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Museu Industrial da Baía do Tejo

Recebeu 1.700 
visitantes no último ano
No Espaço Memória da Câmara Municipal do Barreiro, localizado 
no Parque Empresarial do Barreiro, está patente a Exposição 
Temporária “A Muleta do Tejo – Recuperar Memórias”.

PUB

Sara Oliveira, 
Provedora da Santa 
Casa da Misericórdia 

«O Barreiro 
carece de um 
Hospital de 
Alzheimer»



Sara Oliveira, Provedora da 
Santa Casa da Misericór-
dia do Barreiro, vive o seu 
quotidiano por dentro da 

vida daquela que é a mais antiga 
instituição do concelho do Barreiro.
A Santa Casa da Misericórdia do 
Barreiro, nas suas diversas valên-

cias conta com 350 trabalhadores e 
presta serviço a mais de 650 utentes, 
entre os internos, centro de dia, apoio 
domiciliário, creche e apoio social.
Sara Oliveira, numa visita que nos 
proporcionou às instalações permitiu-
-nos conhecer os diversos Lares, nos 
dias de hoje denominados – ERPIS 

– Estruturas Residenciais para Pes-
soas Idosas.

Similar a um 
Hospital de 
Retaguarda

O Lar Nª Sr.ª do Rosário destina-se a 

apoiar pessoas muito dependentes 
do ponto de vista físico – “é muito 
similar a um Hospital de Retaguar-
da” – funciona 24 horas por dia. Tem 
serviços de enfermagem, médico e 
fisioterapia.
Aqui presta-se serviço a 78 utentes.

Dar todas as 
condições de saúde 
aos utentes

O Lar de S. José, destina-se a idosos, 
com um perfil diferente. Mas hoje, re-
fere cerca de 60% dos utentes têm 
um grau de dependência muito seme-
lhante aos do Lar de Nª Sr.ª do Rosário. 
“Nós procuramos dar todas as condi-
ções de saúde aos utentes. A Segu-
rança Social não prevê o apoio de saú-
de que nós estamos a dar. Fazemos 
isso com algum esforço financeiro”, 
refere Sara Oliveira.
É garantida a presença de um médico 
3 vezes por semana e 12 horas por 
dia de apoio de enfermagem.
Aqui presta-se apoio a 84 utentes.

Os idosos passam o 
dia connosco

Outro serviço é o Centro de Dia, liga-
do ao Lar de S. José, com capacidade 
para 25 utentes, é um serviço que tem 
vindo a reduzir a procura, no entan-
to, sublinha a Provedora, nos últimos 
meses voltou a registar-se de novo 
a procura deste apoio.
“Vamos a casa de manhã buscar os 
idosos, passam o dia connosco e re-
gressam à noite”, sublinha.

Dar resposta aos 
mais carenciados

A Comunidade de Inserção é outra 
das estruturas que funciona na Santa 
Casa da Misericórdia cuja finalidade 
é dar apoio aos mais carenciados, ao 
nível da alimentação, tratamento de 
roupas e higiene pessoal.
Este é um serviço que dá apoio aos 
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Instituição 
conta com 350 
trabalhadores e 
presta serviço 
a mais de 650 
utentes

Cozinha Central 
confeciona 1.200 
refeições

Sara Oliveira, provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro

«É muito difícil ver pessoas sofrer 
e sentirmos a impotência»
“Gostava que as pessoas conhecessem a instituição. Estou disponível para 
conversar com as pessoas, para mostrar o espaço e percebam o que se faz, 
por dentro daquele portão verde, que por vezes as pessoas passam com muita 
indiferença e nem percebem o que se faz aqui dentro.”, salienta a Provedora da 
Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, numa entrevista ao jornal «Rostos».



sem abrigo e a pessoas que vivem 
em condições precárias.
Temos acordo para prestar apoio a 
cerca de 60 utentes, mas o número 
de pessoas é muito mais elevado, 
sublinha Sara Oliveira. 
Ainda dentro desta comunidade fun-
ciona a Cantina Social, que começou 
por dar 100 refeições diárias. 
“Sabemos que o governo tem como 
intenção acabar com estas cantinas 
sociais e propõe outro tipo de apoio 
ao nível de alimentação com forneci-
mento de géneros. Há muitas pessoas 
que não têm condições para confecio-
nar. Neste momento estamos com 50 
utentes. Mas damos mais refeições 

que estas que estão protocoladas”, 
refere a Provedora.

Apoio domiciliários 
durante toda a 
semana 

O Apoio Domiciliário garante apoio a 
80 utentes, temos capacidade para 
100 utentes.
Os utentes escolhem os serviços que 
têm necessidade, uns, de higiene pes-
soal, outra higiene das instalações e 
refeições. 
Este é um serviço garantido durante 
os sete dias da semana. 

Cozinha Central 
confeciona 1.200 
refeições

Para garantir estes serviços funciona a 
Cozinha Central que confeciona 1.200 
refeições por dia, para todos os lares, 
Creche, CAT, Apoio domiciliário.
São um total de 650 utentes diários.
Igualmente de referir o funcionamento 
da Lavandaria Central, que dá respos-
tas internas e respostas sociais.
Para dar conforto e apoio quer aos 
utentes, quer aos visitantes, funciona 
um Bar.
As visitas têm um horário alargado, 
de duas horas para os lares das 16h00 
às 18h00 e das 14h00 às 19h00, na 
Unidade de Cuidados Continuados.

Cuidados 
Continuados apoio  

a 70 utentes

A UCCI Provedor Júlio Freire – Unida-
de de Cuidados Continuados, presta 
apoio a 70 utentes, dando resposta a 
duas vertentes – de longa duração (40 
utentes) e média duração (30 utentes).
A média duração é mais vocacionada 
para a reabilitação. Uns utentes estão 
até 90 dias, com fisioterapia diária, te-
rapeutas da fala e ocupacionais.
A longa duração é para períodos 
de seis meses – “mas infelizmente 
pela falta de resposta social que há, 
acabam por ficar muito mais tempo”, 
sublinha Sara Oliveira.
A Provedora salienta a importância 

da Farmácia Central, que dá resposta 
á Unidade de Cuidados Continuados 
e serve a comunidade de Inserção.

Condições 
renovadas e de 
modernidade.

O Lar de Nª Sr.ª das Misericórdias, é 
um lar de idosos, com característi-
cas idênticas ao Lar de S. José, presta 
apoio a 25 utentes, sendo 4 camas 
reservadas para a Segurança Social.
Um Lar que nasceu nas novas insta-
lações, com condições renovadas e 
de modernidade.
Sara Oliveira, sublinha que um dos 
objectivos próximos será a renova-
ção dos lares que funcionam há mais 
tempo, de forma a melhorar as suas 
condições.

Uma sala 
multissensorial

A Sala Snozelen, é uma sala multis-
sensorial, que permite trabalhar as 
situações de AVC’s, Alzheimer e dá 
resposta a outras situações. “Tenho 
um protocolo com a Escola de Santo 
António de forma a permitir a utiliza-
ção da sala pelos alunos com neces-
sidades educativas especiais”, refere 
Sara Oliveira.
“Esta é uma sala que queremos abrir 
para a população do Barreiro”, acres-
centa.
Esta sala surgiu em sequência da 
candidatura a um projeto do BPI. 

Foi um projeto vencedor, tendo sido 
atribuído à Santa Casa da Misericór-
dia do Barreiro – o Prémio Inovação, 
pelas características especificas de 
abordagem de terapêuticas da fala, 
devido à existência de auscultadores 
de transdução óssea.

Creche em Palhais

 Para além dos Lares e serviços que 
funcionam nas instalações centrais, na 
Rua Miguel Bombarda, a Santa Casa 
da Misericórdia do Barreiro, mantém a 
Creche Rainha D. Leonor, em Palhais, 
que tem capacidade para 83 utentes, 
mas serve 66 utentes, dos 0 aos 3 

anos.

Apoio a mães 
solteiras  e crianças

E, também o CAT – Centro de Atendi-
mento Temporário, no Largo de Santa 
Cruz, que tem duas valências. 
O «Palhacinho», que dá apoio a me-
ninos que são retirados às famílias, 
garantindo prestação de serviço a 
15 utentes.
O «Beira Tejo», que dá apoio a mães 
solteiras, prestando serviço a 5 uten-
tes.
“Normalmente está sempre ocu-
pado. O apoio às crianças é sempre 
uma necessidade urgente”, refere 
Sara Oliveira.

Esta é a minha  
primeira casa

“Há muitos anos comecei, por coisas 
do destino, a viver todos os dias esta 
instituição. Foi no ano 2000, quando 
o meu marido foi aqui internado, por 
doença de Alzheimer.
Isso fez que começasse a viver dia-
riamente esta instituição, ligando-me 
ao meu familiar e ao seu dia a dia”, 
sublinha Sara Oliveira.
Em 2005, a convite de Júlio Freire, 
integrou os Órgãos Sociais – “foi aí 
que abracei esta causa”.
Sara Oliveira, recorda que a sua pro-
fissão é Professora de Português, no 
Agrupamento de Escolas de Santo An-
tónio e que ao abrigo da mobilidade 

estatutária está a tempo inteiro na 
Santa Casa da Misericórdia do Bar-
reiro – “porque aqui, os Corpos So-
ciais são voluntários e não auferem 
vencimentos”.
“Esta é a minha primeira casa, venho 
para aqui todos os dias de manhã e não 
sei quando regresso a casa. É o horário 
de santo, ou seja é quando Deus qui-
ser. Ser Provedor não é o “penacho” 
que é o importante. A minha forma 
de estar aqui é diariamente, com 
toda a gente, arregaçar as mangas, 
ajudar os que precisam, seja em que 
circunstância for, é sobretudo amar o 
outro. Porque se nós não gostarmos 
do que fazemos, isso é sempre muito 

complicado. Vir para aqui, diariamente, 
dar conforto, dar carinho, dar alento 
aos que mais precisam, acho que é, 
de facto, a missão de qualquer pessoa 
numa instituição como esta”, refere.

Muito difícil ver 
pessoas sofrer 
e sentirmos a 
impotência

Sara Oliveira, recorda situações que 
marcam a sua vivência na instituição.
“Há situações marcantes, mas nós 
aprendemos a ultrapassar, porque o 
sofrimento é sempre muito difícil, ver 
que as pessoas sofrem e sentirmos a 
impotência que nada podermos fazer, 
sentimos que a única coisa possível 
é proporcionar o melhor”, sublinha
Refere que o que mais faz sofrer é, 
para além do sofrimento dos idosos, 
é o sofrimento dos que menos têm 
– “gosto de estar aqui e chegar ao 
fim do dia e sentir que consegui ver 
alguém um pouco mais feliz”.

Todos os dias temos  
mais um desafio

A Provedora da Santa Casa da Miseri-
córdia do Barreiro sublinha que a maior 
alegria que sentiu foi ter conseguido 
inaugurar a Unidade de Cuidados Con-
tinuados e o protocolo para abrir o Lar 
da Nª Sr.ª das Misericórdias. 
“Nesta luta constante, para abrir es-
tas duas valências não posso deixar 
de agradecer ao Presidente da União 

das Misericórdias, Manuel de Lemos, 
que tem sido um ombro amigo para a 
instituição”, sublinha.
“Neste momento sinto a instituição 
numa ebulição constante. Todos os 
dias temos mais um desafio.
Estamos com a reabilitação do Lar de 
S. José, que foi inaugurado em 1993, 
nunca sofreu qualquer remodelação, é 
o que estamos a requalificar para dar 
mais qualidade de vida aos nossos 
utentes”, salienta.

Barreiro carece 
de um Hospital de 
Alzheimer

O sonho de Sara Oliveira é fazer 
nascer este projeto no espaço onde, 
atualmente, funcionam os serviços 
administrativos da Santa Casa da Mi-
sericórdia do Barreiro, os chamados 
pavilhões – ou antiga Câmara de pau.
Depois de ter sido feita a cedência 
daquele equipamento por acordo de 
comodato, pela Câmara Municipal 
do Barreiro, na presidência de Car-
los Humberto, a fase que se previa 
seguidamente era a entrega daquele 
espaço à Santa Casa da Misericórdia 
do Barreiro, por permuta com a cedên-
cia de um terreno no Vale do Trabuco 
para a Câmara Municipal do Barreiro.
O assunto estava a decorrer, existiam 
conversações que vão continuar com 
o atual executivo municipal.
“O Barreiro carece de um Hospital de 
Alzheimer, que dê resposta de con-
forto e qualidade a esta epidemia do 
século”, sublinha Sara Oliveira.

Estou disponível 
para conversar

“Gostava que as pessoas conheces-
sem a instituição. Estou disponível 
para conversar com as pessoas, para 
mostrar o espaço e percebam o que 
se faz, por dentro daquele portão ver-
de, que por vezes as pessoas passam 
com muita indiferença e nem perce-
bem o que se faz aqui dentro.”, salienta 
a finalizar a Provedora da Santa Casa 
da Misericórdia do Barreiro.

S.P.
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No âmbito da tertúlia de es-
critores e autores do Bar-
reiro realizou-se um jantar-
-convívio tendo como tema 

proporcionar uma conversa em torno 
do livro de poemas, «Pedaços de Es-
crita», de Emanuel Góis. 
Emanuel Góis, sublinhou que nos li-
vros, cada um de nós tem uma parte 
da sua vida, cada um de nós na sua 
privacidade tem uma forma de exte-
riorizar diferente – “escrevo porque 
isso liberta-me”, disse.
Salientou que não constrói os poemas 
procurando palavras no dicionário – 
“gosto do produto natural, não gosto 
de poesia enlatada”.

Cada um ao ler retira 
o que entender

Emanuel Góis, referiu que, não escrevo 
para ser rico, nem ando à procura do 
Nobel, o que espero é conseguir es-
crever o que tenho cá dentro, é esse o 
prazer que me dá escrever – “escrevo 
e não releio”.
Os meus poemas não têm título, dis-
se, para cada um ao ler retirar o que 
entender.
Recordou que começou a escrever 
poesia quando tinha 15 anos, publicou 
o primeiro livro de poesia em 2015 – 
«Algures no tempo», depois editou 
«Momentos», em 2016, seguiu-se 
um livro de contos - «Contos que vos 
conto», em 2017, e, este ano «Pedaços 
de Escrita».
Referiu que está a escrever uma peça 
de teatro um “Encontro no Elevador”.

No Barreiro sinto que 
sou Camarro

Emanuel Góis, sublinhou a impor-
tância das tertúlias, uma forma de 
partilharmos o que cada um de nós 
tem, não é uma questão de vaidade 
é partilharmos.
Tenho muito gosto em participar neste 
grupo, porque sempre gostei de tra-
balhar em equipa, disse, e tudo farei 
para que tudo avance porque é uma 
forma de nos darmos a conhecer e dar 
a conhecer à população o que se faz 
no Barreiro, é mesmo isso, o Barreiro 
tem neurónios.
Salientou – “Eu amo o Barreiro, no 
Barreiro sinto que sou Camarro”.
“Gosto mais de paixão que de amor, o 
amor torna-se rotina”. disse.

Escrever para mim é 
um ofício

Carlos Alberto Correia, salientou para 
escrever poesia é uma decisão inte-
rior e quanto mais simbólica é mais 
trabalho dá, afinal, as métricas são 
pensadas.
Escrever para mim é um ofício, escrevo, 
ponho de lado, releio, arrefece e depois 
com o ferro bem batido é que lanço.
Referiu que todos os escritores colo-
cam máscaras e por trás das máscaras 
estamos nós ou as coisas que conhe-
cemos. Gostamos muito das máscaras 
para esconder, disse. E quanto mais lei-
tores, mais mudamos a nossa escrita. 
Escrever é fazer arte e partilhar. Não 
sei o que é um bom ou mau escritor. 

As coisas mais 
improváveis podem 
acontecer. 

Paulo Gonçalves, falou na simplicida-
de da linguagem, divulgou que vende 

muito dos seus livros no estrangeiro 
- “tenho muitas encomendas da Ar-
gentina” – e, comentou as dificuldades 
que existem de divulgação no Barreiro.
Lançou o repto de uma ampla utilização 
das redes sociais para dar a conhecer 
os escritores e autores.
Desde que começou a sua escrita, 
já com dois livros publicados, sente 
que as coisas mais improváveis podem 
acontecer. 
 

A escrita tem muito 
de procura

Jorgete Ferreira, recordou que antes de 
vir viver para o Barreiro não conhecia 
esta terra, hoje é uma terra que sinto 
como minha.
Salientou que o Barreiro é uma ci-
dade que não incentiva as coisas da 
cultura, não divulga aquilo que se faz 
no Barreiro.
“O Barreiro é pobre ao nível cultural”, 
disse.
Não existe uma Casa da Cultura, onde 
haja programação cultural, não existem 
prémios literários.
Referiu que o processo criativo vive 
da inspiração e do trabalho, as duas 
coisas têm que existir, a escrita não 
vai só de trabalho, está também na 
inspiração.
A escrita tem muito de procura, tem 
muito de liberdade. 
Sublinhou que a poesia tem que ter 
ritmo e pode nascer de uma expres-
são intimista.

No Barreiro há muita 
solidariedade e muita 
inveja

Armando Teixeira, salientou que o 

Barreiro tem aspetos contraditórios, 
há no Barreiro muita solidariedade, 
muita fraternidade, mas há também 
muita inveja, é uma terra provinciana.
Referiu na escrita há os que têm ta-
lento e há os quem têm engenho, mas 
o que conta é a paixão com que se 
escreve.
Sublinhou que o interesse destas reu-
niões deve ser a partilha, a troca de 
experiências, troca de ideias e ajuda 
mutuas.
Este tipo de conversas para conhecer 
os autores são importantes e depois 
podem ser pensadas iniciativas mais 
elaboradas.
É a paixão que nos move, seja pela 
cultura, seja pelo que cada um sente 
para si próprio.

Temos que fazer algo pelo Barreiro

Cláudio Gaspar, referiu que na diver-
sidade está a nossa riqueza, temos 
vidas diferentes, tempos diferentes, 
são as diferenças que nos permitem 
escrever, com paixão, talento, trabalho, 
paciência, é um pouco de tudo, quan-
do escrevo coloco o meu interior, para 
mim o amor não é rotina, amor é a ex-
pressão da paixão. 
Salientou a importância de ser divul-

gado o trabalho de todos e sugeriu a 
criação de uma página do facebook, 
onde sejam divulgadas as obras edi-
tadas por todos – “temos que fazer 
algo pelo Barreiro”.

É preciso mostrar 
que há pessoas no 
Barreiro a editar

Paulo Matias, salientou que há muita 
coisa a nascer no Barreiro, temos que 
deixar de olhar para o próprio umbigo, 
termo que uma terra que favoreça a 
cultura e para isso falta organização.
É preciso mostrar que há pessoas no 
Barreiro a editar, com amor e com pai-
xão. Temos que fazer crescer as coisas 
e a Câmara Municipal do Barreiro não 
pode estar desligada da criação de um 
«cluster cultural».
Recordou que há trabalho com escri-
tores feito nas escolas, com grupos de 
alunos que promovem tertúlias, com 
as quais devíamos estabelecer con-
tactos, são projetos ligados à cultura.

Romance «Alma 
Danada» de Paulo 
Matias

Emanuel Góis, a encerrar sublinhou que 
de facto o Barreiro é uma terra solidária 
e também uma terra de invejas, mas é 
uma terra onde fazemos coisas.
“Ser poeta é sentir”, disse.  
Foi o primeiro convívio-jantar entre 
autores e escritores do Barreiro, aberto 
a todos. Entretanto, no dia 18 de Junho, 
o tema foi o romance «Alma Danada», 
de Paulo Matias.

É preciso mostrar que há pessoas no Barreiro a editar

«Gosto mais de paixão 
que de amor, o amor 
torna-se rotina» 
No âmbito da tertúlia de escritores e autores do 
Barreiro realizou-se um jantar-convívio tendo como 
tema proporcionar uma conversa em torno do livro de 
poemas, «Pedaços de Escrita», de Emanuel Góis. 

No Barreiro há 
muita solidariedade 
e muita inveja



Jorge Miguel Teixeira distinguido com 
Prémio Alexis de Tocqueville 

Melhor aluno Mestrado na 
Universidade Católica

suplemento rostos
www.rostos.pt CADERNO

Jorge Miguel Teixeira, líder do CDS/PP 
do Barreiro, recebeu o Prémio Alexis de 
Tocqueville, que o distingue como o me-
lhor aluno do programa de mestrado do 

Instituto dos Estudos Políticos da Universidade 
Católica Portuguesa.
O Instituto dos Estudos Políticos da Universida-
de Católica Portuguesa organiza todos os anos 

a cerimónia solene de entrega de diplomas e 
distinções académicas aos estudantes do IEP.
A cerimónia integra a entrega do prémio Alexis 
de Tocqueville que distingue o melhor aluno 
finalista da licenciAatura, para cada um dos cur-
sos, o melhor aluno do programa de mestrado e 
o melhor aluno do programa de doutoramento.

Exposição Temporária no Espaço Memória

«A Muleta do Tejo – Recuperar Memórias»

Frederico Rosa, presidente da Câ-
mara Municipal do Barreiro, subli-
nhou a importância de ser conhecida 
a nossa história, recordando que «A 
Muleta», faz parte da nossa história.
O edil anunciou que tudo está a de-
correr bem vamos ter a «Muleta» 
a navegar no Tejo.
Sublinhou que a «Muleta» é uma 
imagem de marca do nosso con-
celho.
O autarca prestou reconhecimen-
to ao facto de a exposição ter sido 

produzida com prata da casa, sendo 
uma prova da competência dos tra-
balhadores da autarquia.

Seus «pares» no 
Mar do Norte ou 
no Mediterrâneo

António Camarão, historiador, Técni-
co da Câmara Municipal do Barreiro, 
que na mostra patente no Espaço 
Memória, aos visitantes é propor-
cionada uma «imagem da muleta do 

Tejo», embarcação dos concelhos 
do Barreiro e Seixal.
Recordou que existem vários tipos 
de muleta de acordo com os obje-
tivos, dando o exemplo de carga 
ou pesca.
Referiu que a «muleta» para além 
de existir no Tejo, podem ser en-
contrados seus «pares» no Mar do 
Norte ou no Mediterrâneo.
Sublinhou que os ingleses construí-
ram um modelo cujas características 
são muito idênticas à muleta do Tejo.

No  Espaço Memória da Câmara Municipal do Barreiro, localizado 
no Parque Empresarial do Barreiro, foi inaugurada a Exposição 
Temporária “A Muleta do Tejo – Recuperar Memórias”.

PUB



Isabel Roma, do protocolo do Rotary Club da Moita, 
sublinhou que a escolha do «Profissional do Ano», 
pelos clubes rotários é um dos momentos de grande 
significado na vida dos clubes.

“É o reconhecimento do trabalho e do profissional”, 
sublinhou.
“António Proença é um companheiro rotário e um pro-
fissional excelente”, disse Isabel Roma.
“Fundador do Rotary Club da Moita e seu primeiro 
presidente, esteve sempre na linha da frente de ação 
e participação”, acrescentou.
Recordou que António Proença iniciou a sua atividade 
na área Química há quarenta anos, criou uma empresa 
que atingiu o patamar da internacionalização, com um 
percurso marcado pela inovação e qualidade. 

Criou riqueza e criou emprego

Afonso Malho, Governador do Rotary Distrito 1960, leu 
uma mensagem de António José Seguro, ex-Secretário 
Geral do Partido Socialista, primo de António Proença, 
na qual refere que o homenageado foi sempre – “um 
homem de visão, sempre à frente do seu tempo” que 
“sempre sonhou com o seu próprio negócio”.
António Proença fundou a IMPORQUIMICA, uma empresa 
que se afirmou com base num “negócio sustentado”, 
que “criou riqueza e criou emprego”, salientou António 
José Seguro. 

Uma permanente
 ação social

Afonso Malho, referiu que uma das grandes virtudes 
de António Proença é a sua “humildade” e o “relacio-
namento como os seus colaboradores”.
Sublinhou que ao longo da sua vida sempre se envolveu 

numa permanente ação social. 

Internacionalização  
em tempo de crise

A filha de António Proença, emocionada, recordou 
momentos marcantes da vida de seu pai, “sempre 
um ilustre profissional”, que sempre viveu marcado 
pela “irreverência”.
Nascido no ano de 1951. Casou em 1974. Foi Director 
Comercial de uma multinacional de venda de produtos 
Químicos, até 1990 – “ano de mudança de viragem, 
despediu-se para fazer mais e melhor, criando a IM-
PORQUIMICA”.
Recordou que tudo começou num armazém, na Penalva, 
no concelho do Barreiro – “mas não foi fácil criar estatuto 
por conta própria”.
Salientou que hoje a empresa tem estabilidade eco-
nómica e financeira e desde 2008 abriu caminho à sua 
internacionalização rumando a África – “mesmo nos 
tempos de crise”.
A finalizar desejou que seu pai viva os próximos tempos 
de forma plena – “os teus tempos de golf”, porque deixou 
um legado e uma lição – “é preciso sempre acreditar 
que querer é poder”.

Foi sempre o nosso líder

João Faria, colaborador da IMPORQUIMICA, recordou 
que antes de ser colaborador foi cliente da empresa e 
reconheceu que uma das marcas que recebeu de António 
Proença foi que, na verdade, quer na relação cliente- 
fornecedor, quer na relação patrão-colaborador – “foi 
sempre a mesma relação”, acrescentando “digo isto e 
falo com o coração”.
“António Proença foi sempre o nosso líder”, disse.

Para vencer é preciso ousar

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, 
salientou que António Proença “é merecedor desta 
homenagem” porque o “trabalho que desenvolveu é 
digno de registo”.
Recordou as dificuldades que existem para manter uma 
empresa em Portugal, principalmente nos períodos re-
centes de profunda crise.
“A IMPORQUIMICA neste tempo consolidou a sua in-
ternacionalização e mante a sua solidez”, porque teve 

“uma liderança com visão, inteligente, sensata e ou-
sada”, disse o edil.
“Para vencer é preciso ousar. Gostava de ter no concelho 
mais IMPORQUIMICAS e mais empresas”, sublinhou.

Ser Rotary é fantástico

António Proença, recordou os dias da fundação do Ro-
tary Club da Moita, desde o dia que recebeu o convite 
de Mário Pereira, do Rotary Club do Barreiro que foi o 
clube padrinho e ajudou a formar o club na Moita– “ser 
Rotary é fantástico, se não tivesse sido fundado o Rotary 
Club da Moita, eu não estava hoje aqui a ser escolhido 
como Profissional do Ano”.

Os casos de sucesso constroem-se

O Profissional do Ano, recordou momentos da sua vida 
profissional e a sua opção de fundar a IMPORQUIMICA 
há 28 anos.
“É um caso de sucesso, mas os casos de sucesso 
constroem-se. Tenho a escola americana, onde muito 
aprendi. O bom apliquei. O mau coloquei de lado”, disse.
António Proença recordou – “levo o concelho da Moita 
por todo o país” aos nossos 40 mil clientes.
“Somos a maior empresa no país nesta área”, sublinhou.

Em 2017 faturou  
31 milhões de euros

Referiu as opções desenvolvidas na internacionalização, 
nomeadamente em Angola, onde tem um espaço de 
armazenagem de 4.200 metros quadrados, para onde 
são enviados cerca de 400 contentores por ano, numa 
estreita cooperação com a indústria do petróleo.
Recordou a presença em Cabo Verde, essencialmente 
em cooperação com a indústria hoteleira.
Salientou que no ano 2017 a empresa faturou 31 mi-
lhões de euros.

O futuro fica nos 
meus filhos

António Proença a finalizar agradeceu o apoio que sempre 
recebeu de sua família, dirigindo-se à sua esposa disse 
– “Vou me reformar e gozar a minha reforma contigo”.
Sublinhou que delegava o futuro da empresa - “nos 
meus filhos”. 
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No ano 2017 a 
IMPORQUIMICA 
faturou 31 milhões 
de euros.

António Proença, que foi membro fundador e o 1º Presidente do Rotary 
Club da Moita, empresário que tem as suas raízes no concelho da 
Moita, foi este ano distinguido como «Profissional do Ano».

Alfredo Gonçalves, presidente da direção do 
GDR «Os Leças» e sua equipa viveram de 
forma intensa e com grande entusiasmo as 
comemorações do 92º aniversário daquela 

que é, sem dúvida, uma associação de referência no 
concelho do Barreiro.
“É gratificante a adesão dos associados”, comentava 
a propósito de estarem presentes cerca de 300 pes-
soas no almoço-convívio para assinalar a efeméride.

Vamos levar comida a casa de 
pessoas

O presidente da direção sublinhou – “Os Leças con-
tinua vivo”, dando continuidade na defesa de valores 
– solidariedade e afetos – pelos quais muitos lutaram 
antes do 25 de Abril.
Recordou que, não sendo a associação uma IPSS de-
senvolve trabalho nessa área- “vamos levar comida 
a casa de pessoas” e “levamos pessoas a consultas”, 
são pessoas com 90 e 95 anos que contam com o 
nosso afeto e solidariedade.

Um terreno junto à Mendonça 
Furtado

Alfredo Gonçalves recordou as obras recentemente 
realizadas no clube, um investimento de cerca de 100 
mil euros e referiu a necessidade de serem criadas 
condições para que o GDR «Os Leças» melhor possa 
servir a população do bairro e do concelho e da região, 

porque, disse recebemos aqui nas nossas atividades 
pessoas de todo o concelho e da Moita, da Quinta do 
Conde, de Sesimbra.
Neste contexto, sublinhou que – “andamos em con-
versas para doação de um terreno – “aquele em frente 
à Escola Mendonça Furtado” – para o qual temos 
projetos que é possível concretizar com recurso a 
fundos comunitários.

Queremos parcerias para 
trabalhar

O presidente da Direcção de «Os Leças», referiu as 
próximas atividades agendadas, excursões aos Aço-
res – com o avião esgotado – a Marrocos, a Viana 
do Castelo.
Por outro lado, sublinhou a importância de existência 
de parcerias com o Poder Local – “este tem que ter 
parceiros” – olhou para a mesa da presidência da 
sessão e comentou – “não estão cá”.
“Não é só fazer cartazes onde consta o apoio, uma 
parceria é sentar à mesa e fazer coisas pela popu-
lação”, disse.
“Queremos parcerias para trabalhar”, acrescentou.

Sócios Beneméritos

No decorrer da sessão foram atribuídos os diplomas 
aos Sócios Beneméritos, aprovados em Assembleia 
Geral, tendo sido descerrada uma placa com o nemo 
dos distinguidos, nomeadamente: Bruno Jorge Vie-

gas Vitorino;
João Cecília Domingos; Joaquim Tomás dos Santos 
Galhós; Joaquim Velhinho Fragoso; Sérgio Paulo Bar-
radas Saraiva e Sofia Amaro Martins.
Foi referido que os distinguidos, sendo ou não sócios 
da coletividade, foram personalidades que contri-
buíram para valorizar o movimento associativo e o 
concelho do Barreiro. 

Pessoas que marcam pela 
diferença

Sofia Martins, vereadora da Câmara Municipal do Bar-
reiro, sublinhou que ao longo de 25 anos de atividade 
autárquica, procurou dar “um pequeno contributo” 
para melhorar a vida da minha terra.
Recordou as relações que sempre manteve com o 
movimento associativo, onde estão pessoas que 
marcam pela diferença – “na forma como cons-
truímos a diferença”
“Os vereadores da CDU estão sempre presentes e 
podem contar com a nossa colaboração para resolver 
problemas e encontrar soluções”, disse.

Um dever de todos os eleitos 
estar aqui

Bruno Vitorino, vereador da Câmara Municipal do 
Barreiro, sublinhou que estou “sempre disponível 
para esta Colectividade”, acrescentando – “é um 
dever de todos os eleitos estar aqui e conhecer o 

trabalho que efeito”.
O autarca referiu a sua disponibilidade de ajudar esta 
Colectividade que trabalha e a quem devemos dizer – 
Obrigado pelo trabalho que fazem e pelo Movimento 
Associativo.

Na sessão foram entregues emblemas a associados 
e placas de agradecimento a diversas personalidades, 
nomeadamente – Carlos Humberto, ex-presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro; Sónia Lobo, verea-
dora da Câmara Municipal do Barreiro e António Sousa 
Pereira, Director do jornal «Rostos». 
Foram, igualmente, distinguidos atletas do clube de 
Duplo Minitrampolim, pelos resultados alcançados ao 
nível regional e nacional. Foram entregues emblemas 
de prata e de couros e distinguidos os sócios do Ano.
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Naciolinda Silvestre, Presidente da  
União de  Freguesias de Palhais e Coina 

«Tenho a minha 
freguesia no meu 
coração»

Isabel Ferreira, Presidente da Junta de 
Freguesia de  Santo António da Charneca 

Fazer uma freguesia  
de entrada e não de saída 
do concelho do Barreiro

Gonçalo da Câmara Pereira, descer-
rou uma placa onde se regista a sua 
missão de Padrinho da associação 
Persona. 
Uma iniciativa inserida nas come-
morações dos 25 anos da funda-
ção da Persona - Associação para a 
Promoção da Saúde Mental.
Fernanda Gaspar, antes do des-
cerramento da placa, agradeceu 
à Câmara Municipal do Barreiro e 
da Moita, à União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amorei-
ra e à Baía do Tejo, pelos contributos 

dados na valorização e desenvolvi-
mento da PERSONA.
Fernanda Gaspar, recordou que a 
PERSONA foi fundada em 26 de 
Maio de 1993, recordando os nomes 
dos fundadores: José Caro Proença, 
Emanuel Góis, Augusto Filipe Reis e 
Maria Fátima Lourenço,
Gonçalo da Câmara Pereira, agrade-
ceu o convite que lhe foi formulado 
para assumir esta missão, subli-
nhando que nestes contextos – “o 
que nos identifica é ajudarmos os o

Gonçalo da Câmara Pereira 
padrinho da PERSONA

«O que nos identifica é 
ajudarmos os outros»



“O balanço que faço das festas é 
muito positivo. Acho que to-
das a gente está satisfeita. O 
regresso das festas à rua prin-

cipal, à sua origem foi bem recebido”, comenta 
Isabel Ferreira, presidente das Junta de Freguesia 
de Santo António da Charneca.
“Este foi o ano zero mais. Para o ano temos 
que melhorar e, cada ano, digo, enquanto por 
cá estiver quero que sejam sempre melhores. 
Enquanto cá estiver vai ser assim e procurando 
melhorar todos os anos”, sublinha.  

Festas vão continuar a 
realizar-se neste espaço

“A abertura das festas foi muito boa. Foi bonito. 
O espetáculo com o Camarão foi fantástico. As 
coletividades apresentaram as suas atividades. 
A procissão foi realizada com muita dignidade. 
Foram dias muitos fortes. Sinto-me feliz”, refere 
Isabel Ferreira.
“As Festas vão continuar a realizar-se neste es-
paço que toda a gente considera que é o local 
ideal”, sublinha.

Este trabalho é uma 
aprendizagem constante

Perguntámos a Isabel Ferreira como tem sido o 
trabalho nestes primeiros oito meses, após as 
eleições – “tem sido muito positivo”.

“Este trabalho é uma aprendizagem constante, 
mas sinto que estamos a mudar muita coisa, 
para além das festas, resolvemos a situação 
do fontanário – está bonito – embelezamos a 
freguesia, fizemos os passeios até ao Baitolas, 
resolvemos a situação da Rua Estreita, é uma 
obra que está concluída. Já fizemos muitos me-
tros de calçada.
O pior problema que temos é o das ervas. É 
um problema complicado. Este é um ano muito 
atípico.
Mas, nós estamos a tomar medidas, já fizemos 
uma experiência e está a dar resultados. 
A Escola da Vila Chã já tem vídeo porteiro. Nós 
adquirimos o material e foi colocado com o apoio 
da mão de obra dos Fuzileiros.

Fizemos a Feira da Bagageira. Temos a contabi-
lidade da Junta organizada, este para nós é um 
princípio essencial, ter a contabilidade em dia, 
só assim é possível gerir.”

Todos os dias temos 
dificuldades

“Temos projetos futuros. Na altura própria iremos 
falar sobre eles.
Sabe não tenho experiência nestas coisas. Es-
tou aqui para trabalhar. Sabia das dificuldades 
que ia encontrar, porque conheço a freguesia, 
que percorro muitas vezes a pé. Todos os dias 
temos dificuldades.
A falta de pessoal para dar a apoio a toda a fre-
guesia é a pior dificuldade. A freguesia é muito 
extensa.
Há muitas situações por resolver. Na Cidade Sol 
há muitos passeios para concluir e vamos come-
çar a intervir naquele espaço”, refere a autarca.   

Não quero que a minha 
freguesia seja uma freguesia 
periférica

“Quero fazer de Santo António da Charneca uma 
freguesia de entrada e não de saída do concelho 
do Barreiro. 
Nós temos uma área enorme. Faltam-nos pes-
soas para viver na freguesia. Estamos perto da 
autoestrada, vem aí o aeroporto no Montijo. Es-
tamos bem localizados. 
Não quero que a minha freguesia seja uma fre-
guesia periférica.
O problema das AUGI’s está sendo resolvido. É 
um processo que vem de trás e muito bem, temos 
que concluir. Isso é bom.”, afirma a presidente.

Santo António é a minha 
freguesia do coração

Isabel Ferreira, tem 62 anos, vive há mais de 40 
anos na freguesia de Santo António da Charneca. 
Já residiu na Cidade Sol, agora reside na Vila Chã.
“Sempre vivi aqui em Santo António, é a minha 
freguesia do coração. Adotou-me e adotei-a”, 
sublinha a autarca.

Trabalhadores têm sido de 
uma dedicação extrema

“O presidente da Junta de Freguesia tem que 
estar próximo das pessoas, hoje já fui maltra-
tada, pela manhã, e, depois de ouvir, fui procurar 
resolver o problema. É assim.
Mas numa Junta de freguesia ninguém faz nada 
sozinho. Eu trabalho em equipa. Trabalhamos 
em equipa.
Os trabalhadores têm sido de uma dedicação 
extrema, não tenho palavras para lhes agradecer.
Não trabalho sozinha e aconselho-me com aque-
les que sabem mais que eu, tenho consciência 
do que quero fazer e do que desejo para a fre-
guesia, vai-se fazendo e aprendendo”, salienta 
Isabel Ferreira.

É isto, há sempre
 muito por fazer

Foi uma conversa, hoje, durante a tarde, ali, no 
café do Santoantoniense. Isabel Ferreira depois 
da conversa regressou ao trabalho, no caminho 
alguém dá uma sugestão. Conversa. Regista e 
diz - “É isto, há sempre muito por fazer”.

S.P.
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Isabel Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Charneca

«Não quero que a minha freguesia 
seja uma freguesia periférica»
“Quero fazer de Santo António da Charneca uma freguesia de 
entrada e não de saída. Temos uma área enorme. Faltam pessoas 
para viver na freguesia.”, sublinhou ao jornal «Rostos», Isabel 
Ferreira, Presidente da Junta da Junta de Freguesia de Santo António 
da Charneca.



Naciolinda Silvestre, Presidente da União 
de Freguesias de Palhais e Coina, em 
conversa com o jornal «Rostos», subli-
nhou que, nestes primeiros oito meses 

após as eleições autárquicas de 2017, o trabalho 
realizado se insere na continuidade do trabalho 
que já vinha sendo realizado, respondendo às 
tarefas do dia-a-dia, gerindo a freguesia de uma 
forma responsável e contando com os nossos 
funcionários para dar as respostas necessárias.

Permanente ligação à 
população

“Nós mantemos uma permanente ligação à 
população, procurando conhecer os problemas 
e resolver. Estamos sempre atentos ao que a 
população precisa resolver e vamos resolvendo 
as situações prioritárias.
Este ano temos um problema que são as er-
vas daninhas, cortamos num lado e já estão a 
nascer no outro, que antes tínhamos cortado. É 
mesmo um problema difícil de resolver”, refere 
a presidente da junta de freguesia.

Resolver pavimentação na 
Quinta da Areia

Neste mandato, salienta Naciolinda Silvestre, foi 
iniciada a obra dos passeios de Covas de Coina, 
que já vinha planeada do mandato anterior- “já 
fizemos um troço e queremos até ao final do ano 
concluir o passeio entre a Campaniça e as Covas 
de Coina, na Rua Cidade de Setúbal”.
A autarca expressou a sua preocupação em 
relação à pavimentação da Rua 1ºde Maio, na 
Quinta da Areia – “iniciou-se uma pavimentação 
e ficou parte com buracos. Queremos ver com a 
Câmara se resolvemos esta situação”.
Refere que em Palhais, existe outra situação, que 
está sendo analisada com a União de Freguesias 
de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, 
porque a rua metade é de uma Junta, metade é 
de outra – “queremos ver se em conjunto fa-
zemos esta obra”. 

Nossos trabalhadores são 
incansáveis

Outra preocupação expressa é relativa à Rua 
Monteiro Vinhais – “tínhamos a informação do 
anterior executivo da Câmara que a candidatura 
de saneamento tinha sido aprovada, aguardamos 
informação sobre este caso, porque esta é uma 
rua que precisa do tratamento do saneamento”.
“Como é natural vão surgindo sempre novas si-
tuações que nós procuramos resolver, sempre 
tendo em conta o orçamento da junta e com o 
contributo dos nossos trabalhadores que são 
incansáveis”, refere Naciolinda Silvestre.

Oferta de Cadernos de Fichas 
e enxovais aos bebés  

A autarca refere que continua a Junta de Fre-
guesia a manter projetos que são uma marca 
da sua ação a oferta de cadernos escolares de 
fichas a alunos do ensino básico, de acordo com 
apresentação do IRS dos pais, e, também a oferta 
de enxovais aos bebés quando nascem.
“Durante este ano quase todos os meses temos 
oferecido enxovais, neste mandato já são 12 os 
enxovais que entregámos”, sublinha.

Inexistência de Multibanco em 
Palhais e em Coina

Naciolinda Silvestre refere que existem diversos 
projetos que vão ser implementados no decorrer 
do mandato – “a seu tempo os divulgaremos”.

Salienta que existem algumas preocupações na 
freguesia uma delas é a inexistência de Multi-
banco em Palhais e em Coina – “mas, isso não 
depende de nós, vamos falando e exigindo”.

Posto Médico só um dia por 
semana

Outra situação é o funcionamento do Posto 
Médico a 100%, pois apenas abre um dia por 
semana – “temos a promessa que pode vir a 
abrir durante cinco dias da semana, é um pro-
blema sobre o qual estamos atentos”. 

Festas de Palhais são para a 
população de Palhais

A presidente da União de Freguesias de Palhais 
e Coina, divulgou que as Festas Populares de 
Coina vão realizar-se nos dias 29 e 30 de Junho 
e 1 de Julho.
E, também que a Feira Quinhentista vai voltar de 
novo, tal como no ano anterior, numa parceria 
com a Câmara Municipal do Barreiro. Será nos 
dias 21,22 e 23 de Setembro.
Entretanto, sobre as Festas Populares de Palhais, 
salientou que foram muito participadas, apesar 
do frio, a abertura com os Bombeiros de Salvação 
Pública e o espetáculo com Pedro Araújo – “um 
menino da terra” – trouxe muita gente à rua. A 
procissão é uma referência das festas.
“Sabe, as Festas de Palhais são essencialmente 
para a população de Palhais. Foi muito bonito o 
almoço –convívio que juntou mais de 100 pes-
soas. Foi bom”, disse.

Tenho a minha freguesia no 
meu coração

“Sou até hoje a única presidente da junta de fre-
guesia que nasceu, cresceu e sempre viveu na 

freguesia. Este foi um projeto que abracei. Tenho 
a minha freguesia no meu coração”. salientou 
Naciolinda Silvestre.
Então está a pensar em fazer mais um mandato? 
– perguntamos.
“É muito cedo para pensar nisso. Digo é que não 
estou cansada e estou sempre disponível para 
a minha freguesia. E como a população acredi-
ta em mim e no nosso projeto, o que importa é 
trabalhar para Palhais e Coina”, afirma. 

Freguesia que dá qualidade 
de vida

“Nós queremos que a freguesia de Palhais e Coina 
seja uma freguesia com equipamentos, que seja 
uma freguesia que as pessoas nos procurem para 
viver. Esta é uma freguesia que dá qualidade de 
vida a quem cá está”, disse a autarca.
Referiu que hoje já há muita gente que vai de 
Coina para Lisboa de comboio.
Recordou que na freguesia existe um espaço 
comercial onde há de tudo – “as pessoas até 
vão até lá num passeio a pé” – que é o Retail 
Planet, ali, disse, as lojas estão todas abertas e 
há de tudo, até o AKI, que serve muito para as 
pessoas da região que tratam com gosto dos 
seus jardins.

Dar vida à freguesia

Um ponto mensal que mexe com a vida de Coina 
é a realização do Mercado de Levante – no 3º 
domingo de cada mês.
“Houve um tempo difícil, hoje está mais com-
posto, ~sendo cerca de 200 feirantes que men-
salmente marcam presença. O importante dos 
mercados é a vida que dão à freguesia. É isso 
que nós queremos trazer pessoas e dar vida à 
freguesia”, salientou. 
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Naciolinda Silvestre, Presidente da União de 
Freguesias de Palhais e Coina

«Uma freguesia que 
dá qualidade devida  
a quem cá está»
A União de Freguesias de Palhais e Coina é, 
a única freguesia do concelho do Barreiro, 
liderada por uma força politica independente o 
MCI - Movimento de Cidadãos Independentes 
da Freguesia de Palhais e Coina.

Faz falta o 
multibanco em 
Palhais e Coina

 Feira Quinhentista 
regressa dias 21, 22 
e 23 de Setembro
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PUB

Lisboa

Cidade 
da Água

Na margem esquerda do rio Tejo,
na Área Metropolitana de Lisboa,
900 Hectares conjugam terrenos 
industriais e pavilhões polivalentes.
Dois Parques Empresariais e o melhor 
projecto imobiliário de Lisboa.

Parques 
Empresariais

«O nosso objectivo é que a marca ‘Chá Conventual’ seja conhecida no Barreiro» 

Dar continuidade ao que criamos na Moita

A sua abertura já nos tinha sido anunciada e, até, o sim-
pático convite dirigido por Sónia Lobo, que, hoje, nos 
recebeu com aquela sua alegria, entre saudações e muito 
atarefada, a receber amigos que, num rio, não paravam 

de chegar, olhar e comentar: “Está lindo!”, ou, “Está espetacular!”.
Sónia Lobo, que de há muito está ligada a esta atividade comercial, 
o seu esposo, profissional do sector de pastelaria, desde há cerca 
de três anos que gere na Moita, um espaço com a marca – “Chá 
Conventual” – “é um projeto que se afirmou e tem, ali, um nicho 
de mercado, posso dizer que está bom”, comenta Sónia Lobo.

Dar continuidade ao que criamos na Moita

“Desculpe Sousa”, diz-nos e levanta-se para saudar mais um 
grupo de amigos e foram tantos que vimos chegar, para estar 
presentes, afinal, este é um dia de festa.
“É um arregaçar as mangas e avançar para concretizar os desejos, 
trazer aqui para Palhais e para o concelho do Barreiro a nossa 
marca, dar continuidade ao que criamos na Moita. É mais um 
novo começo…”, sublinha Sónia Lobo.
“Este espaço enquadra-se muito bem aqui na freguesia de Pa-
lhais, inicialmente pensamos ficar pelo centro do Barreiro, ou no 
Alto do Seixalinho, optamos por vir para aqui, e digo, sinto que é 
mesmo o sítio certo, um salão de chá com ambiente muito aco-
lhedor”, refere.

Esta foi a minha escolha

Recorda-nos que tudo é de fabrico próprio, até trouxeram a «Fer-
radura», um bolo de referência do concelho da Moita.
“Aconselho o «Boa Viagem», um pastel de massa ‘filó’ com doce 
de ovos, ou então, uma torrada com compota. São maravilho-
sas”, diz-nos. 
“Temos muitas qualidades de chás e sumos naturais”, acrescenta.
Sentimos o seu entusiasmo. Interrogamos: “E a politica?”. Olha-
-nos de frente e sorrindo diz: “Podia ter feito outras opções. Esta 
foi a minha escolha. Este é o meu trabalho, esta é a minha opção”.

Este é mesmo um dia de reencontro de amigos

“Nós na Moita, já tínhamos muitos clientes do Barreiro, por isso, 
agora, o nosso objetivo é que a marca «Chá Conventual» seja 
conhecida no Barreiro e pelos barreirenses. Que venham conhecer 
os nossos doces”, sublinha Sónia Lobo.
E, outros amigos chegam. Interrompemos a nossa conversa. 
Recomeçamos. “Este é mesmo um dia de reencontro de ami-
gos”, refere.
“Está muito giro”, escuto na voz de uma menina.
Confirmamos o ambiente acolhedor, com uma sonoridade de 
fundo que permite estar sentado a ler, ou a conversar com se-
renidade. Um ambiente cosmopolita que fica bem ali, naquele 
centro histórico de Palhais.

Largo da Liberdade, o número um, o primeiro

Despedimo-nos. A Sónia lá continuou, de um lado para o outro, 
a saudar, a aconselhar, a sorrir…
Ali, no Largo da Liberdade, nº 1, em Palhais, concelho do Barreiro.
“Tome nota, Largo da Liberdade, o número um, o primeiro”, co-
menta Sónia Lobo.
“Ah, é verdade, quanto à política continua, mas, agora, aqui, esta 
é a minha opção, a minha escolha…um salão de chá acolhedor e 
trazer a marca para o Barreiro”, sublinha.

S.P.
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«Trazer a banda desenhada em português ao Barreiro»

Exposição de Banda 
Desenhada e Ilustração 
em Setembro

«Jovens Filósofos» uma marca do Barreiro

«O pensamento conduz  
à felicidade»

A Exposição de Banda Desenhada e Ilus-
tração, segundo breves notas que ob-
tivemos junto a João Raz, é um evento 
que tem por objetivo abrir um espaço 

regular destinado à banda desenhada e ilustração 
nas dinâmicas culturais do Barreiro.
Pelo que apurámos esta não visa ser uma ação 
pontual, mas, de certa forma, ser o pontapé de 
saída para um projeto regular que se afirme ao 
nível nacional.
João Carlos Marques – João Raz – nasceu em 
Vendas Novas, no ano de 1976. No ano 2001 veio 
viver para o Barreiro. 
Nascido e criado no Alentejo, trocou os costumes 
e os cheiros característicos daquela região pela 
cidade do Barreiro, local onde reside há quase 
duas décadas.  É um apaixonado do desenho. 
Desde a infância que se deixou encantar pelo 
desenho e pela banda desenhada nas mais va-
riadas vertentes e estilos. Desde que aprendeu 
a ler, tornou-se um consumidor compulsivo de 
revistas de banda desenhada, livros de ilustra-
ções e Sketchbooks que, mais tarde, se tornariam 
os seus referenciais artísticos para sempre. O 
desenho fantástico é a sua paixão
João raz é o autor do cartaz da Exposição de 

Banda Desenhada e Ilustração, e, diga-se, é um 
entusiasta na concretização deste evento, numa 
parceria com a Câmara Municipal do Barreiro, 
tendo com objetivo central – “trazer a banda 
desenhada em português ao Barreiro”.

Falta no Barreiro uma Oficina 
de Desenho

João Raz, na sua atividade já marcou presença no 
Festival Internacional da Amadora e  no Festival 
Internacional de Beja.
“Temos muitas pessoas na margem sul que 
desenham, temos pessoas no Barreiro que 
desenham, são pessoas que procuram levar a 
sério o desenho e a arte de desenhar” – salien-
tou, em tempos João Raz, numa entrevista ao 
jornal «Rostos»..
“Falta no Barreiro uma Oficina de Desenho, onde 
se possa criar, apenas pelo prazer de desenhar, 
não como um negócio, mas como um espaço de 
criatividade”, sublinhou.
Fica este registo, e, naturalmente, os votos que 
este projeto anunciado seja um contributo para 
colocar o Barreiro na «Rota da Ilustração»…onde 
tem criativos, memórias e estórias.

Na fase final da 12ªedição do Colóquio dos 
Jovens Filósofos, que decorreu, na Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro, José 
Martinho, professor de filosofia, na Escola 

Secundária Manuel Gargaleiro, no concelho do Sei-
xal, salientou a importância do esforço dos colegas 
do Barreiro de manterem ao longo de anos, de forma 
persistente esta iniciativa.

Sublinhou a sua satisfação de ver uma plateia cheia 
de entusiasmo a falar de filosofia.

Um projeto que nasceu em 2007

Eduardo Neves, há onze anos afastado do ensino de 
filosofia, apesar de gostar da arte de ensinar e gostar 
dos seus alunos, optou por outra via profissional. Mas, 
reconhece a importância da sua licenciatura em Filo-
sofia, como uma importante ferramenta – “ajuda-nos 
a pensar o que nos faz mais humanos”.
Recordou que foi no âmbito do seu estágio, no ano 2007, 
com a sua colega Patricia Mendes e com a Professora 
Emilia Santos, que nasceu este projeto do «Colóquio 

dos Jovens Filósofos», e, sublinha, a sua felicidade de 
após estes anos esta iniciativa continuar com esta 
qualidade.

Confidenciou que, inicialmente, tinha pensado estudar 
direito, mas em conversas foi motivado a pensar e 
descobrir - “que é isto – a filosofia – que me inte-
ressa”, então, “é isto que vais atrás” e concluiu a sua 
licenciatura em Filosofia.

Egoísmo é forte no ser humano

Foi através da filosofia, disse, que sentiu a abertura 
ética e a relação do nosso eu na presença do outro.
Recordou que o egoísmo é forte no ser humano, mas 
a filosofia, ajudou-o a pensar se as suas atitudes vão, 
ou não, prejudicar os outros.
Sublinhou que a lógica foi a área da filosofia que mais 
o ajudou na sua área de gestão informática.

Dar a perceção do real

Eduardo Neves, referiu a importância da filosofia, para 
nos dar a perceção do real, termos a capacidade de 
apreciar o real e o modo como pode ser construído.
A filosofia faz-nos questionar, salientou.

O pensamento conduz à felicidade

Emilia Santos, professora que mantém vivo este projeto, 
já na sua 12ª edição, agradeceu a todos que deram o seu 
contributo para mais uma vez a filosofia ser tema de 
reflexão, juntando, este ano alunos da área de história.
Deixou o apelo para que, desde já, os novos alunos, 
apostem em dar continuidade a este projeto, porque 
esta iniciativa contribuiu para sermos – “ativos no 
pensamento” e, também, a “não desistir” e saber que 
“somos construção”.
“Vocês devem ser felizes. O pensamento conduz à 
felicidade”, disse a encerrar.

O homem e a memória

Foi mais uma edição do «Colóquio dos Jovens Filósofos» 
que culminou com trocas de ideias e opiniões sobre 
a inteligência do ser humano e o sei confronto com 
inteligência artificial – o homem e a robótica. E, por 
fim, o homem e a memória…
Comentava uma aluna – “a imortalidade existe atra-
vés da memória”, e, acrescentava – “a imortalidade 
é a história”. 

JANEIRO - JUNHO 2018

Vai decorrer no AMAC- Auditório Municipal Augusto 
Cabrita, uma Exposição de Banda Desenhada e 
Ilustração, que vai com contar com a presença de 37 
autores a nível nacional. A inauguração está agendada 
para o dia 22 de Setembro.

O Colóquio dos Jovens Filósofos, nasceu no Barreiro em 2007, 
mantém-se ao longo destes anos de forma persistente, resiliente, 
resistente, este ano na sua 12ª edição. Um espaço anual onde, os 
alunos de filosofia e até de outras áreas durante um dia aceitam o 
desafio de ser filósofos – pensar e problematizar.
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José Figueiredo, nasceu no Bairro 
das Palmeiras, no dia 29 de Maio 
de 1969, filho de trabalhador da 
CUF, viveu a infância na Quinta 

da Lomba, onde começou a sua for-
mação na Escola do Ensino Primário.
Posteriormente foi residir para os 
prédios que marcavam o desenvol-
vimento do Barreiro, na Rua Miguel 
Bombarda, na altura frente ao Hos-
pital do Barreiro, hoje Santa Casa da 
Misericórdia.
A mudança de residência motivou 
mudança de escola e foi frequentar 
a Escola do Ensino Primário na Rua 
Vicente França, seguiu-se a Escola 
Mendonça Furtado.

Nos bombeiros um 
percurso familiar

Aos 13 anos já vivia o quotidiano dos 
bombeiros, seguindo o percurso do 
seu pai – Manuel Figueiredo – no 
antigo Quartel do Corpo de Salva-
ção Pública, na Rua Almirante Reis.
“Eu desde novo vivi o espírito dos 
bombeiros. Ia a pé de casa para o 
Quartel. Eram tempos diferentes”, 
salienta.
“O meu pai e meu avô estiveram na 
construção daquela escada, no antigo 
quartel, de acesso ao edifício, foi feita 
com madeira que veio das árvores 
que existiram na Avenida Alfredo da 
Silva”, refere.

 A vida profissional

Ainda frequentou a escola Alfredo 
da Silva, mas deixou a escola aos 14 
anos, para iniciar a sua atividade pro-
fissional, numa Pastelaria, na Avenida 
Santa Maria.Recorda a Feira que se 
realizava no largo de Santa Maria, a 
BARRIND que pela primeira vez foi ali 
que decorreu, momentos que evoca 
porque, na época, já exercia a sua vida 
profissional na Cervejaria de Santa 

Maria.Sublinha que aos 17 anos, para 
além da sua atividade profissional no 
comércio, desempenhava funções 
nas discotecas que começaram a 
nascer no concelho, nomeadamente 
na SDUB «Os Franceses» - “na altura 
existiam duas discotecas no Barreiro, 
Os Franceses e o Luso».
“Nunca deixei de ser bombeiro”, 
sublinha.

Em missão na 
Bósnia

Seguiu-se a vida militar. Entrou para 
o Corpo de Paraquedistas. 
“Era serviço militar obrigatório. Nes-
te período a atividade de bombeiro 
esteve interrompida”, recorda.
Após cumprir o serviço militar obri-
gatório voltou à sua regular atividade 
profissional – no aeroporto de Lisboa, 
no Clube de Vela do Barreiro e, poste-
riormente, nos anos 90, ingressou no 
Corpo de Bombeiros da Autoeuropa.
E, de novo respondeu à chamada 
e regressou á vida militar e, no ano 
de 1996, já estava na sua primeira 
missão na Bósnia.

Estive sempre na 
Emergência Médica

Após o serviço militar regressa aos 
Bombeiros Voluntários do Barreiro, 
era, então o Comandante Bucho que 
liderava a corporação, e, no Coman-
do do Adjunto Pires, passa a integrar 
como funcionário o Corpo Activo da 
Corporação, em Abril de 1999.
“Comecei o meu trabalho, no antigo 
quartel, com a viatura INEM. Estive 
sempre na Emergência Médica. Fiz 
a minha progressão na carreira dos 
bombeiros, com todas as formações 
de Bombeiro de 2ª a 1º, até Sub Chefe, 
e tive responsabilidades na organi-
zação do socorro pré- hospitalar”, 
recorda.

Para ser bombeiro é 
preciso sentir

“Fiz a inauguração do novo quartel em 
2004, e, na altura, já integrava o Co-
mando. Inauguramos em Agosto e em 
Outubro assumiu um novo Comando. 
Era Comandante Domingos Coelho. 
Eu assumi o cargo de Adjunto”, refere.
Em 2009 assume o cargo de Coman-
dante, função que está a exercer há 
cerca de dez anos – “estou na se-
gunda Comissão de serviço”.
“A experiência da vida de bombeiro, 
é preciso sentir, costuma-se dizer, 
que é preciso gostar para fazermos 
alguma coisa, na verdade, para ser-
mos bombeiros deixamos, em grande 
parte das vezes, a nossa família em 
casa sozinha”, recorda.
“No dia do casamento da minha irmã, 
ouvi ela dar o sim, fui para um incêndio 
e depois voltei para o casamento”, 
sublinha.
José Figueiredo é casado – “tenho 
duas filhas lindas” – a Alice, com 14 
anos e a Eva com 13 anos.

Sentirmos a 
impotência não é fácil

 
“Para ser bombeiro é preciso apren-
der a viver assim, precisamos de 
aprender a viver com as angústias 
das outras pessoas, que não são as 
nossas. 
Nós temos que ser sinceros, porque 
todos sabemos que os bombeiros 
quando são chamados é porque, 
na prática, já não há outra solução. 
Por isso, grande parte das operações 
se formos claros são insucessos, da 
nossa parte, porque não consegui-
mos fazer muito perante as situações. 
Por muito trabalho que seja feito, por 
muitas manobras, por muito esfor-
ço das equipas, grande parte das 
operações resultam em insucesso 
na recuperação da vida. No terreno 

fazemos tudo e mais alguma coisa, 
mas, muitas vezes, temos que fe-
char barreiras, salvar uns e prejudicar 
outros. É uma angústia com a qual 
temos que viver. Isto não é fácil. Sen-
tirmos a impotência face ao que não 
depende da ação operacional, nem 
de nós”, salienta.
“Só temos bombeiros em condições 
se estão estáveis na sua casa e na 
sua vida familiar, porque nestas an-
gústias são as famílias que aguen-
tam e nos ajudam”, sublinha José 
Figueiredo.

Marcou-me, foi 
duro e difícil.

Das recordações que guarda na sua 
atividade, uma situação que o marcou 
foi ter que tomar a decisão de parar 
umas manobras de reanimação numa 
criança, num acidente grave na EN 10, 
que envolveu doze vítimas – “isso 
marcou-me, foi duro e difícil”.
“Nós temos a missão de manter a 
vida, mas por vezes este objetivo 
não se consegue atingir e temos 
que decidir”, recorda.
Ao longo da vida de bombeiros, va-
mos subindo e vamos assumindo 
novos níveis de responsabilidades, 
em cada nível, disse, avaliamos os 
processos anteriores de maneira 
diferente.“No topo, no cargo de co-
mandante, há uma coisa que temos 
que fazer, de vez em quando, sair do 
cargo de comandante, e vir até cá 
baixo para percebermos as coisas. 
Senão o fizermos, de certeza abso-
luta, perdemos o sentido e o que se 
pretende disto tudo”, sublinha.

Há sempre alguma 
coisa que podemos 
melhorar

“Temos que fazer, sempre, a avaliação 
de todos os processos das operações. 
Insisto sempre nisso. É preciso ter 
sempre capacidade de melhorar. A 
operação pode correr bem, mas, de 
certeza absoluta há sempre alguma 
coisa que podemos melhorar”, afirma.
“Os nossos bombeiros trabalham 
muito bem, esforçam-se no terreno, 
mas, no final, temos que ter sempre a 
capacidade de rever toda a operação, 
e, serem eles o próprios a verificar 
se há processos a melhorar ou não”, 
refere.

São momentos que 
ficam marcados

José Figueiredo recorda que nesta 
sua vida de bombeiro os momentos 
de maior alegria foram – “os três ou 
quatro partos que já fiz. É muito giro. 
São momentos que ficam marcados. 
São aqueles momentos que sentimos 
como é válida a nossa missão.”
“A minha maior alegria é estar a co-
mandar este corpo de bombeiros”, 
afirma, acrescentando – “retirando 
as minhas alegrias familiares, como 
o nascimento das minhas filhas, por-
que a família é muito importante para 
gerir todos os equilíbrios, e, por vezes 
não é fácil”. José Figueiredo, continua 
a sonhar e a trabalhar, agora, está 
apostado na conclusão da sua licen-
ciatura ao nível da Proteção Civil, para 
tal está matriculado e a frequentar 
o ensino superior. 

José Figueiredo, Bombeiros Voluntários do Barreiro

«A minha maior alegria 
é estar a comandar este 
corpo de bombeiros»
“Para ser bombeiro é preciso aprender a viver assim, 
precisamos de aprender a viver com as angústias das outras 
pessoas, que não são as nossas”, sublinha José Figueiredo, 
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo 
de Salvação Pública.



Baía do Tejo conta com 
250 empresas nos seus 
espaços, entre o Barreiro 
e Seixal.
Sérgio Saraiva, do Conselho de Administração 
da Baía do Tejo, na Conferência sobre «O Novo 
Regulamento de Proteção de Dados», que de-
correu no Auditório do Museu Industrial da Baía 
do Tejo, divulgou que no último ano aquele es-
paço cultural do Parque Empresarial do Barreiro 
recebeu 1.700 visitantes.
O Administrador da Baía do Tejo, salientou que 
o Museu Industrial é o local adequado para aco-
lhimento deste evento, pelo seu significado no 
território, e, porque faz a ponte entre o passado 
e o futuro.
Recordou a importância do território do Parque 
Empresarial do Barrei e sublinhou que a Baía do 
Tejo é uma entidade com “peso na economia 
regional”, contando com 250 empresas nos seus 
espaços, entre o Barreiro e Seixal.
O Museu Industrial é o “salão nobre”, uma re-
ferência ao passado, mas, com estes eventos 
entra naturalmente no futuro.
Recordou que devido a eventos desta natureza, 

no último ano, o Museu Industrial recebeu 1.700 
visitantes.
Sérgio Saraiva, sublinhou a importância da Baía do 
Tejo no desenvolvimento da economia da região, 
abrindo espaços para as empresas, porque são 
elas que criam posto de trabalho.
Referiu que a AERLIS - Associação Empresarial 
da Região de Lisboa, vai instalar-se no Parque 
Empresarial do Barreiro.

António Ferreira de Carvalho, 
presidente da Direcção 
da AERLIS - Associação 
Empresarial da Região de 
Lisboa, na Conferência sobre 
«O Novo Regulamento de 
Proteção de Dados», que 
decorreu no Auditório do 
Museu Industrial da Baía do 
Tejo, divulgou a abertura de 
uma Delegação no Barreiro.

António Ferreira de Carvalho, recordou que a 
AERLIS é uma Associação sem fins lucrativos, 
que presta serviços às empresas e empresários, 
mantendo a funcionar uma «Loja do Empresário» 
que presta serviços, nomeadamente ao nível do 
mercado da internacionalização.
Salientou a promoção de debates, ações de 

formação, como esta que decorreu hoje sobre 
o novo regulamento de proteção de dados.
O presidente da AERLIS, sublinhou que este novo 
regulamento é um novo conceito, com alguma 
complexidade, mas é um reforço de segurança 
e privacidade     
Alertou para o facto de o incumprimento ser pas-
sível de sanções que podem corresponder a 4% 
do valor faturado pela empresa, no ano anterior.

AERLIS no Parque Empresarial 
do Barreiro

Nesta mesma sessão, Sérgio Saraiva, Admi-
nistrador da Baía do Tejo, que a AERLIS está a 
analisar com a Baía do Tejo, o espaço para as suas 
instalações no Parque Empresarial do Barreiro. 
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Vhils nasceu no Seixal e trabalha no Barreiro

4000 pessoas admiram 
em Paris a obra do autor 
do Mural na Baía do Tejo

Vão de 60 metros na Ponte Pedonal Barreiro – Seixal

«A APL está irredutível 
nesta sua posição»

Museu Industrial da Baía do Tejo no Barreiro

Recebeu 1.700 visitantes 
no último ano

Vai abrir Delegação da AERLIS no Barreiro

Ao serviço das empresas 
da região de Setúbal
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Segundo o jornal 
«Público», a obra de 
Vhils faz sucesso em 
Paris. Na inauguração 
da sua exposição 
estiveram no Centro 
Cultural Centquatre, 
4000 pessoas,
Alexandre Farto – Vhils - é dos mais reconhe-
cidos criadores de arte urbana, com sucessos 
em diversos pontos do mundo
Vhils nasceu no Seixal e trabalha no Barreiro, 
no Parque Empresarial da Baía do Tejo, onde 

tem o seu espaço de atelier, onde ele prepara as suas grandes obras.
Recentemente, na Rua da CUF, no Barreiro, Vhils criou o seu maior mural que é uma refe-
rência na nova Alameda que liga o Parque Empresarial da Baía do Tejo ao centro do Barreiro.
Em Paris, até dia 29 de Julho, a exposição «Fragmentos Urbanos», de Vhils uma referência 
para quem visitou a capital de França. 

Segundo salientou Rui Braga, vereador do 
Planeamento, na reunião da Assembleia 
Municipal do Barreiro, o processo da ponte 
de ligação pedonal entre o Barreiro e Seixal, 
aguarda a realização de uma reunião com 
a APL.
A passagem do vão da ponte de 40 para 60 
metros dá origem ao aumento de cerca de 
1 milhão de euros. 
O autarca referiu que sobre este projeto de 
ligação pedonal entre o Barreiro e Seixal, e 
outros assuntos, têm existido uma excelente 
relação com a Câmara Municipal do Seixal.
Rui Braga sublinhou que os projetos exis-
tentes e os estudos elaborados, foram 
apreciados pela APL – Administração do 
Porto de Lisboa.
Nos estudos desenvolvidos é projetado um 
vão da ponte com 40 metros, mas, no seu 
parecer técnico da APL exige que o vão da 
ponte tenha 60 metros.
“A APL está irredutível nesta sua posição”, 
salientou Rui Braga.

O autarca alertou que a mudança exigida 
pela APL origina um aumento do custo da 
construção da ligação pedonal, com uma di-
ferença em relação ao previsto, na ordem de 
um milhão de euros.
Rui Braga sublinhou que este assunto está 
sendo analisado em conjunto com a Câmara 
Municipal do Seixal e está pendente de uma 
reunião conjunta a realizar com a APL.
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Carla Marina, da Cooperativa Cultural Po-
pular Barreirense, referiu que a cooperativa 
aderiu a esta plataforma - «Plataforma 
Cívica BA6 - Montijo Não» - porque 
considera que a ação cultural deve ser 
no sentido da emancipação do homem, 
de forma que cada um perceba o mundo 
e sobre ele possa agir de forma critica, 
independente e livre.
Sublinhou que a cooperativa vê nesta 
plataforma uma causa.
Carla Marina interrogou sobre o silêncio 
que existem em torno do projeto de insta-
lação do aeroporto de Lisboa no Montijo.
Porque tem que ser construído com tanta 
urgência? –interrogou. 
Se vai haver consulta pública, salientou, as 
pessoas deviam ser informadas.
Recordou que existe um estudo do LNEC 
que aponta o Campo de Tiro de Alcoche-
te como a localização ideal para o novo 
aeroporto.

Participarem na 
Consulta Pública do 
Estudo de Impacto 
Ambiental

Manuel Fernandes, da Associação Barrei-
ro- Património, Memória e Futuro, alertou 
para a necessidade de discussão deste 
tema, nomeadamente sobre as ameaças 
do Aeroporto na BA6, em zonas como La-
vradio, Baixa da Banheira, Alhos Vedros, 
Vale da Amoreira, Fidalguinhos, Quinta do 
Conde, porque vão sentir mais os impactos 
do ruído e dos poluentes atmosféricos.
Referiu a importância do Movimento As-
sociativo abrir espaços de debates sobre 
estas matérias.
“É preciso preparar as pessoas para par-
ticiparem na Consulta Pública do Estudo 
de Impacto Ambiental”, disse.

Que significa o aeroporto no Montijo a 
médio e longo prazo?

José Encarnação, recordou que a demo-
cracia não é só votar e os eleitos que to-
mem as decisões que nos digam respeito, 
sem que exista a nossa participação.
Referiu que o aeroporto no Montijo é uma 
decisão do país e sobre este tema todos 
temos que avaliar os prós e os contras.
Sublinhou que a Plataforma Cívica BA6 - 
Montijo Não é desfavorável à localização 
proposta porque achamos que há solu-
ções melhores para a região e para o país.
Salientou que existe quem defenda a op-
ção do Montijo – “nós respeitamos” – mas 
o que se pretende é que sejam avaliados 
os impactos positivos e negativos, que se 
avalie se há ou não opções melhores. Não 
há verdades adquiridas, afirmou.  
Que significa o aeroporto no Montijo a 
médio e longo prazo? – interrogou, acres-
centando que as consequências do que 
se fizer nos dias de hoje vão perde.se no 
tempo.
José Encarnação equacionou os conceitos 

de desenvolvimento e crescimento, sa-
lientando que muitas vezes se confunde 
desenvolvimento com crescimento.
A finalizar deu a conhecer o «Manifesto», 
documento que é “a cara” da Plataforma 
Cívica BA6 - Montijo Não, e, “dá a nossa 
posição”.

Montijo vai destruir 
um ativo do turismo 
que é o Rio Tejo

No decorrer do debate, foram abordados 
diversos temas, salientando-se que esta é 
uma causa da população, acima de ques-
tões partidárias, os impactos são sobre 
todos os que vivem na região, sejam quais 
forem os seus partidos.
O aeroporto no Montijo vai destruir um 
ativo do turismo que é o Rio Tejo. 
Foi referido que os estudos do LNEC sobre 
a localização do aeroporto no Campo de 
Tiro de Alcochete deviam ser amplamente 
divulgados, porque esta era uma opção 
que estava consensualizada, até porque, 
o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa 
“é um inferno”.
Foi salientado que o aeroporto de Alco-
chete vai acabar por ser construído, se 
não avançar agora, foi dito, deve-se a 
pressões, nomeadamente do Porto que 
não quer que se faça um grande aeroporto 
em Portugal   

Debater o tema 
nas Assembleias 
Municipais

 
A criação da Plataforma Cívica BA6 - 
Montijo Não, foi consensualmente acei-
te, assim como o Manifesto, como base 
programática, ficando de até ao próximo 
dia 22 de Junho, o envio de contributos 
ou alterações, por todos os interessados.
O grupo promotor da Plataforma Cívica 
BA6 - Montijo Não, ficou com a missão 
de estabelecer contactos com todos os 
presidentes das Câmaras e das Assem-
bleias Municipais na Península de Setúbal, 
assim como com os partidos políticos com 
eleitos no distrito de Setúbal.
Vai ser dinamizada uma petição para que 
este tema do aeroporto na BA6 do Montijo, 
seja debatido na reunião da Assembleia 
Municipal. 
Ficou de ser agendada uma sessão pú-
blica para apresentação do texto final do 
Manifesto.

Recorde-se que a «Plataforma Cívica Ba6 
Não!» tem como subscritores iniciais: As-
sociação Barreiro- Património, Memória e 
Futuro; Associação de Colectividades do 
Concelho do Barreiro; Comissão de Uten-
tes dos Serviços Públicos do Barreiro e 
Cooperativa Cultural Popular Barreirense.

Contactos -
plataformacívicaba6não@gmail.com

Plataforma Cívica BA6 - Montijo Não

Vai avançar com petição para o tema ser 
debatido nas Assembleias Municipais
Realizou-se nas instalações da Cooperativa Cultural Popular 
Barreirense um Encontro aberto a todos os interessados, que 
teve como objetivo formalizar a constituição da «Plataforma 
Cívica BA6 - Montijo Não». Se vai haver consulta pública as 
pessoas deviam ser informadas

Associação dos Escoteiros de Portugal

Grupo 264 comemora 1º aniversário
O Grupo 264 do Barreiro, da Associação de Escoteiros de 
Portugal assinalou o seu 1º aniversário.

Um ano no decorrer do qual o Grupo 
cresceu, muito, e conta crescer ainda 
mais, envolvendo mais crianças e jo-
vens, para viveram a experiência do 
escotismo.
Refere uma nota que recebemos, que a 
atividade do Grupo ao longo deste ano 
foi marcada por momentos muitos bons 
e verdadeiramente inesquecíveis, mas 
também, foi atingida por momentos 
menos bons, devido aos sucessivos 
assaltos e furtos à sede social.
 “Deixaram-nos um pouco mais “pobres” 
mas nem por isso menos aguerridos.

Somos naturalmente assim, de sorriso na alma e no olhar perante as adversidades”, salientam.
. Neste aniversário viveram um momento dizem-nos de “nos levar às lágrimas, de felicidade”.
A @patrulha es´kotas 264 (Comissão Permanente de Pais) e amigos do grupo juntaram-se e ofereceram 
ao Grupo um conjunto de tendas.
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A inauguração foi marcada pela 
presença de largas dezenas 
de amigos e familiares, num 
evento, que é, sem dúvida, 
de ano para ano, tem vindo 

a afirmar-se numa das referências da 
ligação da escola à comunidade e na 
afirmação do Barreiro como uma cida-
de criativa. 
 

A escola não faz nada 
sem a família

Paulo Nunes, professor da Escola Se-
cundária de Casquilhos, Coordenador da 
9ª Coletiva de artes, ontem na abertura 
da exposição começou por agradecer a 
generosidade dos pais e dos amigos dos 
alunos, sublinhando que a presença dos 
pais e amigos é importante no processo 
da educação, onde o centro tem que ser 
o aluno.
“A escola não faz nada sem a família”, 
disse.

Um projeto digno do 
prestígio desta galeria

Paulo Nunes salientou que a realização 
anual da exposição coletiva de Artes é 
de grande importância para a Escola Se-
cundária de Casquilhos – uma iniciativa 

que tem 9 anos e para a qual sempre con-
tamos com o apoio da Câmara Municipal 
do Barreiro”.
Referiu que o AMAC – Auditório Muni-
cipal Augusto Cabrita é uma instalação 
municipal – “vocacionada para as artes”.
Sublinhou que a Coletiva de Artes – “é um 
projeto digno do prestígio desta galeria”, 
acrescentando que o seu valor não residia 
na qualidade de obras expostas, ocupan-
do todo o piso superior do AMAC, mas 
sim pela qualidade das obras expostas.
“Um dia não é suficiente para visitar 
e ver todas as obras da 9ª Coletiva de 
Artes”. disse.
Pedo Nunes, deixou o convite aos bar-
reirenses para visitarem a exposição, 
porque o objetivo é trazer a escola à 
comunidade, abrir este espaço das artes 
à comunidade, com relevo para os jovens, 
porque são eles o futuro da cidade.

Um exemplo da 
qualidade do nosso 
ensino

Sara Ferreira, vereadora da Câmara 
Municipal do Barreiro, responsável pela 
área cultural e educação, expressou a 
sua satisfação por estar presente no ato 
inaugural de uma exposição que é um 
exemplo da qualidade do nosso ensino, 

da escola e da educação que temos no 
nosso concelho.
Referiu o facto de nos trabalhos expostos, 
os jovens artistas demonstrarem a sua 
visão sobre temas de atualidade como 
a igualdade de género ou a violência 
doméstica.
Salientou que o AMAC, como espaço de 
excelência da vida cultural da cidade só 
tem sentido com os jovens.

Trazer os trabalhos 
para fora da escola

Luís Rino, Director do Agrupamento de 
Escolas de Casquilhos, expressou o seu 
orgulho por ser Director deste agrupa-
mento de escolas, referindo que esta ini-
ciativa merece ser visitada e divulgada 
por toda a comunidade.
“É importante expor os trabalhos dos 
alunos e trazer os seus trabalhos para 
fora da escola”, disse.
Salientou que este é um exemplo como 
no Agrupamento das Escolas de Cas-
quilhos se desenvolve um trabalho de 
grande qualidade e a sua realização é 
um contributo para dar uma imagem 
consolidada da escola na comunidade.

Uma marca na 
comunidade

De referir que a Coletiva de Artes da 
Escola Secundária de Casquilhos teve 
início em 2008, então na antiga Galeria 
Municipal do Barreiro (situada na Av. 
Alfredo da Silva).
Desde 2005 esta grande mostra dos tra-
balhos dos alunos de artes visuais dos 
“Casquilhos” tem acontecido na Galeria 
de Exposições do AMAC – Auditório Mu-
nicipal Augusto Cabrita.
Esta 9ª Coletiva de Artes é o resultado de 
mais um ano de trabalho desenvolvido 
por alunos e professores do Curso de 
Artes Visuais da Escola Secundária de 
Casquilhos.
Como disse Paulo Nunes, nesta expo-
sição estão presentes trabalhos de alu-
nos do 12º ano, que concluem e deixam, 
desta forma a sua marca, igualmente os 
alunos do 11º ano, que para o ano cá es-
tarão a despedir-se e dos alunos do 10º 
ano que  recebem o testemunho de  dar 
continuidade a esta iniciativa…mostrar 
a criatividade da escola à comunidade 
barreirense.

9ª Coletiva de Artes

Mais de 120 obras  
dos alunos de Casquilhos   

Coral TAB e Russkii Klub
Uma noite com ritmo e a 
perfeição da «simbiose» 
entre as vozes e a dança  

No Auditório da Escola Secundária de Santo André, 
realizou-se um Concerto do Coral TAB, dirigido 
pelo Maestro Manuel Gonçalves,  em parceria com 
Russkii Klub, danças de salão, dirigido por Marina 
Popova.
O evento integrado nas iniciativas que ao longo 
do ano visam assinalar o 25º aniversário do Coral 
TAB - Coral dos Trabalhadores das Autarquias do 
Barreiro.

Uma noite muita viva, cheia de juventude, cor, luz som, 
um dos muitos exemplos que marcam a criatividade 
do concelho do Barreiro, a terra que muitos teimam em 
permanentemente em afirmar, que aqui, não acontece 

nada, não se faz nada…
Como bem salientou Marina Popova, no final do espetáculo foi 
perfeita a «simbiose» que se viveu naquele cruzamento entre 
o Coral TAB e o Russkii Klub (grupo que tem como base para os 
seus treinos o Futebol Clube Barreirense).
O Coral TAB, como sempre, encheu o coração de felicidade, aquela 
que se sente nos nervos, tocando por dentro, com os sons a dar 
vida a sentimentos. 
O Russkii Klub foi uma agradável surpresa, não conhecíamos o 
trabalho que realizam, muito ritmo, muita alegria, muita jovialidade, 
com coreografias e guarda roupa, com estética, num jogo intenso 
de luz, cor e sonoridade, onde o corpo humano é central na beleza 
e no ritmo.
Um espetáculo que começou com a «Chegada ao Cais», 
tango argentino, passou para o «Summertime», cha cha cha, 
deslumbrante, com cadência, seguiu-se o Coral TAB, com o timbre 
que encheu a noite, numa sucessão de momentos marcantes 
de grande beleza.
A encerrar aquela «simbiose», feita de rumba, de cha cha cha 
e, por fim, com chave de ouro, aquele paso doble, que todos os 
que assistiram vão guardar, nas memórias, aquelas que juntam 
as tradições, a cultura, a musicalidade, os movimentos – a festa. 
Apetecia-me mesmo entrar no coro e gritar: Olé!
Fernando Antunes, presidente da Direcção do Coral TAB, recordou 
a história do grupo, feito de muito momentos inesquecíveis, referiu 
as atividades que estão a decorrer visando assinalar os 25 anos 
de vida e divulgou as próximas iniciativas, nomeadamente, em 30 
de Junho, no AMAC, o concerto com a Banda barreirense «BON 
SAUVAGE»,

Federico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
presente no evento, saudou o Coral TAB pelo seu aniversário.

No Auditório Municipal Augusto Cabrita esteve patente a 9ª Coletiva de Artes 
da Escola Secundária de Casquilhos, com cerca de 120 obras, naquela que 
foi a maior coletiva, após 9 anos de realização desta iniciativa cultural e de 
valorização das artes no concelho do Barreiro e na região.
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Candidatura à inscrição no Património Cultural Imaterial da UNESCO
Técnicas de construção e reparação das embarcações do 
estuário do Tejo no Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos

Na intervenção de Rui Garcia, pre-
sidente da Câmara Municipal da 
Moita, quando da apresentação da 
candidatura, o autarca recordou que 

em 1980 a Câmara Municipal da Moita decidiu 
adquirir o Varino Boa Viagem, um ato pioneiro 
de intervenção em defesa do património.
Recordou que por essa época, dezenas de 
embarcações jaziam numa lenta decompo-
sição ao longo das margens do Rio.
Sublinhou a relação única do território do 
Concelho da Moita com o Tejo, que marcou 
o modo de vida, os hábitos, as tradições, ou 
seja, a cultura das gentes do concelho.

Um património vivo

Rui Garcia salientou o grande e persistente es-
forço conjunto, das associações náuticas, dos 
proprietários de embarcações, de inúmeras 
pessoas individualmente, das autarquias que 
tornou possível salvaguardar este património 
cultural material e imaterial. 
“Um património vivo, que liga o presente 
à História e garante a perenidade da nossa 
identidade coletiva; e que afirma um potencial 
de futuro, pois demonstra a capacidade de 
encontrar nestes novos tempos as condições 
de atracão e sustentabilidade que garantem 
a sua continuidade”, afirmou.

Metade dos barcos típicos 
no estuário do Tejo

O edil referiu que no concelho da Moita se 
desenvolveu e consolidou o mais amplo e 
mais dinâmico movimento de salvaguarda e 
promoção do património cultural ribeirinho 
e dos barcos típicos. 

“É aqui que se concentra cerca de metade 
dos barcos típicos hoje a navegar no estuário 
do Tejo. É aqui que a Marinha do Tejo”, disse.

Último estaleiro de 
construção naval em 
madeira

“E é também no nosso Concelho que se 
mantém vivo um elemento fundamental 
para a continuidade dos barcos típicos do 
Tejo: o último estaleiro de construção naval 
em madeira do Estuário do Tejo e, aliás, um 
dos últimos do país – o estaleiro do Mestre 
Jaime Costa, em Sarilhos Pequenos”, Subli-
nhou Rui Garcia.

O autarca recordou que em 2003, a UNESCO 
aprovou a Convenção para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial, uma resolução 
que desempenhado um papel cada vez mais 
relevante na defesa da identidade cultural das 
comunidades locais.

Manifestação cultural única

Neste contexto Rui Garcia, afirmou que o pa-
trimónio cultural flúvio-marítimo, material e 
imaterial, do Estuário do Tejo tem no Concelho 
da Moita uma presença que marca a História 
e configura a identidade do concelho.
“Os barcos típicos do Estuário do Tejo são uma 
manifestação cultural única, um património 
inestimável onde se conjugam as ancestrais 
raízes históricas”, disse.

Património Cultural 
Imaterial

A Câmara Municipal da Moita decidiu promo-
ver a inscrição das técnicas de construção 
e reparação de embarcações tradicionais do 
estuário do Tejo no Estaleiro Naval de Sa-
rilhos Pequenos no Inventário Nacional do 
Património Cultural Imaterial, para de seguida 
apresentar a candidatura deste património 
à inscrição na Lista do Património Cultural 
Imaterial que requer medidas urgentes de 
salvaguarda, da UNESCO.”. disse o edil.

Projeto Moita  
Património do Tejo

“Estamos convictos que este será um con-
tributo de grande importância para a sal-
vaguarda das embarcações tradicionais do 
Estuário do Tejo, enquanto património vivo, 
não só do Concelho da Moita como de toda 
a região”, salientou.
“Estamos convictos que o Projeto Moita Pa-
trimónio do Tejo é o passo seguinte, natural 
e necessário, do caminho iniciado há mais 
de três décadas, o caminho da recuperação 
do Tejo, de salvaguarda do seu património 
e de regresso à vivência do Rio como fator 
de desenvolvimento social, ambiental e eco-
nómico do Concelho, da Região e do País”, 
afirmou Rui Garcia. 
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A Câmara Municipal da Moita decidiu promover a 
inscrição das técnicas de construção e reparação 
de embarcações tradicionais do estuário do Tejo no 
Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos no Inventário 
Nacional do Património Cultural Imaterial, para de 
seguida apresentar a candidatura deste património à 
inscrição na Lista do Património Cultural Imaterial que 
requer medidas urgentes de salvaguarda, da UNESCO.

Inscrever no 
Inventário 
Nacional do 
Património 
Cultural Imaterial

Dezenas de 
embarcações 
jaziam numa lenta 
decomposição


