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«A necessidade das novas instalações é imperiosa e inadiável»

DO PENTEADO À MOITA - UMA VILA ALI TÃO PERTO E TÃO LONGE

A necessidade de ser construída 
uma passagem pedonal
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A Junta de Freguesia da Moita tem nos seus objectivos 
para o actual mandato concretizar a construção da nova 
sede, que ficará localizada num terreno junto ao antigo 
Quartel dos Bombeiros ao lado do Parque Municipal e 
Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça.

Necessidade das novas instalações é imperiosa

João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita, 
referiu ao jornal «Rostos» que até ao final do mandato 
as novas instalações serão construídas.
O autarca lamentou que apesar dos esforços e contactos 
efectuados no sentido de serem obtidos apoios financei-
ros para concretizar este investimento, nenhuma porta 
foi aberta.
A actual sede da Junta de Freguesia da Moita funciona 
num 1º andar, situação que não permite acesso a cidadãos 
com deficiência.
“A necessidade das novas instalações é imperiosa e 
inadiável”, sublinha João Miguel.

Uma honra intervir neste projecto na minha terra

Pedro Costa de Araújo, arquitecto, natural da Moita, é o 
responsável pelo projecto, refere-nos que as novas ins-
talações irão ocupar uma área de cerca de 40 m 2, serão 
dois pisos. No piso zero, será a zona de atendimento, uma 
área de exposições e uma Sala Multiusos. No 1º piso, serão 
os Gabinetes e área de Arquivo.
“Foi para mim uma honra intervir neste projecto, na mi-
nha terra e isso deu-me uma responsabilidade maior de 
pensar e planear aquele espaço”, sublinha Pedro Araújo.

Dar uma visão de modernidade

“Não foi fácil. Foi um exercício difícil enquadrar o equipa-
mento naquele espaço emblemático onde existe o Parque 
Municipal e a Biblioteca.
A minha primeira preocupação foi dar uma visão de mo-
dernidade e proporcionar uma apresentação dos serviços 
com transparência, com fácil acesso aos serviços e às 
áreas de exposição e multiusos ”, sublinha 
“Na organização espacial tentou-se que o edifício contem-
plasse resposta a todos os serviços que são prestados 
à população”, refere Pedro Araújo.

Gosto de trabalhar aqui na minha terra

Pedro Araújo, tem o seu Gabinete de Arquitectura na Moita, 
há 12 anos, já realizou outros projectos na vila. É o autor do 
projecto do Restaurante Baía do Tejo, na Praia do Rosário.
O seu Gabinete desenvolve projectos na Área Metropoli-
tana de Lisboa – “mas gosto de trabalhar aqui na minha 
terra e gosto destes desafios”.
“Tenho muito orgulho em ter o meu Gabinete aqui na 
Moita”, sublinha.
João Miguel, presidente da Junta de Freguesia da Moita, 

refere – “já conhecemos há muito o trabalho do Arqui-
tecto Pedro”.
“Nós quando decidimos avançar com a construção da 
nova sede, pensamos que um edifício da Moita tinha que 
ter como autor uma pessoa da Moita. Demos toda a liber-
dade para criar e pensar o espaço. Estamos satisfeitos”, 
sublinha o autarca. 

Investimento na ordem dos 300 mil euros

Refira-se que as novas instalações da Junta de Freguesia 

da Moita correspondem a um investimento na ordem dos 
300 mil euros
“Perante a inexistência de financiamentos, o executivo 
da Junta de Freguesia tomou a decisão de avançar para 
a construção das novas instalações, por sentir que tal 
será um beneficio para a comunidade e estruturante para 
o trabalho futuro”, refere João Miguel.
“Temos procurado fazer uma gestão com muito rigor e 
muita poupança, para construirmos a nova sede recor-
rendo a meios próprios” – sublinha.

NOVAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA 

Um projecto que aposta na modernidade
. Investimento na ordem dos 300 mil euros



No concelho da Moita, afirmam os seus 
habitantes, existe uma mistura de cultura 
de sabores que vão do Alentejo ao Algarve, 
passando pelas Beiras e um pouco por 
todo o país.
A caldeirada de enguias ou de peixe do rio 
são as especialidades muito apreciadas, 
mas uma especialidade reconhecida como 
um produto de referência é a «Ferradura».

Uma especialidade da Moita

A Câmara Municipal da Moita tem procu-
rado promover o bolo «Ferradura», com 
uma especialidade da Moita.
O bolo «Ferradura» começou a ser pro-
duzido há cerca de 40 anos.
João Miguel, presidente da Junta de Fre-
guesia da Moita, levou-nos ao encontro 
das pastelarias e dos criadores desta 
delícia moitense.
São três pastelarias locais que ao longo 
de 40 anos estão envolvidas na produ-
ção do bolo «Ferradura»: «O Trevo», «Os 
Fidalgos» e «Madrugada».

A Casa Mãe da Ferradura

Doria Mira, é a gestora da Pastelaria 
«Madrugada», onde há 40 anos nasceu 
a «Ferradura» - “esta é a casa mãe da 

Ferradura”, refere com um sorriso nos 
olhos.
“Continuamos a produzir a Ferradura. Aqui 
tem o nosso toque. Sabe, na massa, cada 
um dá o seu próprio toque”, comenta, 
como quem está a esconder um segredo 
entre o que se diz e não diz.
“Nos dias de hoje, a Ferradura está sempre 
a siar quentinha”, acrescenta.
“De manhã este é o bolo principal da casa”, 
refere.
“A Câmara da Moita tem feito o máximo 
possível para promover a Ferradura como 
um produto da Moita”, sublinha Doria Mira.   

A receita do bolo é minha

Amândio Campos, foi o criador da «Fer-
radura, é natural de Odemira, mas vive na 
Moita há 41 anos. Quando era o proprietá-
rio da Pastelaria Madrugada – “num tem-
po que não havia nada na Moita, aquela 
pastelaria era uma novidade, era ali que 
começavam os namoricos”.
“Havia muitos bolos mas o mais consu-
mido era o Pastel de Nata”, refere.
“Decidi criar um bolo que fosse consumido 
ao pequeno almoço e essa experiência 
pegou. A Ferradura ficou famosa e tornou-
-se um bolo de referência”, sublinha.
Depois Amândio Campos vendeu a Pas-

telaria e abriu a Pastelaria «Os Fidalgos», 
no ano de 1977, onde continuou a produ-
zir a «Ferradura» - “a receita do bolo é 
minha, na massa e no recheio”, sublinha, 
notando-se um brilho nos seus olhos.
“A Câmara aposta em transformar a Ferra-
dura num doce típico da Moita e nós temos 
colaborado, vamos a todo o lado quando 
nos pedem”, salienta.

Fazer o melhor com o meu trabalho

Beto Figueiredo, da Pastelaria «O Trevo», 
que abriu no ano de 1985, também produz 
o bolo tradicional da Moita.
Refere que tem participado em diversas 
iniciativas promovidas pela Câmara Mu-
nicipal da Moita e na Bolsa de Turismo, 
em Lisboa.

Na nossa conversa comenta a sua pai-
xão pela pastelaria – “Ser pasteleiro é ir 
buscar ao nosso consciente o que mais 
gostamos. Sinto-me bem nesta profissão 
e todos os dias gosto de pensar e no fazer 
o melhor com o meu trabalho”, sublinha.
“A Ferradura é um bolo muito importante 
para o concelho da Moita”, refere.

Registo do doce «Ferradura»

A Câmara Municipal da Moita já está 
a dinamizar o processo de registo da 
«Ferradura» como doce característico 
do concelho e aposta na promoção re-
gional, com a colaboração da colaboração 
da ADREPES, para ser referenciado como 
doce na região.

Registos
DEZEMBRO DE 2015

3

«CONTINUAMOS A PRODUZIR A 
FERRADURA. AQUI TEM O NOSSO 

TOQUE. SABE, NA MASSA, CADA  
UM DÁ O SEU PRÓPRIO TOQUE»

«FERRADURA» UM BOLO DE REFERÊNCIA NA MOITA

Uma história com 40 anos a deliciar os moitenses
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JEZELDE ZABELO DESCOBRIU O FADO AOS 60 ANOS

«As pessoas na Moita gostam muito de fado» 
Jezelde Zabelo, nasceu na Moita, em 14 de Abril  de 
1947, concelho onde sempre viveu, uma vida ligada 
ao mundo agrícola, no Pinhal da Areia.
Um produtor agrícola, cuja actividade diária come-
çava às 2h30 da manhã, no Mercado Abastecedor 
do Barreiro, onde comercializava os seus produtos.
“Nunca me interessei pelo fado”, refere na nossa 
conversa, ali, na Praça da República, no centro da 
Moita.

Eu tinha uma grande vontade de ser avô

Tinha 60 anos, quando nasceu o seu primeiro neto 
– David – um acontecimento que viveu com muita 
intensidade. Escreveu um poema dedicado ao seu 
neto. 
“Eu tinha uma grande vontade de ser avô”, refere,
Uma noite estava a jantar numa casa de fados, no 
Montijo, e surgiu o convite para cantar um fado. 
“Eu nunca tinha cantado. Insistiram para eu cantar. 
Cantei o fado que escrevi para o meu neto”, recorda.
Refere que no final o guitarrista disse-lhe – Ven-
ceu-nos mas não nos convenceu”. Então pergun-
tei-lhe: “Porquê”. Ele respondeu: “Se foi a primeira 
vez que cantou acompanhado, foi muito bom”.
Jezebelde Zabelo, fala-nos emocionado desse 
acontecimento.

Nunca mais parei de cantar

Refere que, após esse momento há cerca de três 
anos, nunca mais voltou a cantar o fado, até que, 
noutra noite numa tertúlia de fado, foi convidado a 
cantar.
Estava aberto um caminho que nunca tinha pensa-
do ou sonhado.
“Eu não tinha tempo, a minha vida era toda para o 
trabalho que me ocupava plenamente”, salienta.
Agora, aposentado, descobriu o fado e dedica-se ao 
fado com paixão.
“Nunca mais parei de cantar. Estou em todas para 
ajudar, é para Lares de Terceira Idade, Igrejas, colec-
tividades, lá vou sempre com o Nélio Nunes e ou-
tros, sempre em voluntariado”, comenta.

Hoje para mim o fado significa tudo

Este mês editou o seu CD - «Memórias», dois fados 
com letra própria, um dedicado ao seu neto, outro à 
sua terra natal - Moita.
“Hoje para mim o fado significa tudo, onde há fado lá 
estou. Isto é um mundo, onde conheço muitas pes-
soas e faço amizades”, sublinha.

Após a nossa conversa, na viagem de carro, escu-
tamos a sua voz, no seu CD, que nos ofereceu com 
amizade.
“É uma recordação para os meus filhos e meus ne-
tos”, salienta. 

Uma voz trinada, que sente o fado e vibra ao rimo da 
viola e da guitarra. Apetece-me mesmo dizer: “Ah 
fadista!”.

As pessoas na Moita gostam muito de fado

Todas as 5ª feiras, lá está no Tapas, na Praça de Toi-
ros da Moita. “As pessoas na Moita gostam muito 

de fado”, refere.
Jezelde Zebelo, fez a 4ª classe, na Moita, dedicou a 
vida à agricultura, uma vida de trabalho.  
Dedica-se ao fado com uma enorme entrega, vi-
vendo com intensidade esta paixão que descobriu 
aos 60 anos.

S. P.

«NUNCA MAIS PAREI DE CANTAR. ESTOU EM TODAS PARA 
AJUDAR, É PARA LARES DE TERCEIRA IDADE, IGREJAS, 

COLECTIVIDADES, LÁ VOU SEMPRE COM O NÉLIO NUNES 
E OUTROS, SEMPRE EM VOLUNTARIADO»
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DO PENTEADO À MOITA - UMA VILA ALI TÃO PERTO E TÃO LONGE

A necessidade de ser construída 
uma passagem pedonal

A povoação do Penteado, no concelho da 
Moita, está ali, paredes meias com o centro 
da vila.
Nos últimos tempos a Junta de Freguesia da 
Moita tem vindo a efectuar um investimento 
no sentido de melhorar as acessibilidades, 
com a construção de passeios.  

João Miguel, Presidente da Junta de Fre-
guesia da Moita, no local, mostrou-nos os 
diversos locais onde tem vindo a realizar-se 
a intervenção da autarquia no sentido de 

proporcionar aos cerca de 1.000 habitantes 
daquela zona rural, melhores acessibilidades 
pedonais.
“Já construímos mais de 800 metros de 
passeios. E, para o ano vamos construir 
mais cerca de 400 metros”, refere o autarca.

Melhorar as acessibilidades

“Temos vindo a realizar este trabalho ao 
longo dos anos, para melhorar as acessi-
bilidades, e acabar com estes percursos de 

areias e que são um perigo para os peões, 
estas bermas da estrada”, salienta.
“Mas, o problema é que tudo isto acaba 
junto à autoestrada e as pessoas não tem 
acesso à vila.
Fazem-no a pé na zona da autoestrada e 
isto é um perigo” , sublinha.

Construção de um acesso pedonal

 No local verificámos que as pessoas que 
vivem ali, paredes meias com a vila da Moita, 

na proximidade de lojas e áreas comerciais, 
não tem outra solução para chegar à vila da 
Moita senão correrem o risco de circular 
pelas zonas de ligação à autoestrada, ou 
viajar de carro.  
“Nós Há muitos anos que exigimos e solici-
tamos a construção de um acesso pedonal, 
uma via desnivelada, até para ciclistas, a 
Câmara também tem manifestado a sua 
posição sobre este assunto, mas não fa-
zem nada”, refere João Miguel, Presidente 
da Junta de Freguesia da Moita.

HORIZONTAIS: 1- Respeitante a nascimento. 6- Pernas 
altas de pau. 11- Há muita, no areal. 12- Surripiagem. 
13- Redução das formas linguísticas “de” e “a” numa só. 
14- Antes do meio-dia. 15- Preposição que indica lugar. 
16- Long Play (disco de vinil que roda a 33.3 rotações 
por minuto). 17- Nome feminino. 19- Afastar. 22- Ave 
parecida com a pomba. 24- Esbelto. 25- Aldeia ribeiri-
nha (deu origem ao Barreiro). 27- Metal branco empre-
gado na fabricação de talheres, moedas, etc. 30- Subs-
tância usada para a fixação de penteados. 34- Soldado 
principiante no serviço militar. 36- Opinião política (fig.). 
37- Eles. 38- Armada Portuguesa (sigla). 39- A unida-
de. 41- Partícula apassivante. 42- Cobertor de cama. 
44- Ementa. 46- Sensação de calor intenso. 47- Juntar.

VERTICAIS:
1- Flutuar. 2- Charrua. 3- A ti. 4- Camareira. 5- Sacerdo-
te budista tibetano. 6- Comparar. 7- Palavra que desig-
na o número, a ordem numa série ou a proporcionalida-
de numérica. 8- Doutor (abrev.). 9- Conjunto de cartas 
geográficas dispostas em livro. 10- Bafejo. 18- Alumínio 
(s.q.). 20- Capital de Marrocos. 21- República Domini-
cana (domínio de Internet). 23- Pompa. 26- Tornar-se 
senhor de. 27- Essência odorífera. 28- Prejudicar. 29- 
Computador Pessoal. 31- Antes de Cristo (abrev.). 32- 
Terreno banhado pelo mar. 33- Limpar com areia, cinza, 
etc. 35- Lição. 40- Dez vezes cem. 43- Neodímio (s.q.). 
45- Sétima nota musical.

CRUZADAS
Paulo Freixinho        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOLUÇÕES:
HORIZONTAIS:
1- NATAL. 6- ANDAS. 11- AREIA. 12- FURTO. 13- DA. 14- AM. 15- EM. 16- LP. 17- ADA. 19- ARREDAR. 22- ROLA. 24- AIROSO. 25- POBRA. 27- ALPACA. 
30- LACA. 34- RECRUTA. 36- COR. 37- OS. 38- AP. 39- UM. 41- SE. 42- MANTA. 44- LISTA. 46- ARDOR. 47- ALIAR.
VERTICAIS:
1- NADAR. 2- ARADO. 3- TE. 4- AIA. 5- LAMA. 6- AFERIR. 7- NUMERAL. 8- DR. 9- ATLAS. 10- SOPRO. 18- AL. 20- RABAT. 21- DO. 23- APARATO. 
26- OCUPAR. 27- AROMA. 28- LESAR. 29- PC. 31- AC. 32- COSTA. 33- AREAR. 35- AULA. 40- MIL. 43- ND. 45- SI.
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João Marmota, disse ao jornal «Rostos» - “uso 
a bicicleta há 40 anos, comecei a utiliza-la 
quando me reformei”.
“Eu era ferroviário e sou ferroviário, tenho muito 
orgulho nisso, quando trabalhava tinha acesso 
aos transportes, depois de reformado passei a 
usar a bicicleta”, refere com um brilho nos olhos.
“Sabe, eu tive um AVC, fiquei paralisado do 
lado direito e foi o Drº Cândido Guerreiro que 
me recuperou, se sou o homem que sou a ele 
lhe devo”, salientou.

Una vida dedicada ao voluntariado

João Marmota, vai completou 81 anos no dia 
29 de Novembro. Nasceu em Faro e ali viveu.
Aos 20 anos entrou como operário como Au-
xiliar das Oficinas da CP e veio viver para o 
Bairro Neves, em Alhos Vedros, na casa onde 
ainda hoje reside.
Foi membro do Corpo Nacional de Escutas, 

bombeiro, em Faro e depois Nos Bombeiros 
Voluntários do Sul e Sueste no Barreiro.
Exerceu diversas actividades profissionais  - 
ajudante de mecânico, merceeiro e aprendiz 
de fotógrafo.
 A CP foi a empresa da sua vida, ali trabalhou 
até se reformar no ano de 1991, então como 
Operário Qualificado-Serralheiro.
Foi u homem do associativismo onde exerceu 
funções de dirigente
Em Alhos Vedros é conhecido por- “o bom-
beiro” e reconhecido pela sua dedicação ao 
voluntariado.

Faz bem à saúde e ao ambiente

João Marmota, nunca quis tirar a carta de con-
dução, comprou a primeira bicicleta quando tra-
balhava na CP e desde que se reformou este é 
o seu meio de transporte. Diariamente percorre 
em média 7 a 10Km, sempre devagar porque 

sublinha – “Faz bem à saúde e ao ambiente”.
 Na cerimónia onde recebeu o diloma «Distin-
ção a Pedal», estava acompanhado de Otilia, 

sua esposa, que veio com ele de Faro, aos 27 
anos, para casarem na Igreja de Santa Cruz, no 
Barreiro. Tem um filho de 50 anos e duas netas.

João Marmota «ferroviário» de Alhos Vedros com 81 anos

Recebe «Distinção a Pedal» pela 
sua opção de uso de bicicleta 

No concelho da Moita até 2020 

Prevê-se a redução de 24% de emissões 
de C02 com implementação do PAES 
O Plano de Ação para a Energia Sustentável 
do Município da Moita (PAES Moita) foi  ape-
sentado na Biblioteca Municipal Bento de Je-
sus Caraça.
O Plano tem por objectivo a promoção da efi-

ciência energética ( por via da substituição 
tecnológica e da mudança de comportamen-
tos), a expansão da utilização de energias 
renováveis e a redução da dependência de 
combustíveis fósseis.

Plano está aberto a receber contributos

O Plano agora divulgado, segundo sublinhou 
Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da 
Moita, é um “pano preliminar” que vai ser di-
vulgado e está aberto a receber contributos 
dos munícipes e agentes locais.
O Plano prevê a implementação de 22 medi-
das repartidas poar vários domínios de inter-
venção – edifícios municipais, sector terciário, 
edifícios residenciais, iluminação pública, in-
dústria, transportes, sensibilização e gestão.

Um projecto para todos

Segundo sublinhou, João Figueiredo, da S. 
Energia – Agência Regional de Energia para 
os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo, 
entidade que dá apoio técnico na implemen-
tação do Plano e Ação para a Energia Susten-
tável do Município da Moita – “o objectivo é 
envolver os agentes locais”, recordando que 
as dificuldades que têm existido sobre a im-
plementação da eficiência energética – “è 
chegar às pessoas, de forma que as pessoas 
percebam, que isto é um projecto para todos e 

de interesse de todos”.

Redução de 24% de CO2

Segundo foi divulgado após a implementa-
ção do Plano de Ação para a Energia Susten-
tável do Município da Moita (PAES Moita), até 
2020,  prevê-se uma redução total de emis-
sões de CO, de 24%, em relação ao ano de 
2008.
Recorde-se que em 2008 as emissões de CO2 
no município da Moita ascenderam a 117.590 t.
A Câmara Municipal da Moita assumiu, volun-
tariamente, em Abril de 2014 o compromisso 
de reduzir pelo menos 20% das emissões de 
CO2, um dos gases de efeito de estufa no ter-
ritório.
A autarquia reconhece que esta é uma inicia-
tiva ambiciosa, mas de grande importância 
para o combate ao aquecimento global e que 
se insere no seu compromisso de melhorar a 
qualidade de vida dos seus cidadãos.
De salientar que o investimento global pre-
visto a realizar até 2020 para implementação 
do PAES é de 4.774.150 euros, repartidos pe-
los diferentes domínios de intervenção.



Maria Alice Henriques, nasceu em Beja, desde 
os 6 anos que reside no Barreiro, na zona da 
Penalva.
Frequentou o Liceu Nacional de Casquilhos, 
depois partiu para a faculdade, onde entrou 
no mundo a engenharia civil, na Universidade 
Nova de Lisboa.
A sua vida foi uma vida sempre dedicada ao 
trabalho. Recorda os tempos que exerceu a sua 
actividade na empresa Fernando Cardoso,  im-
portante empresa do sector da construção civil.
“Já fiz muita coisa, sou muito aventureira”, diz-
-nos com um sorriso.

Toda a vida andei no mundo do trabalho

Refere que durante 14 anos também exerceu 
funções na área empresarial dos alumínios, no 
sector de  construção de habitações de luxo e 
na área de Recursos Humanos. Em Portugal, 
em Angola, uma vida intensa. 
“Toda a vida andei no mundo do trabalho dos 
homens”, refere.
Perante circunstancias da vida – problema de 
saúde – sublinha que – “fui obrigada a repensar 
toda a minha vida, mas nunca deixei de trabalhar, 
porque o trabalho para mim é uma terapia”.
“Temos que andar para a frente, não podemos 
regredir”, afirma com um sorriso enorme nos 
olhos.

Pensei num projecto de excelência

Retomados os caminhos, refere que sempre 
sentiu – “uma paixão pela cozinha” . Surgiu 

esta casa e nasceu este projecto.
“Ao abrir esta casa pensei num projecto de 
excelência, com um conceito muito próprio, 
criei  hamburgueres originais  - de vitela ou de 
salmão, ou as tostas X-L que com o acompa-
nhamento são um verdadeira refeição”, fala-nos 
com entusiasmo dos seus produtos.
Refere que existem “menus para crianças” e 
que o nível de satisfação dos clientes regra geral 
“é muito bom”.
“Nós só estamos satisfeitos se sentimos que 
os nossos clientes também estão, queremos 
que o nosso serviço seja diferenciado pela qua-
lidade dos nossos produtos, na sua frescura e 
diversidade”, salienta.

No TripAdvisor entre os três primeiros

“Os nossos clientes são pessoas que sabem 
apreciar a qualidade, por essa razão nada sai 
da nossa cozinha sem estar devidamente pro-
vado e testado.
Nós não ficamos atrás de Hamburguerias que 
existem em Lisboa. Usamos produtos de ex-
celência, com os melhores aromas. 
No TripAdvisor, um site onde os clientes avaliam 
as hamburguerias da grande Lisboa, a nossa 
casa está classificada entre as três primeiras 
com melhores classificações”, diz com um 
brilho nos olhos. 
“Nós, como lhe disse, queremos afirmar-nos 
pela diferença, temos esse cuidado de ser di-
ferentes”, refere, com entusiamo.
“Tudo o que fazemos é para deliciar as pessoas, 
damos atenção a tudo para satisfazer, desde o 

ambiente calmo aos sabores”, sublinha.

Temos muita gente que nos conhece

Na nossa conversa refere que – “o Barreiro é 
muito fechado no centro e tem que se abrir 
para aqui, para esta zona mais perto do rio”.
“Não sou do Barreiro, mas sinto-me acarinha-
da por esta terra e tenho contado muito com 
o apoio da autarquia para resolver todos os 
problemas”, salienta.

“Nós felizmente já temos muita gente que nos 
conhece e que vem cá porque aprecia a nossa 
qualidade”, refere Maria Alice.
Um espaço muito bonito, sóbrio. Um espaço sem 
dúvida com as características de uma cidade 
cosmopolita, uma referência num Barreiro que 
se moderniza.  
 
Londrina Burger & Gin
Rua Almirante Reis, 22-B | Junto a Sede Do Luso 
Futebol Clube

O Grupo Desportivo Fabril do Barreiro inaugurou, 
a nova iluminação do Pavilhão Vítor Domingos.
António Fernandes, presidente da Direcção, 
sublinhou que – “este é para nós um dia muito 
importante, marca uma nova etapa no nosso 
futuro”.
Referiu que a instalação da nova iluminação foi 
possível porque existem “forças vivas” e com 
o contributo da Camara Municipal do Barreiro 

e da Agência S. energia – “criámos sinergia 
para fazer esta obra”.
“Queremos trazer a este recinto não as memó-
rias do passado, mas o presente”, recordando 
que neste Pavilhão – “já tivemos grandes jogos 
e muitos campeões nacionais e internacionais 
e da seleção nacional”.

Mais qualidade para a prática das modalidades

Bruno Vitorino, presidente do Conselho de Ad-
ministração da S.energia – Agência de Energia 
dos concelhos do Barreiro, Moita e Montijo, sa-
lientou que – “pretende, muito, contribuir para 
o desempenho energético das entidades do 
concelho, para que tenham maior eficiência 
energética ”.
Referiu que a S.energia – “deu apoio técnico 
para construir este projecto”, que vai “reduzir a 

factura energética” do Grupo Desportivo Fabril 
e dá mais qualidade para a prática das modali-
dades – “este projecto é um esforço financeiro 
da Câmara e do clube, com grande empenho 
da direcção e seu presidente”. 
Recordou que a Câmara Municipal do Barreiro já 
contribuiu com mais de 65 mil euros em apoio 
a clubes e colectividades para melhorarem a 
sua eficiência energética, criando condições 
para utilizarem os recursos que poupam para 
desenvolver as suas actividades.

Melhoria da sua eficiência energética

Carlos Humberto, presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro, salientou o importante trabalho 
que é desenvolvido pelo Grupo Desportivo Fabril 
e recordou que o clube, nos últimos tempos – 
“tem dado passos na melhoria da sua eficiência 

energética em todo o complexo desportivo”.
O autarca saudou o Grupo Desportivo Fabril  
por através da sua actividade – “proporcionar 
a prática do desporto a diversos sectores da 
população”.

Desporto e arte com paixão

A sessão contou com uma brilhante intervenção 
das classes de Patinagem Artística do Grupo 
Desportivo Fabril, com uma bela coreografia, 
com ritmo, musicalidade e jovialidade. Foi um 
encanto ver aquela energia e movimento dos 
«pierrot’s» a encher o Pavilhão do Grupo Des-
portivo Fabril com aquele encanto que faz sentir 
o pulsar desta cidade, que se agita e mantém 
viva a sua criatividade com a entrega dos pais, 
o querer de técnicos, o amor dos atletas – fa-
zendo desporto e arte com paixão. Parabéns! 

LONDRINA BURGER & GIN UMA APOSTA NA QUALIDADE 

Hamburguer Gourmet sem sair do Barreiro

GRUPO DESPORTIVO FABRIL – BARREIRO
Nova iluminação no Pavilhão melhora eficiência energética
. Brilhante intervenção das classes de Patinagem Artística do Grupo Desportivo Fabril
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REDE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL BARREIRO E MOITA

«Acordo de Cooperação»  
envolve 15 entidades
No Fórum José Manuel Figueiredo, na Baixa da 
Banheira, decorreu o IV Fórum de Desenvol-
vimento Local, que contou com a participação 
de mais de 150 representantes de empresas, 
autarquias, associações, escolas e agentes 
diversos das comunidades dos concelhos 
do Barreiro e Moita.
No Forum foi assinado por 15 parceiros o 
«Acordo de Cooperação» que visa a cria-
ção da Rede de Apoio ao Desenvolvimento 
Local Barreiro e Moita.

Criação de empregos

Augusto Sousa, da Rumo, da Rede de Empre-
gabilidade Local, sublinhou a importância da 
assinatura do Acordo para criação da «Rede 
de Apoio ao Desenvolvimento Local» refe-
rindo que este é um contributo fundamental 
para a promoção da “participação e envol-
vimento de todos na procura de mediadas e 
soluções” ao principal problema que afecta 
os dois concelhos – “a criação de empregos”.

Concertar estratégias

Augusto Sousa salientou que a assinatura 
do «Acordo de Cooperação» é mais um 
passo no processo iniciado no ano de 2012, 
com o objectivo de “concertar estratégias”, 
estimular “o apoio à criação de projectos” e 
“dinamizar parcerias”.
Os 15 parceiros que vão integrar a «Rede de 
Apoio ao Desenvolvimento Local», salien-
tou  Augusto Sousa, são o ponto de partida  
para dinamizar uma rede e o “processo de 
interligação”, porque, acrescentou – “estas 
redes só servem para servir as pessoas”.

População jovem é superior à média nacional

Pedro Dominguinhos, Director do Instituto 
Politécnico de Setúbal, numa intervenção 
tendo como tema: “Perspectivas e desa-
fios futuros da região”, salientou que – “a 
Península de Setúbal não tem um problema 
de falta de população” e que na região – “a 
população jovem é superior à média nacional”.
Referiu que o concelho do Barreiro é aquele 
que tem um dos índices de envelhecimento 
mais elevado na Península e também com 
um índice de desemprego muito superior à 
média nacional.
Por outro lado, referiu o grande número de 
beneficiários de rendimento de reinserção 
social e complemento solidário existentes na 
Península de Setúbal – “não há crescimento” 

se não se incluir estas pessoas, aumentar os 
seus rendimentos e qualificar estas pessoas. 
“O mercado de trabalho hoje exclui os menos 
qualificados”, disse.
Nesse sentido defendeu o papel da Rede 
de Empregabilidade do Barreiro e Moita na 
formação e qualificação. 

Integração estratégica
na Área Metropolitana de Lisboa

Pedro Dominguinhos, na abertura da sua 
intervenção salientou a importância do tra-
balho em rede, afirmando que há 20 anos 
que exerce funções na região e regista a 
sua – “capacidade de trabalhar em rede”.
Recordou que a Península de Setúbal é – 
“uma região altamente internacionalizada”, 
contando com dois concelhos, a nível nacio-
nal, no top daqueles que registam maiores 
exportações.

Um dos desafios que apontou, é – “a ne-
cessidade de integração estratégica na 
Área Metropolitana de Lisboa”, afirmando 
que nesta matéria – “as autarquias têm um 
papel fulcral”.

Criar soluções em parcerias

Pedro Dominguinhos referiu que para resol-
ver problemas e desenvolver projectos na 
região – “não é o governo central a fazer”, 
mas que – “tem que haver soluções iden-
tificadas entre parcerias” e “criar soluções 
em parcerias que resolvam os problemas em 
conjunto” de forma que – “todos os actores 
do território contribuam”.

Curriculum do mar nas escolas

“Uma região com rumo para chegar a porto 
seguro”, disse.

Recordou que existe na Península de Setúbal 
o “porto que mais tem crescido” – Setúbal - e 
que deve existir uma estratégia que integre 
o futuro «Porto do Barreiro”.
Neste contexto sublinhou a importância do 
mar na região e lamentou que os curriculum 
das escolas – “não tratem do mar”.  
Pedro Dominguinhos, defendeu a importância 
da “economia azul” na região.

Aposta obsessiva na criação de empregos

“Pensar e formar para as necessidades, to-
mar decisões de formação para o território”, 
sublinhou.
“Tem que existir uma aposta obsessiva na 
criação de empregos e dinamizar as PME’s”, 
disse.
“Tem que haver um combate implacável ao 
abandono e insucesso escolar”, acrescentou.
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