
Jorge da Palma Pires, Ajudante do Quadro 
de Honra dos Bombeiros Voluntários do 
Barreiro – Corpo de Salvação Pública foi 
agraciado com a distinção de «Crachá de 
Ouro» da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Jorge da Palma Pires, ingressou no Corpo de 
Bombeiros Voluntários do Barreiro a 14 de 
Maio de 1964, como Avisador, a 1 de Maio 
de 1967 passou a Cadete.
No decorrer de 49 anos de serviço demons-
trou sempre um sentido de responsabili-
dade e dever para com a associação e para 
a causa dos bombeiros.
Durante o tempo que prestou serviço as-
sumiu um papel determinante na evolução 
do corpo de bombeiros, exercendo cargos 
de grande responsabilidade.
No seu percurso como bombeiro fez uma 
progressão, passando por todos os postos, 
assumindo num período complexo entre 
1996 e 1998 o cargo de Comandante em 
substituição, período esse em que orien-
tou o corpo de bombeiros na prestação se 
serviços relevantes à comunidade.
Nos últimos 16 anos, com a passagem ao 
Quadro de Honra, manteve uma colabora-

ção, dando um importante contributo na 
vertente de manutenção das instalações 
da associação, visando melhorar o bem 
estar do corpo de bombeiros.
Actualmente, exerce o cargo de Vogal da 
Direcção da associação.
No reconhecimento do seu contributo para 
a causa dos bombeiros a Liga dos Bombei-
ros Portugueses atribui-lhe a distinção de 
«Crachá de Ouro».
Foi um momento vivido com muita emo-
ção na sessão solene que assinalou o 85º 
aniversários dos Bombeiros Voluntários 
do Barreiro – Corpo de Salvação Pública.

Domingos José Avoila Coelho, dos Bom-
beiros Voluntários do Barreiro – Corpo 
de Salvação Pública, foi agraciado com a 
distinção de «Crachá de Ouro» da Liga 
dos Bombeiros Portugueses.
Domingos José Avoila Coelho, integrou 
os Bombeiros Voluntários do Barreiro – 
Corpo de Salvação Pública, a partir de 
31 de Outubro de 1977, como Aspirante.
Serviu a corporação durante 39 anos com 
um sentido de responsabilidade e dever, 
quer para a associação, quer para a causa 
dos bombeiros portugueses e da comu-
nidade, tendo um papel determinante na 
evolução da associação.  
Nos últimos sete anos ministrou cerca 
de 15 Cursos de Desencarceramento e 
Salvamento, formando mais de 150 bom-
beiros nesta vertente.
Como Oficial Superior dos Bombeiros tem 
demonstrado um contributo na formação 
de bombeiros voluntários.
No reconhecimento do seu contributo 
para a causa dos bombeiros a Liga dos 

Bombeiros Portugueses atribui-lhe a 
distinção de «Crachá de Ouro».
Foi um momento vivido com emoção 
na sessão solene que assinalou o 85º 
aniversário dos Bombeiros Voluntários 
do Barreiro – Corpo de Salvação Pública.
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PARQUE DA CIDADE – O PONTO DE ENCONTRO 
DA UNIÃO DE FREGUESIAS

Alto do Seixalinho, Santo André 
e Verderena uma festa de todos 
para todos
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A criação da União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena deu origem à maior freguesia do concelho 
do Barreiro, abrangendo a área de três freguesias extintas.
Os autarcas que compõem o executivo da nova Junta de 
Freguesia são oriundos das três antigas freguesias e no tra-
balho que realizam procuram dar respostas aos problemas 
que fazem o quotidiano desta mega-freguesia.

Preocupação central resolver situações

Carlos Moreira, presidente da União de Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André, salientou ao jornal «Rostos» 
que – “procuramos desenvolver as nossas actividades de 
forma a darmos a total cobertura de soluções dos problemas 
das três freguesias”.
“Temos uma preocupação central resolver situações que 
contribuam para melhorar a qualidade de vida da população 
e valorizar o espaço público nas três freguesias”, acrescen-
tou o autarca.

Rua Diogo Cão jardim e passeios

Carlos Moreira, convidou o jornal «Rostos» para uma visita 
às três antigas freguesias, dando a conhecer diversas in-
tervenções no espaço público.
Começámos pela Rua Diogo Cão, no Alto do Seixalinho, um 
espaço aproximado dos 150 m2 que está sendo ajardinado 
e recuperado, com uma intervenção ao nível dos passeios, 
com a colocação de calçada portuguesa.
Uma munícipe alertava para a necessidade de ser batida 
a calçada. Carlos Moreira referiu que essa será a fase final 
da obra.

Espaço degradado recuperado

Seguimos até à Rua Maria Lamas, um espaço que foi total-
mente requalificado, que contribui para criar uma zona de 
convívio e lazer entre os prédios.
“Este era um espaço degradado, na ordem dos 1000 m2. 
Investimos cerca de 20 mil euros”, refere Carlos Moreira.
Entretanto o proprietário do Café na zona, alertou para um 
problema que deve ser resolvido. O Presidente da Junta de 
Freguesia, escuta, conversa e estabelece os contactos para 
que a situação fique resolvida.

Melhorar acesso ao Parque da Cidade

Continuamos a nossa visita. Vamos conversando.  Carlos 
Moreira, comenta a importância da descentralização para 
as Juntas de Freguesia.
“As Juntas pela sua proximidade com a população conse-
guem dar respostas mais rápidas e solucionar problemas 
com mais eficácia, desde que tenham os recursos”, sublinha.
Junto à porta de Santo André do Parque da Cidade, mais 
uma intervenção. 
“Esta obra foi feita com o nosso pessoal, comprámos o ma-
terial, que custou cerca de 2.000 euros. A mão de obra foi 
nossa. São cerca de 250 m2 a área de intervenção”, refere 
Carlos Moreira. 
Entretanto, um grupo de crianças pela nova entrada rumo 
ao Parque da Cidade. Onde há bem pouco tempo o caminho 
era de terra batida – lama ou pó – agora um belo espaço 
empedrado.

Passeio construído de raiz facilita o acesso

Continuamos a nossa viagem. Paramos nas proximidades 
da Academia do Futebol Clube Barreirense. Um passeio 
construído de raiz facilita o acesso e a circulação até ao LIDL.
Um momento para conversar com o Gerente do Stand de 
automóveis. Elogios à obra que foi realizada.
Seguimos. Na viagem dá para ver os novos passeios na en-
trada de Santo André. E as pinturas nos espaços exteriores 
do Bairro 25 de Abril.
“Estes passeios frente à escola de Secundária de Santo An-
dré, foram uma intervenção que começou o ano passado 
e já está concluída. A entrada de Santo André ficou mais 
agradável”, sublinha Carlos Moreira.

Intervenções nos logradouros da Verderena

A viagem culmina na Verderena, onde são registadas diver-
sas intervenções nas zonas de logradouros, com pinturas e 
colocação de plantas. Os melhoramentos no Parque Infantil 
da Avenida da Liberdade. 
“É tudo isto que considero importante. Somos uma equipa 
que trabalhamos para, em primeiro lugar resolver os pro-
blemas e melhorar a qualidade de vida da população. É isto 
que conta”, refere Carlos Moreira.
A fechar a viagem uma breve paragem na Drogaria do Ca-
pela. Conversar. 
“Acho importante manter o constante diálogo com os co-
merciantes e com as pessoas, é a melhor forma de conhecer 
os problemas”, salienta o autarca.

«O IMPORTANTE É RESOLVER PROBLEMAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA»

afirma Carlos Moreira, presidente da União de Freguesias  
do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena



De 22 a 26 de Junho o Parque da Cidade/Barreiro foi o centro da 
animação cultural, desportiva e recreativa que integrou uma vasta 
programação da 3ª edição das Festas da União de Freguesias do 
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena.
Uma festa que só foi possível erguer, como sublinhou na aber-
tura, Carlos Moreira, presidente da União de Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André e Verderena com a “ajuda de todos”, 
desde o pleno envolvimento dos membros do executivo, passando 
pelos trabalhadores da autarquia, o envolvimento do Movimento 
Associativo, as escolas e o apoio da Câmara Municipal do Barreiro 
e da Câmara Municipal da Moita.
“É um prazer realizar este evento, uma mostra de cultura que dá 
vida ao Parque da Cidade”, sublinhou Carlos Moreira.
A festa arrancou, no palco principal, com um brilhante concerto 
pela Banda Municipal do Barreiro, seguiu-se uma noite memo-
rável com as mornas na doce voz de Nancy Vieira, depois a noite 
de fado com Ricardo Ribeiro e ontem, Los Cavakitos, ajudaram a 
festejar a vitória da selecção nacional, com muito ritmo e emoção.
No domingo, dia 26 de Junho, as festas encerraram, com chave 
de ouro, com a actuação de Ivans Lins, uma voz mitica do Brasil.
As Festas contaram com uma ampla participação do Movimento 
Associativo, dos Bombeiros Voluntários do Barreiro-Corpo de 
Salvação Pública e da Paróquia de Santo André.
O espaço da Festa composto por Stands Institucionais ou de 
venda de vários produtos, tasquinhas, bares, artesanato, doces 
regionais e carroceis, com muita animação.
O Desporto nas suas várias vertentes marcou presença pelas 
mãos do Movimento Associativo e as Crianças tiveram o espaço 
próprio cheio de diversão.
Os Bombeiros Voluntários do Barreiro- Corpo de Salvação Pública 
que comemoram este ano o seu 85º Aniversário integraram as 
suas actividades nas iniciativas das festas.
As actividades religiosas, foram organizadas pela Paróquia de 
Santo André, com a realização da Procissão na Vila de Santo André.
O programa da Festa foi distribuído entre o Palco Principal e o Palco 
da Tenda - Palco Local - onde durante cinco noites foi intensa a 
actividade cultural, musical e desportiva.
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FESTAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA

«É um prazer realizar este evento, uma mostra 
de cultura que dá vida ao Parque da Cidade»
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«A MINHA RUA É O BARREIRO»

«A primeira obrigação é construirmos 
a nossa felicidade»
O Projecto «A minha rua é o Barreiro», 
realizou-se nos dias 4 e 5 de Junho, no 
Clube Dramático de Instrução e Recreio 
«31 de Janeiro – Os Celtas», uma inicia-
tiva do Projecto «Estrela Polar», com o 
apoio da União de Freguesias do Alto do 
Seixalinho, Santo André e Verderena.
Durante os dois dias do evento estiveram 
expostas fotografias sobre o Barreiro, de 
Guilherme Ferreira e Paulo Nogueira e o 
artesanato de  Feliciano Gião.
Houve tempo para poesia, teatro e músi-
ca, para além da  Feira – Exposição - «Coi-
sas com memória».

Construirmos a nossa felicidade

No encerramento, Carlos Humberto, pre-
sidente da Câmara Municipal do Barrei-
ro, salientou a dinâmica associativa, re-
creativa e cultural do Clube Dramático de 
Instrução e Recreio «31 de Janeiro – Os 
Celtas», assim como o trabalho que vem 
sendo realizado pelo Projecto «Estrela 
Polar» que com a sua actividade já deu 
apoio a mais de 800 crianças.
“O Barreiro é isto mesmo, ajudamo-nos 
uns aos outros, a nossa rua é isto, ajudar-
mo-nos uns aos outros. O Barreiro é uma 
aldeia onde todos nos conhecemos”, re-
feriu o autarca.
Carlos Humberto, sublinhou que – “a pri-
meira obrigação é construirmos a nossa 
felicidade individual, se estivermos bem 
connosco próprios ajudamos os outros”.

Dar à vida um sentido
 
Mário Vaz, do Projecto «Estrela Polar», 
sublinhou a importância de “dar à vida um 
sentido” porque ela “está cheia de poten-
cialidades”.
Recordou a história do Barreiro, a impor-
tância do seu território para a vida de Por-
tugal, desde o tempo dos descobrimen-
tos, o significado dos Caminhos de Ferro, 
as memórias da grande vila operária e in-
dustrial.
Referiu que o Projecto “A minha rua é o 
Barreiro” teve como objectivo – “dar a 
conhecer o que se faz, o que é o Barreiro e 
as suas gentes”.
“Foi um encontro de ideias e de memórias 
vivas do Barreiro”, salientou.

Barreiro é uma terra feita de muitas ruas

Carlos Moreira, presidente da União de 
Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena, sublinhou que a autar-

quia desde a primeira hora colocou “todo 
o interesse na realização” do Projecto «A 
minha Rua é o Barreiro», porque esta é 
“uma iniciativa necessária á nossa terra”, 
demonstra que – “no Barreiro se conse-
guem criar coisas, há espaço para a poe-
sia, teatro e música”
“Aqui vimos uma pequena parte do muito 
que se faz na nossa terra, iniciativas que 
permite abrir espaços para as pessoas e 
que estas não vivam isoladas. Uma inicia-
tiva marcada pela solidariedade e impor-

tante para dar vida ás nossas ruas”, disse.
“A minha rua é o Barreiro, porque o Barrei-
ro é uma terra feita de muitas ruas. Temos 
que replicar estas iniciativas”, sublinhou o 
autarca.

Tenho muito orgulho em ser do Barreiro

Amadeo Batista, do Projecto «Estrela 
Polar» recordou que – “a minha rua é o 
Barreiro, é uma frase de todos nós, todos 
dizemos a minha rua, aquele lugar que 

desde crianças descobrimos e onde te-
mos amigos. Em todas as ruas há amigos. 
Em todas as ruas que não são a nossa 
rua encontramos amigos. É por isso que 
o Barreiro é a minha rua, é por isso que 
a minha rua é Portugal, é a Europa e é o 
mundo”
“Este projecto foi uma viagem pelo tempo, 
pelas pessoas”, sublinhou.
“Tenho muito orgulho em ser do Barreiro. 
É importante que este projecto se repita 
e com ele ajudarmos a fazer uma cidade 
melhor”, afirmou Amadeo Batista.
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TATIANA FERNANDES DE 14 ANOS VAI TER CADEIRA ELÉCTRICA ADAPTADA 

NO JARDIM INFANTIL D. PEDRO V 
CRIANÇAS PRATICAM SOLIDARIEDADE

Fernando Rodrigues, presidente da Direcção do Jardim de Infância D. Pedro V, procedeu à 
entrega do cheque no valor de 640 euros, com os resultado de uma campanha solidária 
para ajudar a compra de uma cadeira eléctrica adaptada.
Tatiana Fernandes, tem 14 anos e sua família não tem posses para adquirir uma cadeira 
eléctrica adaptada.
Sua mãe Rubina Fernandes não baixou os braços e lançou uma campanha para concretizar 

a necessidade de sua filha. Meteu mãos à obra. Nunca desistiu. O objectivo era obter os 
fundos necessários, cerca de 7.000 euros.
Há cerca de 4 meses tomou a decisão de lançar a campanha. Usou as redes sociais Ven-
deu rifas. Contou com o apoio de familiares, amigos e do Jardim de Infância D. Pedro V. 
Sempre acreditou que alcançaria o seu sonho.
“Neste país é muito complicado, quem tiver uma criança com estas necessidades, nin-
guém nos ajuda”, comentou Rubina Fernandes.  

AS LÁGRIMAS ROMPERAM NOS OLHOS DE RUBINA FERNANDES.

“Faltam-me 520 euros. Com o apoio que vou receber do D.Pedro V vou conseguir. O 
meu cunhado disse-me que põe a verba que faltar”, disse ao jornal «Rostos», Rubina 
Fernandes, enquanto aguardava a entrega do donativo da instituição.
“Quanto lhe falta?”- perguntou Fernando Rodrigues
“Faltam 520 euros”, disse Rubina Fernandes.
“Então, agora já não lhe falta nada”, comentou o presidente da Direcção do Jardim de 
Infância D. Pedro V, entregando o cheque de 640 euros.
Foi um momento emotivo. As lágrimas romperam nos olhos de Rubina Fernandes.

É IMPORTANTE QUE PRATIQUEM A SOLIDARIEDADE

“A campanha aqui na instituição decorreu muito bem, foi um sucesso. Contamos com o 
envolvimento de todos, dos nossos colaboradores, dos pais e procurámos que as nossas 
crianças ajudassem. É importante que pratiquem a solidariedade”, sublinhou Fernando 
Rodrigues,
“Estou muito feliz. Não esperava tanto. Agradeço-vos do fundo do meu coração”, afirmou 
Rubina Fernandes.

Um momento que registámos, com emoção e essa certeza que só quem desiste de 
sonhar não concretiza os seus sonhos.

Maria Isabel, uma centenária com um rosto lindo e um sorriso enorme, recebeu-nos, 
hoje, ao fim da tarde, na Praceta D. Carlos I, na Verderena.
Num ambiente familiar e rodeada de muitos amigos, Maria Isabel, vivia o dia de festa do 
seu centenário.

Mãe de 4 filhos, mais 7 netos e 5 bisnetos, uma vida que se escreve com a palavra – 
amor - dedicada à família. 
Tem raízes no Alentejo e casou com um Trasmontano.  
Foi atleta de Ginástica no Clube 31 de Janeiro «Os Celtas».

Ao longo da sua vida centenária, viveu três guerras. Nasceu em plena 1ª Guerra Mundial, 
viveu a 2ª Guerra Mundial e também a Guerra Colonial. Uma vida marcada por três guerras.
Em 1975 veio de Angola para Portugal, ficando a residir na Verderena.

No dia 1 de Junho, ao fim da tarde, na sua casa, ali na Verderena, o ambiente era de intensa 
felicidade.
De Angola uma filha e netos, que lá residem, comunicaram via skite e cantaram os parabéns. 
Um momento que Maria Isabel viveu emocionada.

Carlos Moreira, Presidente da União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André 
e Verderena, acompanhado por um membro do Executivo. Jaime Matias, entregou um 
ramo de flores e endereçou os votos de feliz aniversário.

MARIA ISABEL COMEMORA CEM ANOS DE VIDA 

De Huambo até ao Barreiro viveu três Guerras
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Marcámos a nossa conversa na Avenida da 
Praia, ao fim da tarde, com o sol a descer lá 
para os lados do Atlântico.
Nancy Vieira chegou com um enorme sorriso 
nos seus olhos. Tinha acabado de chegar de 
Itália, onde marcou presença no Festival Étnica, 
em Vicchio, um importante evento internacional 
que reúne artistas convidados, de vários pontos 
do mundo, para divulgar a música tradicional.
Nancy Vieira foi a voz que levou as mornas, 
os sons do Atlântico, das Ilhas de Cabo Verde.

DE CABO VERDE PARA O BARREIRO

Nasceu na Guiné Bissau, mas  a sua família é 
da cidade da Praia, em Cabo Verde, é aí que 
estão as suas raízes – “na minha família há 
uma grande tradição musical, não há músicos 
profissionais, mas, desde criança sempre ouvi 
música”, refere.
“Sabe, em Cabo Verde todos tocam, todos 
cantam”, diz com um sorriso.

FUI-ME TORNANDO BARREIRENSE

Tinha 14 anos quando veio para Portugal, pri-
meiro viveu em Lisboa, no Restelo e em Campo 
de Ourique, depois rumou ao Barreiro.
“Vivo no Barreiro há 22 anos. Fui-me tornando 
barreirense e estou cada vez mais integrada 
nesta terra. Vivo no Alto do Seixalinho. As pes-
soas conhecem-me, costumam ver-me na 
televisão e comentam, mas nunca me viram 
cantar ao vivo ”, sublinha.
Nancy tem uma filha de 18 anos – Miryam - 
também barreirense – “nasceu aqui no Hospital 
do Barreiro”.

O TEJO TRANSMITE A 
SAUDADE DE CABO VERDE 

“Gosto muito de viver no Barreiro. O meu país 
e Cabo Verde, o meu coração é de Cabo Verde, 
mas, quando estou em viagem pelo mundo, 
quando penso voltar para casa, é no Barreiro 
que eu penso. Afinal, eu não tenho a minha 
casa em Cabo Verde, tenho a minha casa no 
Barreiro”, sublinha.
Num comentário, refere que adora a Avenida da 
Praia e o Tejo, porque lhe transmite a saudade 
de Cabo Verde e escuta os sons de uma morna 
nas suas ondas.
“Adoro a Avenida da Praia”, sublinha, com um 
grande sorriso e a felicidade cantando nos seus 
olhos brilhantes.

PRÉMIO NO CONCURSO DE 
DESCOBERTA DE NOVOS VALORES

Nancy Vieira, é licenciada em Sociologia, antes 
frequentou a área de Gestão de Empresas.
Recorda que quando frequentava a universi-
dade, no ISCTE, foi convidada, por brincadeira, 
para acompanhar um amigo num Concurso.
“Ele desafiou-me a cantar e fui concorrente”, 
refere.
E, nesse ano de 1994, uma brincadeira, mar-
cou a sua vida, ao vencer esse Concurso de 
Descoberta de Novos Valores.
No ano de 1995 editou o seu primeiro CD, que foi 
o prémio da vitória conquistada – “um trabalho 

com ornas e música tradicional de Cabo Verde”.
“Eu era estudante e continuei, não entrei para 
o mundo profissional da música”, sublinha.
Vivia no Barreiro e estudava em Lisboa – 
“recordo esse dia-a-dia de transportes nos 
autocarros do Barreiro e no barco”, refere. 

NUNCA ME IMAGINEI NUM PALCO

Depois, foi editado um segundo CD e um ter-
ceiro – “fui gostando, fui ganhando gosto e 
senti que tinha a paixão pela música”.
“Sabe, nunca me imaginei num palco e com 

aquelas luzes, mas fui crescendo, descobri que 
as pessoas gostavam de me ouvir cantar e 
ficavam felizes, e, eu ficava feliz por cantar”, 
sublinha Nancy Vieira.

Uma voz que canta e encanta, tem espectacu-
los com regularidade em Lisboa e em diversos 
pontos do país, percorrer diversos países no 
mundo, é uma embaixatriz das mornas e do 
canto tradicional de Cabo Verde.

CANTAR PARA OS MEUS VIZINHOS E AMIGOS

“No Barreiro já cantei. Há muitos anos, numas 
festas. Não recordo muito as datas. Eu vivo 
intensamente e não registo as datas”, salienta.
“Estar nas Festas do Parque da Cidade foi uma  
oportunidade de cantar para os meus vizinhos 
e amigos”, refere com um grande sorriso. 
Salienta que o espectáculo foi uma retros-
pectiva – “cantei temas que não me canso 
de cantar e temas que vão estar no meu novo 
disco. Foi uma visita à minha carreira”.

O FADO E A MORNA SÃO IRMÃOS

Na conversa sublinha as influências que bebeu 
de dois nomes importantes na música de Cabo 
Verde – Cesária Évora e Bana – “dois nomes 
que inspiram em muitas vertentes”.

Refere que nas suas mornas e músicas – “há 
temas de alerta para aspectos da vida social, 
mas não digo que canto música de intervenção. 
As mornas de Cabo Verde, são como o fado, 
cantam a saudade e temas muito parecidos 
com os do fado. O fado e a morna são irmãos, 
são melodias muito próximas”.

CANSAÇO É COMPENSADO PELO PÚBLICO

Nancy Vieira, percorre o mundo a cantar, leva 
a saudade das mornas na bagagem. Canta em 
crioulo e sente que o público fica emocionado 
– “mesmo quando não percebe, emociona-se 
e diverte-se, isso, para quem gosta de cantar 
é tudo”.

“É uma vida cansativa, mas todo esse cansaço 
é compensado pelo público, pelo carinho que 
vou recebendo do público, Isso é muito gra-
tificante.”, refere.
Que sente quando canta? – perguntámos.
“Não sei explicar. Já me perguntaram isso várias 
vezes, até a Catarina Furtado numa entrevista 
na televisão. Não sei. Sinto prazer. Sinto o en-
contro com aquilo que sou e gosto de viver”.

Nancy Vieira de Cabo Verde para o Barreiro

Percorre o mundo a cantar com a 
saudade das mornas na bagagem



No Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro, 
realizou-se a sessão solene evocativa do 20º ani-
versário do Rotary Clube do Barreiro.
Álvaro Gaspar, responsável pelo Protocolo do Ro-
tary Clube do Barreiro, após a abertura da sessão, 
sublinhou a presença de muitos fundadores do clube 
assim como dos «Profissionais do Ano» que foram 
distinguidos ao longo de 20 anos de vida.
Divulgou algumas actividades que vão marcar as 
comemorações do 20 º aniversário do Rotary Clube 
do Barreiro.
Seguiu-se um momento musical com a participação 
dos alunos do Centro de Formação Instrumental do 
Barreiro, com a direcção de Miguel Vaz, assim como 
do jovem, de 12 anos, Guilherme Cecilia, que deliciaram 
os presentes com as melodias dos seus violinos.

DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EM SI

Os muitos presentes no Auditório da Biblioteca 
Municipal do Barreiro assistiram à projecção de u 
«power point» onde foi apresentada a actividade 
desenvolvida pelo Rotary Clube do Barreiro, na co-
munidade e para a comunidade, ao longo dos seus 
vinte anos de vida.
Recorde-se que o Rotary Clube do Barreiro foi fun-
dado em 25 de Junho de 1996 e conta actualmente 
com 24 membros. 
Na sua história apadrinhou a fundação do Rotary 
Clube da Moite e do Rotary Clube de Sines.
Desde a oferta de equipamentos a instituições 
de solidariedade social, passando pela distinção 
anual dos melhores alunos do ensino secundário 
do Barreiro, ou por proporcionar férias por diversos 
países da europa a jovens barreirenses, os rotários 
barreirenses têm sido um exemplo de «dar de si, 
antes de pensar em si».

O EMBRIÃO DO ROTARY É A AMIZADE

Mário Tolda, do Rotary Clube de Almada, clube que 
apadrinhou a fundação do Rotary Clube do Barreiro, 
recordou que ser rotary “pode ser simples” e que é 
“uma felicidade quando o acaso do destino” contribui 
para “numa vinda ao Barreiro” para semear a ideia 
de criação de um clube rotário – “tive a sorte de 
encontra gente com valor”   e ter proporcionado a 
“entrada deste senhores em Rotary”.
Salientou que o Rotary Clube do Barreiro é um 
exemplo para todos os clube Rotary do Distrito 1960.
Referiu “o carinho que o clube rotary do Barreiro 
recebe da autarquia e o carinho que o Rotary dá aos 
autarcas do Barreiro”.
Na sua intervenção, recordou que “o embrião do 
Rotary é a amizade” e que foi isso que sempre sentiu 
e viveu no Rotary Clube do Barreiro, sublinhando a 
presença de fundadores do clube que, nos dias de 
hoje estão afastados, mas que continuam presentes 
porque estão ligados por essa realidade rotary – “a 
amizade”.

No âmbito das comemorações do 20 º aniversário do 
Rotary Clube do Barreiro, os rotários barreirenses, 
decidiram distinguir com «Diplomas de Mérito» um 
conjunto de entidades, que nestes 20 anos de his-
tória, colaboraram com o clube prestando relevantes 
serviços e permitindo que o clube levasse a cabo as 

suas actividades no seio da comunidade.

Foram entregues DIPLOMAS DE MÉRITO às seguin-
tes entidades:

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 

Câmara Municipal do Barreiro, pela colaboração e 
pela pura amizade que mantem com o clube. O di-
ploma foi entregue a Carlos Humberto, presidente  
da Câmara Municipal do Barreiro.

BAÍA DO TEJO

Baía do Tejo, que desde a primeira hora apoia o 
programa «Saúde Brincando» que proporciona 
actividades aos utentes do Serviço de Pediatria 
do Hospital do Barreiro.
O diploma foi recebido por Sérgio Saraiva, Adminis-
trador da Baía do Tejo, que sublinhou a disponibilidade 
da Baía de Tejo de continuara apoiar os projectos do 
Rotary Clube do Barreiro e entregou uma placa para 
assinalar os 20 anos do clube.
Escola dos Fuzileiros Navais

O comandante das Escola de Fuzileiros Navais rece-
beu o Diploma de Mérito, pela colaboração prestada 
a diversas actividades do Rotary, sendo destacada 
a recente realização do RILA – acção de formação 
de liderança.

RODOVIÁRIA DO ALENTEJO

Curvo de Deus, Administrador da Rodoviária do 
Alentejo, recebeu o Diploma, pela colaboração que a 
empresa tem prestado ao clube e pela disponibilidade 
de “estar sempre de postas abertas” e contribuir 
para o desenvolvimento de projectos do rotary.

JORNAL «ROSTOS»

António Sousa Pereira, Director do jornal «Rostos», 
recebeu o diploma entregue ao jornal pela estreita 
cooperação e desde sempre contribuir para divulgar 
as actividades do rotary.

JAIME COSTA

“O nosso amigo Jaime esteve sempre na primeira 
linha no apoio ao Rotary Clube do Barreiro”, sublinhou 
João Peralta, presidente da Direcção.
Jaime Costa, um nome ligado às actividades náuticas 
e às embarcações do Rio Tejo, construtor de barcos 
típicos, um mestre, também um rotário do Rotary 
Clube da Moita, foi distinguido com o Diploma de 
Mérito por sempre “dar tudo” para ajudar o Rotary 
Clube do Barreiro.

CLUBE DE REFERÊNCIA DO ROTARY EM PORTUGAL

Miguel Realmente, Governador do Distrito 1960 do 
Rotary Clube de Portugal, salientou que o Rotary 
Clube do Barreiro é de “uma grande riqueza humana”.
Referiu que foram 20 anos de história, marcados pelo 
respeito da autarquia, pela entrega à comunidade e 
pelo respeito na comunidade.
Recordou o contributo do Rotary Clube do Barreiro 

para o movimento rotário a apadrinhar a criação dos 
clubes da Moita e de Sines.
“O Rotary Clube do Barreiro é um clube de referência 
do Rotary em Portugal”,. disse.
A encerra a sessão, João Peralta, presidente da Di-

recção do Rotary Clube do Barreiro, leu um poema de 
António Mendes, dedicado aos vinte anos do clube 
e afirmou – “esta foi uma noite que para nós tem 
um grande significado”.

ROTARY CLUBE DO BARREIRO COMEMORA VINTE ANOS DE VIDA

Um clube de referência em Portugal
. Entregues Diplomas de Mérito a Câmara Municipal do Barreiro, Baía do Tejo, Escola 
de Fuzileiros, Rodoviária do Alentejo, Jornal «Rostos» e Jaime Costa
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CRIAR AFECTOS ENTRE AUTARCAS E FREGUESES 

Cerca 320 pessoas num passeio-convívio

Cerca das 8 da manhã, está tudo a postos 
para a partida. São seis autocarros, com cerca 
de 320 pessoas.
A primeira paragem na autoestrada Lisboa-
-Porto, na Estação de Serviço de Santarém. 
Tempo para refrescar e conversar. Alguns 
registam o momento com fotografias, para 
mais tarde recordar.

De regresso à estrada rumo a Fátima. Che-
gados a Fátima cada um procura seu destino. 
Uns vão visitar. Outros, com fé, aproveitam 
para rezar. 
Na Capelinha escutam-se as orações do 
tradicional terço e os cânticos, que evocam 
o recente 13 de Maio. São muitos os turistas. 
Escutam-se diversas línguas, do inglês ao 
espanhol, do japonês ao alemão. 
Ao cimo, junto à estátua do Papa Paulo II, um 
grupo de peregrinos italianos.

Na nova Igreja, imponente, com cerca de 
9.000 lugares sentados, está sendo cele-
brada a missa.
Entre a assistência alguns dos participantes 
no passeio da União de Freguesias.
Na antiga Igreja, há quem ajoelhe e reze junto 
aos túmulos dos pastorinhos.

Na hora marcada toma-se o rumo para reto-
mar a viagem até às Grutas de Santo António 
– Restaurante «A Gralha», para almoçar e 
conviver.
Uma tarde divertida, com muita música e 

dança.
No decorrer do almoço, António Marques, 
do Executivo da União de Freguesias de 
Alto Seixalinho, Santo André e Verderena, 
numa breve intervenção, recordou que na 
zona, em Minde, e arredores, para além da 
beleza natural, existe uma forte tradição de 
luta operária e industrial.
Sublinhou a importância deste tipo de inicia-
tivas para aproximar as pessoas, os eleitos 
e os funcionários da autarquia.

“Um passeio a Fátima que tem um significado 
próprio e no qual da cada um pode viver de 
acordo com aquilo que acredita”, disse.

Carlos Moreira, presidente da União de Fre-
guesias do Alto do Seixalinho, Santo André 
e Verderena, saudou a presença do Padre 
Azevedo, da paróquia de santo André, um 
parceiro da autarquia e também do jornal 
«Rostos».
Lançou o convite para que todos participem 

nas festas da União de Freguesias que vão 
decorrer no Parque da Cidade de 22 a 26 de 
Junho.
Na sua intervenção sublinhou a importân-
cia de todos darem um contributo para que 
seja construído o Centro de Saúde no Alto 
do Seixalinho.
O tempo foi de festa. No regresso o ambiente 
foi animado. Cantou-se e todos ficaram, des-
de já, à espera do próximo passeio- convívio 
agendado para Outubro.
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A UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA PROMOVEU UM PASSEIO A FÁTIMA E GRUTAS DE SANTO ANTÓNIO, DIRE-
CIONADO PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR DAS TRÊS EXTINTAS FREGUESIAS.
“ESTES CONVÍVIOS SÃO IMPORTANTES PARA PROMOVER AS LIGAÇÕES DE PROXIMIDADE ENTRE OS ELEITOS E A POPULAÇÃO”, SUBLINHOU AO JORNAL 
«ROSTOS», CARLOS MOREIRA, PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS.


	ROS_07_09_cor
	ROS_08_09_cor
	ROS_09_09_preto
	ROS_10_09_preto
	ROS_15_09_preto
	ROS_16_09_preto
	ROS_17_09_cor
	ROS_18_09_cor

