
No Mercado 1º de Maio, no Barreiro, foram entregues os 
prémios do Concurso «Árvores de Natal Ecológicas», 
que contou com a participação de 26 entidades do 
concelho.
O 1º prémio foi atribuído à Escola do Ensino Básico nº 
2 do Lavradio; o 2º Prémio à Escola Básica – Jardim de 
Infância da Telha Nova I; o 3º Prémio à Escola Básica 
Jardim de Infância dos Fidalguinhos.
Foram ainda atribuídas duas menções honrosas ao 
Jardim de Infância da Vila Chã e ao Jardim de Infância 
do Bairro das Palmeiras.
Os trabalhos concorrentes, de 26 entidades, estão 
em exposição no Mercado 1º de Maio, no centro do 
Barreiro, até ao próximo dia 7 de Janeiro.

IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM
E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Bruno Vitorino, vereador da Câmara Municipal do 
Barreiro, responsável pelo Centro de Educação 
Ambiental, que promove anualmente esta iniciativa, 
recordou que este é um projeto que se realiza desde o 
ano 2006 – “já foi presépio, figuras e árvores de Natal”.
Sublinhou que no ano 2007 foi uma campanha solidária 
– “reciclar para ajudar”.
“O objetivo desta iniciativa é sensibilizar os munícipes 
para a importância da reciclagem e reutilização de 
materiais”, sublinhou o autarca.

APROVEITAR AS COISAS E 
DAR-LHES UM NOVO VALOR

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, sublinhou que num mundo cada vez mais 
marcado pelo que se define de “economia circular”, esta 
iniciativa é um exemplo do seu significado, motivando 
para importância de “aproveitar as coisas e dar-lhes 
um novo valor”.
A reutilização e a recuperação são de grande 
importância para o respeito que todos devemos ter 
pelo nosso planeta, salientou o autarca.

UM PASSATEMPO – GOSTO DESTA ÁRVORE

De referir que os premiados serão contemplados – 1º 
prémio 500 €; 2º premio 350 € e 3º prémio – 250 €.
O júri do concurso foi composto por Luís Murteira; 
Cristina Ameixa e Cátia Correia.
Entretanto, na pagina de facebook do Centro de 
Educação Ambiental, está a decorrer um passatempo 
– Gosto desta Árvore. Todos são convidados a escolher 
a árvore favorita. A instituição que tenha a árvore com 
mais «likes» irá receber um prémio da Reserva Natural 
da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina.

Há mais de vinte anos que exerce a sua 
atividade de produção de Panquecas, ali 
no espaço do Pingo Doce, no Lavradio, 
concelho do Barreiro.
Os avós, os pais, os filhos ou os netos, já 
saborearam as deliciosas panquecas da D. 
Conceição, sempre simpática, sorridente 
e ativa. 
Antes do Pingo Doce, muitos devem 
recordar-se de D. Conceição, no espaço 

do Supermercado Pão de Açúcar, ali na zona 
do Alto do Seixalinho, então, ainda Lavradio, 
onde esteve outros tantos vinte anos.
Mais de quarenta anos a servir-nos e a 
deliciar-nos. Uma mulher de trabalho 
merecedora de um reconhecimento pela 
comunidade.  
Nos dias de Dezembro, para muitos, uma 
das tradições é saborear uma panqueca, 
com mel ou com canela, depende do gosto. 

Que são saborosas, lá isso são. Pois, só de 
olhar, recordamos o sabor.
Hoje, celebrei essa tradição e saboreie uma 
panqueca com mel. Que bom!
Fica o registo e o obrigado a D. Conceição 
Capela, por manter viva esta tradição e 
proporcionar recordações bem vivas que 
percorrem o tempo e são os sinais que 
marcam a vida de uma cidade. 
Mais de quarenta anos é obra!

CONCURSO «ÁRVORES DE NATAL ECOLÓGICAS»

Vencedora Escola do Ensino Básico nº 2 do Lavradio

PANQUECAS QUE TOCAM A MEMÓRIA

Conceição Capela um rosto da cidade

DIRECTOR: António Sousa Pereira
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A FISIPE inaugurou a Unidade de Produção de 
Precursor de Fibra de Carbono, um acontecimento 
que contou com a presença de Manuel Caldeira 
Cabral, Ministro da Economia e de João Vasconcelos, 
Secretário de Estado da Indústria, Carlos Humberto, 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro e diversos 
autarcas e entidades da vida local.

UM MARCO NA HISTÓRIA
DOS 40 ANOS DA EMPRESA

Stefan Seibel, Administrador-Delegado da Fisipe, 
referiu que, com a inauguração da nova Unidade a 
FISIPE – “celebra mais um marco na história dos 40 
anos da empresa”.

Recordou que a empresa, desde o seu início, apostou 
sempre em “produtos inovadores” e perante 
mudanças e evoluções tecnológicas, “enfrentou os 
desafios”, dedicando-se à investigação e realizando 
investimentos em “produtos novos”.

Referiu que a FISIPE aos longo dos anos “exportou 
para todo o mundo”, produziu “fibras especiais” e 
desenvolveu o negócio.

DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO DE CARBONO

Stefan Seibel sublinhou que a partir de 2010, com o 
apoio da União Europeia e de Portugal as empresas 
realizaram um trabalho no desenvolvimento do projeto 

de produção para precursor de fibra de carbono.
Referiu que, em 2012, a SGL adquiriu as ações a FISIPE 
e aumentou os esforços da FISIPE no desenvolvimento 
do projeto de carbono.

Em 2015, recordou, iniciou a fase de trabalho e de 
qualificação.
“Atualmente é produzida fibra de carbono de alta 
qualidade” disse.

ATUALMENTE CONTA 
COM 350 COLABORADORES

 O Administrador-Delegado da Fisipe salientou que a 
empresa atualmente conta com 350 colaboradores.
Referiu que a SGL tem polos por todo o mundo, sendo 
tal um potencial que pode contribuir para dar um 
impulso para a criação de um cluster de indústrias 
inovadoras na região.

 Stefan Seibel, expressou a disponibilidade para 
colaborar com as empresas da região, e, citando Vitor 
Hugo, sublinhou que – “o futuro para os corajosos 
é uma oportunidade”.

STEFAN SEIBEL NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE FIBRA DE CARBONO DA FISIPE

Defendeu criação de um «cluster» 
de indústrias inovadoras na região
. FISIPE atualmente conta com 350 colaboradores
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A União de Freguesias de Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena, em parceria com 
o Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional, estão promovendo a «Semana Em-
presarial», nas diferentes áreas da freguesia
O jornal «Rostos» acompanhou a visita às 
empresas sediadas no território da extinta 
freguesia de Santo André.
Esta ação tem como objetivo central pro-
porcionar um conhecimento mais profundo 
das empresas da União de Freguesias do 
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena.

CLIMA DE DIÁLOGO E RECETIVIDADE

No programa de visitas marcam presença 
Maria do Carmo Guia, Diretora do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional – Centro 
de Emprego do Sul do Tejo, Carlos Moreira, 
Presidente da União de Freguesias, para além 
de técnicos do IEFP e outros elementos do 
Executivo da Junta de Freguesia.
A iniciativa «Semana Empresarial» arrancou 
em Setembro, com visitas a empresas loca-
lizadas no Parque Empresarial das Rebelas.
Acompanhamos, as visitas a algumas 
empresas, registando o clima de diálogo e 
recetividade registado.

ESTAS VISITAS FAZEM TODO O SENTIDO

“Estas visitas fazem todo o sentido e são 
importantes”, referiu ao jornal «Rostos», Ju-
dite Saúde, da empresa «Cozinhas Saúde», 
com lojas de exposição e vendas no Parque 
das Rebelas e Oficinas em Alhos Vedros.
Nos diálogos que eram mantidos sentia-se, 
dos empresários, a necessidade de serem 
aprofundadas as relações com as entidades.
A presença da Diretora do Centro de Empre-
go do Sul do Tejo - Barreiro, foi referenciada 
como positiva, abrindo portas de contactos 
e proporcionando informações sobre “ne-
cessidades de Formação” ou disponibilidade 
para “integrar estagiários”.

CONHECER RECURSOS
QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS

Maria Rangel, da empresa de restauração 
«Empório  
dos Sabores», cuja atividade decorre, no 
Parque das Rebelas, há dois anos, subli-
nhava – “está a correr bem, este mês de 
Setembro é que é sempre mais calminho. 
Mas está tudo bem”.
Carlos Moreira, presidente da União das Fre-
guesias, reforçava nos contactos o objetivo 
das visitas – “aproximar as entidades das 
empresas e dar a conhecer recursos que 
podem ser disponibilizados”.
“As entidades têm que se aproximar das 
empresas e não podem estar de costas 
voltadas uma para as outras, por isso con-
siderámos essencial realizar esta iniciativa 

em parceria com o Instituto de Emprego”, 
sublinhou o autarca.

APROXIMAR AOS EMPRESÁRIOS

“Aproximar aos empresários, conhece-los, 
articular projetos com as empresas, ajudar 
no trabalho de seleção de trabalhadores e 
dar contributos para a formação”, subli-
nhou Maria do Carmo Guia, nos diferentes 
contactos.
Nos contactos, com os empresários, sa-
lientou que o IEFP, podiam realizar, por si só, 
estas visitas, mas considerou que realizar 
a «Semana Empresarial» em colaboração 
com a União de Freguesias era mais enri-
quecedor. 
Abriam-se portas. Trocava-se informação. 
Contavam-se histórias – umas de sucesso, 
outras de insucesso. Mas, pode dizer-se 
que o conjunto de visitas e conversas se 
transformaram numa ampla ação de «ne-
tworking empresarial».

7 ANOS DE ATIVIDADE NO BARREIRO 

Neuza Simão, da Agência Funerária Simão, 
empresa localizada há 7 anos, naquela zona 
empresarial, sublinhou as relações positivas 
que manteve com o do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. 
A empresa desenvolve a sua atividade 
noutros pontos do país.
A presença do IEFP era sempre um momen-
to de troca de informação e divulgação de 
experiências vividas.  

PORTAS ABERTAS À POLÓNIA

A empresa «Container – Técnicas de Con-
tentorização, é herdeira de uma prestigiada 
empresa do Barreiro - António Germino – 
fundada em 1923.
Instalou-se no Parque Empresarial nos anos 
90, tem uma mão de obra especializada ao 
nível da soldadura e serralharia.
António Ramos, Gerente, recordou a recente 
visita à Polónia a convite da Câmara Muni-
cipal do Barreiro e deu a conhecer que na 
próxima semana vai receber na empresa 
uma delegação da Polónia.
O estabelecimento de parcerias com IEFP 
no âmbito da formação e disponibilidade 
para receber estagiários da formação, foi 
matéria que animou o diálogo. 
Recordava que tem vindo a registar-se um 
aumento na dinâmica da empresa, com o 
negócio a registar crescimento.

SESSÃO DE DIVULGAÇÃO
DE PROGRAMAS A ENCERRAR

A visita continuou, por motivos de agenda, 
não continuámos a acompanhar, mas, na-
quele pequeno conjunto de visitas, dá para 

entender que o Parque Empresarial das Re-
belas é, no concelho do Barreiro, uma zona 
de indústria e comércio com características 
muito próprias, pela diversidade e pelas po-
tencialidades.
A «Semana Empresarial» vai decorrer ao 

longo da semana, encerrando na 6ª feira, 
pelas 15h00, com uma sessão no Auditó-
rio da antiga Junta de Freguesia de Santo 
André, no decorrer da qual o IEFP irá divul-
gar programas e recursos que podem ser 
disponibilizados aos empresários     
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«SEMANA EMPRESARIAL» ARRANCOU NO PARQUE DAS REBELAS

«As entidades têm que se aproximar das empresas» 
. Uma ação de «networking empresarial»
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EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CONCELHO DO BARREIRO

«Estão ocupados a 100%» 
. São necessários novos equipamentos
. David Varela vai realizar o sonho de viajar de avião e visitar Barcelona

JOÃO CANELAS DO BARREIRO
Trombone da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

A II Gala da Diferença, promovida pela 
Associação Vem Vencer, decorreu, no 
Auditório Municipal Augusto Cabrita, no 
Barreiro, evento que encerrou a  programação 
da «Semana da Diferença”.
Na abertura David Varela, fundador e 
presidente da Direcção da Associação Vem 
Vencer, recordou que no ultimo ano a sua 
associação apoiou com atividades cerca de 
300 pessoas.
Salientou a importância de desenvolvimento 
do trabalho em rede e os apoios que têm 
sido recebidos de diversos parceiros.
David Varela, salientou que os equipamentos 
destinados a apoiar pessoas com deficiência, 
existentes no concelho do Barreiro, “estão 
ocupados a 100%”, nesse sentido alertou para 
a “necessidade de novos equipamentos”.
Referiu que a Associação Vem Vencer vai 
apostar na criação de “Centro de Vida” 
proporcionando um novo espaço ao serviço 
das pessoas com deficiência.
No decorrer da Gala da Diferença, para além 
de diversos momentos musicais e culturais, 
foram entregues os Prémios a entidades 
e personalidades que pelas suas «boas 
práticas» contribuíram para a integração 
de pessoas com deficiência na vida da 
comunidade.

PRÉMIO ESPAÇO PÚBLICO

O «Prémio Espaço Público» foi atribuído ao 
Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita.
Carlos Humberto, presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, referiu que o prémio é 
destinado a todos que deram o seu contributo 
para a construção do Passeio Ribeirinho 
Augusto Cabrita, os que projetaram, os que 
construíram, os que financiaram.
O autarca sublinhou a importância desta 
iniciativa da Associação Vem Vencer, porque 
nunca é demais alertar para os problemas 
das pessoas com deficiência e fazer que os 
serviços públicos sejam eficientes nesta 

matéria.
Recordou que ao longo dos últimos anos 
foram dados passos positivos que é preciso 
continuar para “vencer as dificuldades”.

PRÉMIO INSTITUIÇÃO

Depois da atuação, viva e com salero, do 
Grupo de Sevilhanas «Puente Del Rio», 
foram entregues mais prémios.
A CERCIMB recebeu o «Prémio Instituição», 
tendo recordado a sua presidente que “ainda 
há um grande caminho afazer” em relação 
aos problemas das pessoas com deficiência.
Recordou que na sua instituição, que 
atualmente presta apoio a cerca de 250 
pessoas, há alunos a findar o ensino escolar 
obrigatório, que “quando terminarem” não 
terão emprego e vão ficar nas suas casas.

EDIFÍCIO PÚBLICO MAIS ACESSÍVEL

Um novo momento de animação foi vivido 
com a brilhante atuação – hip-hop – dos 
jovens do Barreiro Ginásio Club.
Seguindo-se a entrega à Escola Superior 
de Tecnologia do Barreiro/IPS, do Prémio 
«Edifício Público Mais Acessível».
Pedro Ferreira, Director da Escola Superior 
de Tecnologia, salientou que “é um orgulho 
para a ESTB receber este prémio”.
Referiu que raramente os edifícios 
universitários têm as condições de 
acessibilidade nas suas instalações.
“Nós temos. É um caso único no país. Ele 
existe, temos aqui, no Barreiro, um edifício 
com estas condições.”, salientou.

INSTITUIÇÃO QUE EMPREGA UM NÚMERO 
RELEVANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Mantendo ritmo e muita animação, com um 
auditório Augusto Cabrita, quase repleto, a 
sala aquece com os ritmos e jovialidade da 
Tuna da Escola Superior de Tecnologia do 

Barreiro.
Seguiu-se a entrega do Prémio à União das 
Freguesias de Palhais e Coina, que recebeu a 
distinção «Empresa/Instituição que Emprega 
um Número Relevante de Pessoas Com 
Deficiência». Conta nos seus quadros com 
3 trabalhadores com deficiência.
Naciolinda Silvestre, presidente da União das 
Freguesias de Palhais e Coina, agradeceu 
a distinção e sublinhou que a autarquia irá 
continuar a dar o seu contributo na integração 
de pessoas com deficiência.   

EDIFÍCIO PRIVADO COM ACESSIBILIDADE

Foi igualmente entregue à empresa 
«Cabeleireiro Estúdio 3», na Quinta da Lomba, 
o prémio o Prémio «Edifício Privado Com 
Acessibilidade».
O edifício está plenamente equipado para 
receber cidadãos com deficiência, quer nas 
suas acessibilidades, quer com equipamentos, 
que permitem o acesso a cidadãos em cadeiras 
de rodas.
O Prémio «Inovação» foi entregue a firma 
ANDITEC.

PEDRO ELISÁRIO
 PRÉMIO «PERSONALIDADE»

A Pedro Elisiário, jovem do Lavradio, 

portador de deficiência, com potencialidades 
artísticas notáveis confirmadas nos êxitos 
alcançados com os seus trabalhos nas muitas 
exposições realizadas, foi entregue o Prémio 
«Personalidade»
A Associação Vem Vencer entregou ainda 
os troféus denominados “Amigos” a duas 
pessoas particulares e à VdA, Vieira de Almeida 
Sociedade de Advogados.

REALIZAR O SONHO DE VIAJAR DE AVIÃO 

Na sessão, a representante do Instituto 
Nacional de Reabilitação, referiu a importância 
da Acão desenvolvida pela associação «Vem 
Vencer» e expressou a disponibilidade para 
cooperar na realização dos seus projetos.
Numa surpresa a David Varela que tinha o 
sonho de andar de avião e visitar Barcelona, 
foi surpreendido com a oferta de um bilhete 
oferecido pela TAP, para conjuntamente com 
sua mãe realizar esse sonho. 
Um momento vivido com emoção, a marcar 
o final de uma noite onde a palavra vencer se 
inscreveu com atos, vontades e voluntariado.
A encerrar a II Gala da Diferença registou-se 
a atuação da banda barreirense Night Falls». 
Um momento que deu ritmo e fechou com 
alegria uma noite de convivo e de reflexão 
sobre a importância da inclusão na vida da 
comunidade.

João Canelas, nascido no Barreiro em 1996, iniciou os 
seus estudos musicais com 12 anos na Banda Municipal 
do Barreiro, na classe de trombone, integra a Orquestra 
de Câmara de Cascais e Oeiras, considerada, por muitos, 
uma das melhores formações deste género em Portugal.
Em 2012, foi premiado com o 2º prémio no “Concurso 
Internacional Terras de La Sallete”, na categoria juvenil. 
Iintegrou por dois anos consecutivos (2013/2014 e 
2014/2015) a Jovem Orquestra Portuguesa.

A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO) é uma 
formação apoiada pelas Câmaras Municipais de Cascais e 
de Oeiras e pela Direcção Geral de Artes / Ministério da 
Cultura.
Considerada, por muitos, uma das melhores formações 
deste género em Portugal, a OCCO é actualmente um 
elemento fundamental da vida cultural dos Concelhos de 
Oeiras e de Cascais.
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ROTARY CLUB DO BARREIRO NOMEOU «EMBAIXADORES DE ROTARY»

Para a Campanha de erradicação da 
Poliomielite no Mundo
Álvaro Gaspar, responsável pela área do 
Protocolo do Rotary Club do Barreiro, no 
decorrer da reunião  rotária que contou com 
a presença de Abílio Lopes, Governador 
do Distrito Rotário 1960, sublinhou o 
empenhamento do movimento ao nível 
mundial tendo por objetivo a “erradicação 
global da poliomielite”.
“O objetivo é eliminação total, o rotary está 
empenhado nesta campanha”, disse Álvaro 
Gaspar.

REDUÇÃO DOS CASOS DA PÓLIO 
EM 99.9% NO MUNDO

Recordou que o Rotary Club do Barreiro 
também tem dado o seu contributo nesta 
campanha mundial.
Pela ação do Rotary registou-se uma 
redução dos casos do pólio em 99.9% 

no mundo desde o primeiro projeto que 
implementamos para vacinar crianças nas 
Filipinas, em 1979, sublinhou Álvaro Gaspar.

AO LIGAR O NÚMERO – 760 302 013 – 
PAGA UMA VACINA
FALTA MUITO POUCO PARA 
ERRADICARMOS A POLIOMIELITE

“Falta muito pouco para erradicarmos a 
poliomielite, mas precisamos de sua ajuda”, 
disse.
Neste contexto lançou um desafio aos 
presentes para ligarem o número – 760 
302 013.
“Com este telefonema paga uma vacina 
para uma criança” – sublinhou.
Esta Campanha do movimento rotário a nível 
mundial é um contributo para essa causa 
de proteger as crianças da paralisia infantil.

Os rotários já ajudaram a imunizar mais de 
2.5 bilhões de crianças contra a pólio em 
122 países. A vacina, que custa apenas 
US$0,60, protege as crianças da doença 
pela vida toda. 

EMBAIXADORES DE ROTARY

Álvaro Gaspar, divulgou que o Rotary Club 
do Barreiro, decidiu nomear «Embaixador de 

Rotary para a Campanha de erradicação da 
Poliomielite no Mundo» - Carlos Humberto, 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro; 
Regina Janeiro, vereadora da Câmara 
Municipal do Barreiro, responsável pela área 
cultural; Humberto Candeias, da Associação 
«Nós»; Nelson Rosado e Sérgio Rosado – 
Os Anjos», grupo musical, e, António Sousa 
Pereira, Director do Jornal «Rostos».   

Estive presente numa homenagem que 
decorreu em Loulé, ao meu primaço Neto 
Gomes, pelos seus 50 anos de jornalismo, 
foi uma festa bonita, que juntou mais de 500 
pessoas. Um momento que, certamente, 
o Neto Gomes vai guardar no seu coração. 
Eu vou guardar. 
Levei-lhe duas lembranças. E, para minha 
surpresa, ele tinha para me oferecer um livro 
que publicou com memórias da nossa terra 
natal – Vila Real de Santo António – um 
mergulho por dentro de estórias e lugares, 
de gentes que guardamos no coração – a 
nossa Rua da Espanha, a nossa Rua Estreia, 
o nosso Largo da Bica.
Mas, a maior surpresa foi ele entregar-me 
uma carta que lhe escrevi em 1975, ainda 
estava a cumprir o serviço militar. Uma 

recordação do PREC, de tempos de sonhos 
e lutas. Foi lindo reler palavras vindas do 
fundo do tempo, principalmente aquela 
interrogação: Quanto vale um homem?
E passado este tempo, o importante, na 
vida e na vida vivida, é que essa pergunta 
continua presente no quotidiano: Quanto 
vale um homem?
Um homem vale, aquilo que o meu primaço 
viveu, a amizade e o calor humano, 
expresso naquela noite, com poemas de 
Abril, com o cântico de José Régio e com 
o brilho reluzente de todas as camisolas, 
dos grandes clubes do Algarve a marcar 
presença, reconhecendo e agradecendo 
a dedicação de 50 anos de jornalismo – 
honesto e íntegro.
Tens a resposta primaço – é isso que vale 
um homem. O resto é a dor de quem quer 
calar e submeter, limitar, inferiorizar, e não 
cala, nunca cala, porque “há sempre alguém 
que diz não”.
Um grande abraço para ti Neto Gomes, 
afilhado de batismo de minha mãe – Rita 
– que tu guardas com saudade, como eu 
guardo com ternura a T’i Maria Neto e a 
nossa rua de portas abertas, onde estão 
as nossas raízes de amor à vida, ao sol e 
ao mar – sempre pelo mar adentro!
Senti, nas tuas palavras, esse sentido, 
irónico, do viver e nunca desistir da palavra 
Liberdade!

António Sousa Pereira

NETO GOMES – 50 ANOS DE JORNALISMO

Um abraço que uniu o Algarve
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1º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2006 – A.U.G.I Nº 16 Quinta do 
Torrão – Palhais - (PMRAUGI/28).

Para efeitos do disposto no artigo 28.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro, pela 
Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro, 
pela Lei n.º 79/2013, de 26 de Dezembro, e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de 
Julho, e ainda com base no disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 
112.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, notificam-se todos os interessados no processo 
de loteamento PMRAUGI/18, relativo à reconversão urbanística da AUGI 
n.º16 – Quinta do Torrão, na União de Freguesias de Palhais e Coina, da 
deliberação de câmara proferida em 01 de Junho de 2016, relativa à 1ª 
alteração ao alvará de loteamento 1/2006.
O projeto encontra-se disponível para consulta na Câmara Municipal do 
Barreiro,
Departamento de Gestão da Cidade, Largo Alexandre Herculano n.º 85 – 
2830-314, Barreiro.
Os interessados podem consultar o referido projeto, informação técnica 
elaborada pelos serviços municipais, assim como os restantes documentos 
que fazem parte integrante do processo urbanístico e pronunciarem-se 
sobre o mesmo através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro, no prazo de 10 dias uteis após a publicação do 
presente anúncio.

Paços do Concelho, 26 de Julho de 2016

O VEREADOR DO DGC 
(Rui Pedro Gaspar Lopo)

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO



Na abertura, Paulina Santos, Coordenadora do 
Serviço Social do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, sublinhou que o hospital – “existe 
para servir a população”.
Recordou a missão do Serviço Social, que 
existe – “para remover as dificuldades dos 
utentes”.
Salientou que há um “número insuficiente de 
assistentes sociais”, num contexto sócio eco-
nómico marcado pelo “aumento da pobreza e 
do desemprego”, assim como o aumento do 
“envelhecimento populacional” e situações 
de “exclusão social”.
 
UM DESAFIO PARA A
SOCIEDADE PORTUGUESA

Catarina Marcelino salientou a necessidade 
de se “olhar” para a realidade do envelhe-
cimento “à luza da realidade do país” e “no 
contexto europeu”.
Sublinhou que em Portugal regista-se um 
grande envelhecimento e um baixo índice de 
fecundidade, fenómenos que geram “dese-
quilíbrios na pirâmide etária”.
Recordou que, nos dias de hoje, há diferenças 
entre ser idoso aos 65 anos, aos 80 anos ou 
mesmo aos 90 anos – “não é o mesmo, quer 
ao nível da saúde, quer ao nível da organiza-
ção social”.
Esta realidade, salientou a Secretária de 
Estado – “é um desafio para a sociedade 
portuguesa”.

ESTAMOS A FALAR NO VALOR DA VIDA

Catarina Marcelino, sublinhou que – “quando 
falamos de idosos” no contexto hospitalar – 
“estamos a falar de ética”, “de direitos e de 

deveres”, “estamos a falar no valor da vida”.
 “Estamos a falar de pessoas que querem 
viver felizes, que querem viver bem, que vivem 
numa sociedade frenética que não é propícia 
à pessoa idosa”, disse.
Recordou a importância da “responsabilidade 
familiar” e lamentou que algumas “pessoas 
deixem doentes idosos no hospital e não os 
vão buscar”.

ACORDOS NA CONCERTAÇÃO SOCIAL

 A Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, sublinhou que ao abordar estas 
matérias – “estamos a falar de direitos hu-
manos” e no “erradicar a exclusão”.
Catarina Marcelino, sublinhou que os equi-
líbrios têm que ser encontrados ao nível da 
“concertação social”, encontrando “acordos” 
que permitam superar “desequilíbrios sala-
riais”, criar “condições de vida ao nível familiar” 
e regras sobre matérias como “parentalidade” 
e “maternidade”, contribuindo para a clarifi-
cação dos “papeis sociais”.

POLITICAS SOCIAIS TÊM QUE
SE ADAPTAR ÀS REALIDADES

A Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, perspetivou no âmbito de politicas 
sociais e do papel da rede de equipamentos 
sociais, a necessidade de se – “valorizar o 
apoio domiciliário”, apostando em manter 
“as pessoas idosas em suas casas”, sendo 
importante, para que tal se concretize “dar 
suporte aos cuidadores”.
Recordou que – “temos cada vez mais pes-
soas de 70 anos a cuidar de pessoas com 
90 anos”.

“As politicas sociais têm que se adaptar a 
estas realidades”, disse. 

REDE NACIONAL DE
CUIDADOS CONTINUADOS

Catarina Marcelino, sublinhou a importância 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados, 
recordando que “o modelo que hoje existe” 
deu respostas e que deve apostar-se no 
“desenvolvimento do modelo”.
“No Alentejo o modelo responde às neces-
sidades existentes”, disse.
Mas o mesmo não acontece nas áreas metro-
politanas, sublinhou a Secretária de Estado.  
Referiu o contributo das Misericórdias en-
quanto parceiros.

2000 PESSOAS NO PAÍS
A AGUARDAR VAGAS

“O ano passado, mais de 2000 pessoas no 
país estavam a aguardar vagas. Isto não é 
aceitável”, disse.
Catarina Marcelino, sublinhou que existem 

na Rede de Cuidados Continuados mais de 
8500 camas.
Interrogou – “Devemos apostar só nas ca-
mas? Ou no Serviço de Apoio Domiciliário?”
Defendeu a necessidade de ser prestada 
formação a “cuidadores” e desenvolver o 
Serviço de Apoio Domiciliário.

FAZEM MILAGRES COM POUCO DINHEIRO

Outra matéria abordada pela Secretária de 
Estado para a Cidadania e a Igualdade, foram 
os Serviços de Cuidados Paliativos.
“O Hospital do Barreiro tem respostas de 
qualidade”, disse.
Neste contexto, referenciou os internamen-
tos especializados, nos quais os técnicos de 
Saúde – “fazem milagres com pouco dinheiro”.
Catarina Marcelino alertou para a necessidade 
de existir uma maior articulação entre Cuida-
dos Continuados e Lares de Idosos, existindo 
definições claras – “quem deve estar onde”.
“As pessoas idosas têm o direito a ser feli-
zes”, sublinhou a Secretária de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade.

A Farmácia Roldão, no Lavradio, concelho do Barreiro, abriu as 
suas instalações num novo espaço, na Avenida J.J. Fernandes.
Um espaço moderno, cosmopolita, com uma magnifica 
iluminação natural. Um sentimento de esperança e sonho, 
sentia-se no sorriso da equipa e nos clientes.
Os clientes aguardavam a abertura, sentia-se a expectativa 
de querer ser o primeiro a entrar e marcar o ato inaugural. 
“Isto está muito bonito”, comentava uma antiga professora 
do Ensino Primário do Lavradio, cliente regular. 
“Tem muita luz”, dizia outro.

Batas vestidas e o atendimento começou.  Um novo tempo 
marcado de muita esperança.

Para além da zona de atendimento geral, o novo espaço está 

equipado com um conjunto de Gabinetes, onde, regularmente 
serão prestados serviços aos utentes. Em breve serão divul-
gadas as áreas, mas, sabemos que, matérias como nutricio-
nismo serão disponibilizadas consultas.

 “Foi um investimento na ordem dos 300 mil euros”, foi-nos 
revelado, numa breve troca de palavras.

De referir que o investimento inclui também a entrada das novas 
tecnologias. A segunda fase do processo de modernização, 
que vai estar concluída dentro em breve, com a entrada em 
funcionamento de um robot.
Farmácia Roldão, de gente do Barreiro, que acredita no Bar-
reiro. Fica o registo. Gostamos. 
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NOS SERVIÇOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

Hospital do Barreiro tem respostas de qualidade

FARMÁCIA ROLDÃO ABRE PORTAS A NOVAS TECNOLOGIAS

Um investimento de cerca de 300 mil euros

A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, participou 
na Conferência com o tema - “Cuidar o Futuro”, promovida pelo Serviço Social do 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo.
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 IDEIA A VALORIZAR COM EXPOSIÇÃO «O REGRESSO DAS BANDEIRAS»

«Quando tudo parece perdido é possível 
acender a luz da esperança

ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO

Apresentam projeto nascido 
no âmbito do «Inspira Barreiro» 

No «Espaço Memória», decorreu a sessão de apresentação pública 
do Catálogo da Exposição “O Regresso das Bandeiras”.
A Sessão começou com uma intervenção de expressão dramática 
pelos alunos do Curso de Animação da Escola Bento Jesus Caraça. 

AQUILO QUE FICA PARA A POSTERIDADE

Silvestre Lacerda, Diretor-geral do Livro e Bibliotecas Arquivo Na-
cional/ Torre do Tombo, felicitou a Câmara Municipal do Barreiro 
pela edição do catálogo da exposição, recordando que muitas 
vezes” as iniciativas ficam pelo efémero” e o catálogo fica como 
“um documento, que é aquilo que fica para a posteridade” como 
“memória da nossa atividade”.
Silvestre Lacerda sublinhou a importância de na memória ficarem 
os registos - “dos que foram corajosos e capazes de enfrentar” 
a ditadura.

BARREIRO NÃO ESQUECE O TERROR

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
sublinhou que – “o Barreiro não esquece o terror do período da 
ditadura”, a luta de muitos barreirenses – “pela Liberdade e pela 
Democracia”.
Referiu que os poderes públicos – “têm o dever de preservar a 
memória”, porque assim “estão a cumprir a sua obrigação”.

TOMAR PARTIDO PELOS QUE LUTARAM PELA LIBERDADE

“Não pretendemos ter uma intervenção ‘isenta, inodora, insipida’”, 
disse o autarca, acrescentando – “queremos tomar partido pelos 
que lutaram pela Liberdade”.
“Mais que olhar para trás de forma nostálgica ou passadista”, su-
blinhou Carlos Humberto, é necessário – “um olhar sobre o futuro”.

DESRESPEITO PELOS DIREITOS CIVILIZACIONAIS

Recordou que – “os tempos que vivemos” são marcados por” pro-
fundas desigualdades”, “instabilidade internacional” e “tendências 
radicais, com desrespeito pelos direitos civilizacionais em várias 
regiões do mundo ”.
O autarca salientou o “aumento global da emigração por razões 
económicas, sociais e politicas” e a “dimensão dos refugiados em 
fuga da guerra”.    

ACENDER A LUZ DA ESPERANÇA

Estas situações, disse Carlos Humberto, - “obriga-nos a manter 
vivos na memória os horrores desse período no Barreiro, em Por-
tugal e na Europa”, nos anos assinalados na exposição 
“É valorizar a ideia de que mesmo quando tudo parece perdido é 
possível acender a luz da esperança”, afirmou. 

EXPOSIÇÃO «O REGRESSO  DAS BANDEIRAS»

De referir que a Exposição «O Regresso das Bandeiras” está patente 
ao público no Espaço Memória. A entrada é livre.
A exposição pode ser visitada, gratuitamente, de 3ª feira a sábado, 
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, até ao final do ano de 2016.

A mostra resulta de uma parceria entre o Município do Barreiro e 
o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, assinalando um momento 
icónico da História do Barreiro do século XX, da resistência ao Estado 
Novo e da luta pela liberdade e pela paz.

Foram oradores convidados António Pena e Filipe Delgado, 
diplomados do IPS em Engenharia Civil; Rui Braga, que de-
senvolveu e implementou a “Live Beach”, uma praia artificial 
em Mangualde; Paulo Azevedo, ator e autor do livro motiva-
cional “Uma Vida Normal”, e, António Sousa Pereira, Diretor 
do Jornal Rostos.

«INSPIRA BARREIRO» É PROMOVER A INTERAÇÃO

Na sessão de abertura, Frederico Rosa, da Comissão Orga-
nizadora do “Inspira Barreiro”, recordou que ao longo de três 
edições do evento registou-se a presença de cerca de 600 
pessoas.
Sublinhou que vários projetos que nasceram no «Inspira Bar-
reiro» já deram passos na sua concretização, e, esse é um 
– “grande sucesso” deste evento.
Referiu que o este evento é um ponto de encontro para “con-
tar histórias”, conhecer “experiências” e “aprendizagens de 
vida”, acrescentando que a natureza do «Inspira Barreiro» é 
promover a interação.
“Nós nas redes sociais falamos com toda a gente e não falamos 

com ninguém”, disse.
“Este é um evento feito a pensar nos empreendedores, um 
evento para partilhar projetos”, afirmou.

FOMENTAR A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO

Pedro Pereira, Director da Escola Superior de Tecnologia, su-
blinhou que ma estratégia a instituição existe uma perspetiva 
de – “fomentar a cultura do empreendedorismo na comunidade 
académica e na comunidade”.
Recordou que na 1ª edição do «Inspira Barreiro», no ano de 
2014, nasceu a ideia de uma «incubadora de ideias», um projeto 
que se concretizou no ano 2015, com a inauguração desse 
espaço no Campus Setúbal.
Salientou que também na Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, no decorrer da 2ª edição do «Inspira Barreiro» foi 
inaugurado direcionado pata apoiar e estimular o empreen-
dedorismo.
Pedro Pereira, sublinhou, que apos dois anos, nesta 3ª edição 
do «Inspira Barreiro» concretiza-se a apresentação de um 
projeto que nasceu na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.

“Fico satisfeito com as participações, com o esforço e entu-
siasmo da Comissão Organizador”, disse.

EMPREENDEDORISMO NOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Filipe Cardoso, da presidência do Instituto Politécnico de Se-
túbal, referiu a importância das ideias quando “começam a 
ganhar valor e a ganhar forma”.
“O empreendedorismo vai estar sempre nos projetos estra-
tégicos do Instituto Politécnico de Setúbal”, salientou.
Referiu a importância do empreendedorismo na investigação 
e na inovação.
“O empreendedorismo e a incubação concretiza-se com 
iniciativas que sejam um apoio e suporte ao empreendedo-
rismo”, disse.
“Para ser empreendedor e inovar é preciso visão estratégica, 
é preciso estabelecer laços, é preciso estabelecer redes, que 
aproveitem e potenciem as capacidades individuais, de cada 
um, e de cada um nas empresas”, salientou.
 A finalizar referiu que – “o empreendedorismo e o ser em-
preendedor nasce com cada um de nós, no dia que nascemos”.
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A 3.ª edição da iniciativa “Inspira Barreiro” decorreu na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto 
Politécnico de Setúbal (ESTBarreiro/IPS). No evento participaram cerca de 150 pessoas.
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