE A ISTO INVEJA

Na sua intervenção o poeta percorreu as suas 
memórias, sublinhou que o mundo literário – “é 
um mundo lindo”, mas “outras vezes é terrível”.
Recordou que quando venceu o prémio da Asso-
ciação Portuguesa de Escritores – “um prémio im-
portante, todos os jornais deram noticia”, incluindo, 
disse o Correio da Manhã.
“O JL – Jornal de Letras não deu nem uma linha. 
Chama-se a isto inveja”, sublinhou.
Salientou que ao longo da sua carreira – “a minha 
poesia veio para a rua”. tendo sido a canção – “uma 
forma rápida de chegar às pessoas”.
“O poeta é um ser humano tal e qual como os ou-

tros, que vive momentos de euforia e momentos 
de derrotas”, disse.
Joaquim Pessoa lançou o repto de cada um dar um 
contributo, mesmo que pequeno, para transformar o 
mundo – “se cada um de nós transformar o mundo 
para melhor isso já é um bocado”.

SOBRE O PRÉMIO JOAQUIM PESSOA 

Recorde-se que o valor do prémio a atribuir ao 
vencedor foi de 5 000 euros, da responsabilidade 
da Câmara da Moita, cabendo à Editora Edições 
Esgotadas a publicação da obra. 

O Prémio de Poesia Joaquim Pessoa, criado pela 
Câmara Municipal da Moita e pela Editora Edições 
Esgotadas, no âmbito das comemorações dos 40 
anos de atividade literária do poeta, destina-se a 
galardoar, bienalmente, uma obra de poesia escrita 
em língua portuguesa, indo ao encontro de um dos 
grandes objetivos do Município da Moita: oferecer 
cada vez mais estímulos de produção, criação e 
difusão cultural, nomeadamente, a criação literária. 
Assim, numa parceria com a Editora Edições Es-
gotadas, a Câmara da Moita procurou estabelecer 
sinergias que facilitem e garantam a sua concreti-
zação, a fim de promover a acessibilidade à edição, 
por parte dos autores.
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FICHA TÉCNICA
MEMBRO

PARTICIPARAM 136 OBRAS NO CONCURSO DE POESIA JOAQUIM PESSOA

«Manter viva uma cultura que resista 
à ofensiva da ignorância» 

ANABELA CARREIRA FOTÓGRAFA DO BARREIRO

Marca presença na «Focus off Jazz» 
no Sibjazzfest 2016

. Evento mundial de fotografia em No-

vosibirsk, Sibéria, Rússia 

Em Novosibirsk, na Sibéria, Rússia, realizou-se um 
Festival de Jazz, entre 22 e 26 de Outubro. Este ano, 
pela primeira vez, em simultâneo, realizou-se uma 
exposição de fotografia, com a participação de fo-
tógrafos de todo o mundo.
Anabela Carreira, do Barreiro, presidente da Direcção 
do Clube de Fotógrafos do Barreiro foi convidada pela 
organização do festival a participar na exposição.
A fotógrafa barreirense marcou presença na expo-
sição «Focus off Jazz, com um dos seus trabalhos, 

com a temática do Jazz, uma área que acompanha regularmente, sendo conhecidas diversas 
fotografias de sua autoria dedicadas ao Jazz,

OUT/NOV/DEZ 2016
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POSTO DE TRANSFERÊNCIA DE PESCADO NO BARREIRO

Secretário de Estado promete analisar viabilização
. Pescadores preocupados com legalização da apanha da amêijoa

suplemento rostos
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No decorrer da visita, ao Barreiro, o Secretário de Estado das Pescas, José 
Apolinário, deslocou-se à Doca da Seca da CP, onde manteve um diálo-
go com os pescadores barreirenses que desenvolvem a sua catividade 
regular no Rio Tejo.
José Apolinário foi informado que há muitos pescadores nesta zona, que 
exercem a sua catividade com redes e aparelhos.
Na conversa os pescadores expressaram a sua preocupação sobre a ne-
cessidade de existir um posto de transferência – lota – no Barreiro, de 
forma a garantir o cumprimento de regras e exercerem a sua atividade 
cumprindo as obrigações legais.

ARRASTO PODE DESTRUIR A ZONA PISCÍCOLA

Outra matéria, abordada na conversa com José Apolinário foi a legalização 
da apanha da amêijoa japónica.
Os pescadores não estou contra a apanha e concordam com a legalização, 
desde que não seja permitida a apanha por arrasto.
“Se houver embarcações para captura da amêijoa por arrasto isso irá des-
truir o peixe no rio. Vão colidir com as artes, vão colidir com tudo e destruir 
a zona piscícola.”, foi referido pelos pescadores.
Recordaram que a amêijoa está sendo capturada, há vários anos e vai para 
Espanha, de onde é colocada no circuito comercial – “isto é feito à frente 
das autoridades”, disseram.
Foi referido que diariamente cerca de 14 toneladas de amêijoa é retirada 
do Rio Tejo.

DEMARCAÇÃO DE ZONAS DE APANHA DE AMEIJOA

O Secretário de Estado salientou que está em estudo a demarcação de 
zonas de apanha de ameijoa no Tejo.
“Demarquem uma zona que não venha a colidir com os barcos que fazem 
muita pesca. Ouçam-nos antes de decidir. A apanha não tem problemas. 
Tem problemas é o arrasto. Há zonas onde eram apanhadas douradas e 
hoje, pelo efeito do arrasto, já não há, nem uma ”, foi dito pelos pescadores.

LIMPEZA DA DOCA SECA DA CP

Os pescadores barreirenses lançaram o apelo ao Secretário de Estado no 
sentido de intervir, de forma que sejam realizados melhoramentos nas 
condições existentes na doca seca da CP.
“A doca precisa de ser limpa. Tem condições para ser um ponto de apoio 
aos pescadores”, foi salientado.



João Ferreira, deputado do PCP no Parla-
mento Europeu, reuniu com a direção da As-
sociação do Comércio, Industria e Serviços 
do Barreiro e Moita, na sua sede no Barreiro, 
um encontro que proporcionou ao deputado 
conhecer as dificuldades do sector.

As visitas e contactos do deputado João 
Ferreira, segundo o próprio salientou, insere-
-se no trabalho regular que os deputados 
do PCP no Parlamento Europeu promovem 
semanalmente, em contactos e reuniões 
de proximidade, por todo o país.

“Faz parte do nosso trabalho regular, os 
deputados do PCP, dedicam o seu tempo 
em Bruxelas ou Estrasburgo e ao país, todas 
as semanas estamos no país em iniciativas 
como esta, faz parte do nosso trabalho”, 
sublinhou.

ENFRENTAR INTERESSES DO CAPITAL 
MONOPOLISTA

João Ferreira considerou importante a inter-
venção ao nível do Parlamento Europeu, no 
sentido de motivar ao nível da União Euro-
peia a avaliação de outros apoios e criação 
de instrumentos, destinados a Portugal, vi-
sando estimular e valorizar as pequenas e 
médias empresas, que são característica 
do tecido empresarial da região e do país.
O deputado europeu do PCP, referiu que “o 
governo tem limitações, este é um governo 
PS, com as suas opções e limitações im-
postas pela União Europeia”.
“Há indisponibilidade do PS de enfrentar 
interesses do capital monopolista e im-
posições da União Europeia que asfixiam 
o nosso tecido económico e as Pequenas 

e Médias Empresas”, disse.

VALORIZAR ESTE SECTOR ECONÓMICO

Vicente Merendas da DORS do PCP, subli-
nhou que – “há muitas dificuldades em rela-
ção a este sector, recordando que o PCP tem 
vindo a apresentar proposta na Assembleia 
da República – “mesmo a contragosto do 
partido que está no governo” para estimular 
o aumento do poder de compra e valorizar 
este sector económico.

BARREIRO PASSOU A SER UM DORMI-
TÓRIO

Rogério Pinheiro, presidente da Direcção 
da Associação do Comércio, Industria e 
Serviços do Barreiro e Moita, recordou as 
transformações que se registaram no tecido 
económico local, fruto de encerramento das 
fábricas e surgimento de grandes superfícies 
comerciais – “o Barreiro passou a ser um 
dormitório, o comércio local foi afetado pelo 
aumento do desemprego. O Barreiro e Moita 
têm vindo a sofrer com esta situação”, disse.

Sónia Lobo, vereadora responsável pelos serviços da autarquia que gerem o MIÃO, divulgou 
que -” num mês já forma entregues 24 animais para a adoção”.
A autarca recordou que a «Quinta do Mião» - Centro Intermunicipal de Recolha de Animais 
Errantes - “tem condições excelentes”.
“O nosso objetivo é que este não seja um Centro de Recolha de Animais, mas um espaço 
de passagem”, sublinhou Sónia Lobo.
Recordou que desde a inauguração já foram entregues 24 animais para a adoção.
Recorde-se que “Quinta do Mião” foi inaugurada no dia 14 de Outubro, foi uma obra assu-
mida pelos municípios do Barreiro e Moita. 
A “Quinta do Mião” tem 33 boxes para cães, celas de quarentena, um gatil, um espaço 
administrativo, gabinete de veterinário, sala de tosquias e tratamentos. 
“Quinta do Mião” – CIRAE  - Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 
14:30h às 16:00h e sábados, das 11:00h às 13:00h.
T: 212068625. 
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«Há indisponibilidade do PS de enfrentar 
interesses do capital monopolista»
. No Barreiro há 7.517 empresas, sendo 98,9% micro e pequenas empresas

APÓS UM MÊS DE FUNCIONAMENTO DO MIÃO 

Foram entregues para 
a adoção 24 animais 
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ASSOCIATIVISMO E COMUNICAÇÃO

Dirigentes associativos pela «notícia»  
afirmam a vida associativa

suplemento rostos
www.rostos.pt CADERNO

JORNAL «ROSTOS»15 ANOS AO SERVIÇO DA REGIÃO
O primeiro título editado no começo do Século XXI

Numa ação promovida pelo jornal «Rostos» em pareceria com a União de Freguesias 
do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, está a decorrer uma sensibilização para 
matérias de comunicação subordinadas ao tema «Associativismo e Comunicação».

A iniciativa é dirigida a dirigentes do Movimento Associativo da União de Freguesias 
do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena e tem como objetivo proporcionar 
instrumentos que contribuam para que as associações divulguem as suas atividades 
e desta forma estabelecerem ligações à comunidade.

No âmbito desta ação os participantes foram motivados a escrever noticias sobre as 
ações que promovem e sensibilizados para a importância da comunicação, quer na 
ligação aos associados, quer na valorização da imagem da associação, assim como 
das dinâmicas sociais da comunidade.

No dia 15 de Dezembro de 2001 nasceu, o jornal «Rostos», 
um título que vai ficar para a história como o primeiro 
órgão de comunicação social editado no Barreiro, e na 
região de Setúbal, no começo do Século XXI.
Foi no Restaurante «Casa Transmontana» que, ao fim da 
tarde, num convívio que juntou diversas personalidades 
da vida local e os candidatos à presidência da Câmara 
Municipal do Barreiro que, nesse ano, concorriam e cujo 
ato eleitoral realizar-se-ia a 16 de Dezembro, que foi 
apresentada a primeira edição impressa.
Foi um dia de sonho, como são de sonho todos os projetos 
que se erguem com paixão. Começava uma aventura que 
paulatinamente se foi desenvolvendo com diferentes 
projetos e atividades que se foram inscrevendo na vida 
local e na região.
Este era um tempo em que, ao nível local e regional 
existiam diversos títulos. Era difícil a um jornal mensal 

afirmar a sua presença de forma ativa, por essa razão, no 
ano seguinte, em 25 de Setembro, nasceu a nossa edição 
online, o jornalismo digital, diário e permanente, em cima 
do acontecimento. Fazer noticia. 
Foi o primeiro órgão de comunicação regional digital no 
concelho do Barreiro e o segundo no distrito de Setúbal.
Foi neste campo, na comunicação digital que o jornal 
“Rostos” se foi afirmando com uma presença dinâmica e 
ativa pelo distrito, com mais presença nos concelhos do 
Barreiro e Moita.

Manter um órgão de comunicação social é difícil, foram 
muitos os desafios. São muitos os desafios. 
Por aqui passaram diversos jovens que, concluindo as 
suas licenciaturas em comunicação social, no «Rostos» 
obtiveram a sua carteira profissional e descobriram o 
mundo do jornalismo.

Foram 15 anos de muita paixão. Valeu a pena. Vale a pena. 
Enquanto o sonho for sonho, continuaremos, porque 
acreditamos que é “pelo sonho que vamos”. Fazendo.  
A entrega anual da distinção «Rostos do Ano» é uma 
marca da nossa história e da nossa ligação à comunidade, 
cumprindo esse nosso lema que deste a primeira hora se 
inscreveu na nossa ação - «Damos Rostos às Cidades». 
Um obrigado. Um abraço grande, a todos, sim a todos, 
e foram muitos (alguns já não estão entre nós), que, ao 
longo destes anos contribuíram, direta ou indiretamente, 
para manter este projeto que é, digo-vos, continuará a 
ser um projeto – de jornalismo de proximidade de amor 
à comunidade, porque, afinal, são os projetos que dão 
forma à realidade quando se acredita no futuro.
Nós acreditamos!

António Sousa Pereira

PUB
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O jornal «Rostos», com a colaboração de jornalistas da 
imprensa regional e técnicos na área da comunicação, 
anualmente, atribui a distinção «Rostos do Ano» em 
diversas áreas. 
Esta distinção tem por finalidade reconhecer 
personalidades e entidades que pelo seu trabalho e 
ação contribuíram para valorizar e dignificar o concelho 
do Barreiro.
Divulgamos a lista dos homenageados no ano 2015, 
cujo diploma e troféu é entregue no dia 15 de Dezembro, 

data que assinala o 15º aniversário do jornal «Rostos».

ROSTO DO ANO 2015 – DAVID SOBRAL
HÁ-DE HAVER UM ANTES E UM DEPOIS DA 
DESCOBERTA CR7

O jornal «Público» sublinhou que “passámos o ano de 
2015 a conhecer pessoas que vale a pena conhecer”, 
por essa razão decidiu “recuperar dez histórias” e pediu 
a ajuda dos leitores “para escolher a Personalidade 
de 2015» -
Entre as dez histórias-personalidades do ano 2015, 
escolhidas, estava o barreirense David Sobral. Agora, 
a escolha é dos leitores.
“Há-de haver um antes e um depois da descoberta 
de David Sobral. Há muito que a existência de uma 
primeira geração de estrelas era apenas uma teoria. 
Em Junho, a equipa liderada pelo jovem investigador 
do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
anunciou ter provas da existência deste “Santo Graal 
da astronomia”: descobriram a galáxia mais brilhante 
do Universo, a que o jovem de 29 anos batizou CR7 
também em homenagem ao jogador, e fortes indícios de 
que esse objeto contém estrelas da primeira geração.”, 
referia a noticia do jornal Público.
A imprensa regional e o jornal «Rostos», escolheram 
e decidiram, justa e merecidamente, atribuir a 
David Sobral o «Rosto do Ano 2015», porque a sua 
investigação marca o presente e o futuro, transportando 
com ele, sempre, a sua terra natal e a sua aprendizagem. 

ROSTO DO ANO – AUTARCA
REGINA JANEIRO – DAR MEMÓRIAS 
AO FUTURO

Regina Janeiro, vereadora da Câmara Municipal do 
Barreiro, responsável pelas áreas - cultural, educação, 
saúde e solidariedade social, foi a distinguida como 
«Rosto do Ano» na área Autarca.
Um ano marcado pela inauguração do Espaço Memória 
e com a chegada de novas tecnologias na difusão 
das dinâmicas culturais, através da criação de Rotas 
Turísticas.
Um ano que ficará, como memória futura, com aquele 
espetáculo multimédia com a projeção nos silos da 
Nutasa, junto ao Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita, 

na “Avenida da Praia”

ROSTO DO ANO – CULTURA
ADAO -  UM ESPAÇO DE CRIATIVIDADE

A ADAO - Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios 
afirmou-se nos últimos anos como um espaço de 
criatividade, de valorização do património local e um 
ponto de encontro das artes na sua diversidade.
Um trabalho que se desenvolve na união de vontades 
abrindo-se à comunidade nos OPEN DAYS e alargando 
a sua dinâmica a projetos de referência na vida local 
como o OUT.FEST e o Barreiro Rocks. 
A ADAO é um exemplo vivo de dinâmicas de cidadania 
inovadoras - unindo o passado ao presente e abrindo 
portas ao futuro. Vivendo e fazendo cultura.

ROSTO DO ANO – DESPORTO
FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE – CAMPEÕES, 
SOMOS CAMPEÕES!

O Futebol Clube Barreirense na última época viveu 
um momento marcante na vida do clube, ao sagrar-
se campeão da 1ª Divisão Distrital, como foi escrito 

e dito - «o campeão voltou» - no seu regresso às 
competições nacionais.
Foram vividos instantes de muita alegria pelos adeptos 
e a equipa sénior, após percorrer as ruas da cidade. 
foi recebida nos Paços do Concelho, pelo Presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro.

A equipa sénior de Futebol do Futebol Clube Barreirense 
foi escolhida pela imprensa regional e jornal «Rostos» 
como “ROSTO DO ANO 2015” na área da DESPORTO.

ROSTO DO ANO – ENSINO 
ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA – UMA 
ESCOLA LIGADA À COMUNIDADE

A Escola Alfredo da Silva nos seus cursos diurnos e 
noturnos foi ao longo de décadas uma referência na 
especialização profissional em áreas como eletricidade, 
mecânica ou química.
A Escola Alfredo da Silva continua a afirmar-se como 
uma referência na vida do concelho do Barreiro.
Uma escola que para a memória de muitos é um 
exemplo vivo da ligação do ensino às empresas, da 
ligação da escola à fábrica.
A Escola Alfredo da Silva, apesar das situações 
atribuladas que a colocaram nas páginas de jornais 
e televisões, devido a intempéries, soube de forma 
resiliente, manter a sua dinâmica de trabalho e de 
ação educativa, com o pleno envolvimento de alunos, 
pai, professores, auxiliares e comunidade, sendo um 
exemplo vivo da cultura barreirense – é merecidamente 

o Rosto do Ano 2015, na área do Ensino.

ROSTO DO ANO – POLITICO
ANDRÉ PINOTES –  PROTAGONISTA 
DA AÇÃO POLITICA

André Pinotes Batista, presidente da Comissão Politica 
Concelhia do Barreiro do Partido Socialista, assumiu 
um papel relevante na vida do seu partido, força de 
oposição na vida politica local.
Para além do seu trabalho partidário ao nível local, 

assumiu protagonismo regional e nacional, assumindo 
responsabilidades nas Comissões Politicas do Distrito 
de Setúbal e Nacional do Partido Socialista, que 
culminou com a sua recente tomada de posse como 
Deputado da Assembleia da República.

ROSTO DO ANO – EMPRESA
MAFRARIA – AFIRMAÇÃO DA 
INOVAÇÃO E QUALIDADE 

A «Mafraria», Padaria Artesanal, na Rua Miguel 
Bombarda, no Barreiro, uma empresa inovadora e que é 
reconhecida pela qualidade dos seus produtos, abrindo 
um espaço renovado e valorizando o património local 
é um exemplo do contributo dos empresários locais 
ao serviço do desenvolvimento.
A « Mafraria» foi a escolhida pela imprensa regional 
e jornal «Rostos» como “ROSTO DO ANO 2015” na 
área EMPRESA - PME.

ROSTO DO ANO – CIDADANIA
BAÍA DO TEJO – UMA ATIVA
RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Baía do Tejo pelo seu trabalho no âmbito da 
responsabilidade social distinguida como «Rosto do 
Ano» na área Cidadania.
A Baía do Tejo tem assumido um papel relevante na vida 
social do concelho do Barreiro no apoio a atividades 
desportivas – Futebol Clube Barreirense, Grupo 
Desportivo Fabril, Grupo Desportivo Ferroviários 
do Barreiro – Remo, são algumas das modalidades 
apoiadas.
Mas igualmente dá o seu apoio ao Barreiro Rocks, ao 
OUT. FEST, promoveu Residências Artísticas e apoiou 
as Festas do Barreiro.
Por outro lado em parceria com a autarquia contribuiu 
para a remodelação da Avenida das Nacionalizações 

ROSTOS DO ANO 2015

Reconhecer personalidades e entidades que 
contribuíram para valorizar o Barreiro

DAVID SOBRAL

REGINA JANEIRO

ADAO

ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA

FUTEBOL CLUBE 
BARREIRENSE

BAÍA TEJO

ANDRÉ PINOTES

MAFRARIA



www.rostos.pt | Rostos | 09

OUT/NOV/DEZ 2016 ROSTOS CADERNO
ROSTOS CADERNO

e desenvolveu o projeto de abertura do Parque 
Empresarial ao centro da Cidade com a renovação de 
toda a zona do Largo das Obras, que deverá arrancar 
dentro em breve.

ROSTO DO ANO – MÚSICA
LOS CAVAKITOS – UM EXEMPLO 
MUSICALIDADE E CRIATIVIDADE 

O Grupo «Los Cavakitos», que nasceu no Barreiro 
e já levou o nome da cidade por diversos pontos do 
país, é um exemplo da criatividade e inovação musical.
O Barreiro é uma terra com muitos habitantes Mariachis, 
ou melhor o Barreiro tem uma Cultura Mariachi muito 
própria, uma grande parte dos seus habitantes são 
Mariachis que migraram de terras alentejanas, outros 
já nasceram cá, e esse ambiente sente-se nas ruas, 
nas tascas, nas festas», afirmam.
«Los Cavakitos» foram escolhidos pela imprensa 
regional e jornal «Rostos» como “ROSTO DO ANO 
2015” na área da MÙSICA.

ROSTO DO ANO – ESCRITOR
CARLOS ALBERTO CORREIA – 
UMA VIAGEM PELA GUERRA COLONIAL

Pela primeira vez atribuímos a distinção «Escritor», que 
foi instituída pelo reconhecimento de, ano após ano, 

aumentar o número de edições de livros no concelho 
do Barreiro, nas mais diversas áreas literárias da poesia 
ao romance, dos ensaios a bibliografias.
Carlos Alberto Correia que em 2015 editou o romance 
«Concerto para Sanca João», uma obra que proporciona 
uma abordagem de vivências de Portugal desde antes 
do 25 de Abril aos tempos do PREC. Uma viagem 
por dentro da Guerra Colonial e de sentimentos que 
marcaram diversas gerações, é bem merecedor deste 
destaque que abre uma nova área de Rostos do Ano.
Carlos Alberto Correia, nasceu em Évora no ano de 1944. 
Vive no Barreiro há décadas e aqui, sempre, manteve 
uma intensa intervenção cívica.

ROSTO DO ANO – COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANA CARRILHO – COM O BARREIRO
 NO CORAÇÃO

Ana Carrilho, jornalista da Rádio Renascença, que tem o 
Barreiro no seu coração, esta terra onde vive e partilha 

amizades, é um nome da comunicação social, sempre 
presente no quotidiano das nossas vidas.
Ana Carrilho, foi escolhida pela imprensa regional e 
jornal «Rostos» como “ROSTO DO ANO 2015” na área 
da COMUNICAÇÃO SOCIAL.

ROSTO DO ANO – ASSOCIATIVISMO 
ROTARY CLUBE DO BARREIRO – UM TRABALHO 
MERITÓRIO NA COMUNIDADE

O Rotary Clube do Barreiro tem vindo ao longo dos anos 
a desenvolver um trabalho meritório na comunidade.
No ano 2015, um especial destaque pelo conjunto de 
conferências que juntaram centenas de pessoas a 
refletir sobre temas da atualidade.
A imprensa regional e jornal «Rostos» distinguem o 
Rotary Clube do Barreiro como “ROSTO DO ANO 2015” 
na área do Associativismo.

ROSTO DO ANO – SOLIDARIEDADE SOCIAL
VEM VENCER – POR UMA SOCIEDADE MAIS 
INCLUSIVA

A Vem Vencer - Associação de Apoio a Crianças, Idosos 
e Pessoas com Deficiência nasceu a 29 de Julho de 
2013 e tem como finalidade intervir socialmente em 

pessoas com debilidade físicas e económicas e assim 
integra-las na sociedade, promovendo uma sociedade 
cada vez mais inclusiva e justa.
Como o próprio nome indica a Vem Vencer pretende 
intervir em crianças e jovens de meios desfavorecidos, 
pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência.
A Vem Vencer conta com a liderança criativa de 
David Varela, que, com a sua dinâmica lançou reptos 
inovadores, nomeadamente protagonizando a criação 
da Semana da Diferença, nascida em 2015, um exemplo 
de união de vontades na procura de soluções que 
contribuam para promover a inclusão social.
O Rosto do Ano – Solidariedade 2015 é, justamente, 
atribuído à Associação Vem Vencer. 

ROSTO DO ANO – INOVAÇÃO 
ESCOLA CONDE FERREIRA – UMA
MONTRA DE TALENTOS

O Projeto Escola Conde Ferreira é, pode dizer-se, uma 
situação laboratorial, que se desenvolve partir de um 
protocolo entre a Câmara Municipal do Barreiro, com a 
finalidade de ser dinamizado o projeto conjunto entre a 
associação cultural OUT.RA, a associação Hey! Pachuco 
e a Rumo - Cooperativa de Solidariedade Social, com a 
finalidade de recuperação da Escola Conde de Ferreira, 
antiga Escola Básica nº1.
Como foi sublinhado no arranque do projeto este 
perspetiva a transformação da Escola Conde Ferreira 

numa montra de talentos, um espaço de educação 
e de saberes, uma plataforma de artistas de áreas 
diferentes, até, afirmar-se como uma residência de 
artistas, tudo isto com uma visão central que seja 
“para uso da população”.
Em suma, um projeto que visa tornar o Barreiro mais 
vivo, desenvolver artes e cultura, animar o território 
do Barreiro Velho. 
A imprensa regional e jornal «Rostos» distinguem o 
Projeto da Escola Conde Ferreira como “ROSTO DO 
ANO 2015” na área da INOVAÇÃO.

ROSTO DO ANO – AMBIENTE 
ECO-ESCOLAS - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PARA A VIDA 

O Programa ECO ESCOLAS é um Programa Internacional 
que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho 
de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 
Educação Ambiental/EDS. Fornece fundamentalmente 
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola. 
Refira-se que a Associação Bandeira Azul da Europa 
é o coordenador do Projeto Eco-Escolas. O Barreiro 
é um Município aderente desde 2005. 
No Barreiro, 12 estabelecimentos de ensino (todos 

aqueles inscritos no Eco-Escolas) aderiram no ano 
2015 à iniciativa Rota dos 20. 
O Programa ECO ESCOLAS foi escolhido pela imprensa 
regional e jornal «Rostos» como “ROSTO DO ANO 
2015” na área AMBIENTE.

ROSTO DO ANO – JOVEM
JORGE MIGUEL TEIXEIRA – UM LÍDER NA POLITICA 
LOCAL

Jorge Miguel Teixeira, presidente da Comissão Politica 
Concelhia do CDS/PP, foi distinguido como «Rosto do 
Ano» na área JOVEM.
Jorge Miguel Teixeira, nasceu no Barreiro no dia 26 
de Janeiro de 1994. É Licenciado em Filosofia, pela 
Faculdade de Letras de Lisboa.
Após ser líder da Juventude Popular do Barreiro, em 
2015 assumiu a liderança do CDS/PP, sendo mais um 
jovem a liderar uma força politica local.

ROSTO DO ANO – MODERNIZAÇÃO
TCB’S – UMA APOSTA EM ESTREITAR 

A PROXIMIDADE AOS PASSAGEIROS

Os TCB’s – Transportes Colectivos do Barreiro, 
têm apostado no estreitar a proximidade com 
os passageiros, desde a criação de um serviço 
de atendimento no Fórum Barreiro à criação da 
«nova APP» e site, estas, duas novas ferramentas 
tecnológicas que foram, no ano 2015, colocadas ao 
serviço dos passageiros, bem como as propostas de 
alargamento do serviço ao concelho da Moita, para 
além de envolvimento em projetos de âmbito europeu, 
são razões que perspetivam uma gestão empresarial 
que se moderniza e olha para o futuro.
Os TCB’s foram escolhidos pela imprensa regional e 
jornal «Rostos» como “ROSTO DO ANO 2015” na área 
da Modernização.

ROSTO DO ANO – VETERANO
MENDES COSTA – O AUTARCA E
 ESTRATEGA NA AÇÃO POLITICA

Mendes Costa, influenciou durante décadas a estratégia 
do PSD no concelho do Barreiro, estreitando laços 
com a CDU, aceitando pelouros, partilhando a gestão 
autárquica, numa primeira fase e depois, garantindo 
a governabilidade quer à CDU, quer ao PS, enquanto 

forças politicas com a presidência da Câmara Municipal 
do Barreiro, com maioria relativa.
Foi, igualmente, um dirigente associativo principalmente 
no Grupo Desportivo Fabril do Barreiro, ao qual, ainda 
está ligado nos dias de hoje, como Presidente do 
Conselho Geral.
Foi Deputado na Assembleia da República.
Mendes Costa, afastado da vida politica ativa, não deixa 
de ser um homem atento à vida local, foi o escolhido 
pela imprensa regional e jornal «Rostos» como “ROSTO 
DO ANO 2015” na área VETERANO.

ROSTO DO ANO – MEMÓRIA
SARDINHA PEREIRA – UMA REFERÊNCIA 
NA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Sardinha Pereira, o homem que deu um importante 
contributo para a criação do Museu Industrial do 
Barreiro, foi distinguido como «Rosto do Ano» na 
área Memória.
António Sardinha Pereira, nasceu a 9 de Setembro 
de 1934, licenciou-se em Engenheiro Mecânico, no 
Instituto Superior Técnico, em 1959. Faleceu no dia 
21 de Novembro de 2015.
Nas suas funções no Conselho de Administração da 
Quimiparque foi uma referência na dinamização do 
Parque Empresarial do Barreiro.
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MENDES COSTA
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No ano de 1981, em Agosto, Martins de Freitas abriu a Cli-
nica dos Loios, dando continuidade a sua atividade que já 
exercia em Alhos Vedros. 
A Ortopedia era a sua especialidade, que exercia com afeto 
e estabelecendo, uma relação com os seus utentes que 
muitos recordam, com saudade.

CLINICA PRESTA UM SERVIÇO PÚBLICO À COMUNIDADE

Pedro Freitas, advogado, filho do fundador da Clinica dos 
Loios, após falecimento de seu pai, sentiu-se perante um 
desafio na sua vida, ficou dividido entre a sua vida profis-
sional e dar continuidade ao projeto na área da saúde que 
herdou de seu pai.
Pensou e decidiu, assim, a partir de Julho de 2016, assumiu a 
gestão da Clinica dos Loios, uma empresa que, sem dúvida 
é uma marca e uma de referência para muitos no concelho 
do Barreiro e na região, nomeadamente, Moita e Montijo.
Não sendo barreirense, nem residindo no Barreiro, afirma 
– “gosto do Barreiro”.
“A Clinica presta um serviço público à comunidade, man-
tendo uma relação de afetos”, sublinha Pedro Freitas.

ESTOU A APAIXONAR-ME POR TUDO ISTO

Desde a primeira hora, Pedro Freitas, está apostado em 
manter a qualidade de serviço que sempre foi prestada, 
assim como manter as relações de afeto com os utentes.
Recorda que muitos utentes são pessoas de idade e, em 
conversas que mantêm, expressam o carinho que tinham 
por seu pai – “falam do meu pai com muita saudade e sa-
lientam o carinho que sempre manteve com eles e no re-

lacionamento de proximidade”.
 “Há pessoas que falam do meu pai com as lágrimas nos 
olhos. Esse carinho que senti me motivou. Estou a apai-
xonar-me por tudo isto, sinto que seria uma pena se a 
Clinica tivesse fechado”, comentou.
Por acaso uma utente, passa por nós, enquanto visitamos 
as instalações e comenta – “Seu pai era muito bom homem. 
Tenho muitas saudades dele”.

APOSTA NO ALARGAR A NOVAS VALÊNCIAS

Sendo a Fisioterapia o elemento diferenciador da Clinica 
dos Loios, Pedro Freitas, refere que, em todo o processo 
de renovação, modernização de instalações, um dos ob-
jetivos será a aposta no alargar a novas valências – “nós 
temos bons médicos para todas a novas áreas, pessoas 
conhecidas pelo trabalho que realizam”.
Está em marcha a criação de condições técnicas para iniciar 
atividade nas áreas de Dermatologia, Ginecologia e Car-
diologia – “É isto que queremos apostar em novas áreas 
de especialidade”.
“Em Novembro vamos arrancar com Medicina Desportiva”, 
refere com um brilho de alegria nos olhos.
“O nosso objetivo é prestar serviços que são essenciais no 
concelho do Barreiro e na região”, salienta Pedro Freitas, 
acrescentando que para alcançar estes objetivos – “o Corpo 
Clinico tem dado um contributo muito positivo”.
Registámos o investimento que está sendo concretiza-
do, assinalando os 25 anos de atividade e apostando na 
modernização das instalações. 
Espaços vivos, abertos, com luz e com os recursos técnicos 
indispensáveis, devidamente monitorizados.  

UMA RELAÇÃO FAMILIAR E DE PROXIMIDADE

“O nosso foco é o utente. Nós mantemos com os utentes 
uma relação familiar e de proximidade. O que nós pre-
tendemos é prestar um serviço de qualidade. A nossa 
diferenciação tem que ter por base a qualidade”, sublinha 
Pedro Freitas.
“A nossa estratégia de desenvolvimento passa por garan-
tirmos a qualidade de serviços que prestamos aos nossos 
utentes”, refere. 
“Queremos continuar a modernização e manter os valores 
que herdei do meu pai. É esse o nosso dever”, sublinha.
A Clinica dos Loios conta atualmente com 27 médicos. 
Comemorou 25 anos de atividade no concelho do Barreiro. 
“Queremos construir os alicerces para continuarmos, por 
muitos e bons anos ao serviço do Barreiro e da região ”, 
sublinha Pedro Freitas.

Ana Teresa Batista, nasceu no Barreiro, exerceu a sua ati-
vidade profissional do Externato Manuel de Melo. Após o 
encerramento daquele estabelecimento de ensino sentiu-se 
na situação de desemprego.
“Arregacei as mangas e apresentei um projeto ao Centro de 
Emprego do Barreiro, de criação do meu próprio emprego. 
Cá estou”, disse ao jornal «Rostos», no dia de abertura do 
seu estabelecimento Padaria «Atelier do Pão», ali, na Rua 
Elias Garcia – frente às instalações do Centro de Emprego 
do Barreiro, perto da Avenida Alfredo da Silva.

UMA APOSTA NA QUALIDADE DO PÃO

“O Barreiro tem muitas pastelarias, nós pensamos dedicar-
-nos ao pão. Sabe existem diversos formatos de pão. Nós 
queremos fazer essa divulgação. Uma aposta na qualidade 
do pão”, refere Ana Teresa.
“Queremos e vamos apostar num fabrico moderno com 
traços de artesanal”, sublinha.

ONDE O PÃO É TRADIÇÃO

Este, mais um projeto de uma barreirense, de gente que acre-
dita na sua terra e aposta em criar o seu posto de trabalho 
e valorizar a vida local.
“Onde o pão é tradição – é este o nosso lema”, sublinha 
Ana Teresa.

Um espaço com qualidade, bastante iluminado e com to-
nalidades de cor - preto e branco – dão uma marcam de 
suavidade.
Aberto todos os dias das 6h30 às 20h00. Fica o registo e o 
convite. Visite a Padaria «Atelier do Pão”.

UM SONHO QUE EXISTIA HÁ CERCA DE 20 ANOS

Luis, companheiro de Ana, é pasteleiro e padeiro, pelas suas 
mãos nasce a arte de dar ao pão um sabor artesanal. 
“Este acaba por ser a realização de um projeto. Era afinal um 
sonho que existia há cerca de 20 anos, desde que iniciei a 
minha atividade nesta área”, comenta.
Nós gostamos do espaço, dos sorrisos e da simpatia que 
nos receberam, no dia da inauguração.
Fica este registo. E que o Barreiro, no seu centro, receba este 
projeto com o carinho dos seus empreendedores.
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BARREIRO - CLINICA DOS LOIOS 25 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Aposta na modernização e criação 
de novas valências

PADARIA «ATELIER DO PÃO»

«Onde o pão é tradição»
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NUNO LACASTA, PRESIDENTE DA APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Estratégia sobre alterações climáticas do Barreiro é “pioneira”
. Elaborada de “forma inteligente”

FREDERICO ROSA CONQUISTOU PRÉMIO 
MELHOR GESTOR DE PESSOAS 2016
Foi vencedor do Ranking 
Geral do Prémio

PRÉMIO ANTÓNIO SIMÕES LOPES - 
MELHOR TESE DE DOUTORAMENTO

Paulo Marques do ISCTE-
IUL foi premiado

Nuno Lacasta, Presidente da APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente, no decorrer da 
sessão Apresentação da Proposta de 
Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas, sublinhou a “forma 
inteligente” de elaboração da proposta, a 
qual “aponta poucas medidas” e será ao 
longo da “fase adaptativa” que “a malha 
fica mais fina”, até, perante os custos de 
implementação, dado que a proposta refere 
como uma das prioridade a intervenção no 
sistema de bacias de águas e o controle de 
águas pluviais no meio urbano.

A ESCALA MUNICIPAL É A ESCALA CERTA

Nuno Lacasta, salientou que o trabalho 
de elaboração da Proposta de Estratégia 
Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas, exige um amplo trabalho de 
equipa com uma gestão integrada, dado esta 
matéria que envolve temáticas complexas.
Sublinhou, como sendo bastante positivo, 
que a escala de decisão e de estudo no 
âmbito do projeto ClimAdaPT.Local, seja 
desenvolva ao nível municipal – “a escala 
municipal é a escala certa”, disse.
“Tudo no século XXI vai passar-se ao nível 
das cidades. São as cidades que terão que 
resolver os problemas da energia e de 

saneamento”, disse.
Recordou o facto da população mundial estar 
localizada nas cidades e nas orlas costeiras.
Salientou que, o debate, a reflexão, a 
implementação de estratégias sobre a 
temática das alterações climáticas, “está 
a avançar, com a liderança do Poder Local”.

PDM’S DEVEM CONTEMPLAR 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O Presidente da APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, defendeu a necessidade de 
os Planos Diretores Municipais, de futuro, 
integrarem um capítulo sobre as alterações 
climáticas.
“Que vai acontecer na minha terra daqui a 
20 anos, perante as alterações climáticas?” 
–  esta pergunta tem que ser colocada na 
elaboração dos PDM’s.
Recordou a necessidade de se reduzir as 
vulnerabilidades ao nível municipal, perante 
as mudanças do clima.
Na sua opinião, isto implica “formas 
diferentes de gerir o espaço público e 
procurar soluções”.
Por outro lado, considerou, essencial, a 
consciencialização das populações e a 
dinamização de ações nas escolas – “é 
crucial a componente da educação”.

BARREIRO EXEMPLO PIONEIRO

Nuno Lacasta, afirmou – “o ClimAdaPT.Local 
é de todos”, referiu que é um programa de 
âmbito europeu, o qual em Portugal envolveu 
26 municípios.
Recordou o papel de liderança do município 
do Barreiro – “é dos primeiros”.
Dado o papel de liderança do Barreiro, até, 
por ser o primeiro a elaborar a da Proposta 
de Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas, o Presidente da 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 
sublinhou o contributo do município para 
Portugal, no sentido de se alcançarem as 
decisões aprovadas na conferência mundial 
de Marraquexe.
Pelas ideias expostas, por Nuno Lacasta, 
ficámos com a nota que o Barreiro, por 
ter sido pioneiro, pode ser um exemplo, 
a apresentar por Portugal, em futuros 
encontros internacionais sobre as alterações 
climáticas.

Frederico Rosa, natural do Barreiro, 
Vereador do Partido Socialista na 
Câmara Municipal do Barreiro, recebeu 
o prémio de Melhor Gestor de Pessoas 
2016, em cerimónia que decorreu no 
Hotel Altis, em Lisboa.

Frederico Rosa, para além de ter 
conquistado o prémio na sua categoria 
relacionada com a gestão de equipas 
até 9 pessoas, ainda obteve o lugar de 
vencedor do Ranking Geral do Prémio 
de Melhores Gestores de Pessoas, 
sucedendo a Beatriz Rubio, CEO da 
Remax, que foi a vencedora de 2015.
Foto – Facebook Frederico Rosa 

A Ordem dos Economistas em parceria 
com a Price Waterhouse Coopers 
instituiu o Prémio António Simões Lopes 
com o objetivo de distinguir as teses 
de doutoramento na área das Ciências 
Económicas e Empresariais, aprovadas 
em provas públicas em Universidades 
Portuguesas.
Este ano, após análise das teses 
submetidas a concurso, em reunião 
realizada pelo Júri ficou decidido atribuir 
o Prémio António Simões Lopes – Melhor 
Tese de Doutoramento (edição de 2016), 
ex-áqueo, às teses:
- “Young People and Labour Market 
Segmentation in Europe: An Institutionalist 
Perspective”, da autoria de Paulo Miguel 
dos Santos Marques do ISCTE-IUL e
- “Price and wage rigidities: Microeconomic 
evidence”, da autoria de Fernando Manuel 

Monteiro Martins, do ISEG.
O Prémio foi entregue no passado dia 27 
de Outubro, no âmbito da 12ª Conferência 
Anual da Ordem dos Economistas, que teve 
lugar na Fundação Calouste Gulbenkian.
De realçar a qualidade geral de todas as 
teses a concurso e de felicitar os premiados 
desta edição.
Fonte - Ordem dos Economistas texto e foto
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«Os sem-abrigo e as boas práticas do serviço social em saúde», foi o 
tema do workshop que esta manhã decorreu no Auditório do Hospital 
do Barreiro, promovido pelo Serviço Social do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, evento que contou com a presença de Carlos Humberto, 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro e Carlos Moreira, presidente 
da União de Freguesia do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, 
apara além de muitos profissionais de saúde e personalidades da vida local.

UM ASSUNTO QUE DIZ RESPEITO A TODA SOCIEDADE

Na abertura, Pedro Lopes, o novo Presidente do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, referiu a importância da abordagem 
do tema dos «sem abrigo», aqueles que pela sua condição humana estão 
colocados num patamar de «sobrevivência» e «isolados do seu meio».
“Este é um assunto que diz respeito a toda sociedade”, salientou.
Referiu a importância de sobre esta matéria existir ligação entre a 
Segurança Social e os Serviços de Saúde.

SEM A COMUNIDADE NÃO RESOLVEMOS O PROBLEMA

Paulina Santos, do Serviço Social do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, 
salientou a importância desta reflexão, que se insere numa estratégia 
de ligação do serviço com a comunidade – “abrir-se à comunidade”.
Referiu que – “sem a comunidade não resolvemos o problema de alguns 
utentes que se dirigem ao Hospital”. 

UMA FATIA DA MINHA VIDA PROFISSIONAL

António Bento, considerado uma referência nacional nos estudos sobre 
esta área, foi o preletor convidado.
António Bento, começou por recordar que o Hospital do Barreiro – “tem 
uma fatia da minha vida profissional”.
“Abri a Psiquiatria, com jovens entusiastas e estive aqui sete anos”, 
recordou, evocando as dificuldades e, também, as condições de trabalho 
existentes nos anos 90 – “não era fácil ter um computador, mas eu tinha”.

OS SEM ABRIGO NÃO SÃO SÓ POBRES

António Bento começou por clarificar os conceitos – “casos sociais” 
e “casos de saúde”
“Os sem abrigo não são só pobres, podem ser doentes”, disse.
Referindo um estudo sobre os casos de «sem abrigo», em Portugal, 
realizado em 1998, sublinhou que então os casos identificados – 90% 
era casos de saúde” - alcoolismo – droga- esquizofrenia- depressão-, 
os restantes 10% eram casos de sem abrigo.
Neste contexto, salientou que – “os casos sociais são casos de saúde 
muito complicados”.
Recordou, igualmente um estudo de 1000 casos de sem abrigo, realizado 
em 2001, onde se concluía que existiam situações relacionadas com 
alcoolismo – 58% e droga- 27%.
“O alcoolismo é o maior problema”, disse, seguindo-se a droga e 
esquizofrenia.

SEM ABRIGO SÃO UM CASO DE SAÚDE DIFÍCIL

“Os sem abrigo são um caso de saúde difícil”, sublinhou, acrescentando 
que este é um problema que afeta todos os países – “a Dinamarca tem 
os mesmos níveis de sem abrigo que nós temos”.
Neste contexto, referiu que este é um assunto que obriga a instituições 
a trabalhar em conjunto.
“Ninguém, nenhuma instituição sozinha pode resolver o problema dos 
sem abrigo”, disse.
António Bento, falou sobre o funcionamento dos serviços de psiquiatria – 
“psiquiatria do silo”, onde – “estamos fechados dentro das nossas quatro 
paredes”, agindo em três áreas – Urgências, Consultas e Internamento.

“Há jardins fora dos silos”, salientou, referindo o trabalho que tem realizado 
desde 1988 – “andar na rua em contacto com os sem abrigo”.
“Estes são casos de saúde que ninguém trata”, sublinhou.
António Bento, referiu que – “a condição de sem abrigo é uma condição 
legal, mas não se sabe se são, ou não, casos de saúde”.

PRIMEIRA PESSOA EM PORTUGAL 
A INTERNAR UM POMBO

Na sua intervenção deu exemplos diversos de casos que acompanhou, 
desde o doente que o catalogou por «Dr. Táxi», ao doente que se considera 
o Hitler, ou o aquele que pretendia ser internado conjuntamente com 
o seu pombo. 

“Fui a primeira pessoa em Portugal a internar um 
pombo”, comentou, momento que, como noutros 
provocou o riso.
Comentou as dificuldades e burocracias do sistema, 
da função pública – “prefiro ir comprar do meu bolso 
papel higiénico, que estar a perder tempo com notas 
para o Conselho de Administração”.

FALTA O DIAGNÓSTICO DE 
SAÚDE MENTAL DOS SEM ABRIGO

Referiu a experiência de criação da equipa – AMOR – 
Acão Multidisciplinar Operacional Rápida, procurando 
através deste projeto – “jogar com o melhor que 
tem a função pública” e com “a nossa motivação”.
Também o Grupo de Psicoterapia aberta, que 
envolve 1.121 utentes, entre eles 519 são casos de 
sem abrigo, mas há refugiados, pessoas oriundas 
de diversos pontos do mundo, em fuga a guerras 
e muitos dramas humanos.
“Ao longo dos anos tenho tratado milhares de casos 
de sem abrigo, este ano já acompanhei mais de 
200 e no geral são casos de alcoolismo, drogas e 
esquizofrenia”. disse.
“O sem abrigo é um caso de saúde grave. Falta 
o diagnóstico de saúde mental dos sem abrigo”, 
sublinhou.

A DEFINIÇÃO DE POBRE É UMA FÓRMULA

Na sua intervenção António Bento, abordou a 
temática da “pobreza” que referiu ser “a situação 
de privação de recursos” a definição de “pobre é 
uma fórmula”.
Quanto à “exclusão social” salientou que se 
relaciona com, “a inacessibilidade aos sistemas 
sociais básicos”.
Recordou que o conceito “exclusão social” surgiu 
na Alemanha que “não queria ter pobres” e criou 
o conceito “exclusão social”.
Por outro lado, acrescentou que, nos dias de hoje, 
está a emergir um novo conceito – “desigualdade, 
este conceito veio para ficar”.

REDES SOCIAS DE SETÚBAL
FUNCIONAL MUITO BEM

António Bento, no que diz respeito a trabalho 
no terreno de intervenção na área dos sem 
abrigo, referiu as estruturas NPISA – Núcleos de 
Planeamento e Intervenção dos Sem Abrigo – que 

funcionam no Seixal, Almada e Setúbal.
Nos restantes concelhos o acompanhamento é efetuado através das 
Redes Sociais, com coordenação através da Plataforma Supraconcelhia 
da Península de Setúbal.
“As redes socias de Setúbal funcional muito bem, é o que se faz de 
melhor em Portugal”, salientou António Bento.
Referiu que as Redes, promovidas pelas Câmaras Municipais, “juntam 
todas as instituições” e “sem hierarquias” para tratar dos problemas.
No decorrer do debate foi salientado que na área de influência do Centro 
Hospitalar Barreiro – Montijo, que abrange os concelhos de Alcochete, 
Barreiro, Moita e Montijo, estão referenciados 
49 casos de sem abrigo, dados do ano 2015. 
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REDES SOCIAS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

Funcionam muito bem é o que 
se faz de melhor em Portugal
. Sem abrigo são um caso de saúde difícil
. Nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 
estão referenciados 49 sem abrigo

HORIZONTAIS: 1- Jornal inovador e uma força no distrito de Setúbal (comemora 15 anos). 6- 
Aplicar. 10- Agarrar. 11- Expulsão de gases de um motor. 13- Mililitro (abrev.). 14- Mana. 16- 
Também não. 17- Popular (abrev.). 19- Interjeição designativa de dor. 20- Na parte exterior. 
21- Nome da letra M. 23- Enfeitar com oiro. 24- Trazer na mente (uma ideia) com desejo de a 
ver realizada. 25- Discípula. 26- Modo de dizer. 28- Crivo. 29- Preposição que designa posse. 
30- Naquele lugar. 32- Acreditei. 33- Suco. 35- Atmosfera. 36- Corda ou cabo grosso com que se 
atraca o navio. 38- Creme. 40- Escassa. 41- Cumprimentar.

VERTICAIS: 1- Ladeira. 2- Capital da Noruega. 3- Sétima nota musical. 4- Prefixo (três). 5- 
Prefixo que exprime a ideia de meio, metade. 6- Antes de Cristo (abrev.). 7- Situação geral (fig.). 
8- Produzir um efeito. 9- Manobrar os remos. 12- Sadia. 15- Rua pequena. 18- Especial. 20- Ponto 
de mira. 22- Irmão. 23- Dia anterior ao de hoje. 24- Sobressalta. 25- Aguentar. 27- Pôr uma 
coisa no sentido oposto. 29- O dobro de uma. 31- Descaramento (fam.). 33- Senhor (abrev.). 34- 
Organização das Nações Unidas (acrónimo). 37- Rádio (s.q.). 39- Abreviatura de Anno Domini.

CRUZADAS
Paulo Freixinho        

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

SOLUÇÕES: Horizontais: 1- ROSTOS. 6- APOR. 10- ASIR. 11- ESCAPE. 13- ML. 14- IRMÃ. 16- NEM. 17- POP. 19- UI. 
20- FORA. 21- EME. 23- OIRAR. 24- ACALENTAR. 25- ALUNA. 26- TOM. 28- RALO. 29- DE. 30- ALI. 32- CRI. 33- 
SUMO. 35- AR. 36- AMARRA. 38- NATA. 40- RARA. 41- SAUDAR.
Verticais: 1- RAMPA. 2- OSLO. 3- SI. 4- TRI. 5- SEMI. 6- AC. 7- PANORAMA. 8- OPERAR. 9- REMAR. 12- SÃ. 15- 
RUELA. 18- PECULIAR. 20- FITO. 22- MANO. 23- ONTEM. 24- ALARMA. 25- ARCAR. 27- VIRAR. 29- DUAS. 31- 
LATA. 33- SR. 34- ONU. 37- RA. 39- AD.
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O Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, encheu para prestar 
uma homenagem aos campeões, na 10ª edição da Festa do 
Desporto.
A noite de festa no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, co-
meçou com um animado espetáculo a marcar a abertura, com 
a participação do grupo «KarmaDrums», do Seixal.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro, numa sessão que contou com a presença de 
todos os vereadores, presidente da Assembleia Municipal do 
Barreiro, eleitos das freguesias e diversas personalidades 
da vida local.

HOMENAGEAR OS NOSSOS CAMPEÕES

“Hoje na nossa terra é dia de festa, é dia do desporto”, foi com 
estas palavras que Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro começou a sua intervenção na 10ª edição 
da Festa do Desporto que, ontem à noite, encheu o Pavilhão 
Municipal Luís de Carvalho.
O autarca sublinhou que aquela festa tinha por objetivo “ho-
menagear os nossos campeões”, aqueles que “alcançaram 
vitórias” fruto de trabalho, dedicação, persistência e que 
“tiveram uma equipa”.

UMA CIDADE CRIATIVA

“O desporto é muito importante para a vida dos seres huma-
nos e para a vida da cidade”, referiu o presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro.
Salientou que o desporto contribui para que o Barreiro seja 
– “uma cidade criativa”.
“O êxito dos nossos desportistas é um exemplo daquilo que 
o Barreiro tem que fazer”, sublinhou.
O edil recordou a importância do Movimento Associativo, das 
escolas e dos órgãos autárquicos – “no apoio ao desenvol-
vimento do desporto”.
“Queremos campeões desportivos, mas acima de tudo que-
remos campeões da vida”, referiu o presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro.
O autarca salientou que nesta 10ª edição da Festa do Des-
porto, é prestada a homenagem a 112 atletas, de 24 clubes 
em 19 modalidades.

UMA NOITE PARA RECORDAR

No decorrer da sessão para além da entrega das medalhas de 
Mérito Desportivo, foram vividos dois agradáveis momentos, 
primeiro uma Coreografia Gímnica, com a participação do Fu-
tebol Clube Barreirense, GD «Os Leças», SFAL e FabrilTamp. 
Este um momento que, para além da sua beleza estética, deve 
ser registado como um acontecimento histórico na vida des-
portiva local, pois pela primeira vez, estes clubes que praticam 
ginástica em diferentes vertentes, uniram-se para partilhar e 
proporcionar uma coreografia vivida com muito ritmo e inten-
sidade, dando à noite um momento que todos que viveram, 
assistindo ou participando, vão guardar na memória. 
O outro momento, foi marcado pela jovialidade e energia da 
juventude Hip Hop, do Grupo Dance Coolture de Coina. Mais 
um exemplo vivo da força criadora e do muito que faz o Mo-
vimento Associativo no concelho do Barreiro.  
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10ª EDIÇÃO DA FESTA DO DESPORTO

«O desporto é muito importante para a vida da nossa 
cidade» referiu o presidente da Câmara Municipal 
. Foram homenageados 112 atletas, de 24 clubes em 19 modalidades.
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MÁRIO DURVAL, RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA ARNALDO SAMPAIO

Recomenda vacinação contra  
a gripe aos grupos de risco
. A vacina é gratuita para grupos de risco
Mário Durval, Responsável da Unidade de Saúde Pública 
Arnaldo Sampaio, que abrange os concelhos de Alcochete, 
Barreiro, Moita e Montijo, sublinha que – “é importante que 
as pessoas se vacinem”.
Referiu que apesar da gripe ser “uma doença benigna” é 
essencial que os “grupos de risco” procedam à vacinação.
Recordou que os grupos de risco são – pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos; os doentes crónicos e imuno-
deprimidos, com 6 ou mais meses de idade; as grávidas e os 
profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

A VACINA É GRATUITA PARA GRUPOS DE RISCO

Recorde-se que a vacina contra a gripo é recomendada 
e gratuita no Serviço Nacional de Saúde, especialmente 
para os grupos de risco, mas aconselha-se a vacinação a 
pessoas entre os 60 e os 64 anos.
A vacina pode ser administrada durante todo o período de 
Outono/ Inverno até ao fim do ano civil.

A vacina contra a gripe é administrada gratuitamente nas 
Unidades funcionais do ACES do Arco Ribeirinho Sul, às 
pessoas recomendadas.
De salientar que para as pessoas não abrangidas pela va-
cinação gratuita, a vacina contra a gripe é dispensada nas 
farmácias, através de prescrição médica e com a compar-
ticipação de 37%   

REDUÇÃO DE PESSOAS NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Mário Durval, recorda que – “o ano passado a gripe” na área 
do ACES do Arco Ribeirinho Sul, - “não passou de um nível 
basal”, essencialmente devido à vacinação.
Neste contexto, o responsável da Unidade de Saúde Pública 
Arnaldo Sampaio, faz um apelo à população “em particular 
aos que podem ter acesso gratuito” para que procedam à 
vacinação, para tal basta dirigirem-se ao Centro de Saúde.
A vacinação para além da prevenção, contribui para a re-
dução de pessoas aos serviços de urgência, no decorrer 

da época gripal.

VACINAÇÃO DOS GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS

Recorde-se que o ano passado 43% dos profissionais do 
ACES foram vacinados, nos lares cerca de 69% dos utentes 
e técnicos receberam a vacinação, na Rede de Cuidados 
Continuados a vacinação atingiu 85% e nos Cuidados Do-
miciliários a vacinação registou 60% dos envolvidos – “com 
a vacinação podem evitar a gripe”.
Nas pessoas com mais de 65 anos, em 2015, a vacinação 
rondou, ao nível nacional 63% de vacinação.
“É importante que os grupos mais vulneráveis sejam va-
cinados, porque estas são as pessoas que podem estar 
sujeitas a situações mais complicadas, que ao nível respira-
tório, quer ao nível cardiovascular”, salientou Mário Durval.

PUB

ANÚNCIO

1º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2016

Nos termos do n.º 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na sua redação atual, torna-se público que, a Câmara Municipal do Barreiro 
emitiu, em 12/10/2016, o 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento Nº 1/2016, 
requerido no âmbito do processo LT/423, em nome de Habigest – Imobiliária 
Lda., pessoa coletiva n.º 502146770, que titula a aprovação da operação de 
loteamento e respetivas obras de urbanização que incidem sobre o prédio 
sito na Guarda da Verderena/Casal Monteiro, União das Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André e Verderena, deste Concelho, com a área de 
13.005,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob 
o n.º 1708/20090730 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 8 da 
freguesia do Alto do Seixalinho.
A presente alteração, aprovada por meu despacho de 12/10/2016, respeita 
o disposto no Plano Diretor Municipal e decorre da alteração da geometria 
do polígono de implantação e da disposição dos lugares de estacionamento 
do lote nº 1, mantendo-se inalterados os restantes parâmetros definidos no 
alvará.
Mantêm-se válidas todas as disposições constantes do alvará de loteamento 
n.º 1/2016 que não se encontram alteradas pelo presente aditamento.

Câmara Municipal do Barreiro, 26 de outubro de 2016

O VEREADOR DO PELOURO 
(no uso de competência delegada)

Rui Pedro Gaspar Lopo

ANÚNCIO

Nos termos do n.º 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99 de 
16 de Dezembro, na sua redação atual, torna-se público que, 
a Câmara Municipal do Barreiro emitiu, em 12/10/2016, o 4.º 
Aditamento ao Alvará de Loteamento Nº 1/1999, requerido no 
âmbito do processo LT/78, nos termos abaixo indicados, em 
nome de Vítor Manuel Martins Cabrita, contribuinte n.º 118 185 
535, para o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 
do Barreiro sob o n.º 687/19990222, sito na Quinta da Vinha 
Grande - Gateiras, União das Freguesias de Alto do Seixalinho, 
Santo André, e Verderena.
A presente alteração, aprovada por meu despacho de 
12/10/2016, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
decorre da alteração da geometria do polígono de implantação 
do lote nº 7, mantendo-se inalterados os restantes parâmetros 
definidos no alvará.
Mantêm-se válidas todas as disposições constantes no alvará 
de loteamento n.º 1/1999 que não se encontram alteradas pelo 
presente aditamento.

Câmara Municipal do Barreiro, 26 de outubro de 2016

O VEREADOR DO PELOURO 
(no uso de competência delegada)

Rui Pedro Gaspar Lopo

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO
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A ArteViva - Companhia de Teatro do Barreiro es-
treou a peça «LA NONNA», uma comédia de Roberto 
Cossa, com encenação de Luís Pacheco.
A sala está cheia. Lotação esgotada. Desliguem 
o som dos telemóveis. Mais uma estreia de «Arte 
Viva», um dia vivido, sempre, com muita intensidade. 

O FADO

Escutam-se os sons do fado. Os projetores iluminam 
a cena. Uma sala. Um quarto, onde Narciso, vive um 
tempo de criatividade. O Narciso que se auto-venera, 
uma representação simbólica de um estilo de «ci-
dadania», uma marca da nossa cultura – o fado. 
Uma figura central no desenvolvimento de toda a 
peça na intriga e contextualização dramática. 
Um personagem muito bem interpretado por Bruno 
Vitorino. 

A FÉ

E que dizer de Isilda, com seu cordão de oração, com 
o credo permanente na voz e o amor amordaçado 
no coração. Alienação.
Uma personagem hilariante, com uma brilhante 
interpretação da veterana Manuela Félix.
Uma personagem figurativa das crenças, da fé, do 
divino e seu lugar no centro da vida social e da família. 
Um elemento de coesão num contexto de crise.

A ESPERANÇA

E Aristides, interpretado por Henrique Gomes, 
símbolo de esperança, de resistência, de luta, do 
fazer das «tripas coração», para aguentar a crise. 
Vendendo tudo, pouco a pouco, mas procurando 
manter a dignidade. 
A fuga para o alcoolismo, dando sentido ao velho 
ditado do “dar de beber à dor”.
Uma personagem cuja decadência faz desenvolver 
na peça o confronto entre a comédia e a tragédia. 
Onde a vida é comédia? Onde a vida é tragédia?
Aristides é o centro da tragédia familiar perante 
a crise.

A RESILIÊNCIA

E Benilde, a mulher, símbolo de quem cala e aguenta, 
de quem grita e ninguém ouve, de quem gere o 

que não há, a força da resiliência. Aguentar. Esticar. 
Uma personagem vivida por Ângela Farinha com 
paixão, marcando de forma brilhante o seu regresso 
ao palco.
O amor. A morte. O contraste de quem sente e vê – 
“não há nada, não há nada” – um grito de desespero, 
no meio de um silêncio opressivo.  

A MARGINALIDADE 

A Filomena, interpretada por Ana Samora, que 
simboliza a marginalidade, os efeitos secundários, 
talvez, por essa razão, é uma personagem que vai 
cruzando o palco, entra e sai de cena, como que 
inscrevendo a sua presença real, mas que ninguém 
quer ver, fecha-se os olhos, olha-se para o lado, 
porque, afinal, o lupen-social, sempre existiu e sem-
pre existirá, faz parte do sistema ou dos sistemas. 
Há sempre os que vendem o corpo e/ ou a alma no 
tempo dominado pela lei da sobrevivência. 
Uma personagem sóbria, um figurino bem carac-
terizado, sem especulações maquiavélicas, mas 
que acaba por marcar a o sentido trágico da vida.

O OPORTUNISMO

Belarmino, interpretado por Alexandre Antunes, o 
simbolismo do oportunismo, enquadrando a lição 
moral – “quem tudo quer, tudo perde”. A ambição. 
Uma interpretação genial. Uma expressão corporal 
magnifica. Uma personagem multifacetada, que, faz 
rir, perante as desgraças que podem marcar a vida. A 

A VIDA E A CRISE

A Nonna, figura central da peça, o travesti inter-
pretado por Rui Félix. Uma personagem sequiosa, 
absorvente, dominante, possessiva. Uma caricatura 
que marca a dimensão das circunstâncias, as dinâ-
micas em torno da qual a vida acontece, afagando-
-nos e sugando-nos. É talvez a própria crise, ou 
o simbolismo das entidades geradoras da crise.
É o vampiro que Zeca Afonso canta – “eles comem 
tudo, eles comem tudo”.
Uma figura rica, hilariante, em torno da qual o es-
petáculo flui, com intensidade, com gargalhadas, 
com momentos de dor – a vida no seu esplendor.
Nonna pode ser, afinal, a própria vida, porque esta 
personagem coloca para reflexão a pergunta – Co-

memos para viver ou vivemos para comer?    
Rui Félix escreveu mais uma página da sua brilhante 
história teatral.

AS CIRCUNSTANCIAS

Uma peça que decorre com ritmo e intensidade, 
um espetáculo que se articula com o cenário e 
cenários, com marcações fluídas, onde os perso-
nagens trocam e cruzam diálogos sem «ruídos», 
com grande subtileza, de tal forma que o espectador 
quase parece estar a viver cenas e contracenas em 
simultâneo, numa vivência real e cativante.
Sentimos cada personagem na sua individualidade 
e, igualmente, sentimos a equipa-família, com a sua 
dimensão catalisadora da ação. Nada é por acaso. 
Os personagens são eles e as circunstancias. 
Há coerência. Há emoção. Há riso. O ritmo do es-
petáculo «abre o apetite» para descobrir a sua 
apoteose. A morte torna-se uma banalidade. A 
fome. O perder. É sempre assim em tempos de crise.
Um ritmo que não desfalece. Um texto envolven-
te, partilhado pelas personagens e sentido pelos 
espectadores. 
É mesmo, esse ritmo textual e discursivo que faz 
mover a representação que passa da comédia ao 
drama, numa dimensão temporal, onde – um dia 
pode ser uma vida!
Um espetáculo brilhante. Um espetáculo a não 
perder. 

Um espetáculo intenso, de denúncia, de sentimen-
tos, prende o espectador, que, faz sorrir e pensar.

HÁ UMA LUZ AO FUNDO DO TÚNEL

A luz marca os espaços. A luz junta as cenas. 
A luz tem o ritmo dos movimentos, entre um hoje 
um amanhã, com acertos e desacertos – a crise.
No final, é deslumbrante, aquela luz silenciosa, que 
ilumina o palco, um ponto de encontro que contex-
tualiza a beleza de toda a encenação – ela mesma 
interpretativa.
Podemos pensar, naquele instante final, as diferen-
tes formas de olhar e viver os tempos de crise – “o 
último a sair que apague a luz”, ou, por outro lado, 
talvez – “há uma luz ao fundo do túnel”, ou ainda, o 
sentido da vida, uma luz que se esvai, esvai, esvai...
que se traduz naquele texto – “desperta e canta” 
tu que vives no pó...e ao pó vais voltar:.

Eu prefiro, aquela forma de sentir, que, aprendi antes 
de Abril acontecer, «mesmo na noite escura», há 
sempre uma candeia acesa…uma luz na escuridão 
ilumina o caminho!
Excelente encenação. Excelentes intérpretes. 
Deliciei-me. 

António Sousa Pereira 
Foto – Arte Viva
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ENCONTRO PAN – AMERICANO DE BRINQUEDOS NA COLÔMBIA

Hélder Máximo do Barreiro  
conquista Troféu de Prata

MOVIMENTOS
MOVIMENTOS

Hélder Máximo, do Barreiro, conquistou no encontro Pan - Ameri-
cano sobre Brinquedo e jogos tradicionais, a decorrer na Colômbia 
a Medalha de Prata com o trabalho: “ Património do nosso Brincar “.
De referir que a este troféu de Hélder Máximo  juntam-se outros 
tem conquistado com destaque para o primeiro lugar obtido em 
2015, em Miami, nos Estados Unidos, com a presença de 50 países 
de todo o mundo.
Hélder Máximo tem levado a bandeira do Barreiro, nomeadamente 

ao Brasil, onde foi distinguido numa exposição itinerante promovida 
pela Secretaria de Estado da Cultura.
Este ano, o barreirense amante dos brinquedos, já esteve por 
duas vezes nos Estados Unidos, uma na Colômbia e três no Brasil. 
De referir que esta patente ao público uma exposição de brin-
quedos no Convento Madre de Deus, na Verderena no Barreiro.
Hélder Máximo integra os corpos sociais da Associação dos Ami-
gos de Veículos Antigos e Clássicos.

ARTEVIVA - COMPANHIA DE TEATRO DO BARREIRO ESTREOU «LA NONNA»

Entre a comédia e o drama – um dia pode ser uma vida!
. Para sorrir e pensar
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MEMÓRIA
MEMÓRIA

ESCOLA ÁLVARO VELHO CELEBRA 45 ANOS 

Uma escola que é uma marca e uma referência 
pelas suas qualidades pedagógicas
A Escola Álvaro Velho assinalou o seu 
45º aniversário, numa noite que abriu 
as suas portas à comunidade escolar 
e para receber entidades.
Entre os presentes, referir Patricia Gas-
par, Coordenadora Regional da Proteção 
Civil – recorde-se que a Escola Álvaro 
Velho foi a 1ª escola no país, a possuir 
certificação de Proteção e Segurança.
Ana Porfirio, presidente da União de Fre-
guesias do Barreiro e Lavradio. Sérgio 
Saraiva, do Conselho de Administração 
da Baía do Tejo. Joaquim Raminhos, de 
Centro de Formação de Professores do 
Barreiro e Moita.

UM LEGADO DO CONCELHO DO BAR-
REIRO

Joaquim Nogueira, presidente do Con-
selho Directivo, referiu que – “45 anos 
é a idade de maturação, é a idade de 
saber feito”.
Recordou que a Escola Álvaro Velho, tem 
uma longa história, foi a primeira escola 
do Preparatório no concelho do Barrei-
ro, foi a escola piloto da experiência de 
Veiga Simão, uma escola que assumiu 
ao longos dos anos a vivência do seu 
projeto de escola da democracia - “uma 
história que é um legado do concelho 
do Barreiro”.

SÓ ABANDONA QUEM
DESISTE DO FUTURO

Joaquim Nogueira, referiu que celebrar 
os 45 anos de vida – “é celebrar as 
gerações de alunos e professores que 
fizeram esta escola. Uma escola que é 
uma marca e uma referência, sendo hoje 
procurada por muitas famílias, pelas suas 
qualidades pedagógicas”.
Sublinhou que nestes 45 anos de vida 
na Escola Álvaro Velho há duas palavras 
que nunca fizeram parte do seu léxico, 
nem da sua cultura – “abandonar” e 
“desistir”.
“Só abandona quem desiste do futuro”, 
salientou.

FATOR DE COESÃO
DA COMUNIDADE LOCAL

Joaquim Nogueira, recordando as difi-
culdades dos tempos atuais, principal-
mente de nível económico, sublinhou a 
importância da escola como – “fator de 

coesão da comunidade local”.
“Somos continuadores de um legado 
histórico. Passar pela Escola Álvaro ve-
lho é uma experiência única e indelével, 
para professores e alunos”, sublinhou 
Joaquim Nogueira.

UMA ESCOLA MUITO NOVA

Regina Janeiro, vereadora da Câmara 
Municipal do Barreiro, responsável pela 
área da Educação, sublinhou que a Escola 
Álvaro Velho – “é uma escola muito nova, 
tem a minha idade, é nova. Nasceu antes 
do 25 de Abril, mas incorporou os prin-
cípios da Escola democrática pública”.
Recordou, a propósito do patrono da Es-
cola – Álvaro Velho – a figura de José 
Caro Proença, que deu um importante 
contributo para colocar o nome de Ál-
varo Velho como referência na vida do 
Barreiro.

CRIANÇAS SÃO TODAS
IGUAIS É NUMA SALA DE AULA

Regina Janeiro, sublinhou que – “a pri-
meira vez que as crianças são todas 
iguais é numa sala de aula”.
Referiu que a missão da escola é dar o 
contributo para a “emancipação”, for-
mando “homens e mulheres de corpo 
inteiro, saber ler, saber contar, saber 
escrever, mas também saber brincar, 
praticar desporto e ter cultura”.
“A escola forma pessoas não tem que 
formar para o trabalho”, sublinhou.
“As crianças e os jovens são o coração 
da escola”, disse.

OS PAIS SÃO O NOSSO
PRINCIPAL PARCEIRO

No decorrer da sessão foram home-
nageados pais pelo contributo que 
prestaram, com trabalho voluntário, 
na valorização do espaço escolar.
“Os pais são o nosso principal parceiro”, 
salientou Joaquim Nogueira.
Na abertura registou-se uma agradável 
presença do Grupo de Danças de Alhos 
Vedros e do Grupo Batukeiros. 
Foram projetados dois vídeos, um de-
dicado à história da Escola Álvaro Velho, 
outro a divulgar o Manuscrito de Álvaro 
Velho, obra classificada com património 
mundial da humanidade.
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