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40 ANOS DO 25 DE ABRIL – 30 ANOS DE CIDADE – 50 ANOS JJB 
TEMAS CENTRAIS DAS FESTAS DO BARREIRO 2014
«Precisamos de alegria, convicções e sonho»
afirmou Carlos Humberto, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, na abertura das Festas
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FESTAS DO BARREIRO
Vai ser retomada tradição da «Benção do Rio»
CARLOS HUMBERTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, MANIFESTOU O DESEJO DE PROSSEGUIR O CAMINHO DOS ÚLTIMOS 
ANOS, DE FORMA A ENVOLVER ENTIDADES NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS, PARA QUE ESTAS – “SEJAM CADA VEZ MAIS AS FESTAS DA  
CIDADE, DO CONCELHO E CADA VEZ MENOS AS FESTAS DA CÂMARA”.

Em conferência de imprensa, realizada na Aca-
demia de Xadrez do Barreiro, foi apresentada a 
programação que vai dar vida às Festas do Bar-
reiro que irão realizar-se entre 8 e 17 de Agosto.

Construir a cidade com todos

Regina Janeiro, vereadora responsável pela área 
cultural, que preside à Comissão de Festas, com-
posta por 14 entidades, sublinhou a vontade da 
Câmara Municipal do Barreiro em promover o 
“envolvimento das instituições” na organiza-
ção das Festas do Barreiro, no âmbito de um 
modelo de trabalho que visa “construir a cidade 
com todos”.
A autarca sublinhou que a União de Freguesias do 
Barreiro e Lavradio é um dos parceiros na promo-
ção do evento e recordou que a linha gráfica, este 
ano, foi o resultado de um «concurso de ideias».

Cinco concertos com bandas do Barreiro

No âmbito da programação do «Palco das Marés», 

foi salientada a presença de The Gift, Quim Bar-
reiros, Cais Sodré Funk Connection, entre outros.
Por outro lado, Regina Janeiro, referiu a realização 
de cinco concertos com bandas do Barreiro, no-
meadamente – Caelum’s Edge e Bom Sauvage, 
finalistas no EDP Live, e a banda «Cruzados», 
assim como a tradicional presença da Banda 
Municipal do Barreiro.
Referenciou o espectáculo «Roda Magica», diri-
gido a público infantil e direccionado para divulgar 
a nova «roda dos alimentos».
A autarca sublinhou que a programação do «Pal-
co das Marés» é financiada por entidades que 
“apostam no Barreiro”.

Mostra Empresarial e Institucional

Regina Janeiro, salientou que a recente realização 
das obras na Avenida da Praia, com a recupe-
ração da zona ribeirinha, vai originar um novo 
desenho na implantação das festas e contribui 
para “rentabilizar a relação com o rio”.
A MEI – Mostra Empresarial e Institucional, para 

além da presença de empresas e instituições, vai 
ter exposições que abordam os temas centrais 
das Festas deste ano – 40 anos do 25 de Abril, 
30 anos da cidade do Barreiro e 50 anos dos 
Jogos juvenis do Barreiro. 
No espaço das festas existirá a zona destina-
da às Tasquinhas, ao Artesanato, o Espaço Ju-
ventude e Desporto, para além dos tradicionais 
divertimentos.

«Sardinhada» no dia 14 de Agosto

Regina Janeiro, divulgou que os horários do co-
mércio, no período das Festas do Barreiro, será 
alargado.
Referiu a realização da «Sardinhada» no dia 14 
de Agosto, a partir das 19 horas.
A autarca salientou a realização do Concurso de 
Gastronomia Ribeirinha.

Retomar a tradição da «Benção do Rio»

O tradicional programa religioso também irá 
realizar-se promovido pela Reitoria de Nª Srª 
do Rosário, estando agendada a Procissão em 
honra da padroeira do Barreiro para o dia 15 de 
Agosto, pelas 18 horas.
Regina Janeiro, sublinhou o facto de este ano 
ser retomada a tradição da «Benção do Rio».
  
Voltar o concelho para o rio

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro, agradeceu a todas entidades que 
integram a Comissão de Festas, às entidades 
que colaboram e aos residentes da zona envol-
vente das festas pela compreensão – “pelos 
incómodos”.
O edil sublinhou o facto das obras realizadas na 
zona ribeirinha – “tornarem o espaço mais agra-
dável” e contribuírem para - “voltar o concelho 
para o rio”.
“As festas beneficiam com esta requalificação” 
– disse.

Cada vez mais as festas da cidade

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
manifestou o desejo de prosseguir o caminho 
dos últimos anos, de envolvimento de entidades 
na organização das festas, de forma que estas 
– “sejam cada vez mais as festas da cidade, do 
concelho e cada vez menos as festas da Câma-
ra”, que naturalmente continua a atribuir o apoio 
logístico e financeiro.

Festas do Barreiro podem crescer muito mais

A propósito dos custos financeiros, Regina Janei-
ro, defendeu que as “Festas do Barreiro podem 
crescer muito mais”, porque – “já foram mais 
caras e já tivemos menos receitas”.
Recorde-se que na última reunião pública da 
Câmara Municipal do Barreiro, a autarca, subli-
nhou que o orçamento das Festas de 2014 ronda 
os 135 mil euros, sendo menos de 50 mil euros 
assumidos pelo município.

Manter essa tradição do 15 de Agosto

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
recordou que as Festas do Barreiro, ao longo 
dos anos realizaram-se em diferentes locais, 
mas, ultimamente fixaram-se em torno do 15 
de Agosto.
“Manter essa tradição do 15 de Agosto parece 
adequado” – disse.
Recordou que este é um tempo de férias e 
muitos barreirenses espalhados pelo país e 
pelo mundo, visitam a terra para contactar 
familiares e amigos.
“Apesar das dificuldades que o mundo atra-
vessa, conflitos a nível mundial que não sa-
bemos como vão acabar, deixo o convite para 
que nos visitem e aos barreirenses para que 
convivam e conversem, visitem a Avenida da 
Praia, o Passadiço de Alburrica, venham ver a 
nova requalificação e um Barreiro que queremos 
cada vez melhor” – referiu Carlos Humberto.
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NA ABERTURA DAS FESTAS DO BARREIRO 2014
«Precisamos de alegria, convicções e sonho»  
afirmou Carlos Humberto, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
AS FANFARRAS DAS DUAS CORPORAÇÕES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO – SUL E SUESTE E SALVAÇÃO PÚBLICA – DERAM 
O MOTE PARA A ABERTURA DAS FESTAS DO BARREIRO 2014. NUM RECINTO REQUALIFICADO E NUM ESPAÇO MODELARMENTE ORGANIZADO 
ESTÃO A DECORRER AS FESTAS DO BARREIRO 2014, ATÉ AO PRÓXIMO DIA 17 DE AGOSTO.

Após a presença simbólica das duas fanfar-
ras do Bombeiros, seguiu-se a cerimónia 
de abertura das festas, com a presença de 
diversas entidadese personalidades da vida 
local, vereadores de todas as forças politicas 
e presidentes de Juntas de Freguesia.   

Marquem pela positiva uma mudança

Maria Fernanda Ventura, da Comissão de 
Festas do Barreiro, ontem à noite, na ceri-
mónia de abertura das Festas do Barreiro 
2014, expressou o desejo que as Festas 
deste ano – “marquem pela positiva uma 
mudança”.
Recordou que a Comissão é composta por 
14 associações e que os temas centrais das 
festas são as comemorações dos 40 anos do 
25 de Abril, os 30 anos da cidade do Barreiro 
e os 50 anos dos Jogos Juvenis do Barreiro.

O sonho de fazer melhor

Maria Fernanda Ventura, sublinhou que 
este ano “este ano é um ano especial para 
todos”, referindo que as Festas decorrem 
num “espaço requalificado” que abre ca-
minho para que se concretize “o sonho de 
fazer melhor”.
Sublinhou que para a realização das Festas 
é de “vital importância o apoio da autarquia” 
e dos seus trabalhadores.
“Desfrutem das festas que são vossas” – 

referiu, acrescentando – “sintam orgulho 
com o que se faz na nossa terra” e afirmando 
que devemos “ter orgulho do Barreiro”.

Festas são construídas por vós e são para 
todos vós

Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, agradeceu o contri-
buto de todos que deram o seu “esforço” 
para construir as Festas do Barreiro 2014.
“As Festas são construídas por vós e são 
para todos vós” – referiu.
Recordou o facto de as festas decorrerem 
num “espaço requalificado” e “mais exi-
gente”.
O autarca salientou que a “requalificação da 
zona ribeirinha” é um projecto em curso e 
“vai continuar”.
“Esse é o nosso desejo e convicção” – re-
feriu.

Havemos de passar as dificuldades

O presidente da Câmara Municipal do Barrei-
ro sublinhou que “vivemos tempos difíceis e 
mesmos angustiantes” que contribuem para 
gerar “dificuldades imensas e complexas”.
Sublinhou que “o povo português tem ex-
periência e percurso de vida” que perante 
as dificuldades – “constrói soluções”.
“Havemos de passar as dificuldades e os 
obstáculos, é preciso intervir e construir” 
– salientou.

Momentos de alegria

O autarca expressou o desejo que “os mo-
mentos de festa ajudem a ultrapassar as 
dificuldades” e que sejam um contributo 
para dar ânimo
“Venham às Festas do Barreiro e convivam. 
Precisamos de alegria, convicções e sonho, 
que as Festas do Barreiro ajudem a termos 
momentos de alegria” – sublinhou o edil.
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FOTO REPORTAGEM

Festas do Barreiro – ponto de encontro 
com as vivências da cidade
AS FESTAS DO BARREIRO SÃO SEMPRE UM PONTO DE ENCONTRO, DE CONVÍVIO E DIVERTIMENTO. AQUI FICAM UM REGISTO DE UMA DAS NOITES 
DE FESTA QUE TROUXE MILHARES DE PESSOAS AO RECINTO DAS FESTAS, AGORA REQUALIFICADO E APROXIMANDO A CIDADE DO RIO.
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Bandas do Barreiro no Palco das Marés
Cruzados, MariaCaffe, Caelum’s Edge e Bon Sauvage

Concerto com «The Gift»
Uma multidão marcou 
primeiro dia de festa

Divulgada coleção de dez postais do Barreiro

Uma imagem por dia

Uma novidade no Palco das Marés foi a presença  da «pra-
ta da casa», as bandas Cruzados, MariaCaffe, Caelum’s 
Edge e Bon Sauvage, e também a Noite de Fados, com José 
Guerreiro (fadista), Manuel dos Santos (guitarra), António 
Cardoso (viola), a Banda Municipal do Barreiro e o espec-
táculo infantil Roda Mágica.
Os Cruzados, uma banda que toca música rock portuguesa 
e recria alguns dos êxitos dos anos 80 até aos dias de hoje.
MariaCaffe, desde o início a intenção foi criar um projecto 
de originais, no qual todos, sem excepção, contribuem com 
composições suas para a banda.
Caelum’s Edge, uma banda de Space Rock do Barreiro con-
quistou o 1º lugar do EDP live Bands 2014 e o 2º lugar a nível 
nacional do Hard Rock Rising Competition 2013. 
Bon Sauvage, um grupo de amigos juntou-se para gravar 
algumas dezenas de canções que se escondiam lá para 
trás no tempo. 

Rostso/CMB
Fotos - CMB

As Festa do Barreiro arrancaram na passada sexta-feira, 8 de agosto, com uma enchente. 
Os muitos visitantes passearam pelos vários espaços do recinto e lotaram a assistência 
do concerto inaugural do Palco das Marés, com os The Gift. 
O espetáculo da banda de Alcobaça, a comemorar 20 anos de existência, foi o ponto 
alto do primeiro dia de festa.
Um ambiente de festa, de encontro de gerações…o Barreiro a vibrar!

No âmbito das Festas do Barreiro 2014, a Câmara Municipal do Barreiro lançou uma 
coleção de 10 postais alusivos ao Concelho – um por dia. 
Os postais com distribuição gratuita podem ser obtidos no Secretariado da MEI - 
Mostra Empresarial e Institucional. 
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Concurso de Gastronomia Ribeirinha 

Autarquia aberta a conversar sobre  
alteração de data e modelo de prémios
DESDE O DIA 30 DE JULHO ESTÁ A DECORRER A 16ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE GASTRONOMIA RIBEIRINHA DO BARREIRO QUE CONTA COM A 
PARTICIPAÇÃO DE SETE RESTAURANTES.

No decorrer da conferência de impren-
sa para apresentação do programa das 
Festas do Barreiro 2014, Carlos Hum-
berto, presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro, manifestou disponibilidade 
para conversar com os agentes da res-
tauração sobre o futuro do Concurso 
de Gastronomia Ribeirinha.

Construir soluções com a restauração

O autarca foi interrogado pela co-
municação social sobre a participa-
ção limitada a sete restaurantes no 
Concurso de Gastronomia Ribeirinha, 
tendo sido referido que os participan-
tes consideram que uma das razões 
para essa realidade está ligada ao 
facto do período em que o evento é 
concretizado, assim como também 
salientarem ser pouco aliciante o tipo 
de prémio atribuído.
O autarca sublinhou que a realização 
do Concurso neste período tem como 
finalidade fazer coincidir com as Fes-
tas do Barreiro.
No entanto, referiu Carlos Humber-
to, a disponibilidade da autarquia em 
“construir soluções com a restaura-
ção”.
“Estamos disponíveis para conver-
sar” – disse.

Não fechamos a porta a nada

Igualmente, sobre os prémios atribuí-
dos, o presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro, referiu que apesar dos 
“condicionalismos” para a atribuição 
dos prémios “não fechamos a porta 
a nada”.

“É uma questão de vermos questões 
mais adaptáveis  para responder aos 
anseios” – comentou.
O presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, expressou a vontade de – 
“no futuro construir a solução com as 
pessoas que pretendam encontrar a 
solução mais ajustada”.

Os pitéus do Concurso

“Caril de Polvo”, “Robalo à Pescador”, 
“Feijoada de Choco”, “Pataniscas de 
Choco com Arroz de Amêijoas”, “Ten-
táculos de Polvo à Lagareiro com Ba-
tatinhas a Murro e Grelos Salteados”, 
“Cataplana Mista de Peixe do Rio” e 
“Lombo de Corvina à Azinheira Velha” 
são as iguarias possíveis de degustar 
por todos os interessados, que, no 
período de realização do Concurso, 
que decorre em paralelo com as Fes-
tas do Barreiro.
Participam no evento os restaurantes 
“A Tasca da Galega”, “Leão D’Ouro”, 
“Moet Lounge Tapas & Bar”, “Petiscos 
do Céu”, “Praia Norte – Lounge Bar”, 
“Verde Minho” e “Zeppelin”.
O Júri desta 16ª edição, recorde-se, 
será composto pelos chefes Celso 
Dias e Irene Pimenta, Fátima Santos, 
Representante da Entidade Regional 
de Turismo da Região de Lisboa (ERT-
-RL) e um Representante da CMB.
A Entrega de Prémios desta edição 
está agendada para 15 de agosto.
O Concurso de Gastronomia Ribei-
rinha visa a divulgação da gastro-
nomia ribeirinha do Concelho, com 
base nos produtos originários dos 
rios Coina e Tejo.
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