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BAIXA DA BANHEIRA UMA TERRA
QUE É PRODUTO DO SÉCULO XX
Construímos após o 25 de 
Abril uma terra diferente

BB Blues Fest na Baixa Banheira 
Cartaz com o melhor da nova geração 
de blues a nível nacional e mundial 
. Litlle G Wevil dos EUA e A Contra Blues de Espanha, 
são presenças confirmadas
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ROTEIRO DA FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA

Estabelecidos contactos
com mais de 300 pessoas
. Movimento Associativo importante papel social
. Barão & Costa uma referência na região

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, num 
balanço ao Roteiro da Freguesia da  Baixa da Banheira, 
salientou que as dificuldades económicas das pessoas 
reflectem-se no comércio local e na procura no Mercado 
de Abastecimento Público.

VER DIRECTAMENTE OS PROBLEMAS E SITUAÇÕES

Depois de Alhos Vedros, o Roteiro das Freguesias, promovido 
no âmbito do Programa de Gestão Participada “Reforçar 
a Democracia, Preparar o Futuro”, foi dedicado à Baixa da 
Banheira, tendo decorrido entre 25 e 28 de março.
Rui Garcia, Presidente da Câmara Municipal da Moita, num 
encontro com os órgãos de comunicação social, sublinhou 
a importância dos contactos de proximidade, com a popu-
lação e com os diversos agentes locais, os quais permitem 
“ver directamente os problemas e situações”, assim como 
“conhecer as actividades que desenvolvem”.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO IMPORTANTE PAPEL SOCIAL

O autarca salientou que nos tempos difíceis que estão sendo 
vividos registam-se dificuldades quer ao nível da activi-
dade económica, quer ao nível do Movimento Associativo.
Rui Garcia refere a “grande dinâmica e actividade do Movi-
mento Associativo e Popular” que pela sua acção – “de-

senvolve um importante papel social que é fundamental 
para agregação das pessoas e convívio”.
Salientou “o papel fundamental” da Junta de Freguesia e 
Câmara Municipal nas parcerias que mantém com as as-
sociações.

BARÃO & COSTA UMA REFERÊNCIA NA REGIÃO

Rui Garcia, referiu a empresa «Barão & Costa», cuja ac-
tividade ao nível comercial marca o tecido económico da 
freguesia da Baixa da Banheira – “é uma empresa pujante 
que continua  fazer investimentos”, sendo uma referência 
para as pequenas e médias empresas da região.
Sublinhou que a empresa «Barão & Costa» assume o seu 
papel social apoiando as actividades das associações.

ACÇÕES DE PROMOÇÃO DOS MERCADOS

O presidente da Câmara Municipal da Moita salientou as 
dificuldades existentes ao nível da procura no Mercado de 
Abastecimento Público – “ali as dificuldades são grandes”.
Recordou que a Câmara Municipal reduziu as taxas na ordem 
dos 40% no ano 2014, mas, acrescentou – “não há nada 
que substitua o poder de compra das pessoas”, perante 
esta situação, disse, “não há comércio que resista”.
O autarca divulgou que a Câmara Municipal vai procurar 

dinamizar acções de sensibilização e promoção dos Merca-
dos, porque – “são espaços de proximidade, com qualidade 
e preços com nível concorrencial”.
“Os hábitos de consumo afastam as pessoas dos mercados 
tradicionais” – referiu.

CENTRO DE SAÚDE CONTINUA A SER UMA NECESSIDADE

Rui Garcia, no balanço do Roteiro pela freguesia da Baixa da 
Banheira, referiu os contactos mantidos com as Comissões 
de Moradores e Comissões de Utentes de Saúde.
“O novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira continua a 
ser uma necessidade por concretizar” – salientou o autarca.
O presidente da Câmara Municipal da Moita, disse, que no 
âmbito do Roteiro, os problemas dos espaços públicos, 
foram das situações mais registadas.
“Não temos condições de responder a tudo, a redução de 
pessoal e a situação financeira, geram dificuldades, que 
vamos procurando resolver em parceria com a Junta de 
freguesia” – disse.

ESTABELECIDOS CONTACTOS COM MAIS DE 300 PESSOAS

Nuno Cavaco, presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, salientou que o «Roteiro das 
Freguesias» é uma acção positiva promovida pela Câmara 
Municipal da Moita.
“Não vejo nada mais democrático, estas relações directa 
com as pessoas, que nos colocam os problemas, que nos 
tratam por tu. Esta é uma excelente iniciativa” – referiu.
Recordou que ao longo dos dias de Roteiro foram estabe-
lecidos contactos “com mais de 300 pessoas e mais de 
uma dezena de entidades”, permitindo dialogar com as 
pessoas e entidades sobre as dificuldades e conhecer as 
questões de proximidade.
“Ambas as autarquias são geridas pela CDU e este método 
de trabalho dá motivação e permite ir mais além” – subli-
nhou o autarca.
O próximo «Roteiro das Freguesias» vai realizar-se em 
Maio, na freguesia de Gaio-Rosário.
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FESTIVAL BB BLUES É UMA MARCA  DA BAIXA DA BANHEIRA

Colocar o «Blues» como marca da actividade 
musical e cultural na região e no país
Rui Guerreiro, da Associação BB Blues 
Portugal, numa sessão realizada no Fo-
rum Cultural José Figueiredo, na Baixa 
da Banheira, referiu que “em sequência 
do trabalho realizado para o Festival BB 
Blues, a dimensão e a importância do festi-
val, justificou a criação de uma associação 
vocacionada, que tendo o Festival como 
âncora, possa realizar um trabalho regu-
lar na Baixa da Banheira” de promoção e 
divulgação do blues.
Essa a razão para a  criação da Associa-
ção BB Blues Portugal, fundada no dia 1 de 
Dezembro de 2013.

PROMOVER O BLUES ENQUANTO FORMA 
DE EXPRESSÃO CULTURAL

Rui Guerreiro, recordou que o «Festival BB 
blues» nasceu no movimento associativo, 
e, na sua opinião, faz sentido a criação de 
uma associação cultural vocacionada, numa 
perspectiva de promover um trabalho de 
proximidade.
“Temos um plano de intenções para o ano 
2014, visando promover o blues enquanto 
forma de expressão cultural” – referiu.
Salientou que estão pensadas a realiza-
ção de actividades ao nível da formação, 
divulgação e discussão.

REVITALIZAR O ESPAÇO
DO CAFÉ CONCERTO

Neste contexto a Câmara Municipal da 
Moita vai disponibilizar, o espaço do Café 
Concerto do Forum Cultural José Manuel 
Figueiredo, onde, no 2º sábado de cada mês, 
irá decorrer um Ciclo de Blues.
“Este é um contributo para revitalizar o 
espaço do Café Concerto, manter vivo e 
conectar com a população do festival ao 
longo do ano”, sublinhou.
 “Queremos ser actores da promoção 
cultural do concelho, com os municípios 
dos arredores e na Área Metropolitana de 
Lisboa” – referiu Luis Guerreiro.

CRIAR UMA PONTE ENTRE O BLUES
E A BAIXA DA BANHEIRA

Dúlio Canário, da Associação BB Blues Por-
tugal, recordou as origens do Festival BB 
Blues, cuja primeira edição remonta ao ano 
2012, que contou apenas com a participa-
ção de bandas portuguesas, no entanto, no 
na segunda edição no ano 2013, o Festival 
já registou a presença de nomes do blues 
de referência internacional
Dúlio Canário, sublinhou que – “o festival 
cresceu em número de dias e em quantida-
de de bandas, alcançando uma visibilidade 
mediática”.

Sublinhou que a Associação BB Blues 
Portugal não vai centrar a sua actividade 
apenas na música, pretende dinamizar uma 
componente cultural.
“Queremos criar uma ponte entre o blues 
e a Baixa da Banheira” – salientou.
Recordou que as origens do blues foi em 
zonas dos Estados Unidos da América de 
residência de populações carenciadas e a 
Baixa da Banheira tem essa matriz na sua 
génese.
João Figueiredo, da Associação BB Blues 
Portugal, recordou que ao longo da sua his-
tória a música sempre marcou presença na 
vida da Baixa da Banheira – “Há sempre 
músicos, há sempre grupos, há uma cultura 
musical na Baixa da Banheira”.

FESTIVAL BB BLUES É UMA MARCA

Nuno Cavaco, presidente da União de Fre-
guesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, sublinhou quer a Baixa da Ba-
nheira é uma terra de”gente que arregaça 
as mangas e trabalha”, uma terra de gente 
que “gosta de fazer coisas para os outros”.
“Somos uma terra que faz coisas, somos 
uma terra feita do trabalho de muita gen-

te”- disse.
Nuno Cavaco sublinhou que o Festival BB 
Blues tem que se tornar – “uma imagem 
da nossa terra”.

“Temos que criar uma marca da Baixa da 
Banheira, o Festival BB Blues é uma marca” 
– disse o autarca.
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BAIXA DA BANHEIRA UMA TERRA QUE É PRODUTO DO SÉCULO XX

Construímos após o 25 de Abril 
uma terra diferente
.  Homenageados cinco ilustres banheirenses
A freguesia da Baixa da Banheira foi criada em 1967 pelo 
Decreto-Lei n.º 47.513, de 26 de Janeiro. 
O Executivo da União de Freguesias da Baixa da Banhei-
ra e Vale da Amoreira promoveu a comemoração do 47º 
aniversário da freguesia, no  dia 26 de Janeiro, numa ce-
rimónia  que decorreu no Salão da Junta de Freguesia da 
Baixa da Banheira.

HOMENAGEM A CINCO ILUSTRES BANHEIRENSES

Dando sequência a uma deliberação, aprovada por unani-
midade, na  VII Assembleia de Organismos Populares de 
Base, nesta mesma sessão foram homenageados cin-
co ilustres banheirenses:  Raul Coelho, Luciano Carreira, 
Fernando da Veiga Nunes, João José da Silva e o António 
Presumido. 

A VONTADE DE FAZER EM CONJUNTO

Nuno Cavaco, presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, sublinhou que em cada 
momento da história da Baixa da Banheira – “está a von-
tade de fazer em conjunto”, uma terra que cresceu assim 
no – “fazer em conjunto”
“Ao olharmos para trás vemos o muito que foi feito”- disse.
“Foi assim que nasceram as colectividades e a história da 
Baixa da Banheira funde-se com a história do seu Movi-
mento Associativo” – sublinhou Nuno Cavaco. 

COLECTIVO ORGANIZADO QUE LUTA POR UMA TERRA 
MELHOR

Nuno Cavaco, a propósito dos cinco banheirenses ho-
menageados, referiu que – “são o que são porque fomos 
todos nós que os fizemos assim”, acrescentando que os 
homenageados são “um exemplo de um colectivo orga-
nizado que luta por uma terra melhor”.
“Estas homenagens devem continuar” – disse, referindo 
que “muitos outros existem que devem ser homenagea-
dos”.

LUTAR CONTRA A EXTINÇÃO DAS FREGUESIAS E DOS 
CONCELHOS

O presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, sublinhou que nos tempos actuais é 
necessário – “falar do 25 de Abril, das freguesias e das 
nossas vidas”, porque – “passados 40 anos de Abril, 
somos confrontados com opressão”.
“Por mais que queiram destruir o país, ninguém mais cerra 
as portas que Abril abriu” – afirmou.
Nuno Cavaco salientou que é necessário – “defender o 
Poder Local” e “lutar contra a extinção das freguesias e 
dos concelhos que estão ameaçados”. 
  
UMA TERRA QUE É PRODUTO DO SÉCULO XX

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, re-

cordou que a Baixa da Banheira é uma terra que “assinala 
a diferença em relação a outras terras”, porque “é uma 
terra que é produto do século XX, produto do desenvol-
vimento industrial”.
“Baixa da Banheira é uma terra de operários, é  uma terra 
que nasceu do nada, essa génese faz com que a Baixa da 
Banheira, seja uma terra de trabalhadores, de operários 
e de pensionistas” - disse.

CONSTRUÍMOS APÓS O 25 DE ABRIL UMA TERRA DI-
FERENTE

Recordou Rui Garcia que a “história do Movimento Asso-
ciativo confunde-se com a história da Baixa da Banheira 
– “há uma ligação indissociável entre o seu passado e o 
que foi construído ao longo dos tempos”.
“Uma terra onde não havia planeamento urbano, não 
havia jardins. Quem queria estar num jardim ia para o 
Barreiro”- disse. 
“Hoje, a Baixa da Banheira é outra coisa, construímos após 
o 25 de Abril uma terra diferente”- referiu.

TEMOS UMA DEMOCRACIA EMPOBRECIDA

Rui Garcia, recordou que o 25 de Abril – “foi feito contra 
os que nos oprimiam” e, hoje, “40 anos depois temos que 
perguntar se existe democracia, que é o governo do povo”.
“Hoje, temos uma democracia empobrecida” - disse, 
lançando o apelo para – “voltar a erguer um governo 
verdadeiramente democrático”.

ESTAMOS A COMEMORAR O ANO ZERO DAS REGIÕES
 
João Lobo, Presidente da Assembleia Municipal da Moita,  
sublinhou que vivemos num “processo de retrocesso”, 
marcado pela “extinção das freguesias” de dificuldades 
para as freguesias e municípios.
Recordou que a Constituição define três níveis de poder 
local – freguesias, municípios e regiões.
Quanto à regiões sublinhou que “após 40 anos” do 25 de 
Abril, - “estamos a comemorar o ano zero”.
“Há um recuo na democracia, nos direitos dos trabalhadores 
e grandes conquistas do 25 de Abril” – disse.
João Lobo, salientou que a Baixa da Banheira – “é uma 
terra que nunca desistiu”.
“Temos que continuar a resistir e a não desistir” – afir-
mou o autarca.
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Raul Coelho foi um dos homenageados, um homem que 
pertence a várias Sociedades Científicas e Associações e 
ao logo da sua vida foi nomeado por várias vezes e agra-
ciado com várias homenagens. 

Raul Augusto de Carvalho Coelho, nasceu em 13 de Abril 
de 1931, em Paranhos da Beira. 
Licenciou-se me Medicina e Cirurgia em Julho de 1960 
pela Faculdade de Medicina de Lisboa – Hospital de Santa 
Maria. 
Iniciou a sua atividade como médico no Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 
Em 1961/62 frequentou e concluiu com aprovação o curso 
de Medicina Sanitária no Instituto Superior de Higiene 
Dr. Ricardo Jorge. 

ESPECIALIZOU-SE EM PEDIATRIA EM 1976

Raul Coelho fez o Serviço Militar Obrigatório e esteve em 
Angola como Oficial Médico de 1963 a 1965, o que lhe 
valeu um louvor. 
Em 1967, concorreu e foi nomeado, Médico do 3º Partido 
Municipal da Moita, com sede na Baixa da Banheira. 
Foi Médico do Dispensário Materno-Infantil em Alhos 
Vedros e Baixa da Banheira. 
Especializou-se em Pediatria em 1976 com aprovação 
por unanimidade. 
Foi nomeado Autoridade Sanitária Concelhia em 1986. Tem 
várias especializações e fez vários regimes de voluntariado. 

DELEGADO CONCELHIO DE SAÚDE

Foi membro da Comissão de Honra das Comemorações 
do Tricentenário da elevação da Moita a Vila, coordenador 
e responsável pela saúde escolar concelhia, colaborando 
em dezenas de projetos na área da saúde. 
Foi Delegado Concelhio de saúde nomeado em Junho de 
1994 e membro da Comissão Municipal da Protecção Civil 
nomeado em 1995. 

AGRACIADO COM VÁRIAS HOMENAGENS

Foi membro ativo da Comissão de Obra da Associação 
de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira aquando da 
obra da sua sede social. 
É Presidente da Assembleia-geral da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Alhos Vedros, atualmente no seu 4º mandato. 
Raul Coelho pertence a várias Sociedades Científicas e 
Associações e ao logo da sua vida foi nomeado por várias 
vezes e agraciado com várias homenagens. 

FORMAÇÃO DO SER HUMANO COMO SER INTEGRAL

Raul Coelho, felicitou o Movimento Associativo por pro-
mover a homenagem a diversos cidadãos, sublinhando 
que – “o Movimento Associativo Popular é uma obra 
valiosa, de grande prestigio desenvolvimento da cultura 
e na formação humana”.

“O Movimento Associativo Popular promove a elevação 
do ser humano como ser no seu todo, contribui de for-
ma notável para a formação do ser humano, como ser 
integral” - disse.
“Ser distinguido por vós – Movimento Associativo Popular 
– é um regozijo, é uma vaidade que agradeço reconheci-
damente” – sublinhou Raul Coelho. 

UM BUSTO DE RAUL COELHO

No final do evento, evocativo do 47º aniversário da fre-
guesia da Baixa da Banheira e da homenagem prestada 
a cinco cidadãos promovida por decisão da Assembleia 

Dos Organismos Populares de Base da Vila da Baixa da 
Banheira, foi descerrado um busto de Raul Coelho, na es-
cadaria das instalações da Junta de Freguesia da Baixa 
da Banheira.
“Uma homenagem para perpetuar a sua pessoa” – referiu 
Daniel Figueiredo, vereador da Câmara Municipal da Moita 
e autor da escultura.
Raul Coelho, emocionado, expressou a sua gratidão.  

Os cinco cidadãos homenageados foram :Raúl Coelho, 
Luciano Carreira, João José da Silva, Fernando da Veiga 
Nunes e António Presumido.

BUSTO DE RAUL COELHO NA FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA   

«Uma homenagem para perpetuar a 
sua pessoa»
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No âmbito do 47º aniversário da freguesia da Baixa da Banheira, no concelho da Moita, o Movimento Associativo Popular da Vila da Baixa da Banheira 
prestou homenagem a cinco cidadãos cuja actividade foi relevante para a comunidade.



Distrito de Setúbal faz a diferença no país na participação 
das mulheres na vida pública 

Presença da Mulher no Poder Local tem 
expressão na Península de Setúbal 

Numa sessão que decorreu na Baixa da 
Banheira, para apresentação dos livros, 
integrados no projecto «Governação Local 
no Feminino»,  Nuno Cavaco, presidente da 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira,  abriu a sessão e expressou 
a satisfação de ter sido prestado apoio pela 
freguesia para a concretização deste projecto.
Regina Marques, do Movimento Democrático 
das Mulheres, no decorrer da apresentação 
dos livros, integrados no projecto «Gover-
nação Local no Feminino», sublinhou a 
importância dos estudos realizados para 
afirmação da mulher “no espaço territorial” 
e a participação da mulher na vida pública.

É A INSATISFAÇÃO QUE NOS FAZ LUTAR

“O que tem sido feito na Península de Setúbal 
pela participação da mulher, com uma elevada 
presença nas autarquias” – referiu Regina 
Marques é um exemplo de “boas práticas”.
“As mulheres estão em todas as esferas do 
Poder Local, as mulheres são uma força viva 

no Poder Local” – sublinhou.
“Não estamos satisfeitas com aquilo que 
conseguimos, mas é a insatisfação que nos 
faz lutar” – disse a dirigente do MDM.
Na sua opinião – “as mulheres têm muita 
dificuldade em participar”.

OBRA DEDICADA A CONCEIÇÃO MORAIS

Regina Marques referiu que a edição das duas 
obras apresentadas – “Um mapeamento das 
boas práticas na região de Setúbal” e “Topo-
nímia no Feminino na Região de Setúbal” - “ 
foi um trabalho exaustivo”.
O livro dedicado à toponímia salientou per-
mitiu  - “um olhar sobre a cidade” e descobrir 
onde estão as mulheres nas ruas, recordando 
que esta obra foi dedicada a Conceição Morais 
– “com um carinho especial, uma mulher do 
25 de Abril, uma dirigente do MDM”.

MARIA LAMAS NO PANTEÃO NACIONAL 

A dirigente do MDM, divulgou que o Movi-

mento Democrático das Mulheres, deu inicio 
a um processo com o objectvo de concretizar 
uma proposta que visa colocar  Maria Lamas 
no Panteão Nacional, pelo seu legado na luta 
das mulheres, pela sua acção.
“Maria Lamas é o rosto feminino da luta pela 
defesa das mulheres, na defesa do género 
humano”.
Na sua opinião a presença de Maria Lamas 
no Panteão Nacional – “é tornar os nossos 
valores democráticos em valores nacionais”. 

APELO ÀS FREGUESIAS E MUNICÍPIOS

Regina Marques lançou um apelo às Juntas 
de Freguesia, Assembleias de Freguesia, 
Câmaras Municipais e Assembleias Muni-
cipais, para que expressem a sua opinião e 
se associem à acção do MDM, dando o apoio 
à concretização da proposta que pretende 
dar relevo nacional a Maria Lamas que se 
destacou como mulher de cultura e na vida 
politica.  

PRESENÇA DA MULHER NO PODER
LOCAL TEM EXPRESSÃO NA PENÍNSULA 
DE SETÚBAL 

Rute Pina, Coordenadora da edição das duas 
obras apresentadas, sublinhou que a obra 
– “Um mapeamento das boas práticas na 
região de Setúbal”, permite um reconheci-
mento da importância da mulher no Poder 
Local, permitindo concluir que a Península de 
Setúbal – “é uma região onde o poder local 
tem a maior expressão do país em rostos de 
mulheres dedicadas à causa pública”.
Referiu que percentagem nacional de Presi-
dentes de Câmara Municipal do sexo feminino 
é de 7,5% -“bastante baixa”, no Distrito de 
Setúbal a percentagem situa-se nos 30,8%.
Sublinhou que a obra para além dos con-
junto de dados estatísticos, dá a conhecer 
percursos e vida de mulheres “dedicadas à 
causa pública” na Península de Setúbal, com 
base em testemunhos e histórias de vida.

UM TRABALHO FEITO COM AMOR

Sobre a obra “Toponímia no Feminino na 
Região de Setúbal”, Rute Pina, referiu que 
“não foi um trabalho fácil” concretizar o le-
vantamento toponímico.
“Deu muito trabalho fazer o livro, mas este 
é um trabalho feito com amor”, disse.
Referiu que foi um trabalho dedicado a des-
cobrir o que muitas mulheres fizeram e que 
razões motivaram “dar o nome de alguém” 
a uma rua da terra, e qual “a importância e 

significado de alguém na vida das terras”.
Descobrir, neste levantamento toponímico 
– “a presença das mulheres nas terras”, e 
“saber o que fizeram estas mulheres e fo-
ram tantas”.
  
ESTAMOS A RECUAR NO 
TEMPO COM ESTA CRISE

Lara Paisana, da União de Freguesias da Bai-
xa da Banheira e Vale da Amoreira, referiu a 
importância da mulher nos órgãos de Poder 
Local, defendendo que – “haja muitas mais 
que façam a diferença”.
As mulheres que são mães, enfermeiras, 
cozinheiras – “fazem a diferença”.
Referiu que, nos dias de hoje – “há mães 
que precisam de trabalhar, mulheres que 
querem ser mães”.
“Estamos a recuar no tempo com esta cri-
se” – salientou. 

AFIRMAÇÃO DAS MULHERES 
NA GOVERNAÇÃO

Helena Gregório, da União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, referiu  
que – “no distrito de Setúbal a presença das 
mulheres no Poder Local contribuiu para a 
afirmação das mulheres na governação”.
“Isto acontece porque as mulheres se iden-
tificam com as forças politicas” – disse. 

CDU DE SETÚBAL CERCA 
DE 50% SÃO MULHERES 

Vivina Nunes, Vereadora da Câmara Municipal 
da Moita, sublinhou que o “projecto politico 
da CDU faz a diferença no país”, por essa 
razão, o Distrito de Setúbal é aquele no país 
– “onde há mais mulheres”.
“A CDU como força politica dominante valo-
riza o papel das mulheres” – disse.
Recordou que nas listas da CDU de Setúbal 
– “cerca de 50% são mulheres”. 
A Vereadora da Câmara Municipal da Moita 
recordou o papel importante do MDM, nos 
últimos 40 anos, na afirmação – “das mu-
lheres enquanto pessoas e a trabalhar pela 
liberdade” e pelos valores conquistados com 
o 25 de Abril.
Vivina Nunes, sublinhou que na acção politica 
e na vida – “só faz sentido trabalharmos em 
conjunto com os homens”.
“O nosso distrito faz a diferença no país” – 
sublinhou.
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LIVRO «CONSTELAÇÕES VIVAS»

«Criar uma ponte entre o blues e a 
Baixa da Banheira»
A GRÃONAUTA ASSOCIAÇÃO E O BB BLUES FEST, NO FORUM JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO, NA BAIXA DA BANHEIRA, MOITA, APRESENTARAM 
O LIVRO “CONSTELAÇÕES VIVAS”.
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Como referiu Dúlio Canário, da Associação BB Blues Por-
tugal, nos projectos que a associação pretende dinami-
zar para além da dimensão musical, perspectiva  – “uma 
componente cultural”.
“Queremos criar uma ponte entre o blues e a Baixa da 
Banheira” – salientou Dúlio Canário.
A edição do livro“Constelações Vivas,” pela grãonauta, 
insere-se nessa estratégia.

CONSTELAÇÃO COLECTIVA QUE É ESTA COMUNIDADE

João Figueiredo, da Grãonauta Associação e fundador do 
BB Blues Fest, referiu o livro “Constelações Vivas”, é uma 
obra que – “conta a história desta constelação colectiva 
que é esta comunidade”, num registo que disse “começa 
nos anos 30 e vai até aos anos 70”.
O livro contém um conjunto de registos fotográficos da his-
tória da Baixa da Banheira, entrelaçadas com testemunhos 
na primeira pessoa da vida quotidiana durante as primeiras 
décadas de existência da Vila.

HÁ SEMPRE UMA CULTURA MUSICAL

O lançamento do livro associado à apresentação da As-
sociação BB Blues Portugal, enquadra-se nas dinâmicas 
culturais da jovem associação, que foi criada, tendo com 
principal missão, a promoção do Blues, enquanto forma 
de expressão musical e cultural, que tem como actividade 
âncora a realização anual do BB Blues Fest, este ano na 
sua 3ª edição.
“Ao longo da história da Baixa da Banheira há sempre mú-
sica, há sempre grupos, há sempre uma cultura musical” 
– refere João Figueiredo.

EU NÃO NASCI AQUI, NASCI NO ALENTEJO

A apresentação do livro foi motivação para diversas per-
sonalidades presentes, recordarem momentos diversos da 
vida da comunidade, dos tempos sem saneamento básico 
e sem rede de águas, dos banhos nas águas do Rio Tejo, 
das corridas na praia.
“Eu não nasci aqui, nasci no Alentejo, estou aqui há 60 anos, 
tenho 67” – referia um dos presentes.

PASSO A FAZER PARTE DA HISTÓRIA 
DA BAIXA DA BANHEIRA

José Vera, dirigente do Ginásio Atlético Clube, da Baixa da 
Banheira, - “era a minha segunda casa” – expressou a sua 
satisfação por ver editado o seu testemunho na obra edi-
tada – “passo a fazer parte da história da Baixa da Banheira 
ao estar presente neste livro”.
Lançou um apelo à recuperação do monumento a Zeca 
Afonso, propondo uma nova localização, de forma a evitar 
que seja vandalizado.

NUNCA FOI UMA TERRA MADRASTA PARA NINGUÉM

José Guerreiro, sublinha que – “a Baixa da Banheira, pela 
história que eu conheço, nunca foi uma terra madrasta para 
ninguém, este é o mais alto predicado da Baixa da Banheira”.
Recordou que tem na sua convivências – “adversários 
de ideias” , mas isso, - “nunca interferiu na amizade e no 
respeito”.
“O amigo é aquele que chega quando os outros se foram 
embora e às vezes até quem não esperamos” – sublinhou.

NÃO HÁ BANHEIRENSES UNS DE 1ª E OUTROS DE 2ª

Nuno Cavaco, presidente da União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira, recordou que esta terra – “foi 
o trabalho de muita gente”, aqui – “não há banheirenses, 
uns de 1ª e outros de 2ª”.
“Somos uma terra muito rica, onde há muita gente que vale. 
Este livro é um tributo aos que serviram esta terra – “aos 
que estão connosco  e aos que já não estão connosco”.

FOI AÍ QUE NASCEU A FORÇA DE ABRIL

Daniel Figueiredo, vereador da Câmara Municipal da Moita, 
recordou a importância e a força do Movimento associativo 
na Baixa da Banheira.
“Foi aí que as pessoas se juntaram para resolver problemas, 
as pessoas juntavam-se nas colectividades, criando de 
forma colectiva, em contraste com o que existia na so-
ciedade” – sublinhou.

“Foi aí nesse movimento que saiu essa força que deu origem 
ao 25 de Abril” – disse.

FAZER EM CONJUNTO FAZEMOS BEM

“A Câmara da Moita fica contente por nascer uma asso-
ciação, porque, isso, nos dias de hoje, é um estímulo” – 
salientou o autarca.
Referiu que ao trabalhar com o Movimento Associativo a 
Câmara Municipal reconhece que está – “a fazer em con-
junto e ao fazer em conjunto fazemos bem”.
“Este equipamento municipal existe para ser um serviço 
público” – sublinhou.



RETOMAR AS SEIS FREGUESIAS NO CONCELHO DA MOITA

Objectivo de projecto - lei entregue
na Assembleia da República

Rui Garcia, presidente da Câmara Munici-
pal da Moita, no decorrer da assinatura dos 
Protocolos de Delegação de Competências 
da Câmara Municipal da Moita nas quatro 
Juntas de Freguesia do concelho, referiu 
que os mesmos têm por finalidade criar 
condições de trabalho às freguesias que 
– “estão a ser asfixiadas, os seus meios 
e seus recursos estão sendo amputados”.
No auditório do Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo, na Baixa da Banheira, realizou-se 
a cerimónia de assinatura dos Protocolos 
de Delegação de Competências da Câma-
ra Municipal da Moita nas quatro Juntas de 
Freguesia do concelho.

Governo não cumpre a lei

João Miguel, Presidente da Junta de Fre-
guesia da Moita, no decorrer da cerimónia 
sublinhou que o “governo não cumpre a lei” 
e tem “cortado o apoio às freguesias, isto é 
entrava o trabalho das freguesias, dá mais 
competências e cria mais dificuldades”.
Recordou que no concelho com a redução de 
seis para quatro freguesias, hoje, os eleitos 
nas freguesias têm mais dificuldades em 

dar resposta às populações.
“Estamos a trabalhar com uma grande falta 
de meios” – sublinhou.

Fazíamos metade das coisas que fazemos

O autarca salientou que se não fosse o pro-
tocolo de delegação de competências da Câ-
mara nas freguesias, as juntas de freguesia 
apesar da vontade teriam muita dificuldade 
em concretizar as acções que desenvolvem, 
porque – “temos pouco meios”.
É o apoio que existe por parte da Câmara 
Municipal da Moita que permite realizar tra-
balho – “sem este protocolo não fazíamos 

metade das coisas que fazemos”.
Sublinhou que as verbas transferidas cor-
respondem a – “metade dos orçamentos 
das juntas de freguesia”.

Faz falta a regionalização

João Miguel, referiu que as juntas de fre-
guesia consideram que – “faz falta em todo 
o território do país que avance a regionali-
zação”, e acrescentou – “queremos que as 
freguesias voltem ao povo”, de forma que 
no concelho da Moita as freguesias extintas 
sejam de novo uma realidade.

Juntas estão sendo asfixiadas

Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal 
da Moita, referiu que o protocolo tem por 
finalidade criar condições de trabalho às 
freguesias que – “estão a ser asfixiadas, 
os seus meios e seus recursos estão sendo 
amputados”.
Sublinhou que a realização desta iniciativa 
de assinatura pública dos protocolos tem 
por objectivo – “alertar a população e dar 
visibilidade ao trabalho realizado pelas fre-

guesias”.
“As juntas fazem um trabalho indispensá-
vel” – afirmou. o autarca.

Parceria Câmara- Juntas é indispensável

Rui Garcia recordou que a delegação de com-
petências cria condições para que as juntas 
possam prestar melhor serviço à população, 
porque pela sua proximidade dão respostas 
rápidas de forma mais simples e prática.
“A parceria entre as juntas de freguesia e 
a a Câmara é indispensável” -. sublinhou, 
porque permite – “a poupança de recursos 
e meios.
“Não nos resignamos a este percurso de 
amputação e empobrecimento do Poder 
Local” – sublinhou.

Retomar as seis freguesias no concelho

O presidente da Câmara Municipal da Moita 
salientou que deu entrada na Assembleia da 
República  um projecto-lei que visa recupe-
raras seis freguesias do concelho da Moita.
“Esperamos que aqueles que não concor-
daram com a extinção das freguesias assu-
mam as suas responsabilidade”- sublinhou.

De referir que a sessão começou com a pro-
jecção de um vídeo dedicado à história do 
Poder Local, sua caracterização e tipologia 
de acção antes e depois do 25 de Abril.
Recorda-se a diversidade de acções rea-
lizadas pelo Poder Local na valorização da 
vida das populações.

Momento cultural com a 
criatividade das freguesias

Após a assinatura do protocolo foi vivido um 
momento cultural com a presença do Grupo  
Coral Alentejano «O Sobreiro» - da Baixa 
da Banheira; a Banda Musical do Rosário 
e Marcha de Sarilhos Pequenos; o grupo 
de teatro Vale’arte – do Vale da Amoreira;  
as Danças Medievais do Allieusvetus – de 
Alhos Vedros e a Escola de Dança da Ca-
pricho Moitense – da Moita.

Um agradável momento cultural, bem cons-
truído, dinâmico, que permitiu, com a “prata 
da casa”, aos presentes proporcionar uma 
“viagem” pelas «seis freguesias do concelho 
da Moita, com base na criatividade da vida 
associativa.
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«(..)SEM ESTE 
PROTOCOLO NÃO 
FAZÍAMOS METADE 
DAS COISAS QUE 
FAZEMOS»
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