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Uma cidade com rostos é
uma cidade com vida!

Sim, dava
um filme…

O que aconteceu, no Auditório da Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro,
no dia 15 de Deezembro, podia ser a
sinopse para realizar um vídeo sobre
o ano 2017. Um vídeo feito de rostos,
de gestos, de sorrisos, de lágrimas.
Um vídeo feito de gente, pessoas
que sentem o coração a pulsar, ali,
no quotidiano quando agem, quando
caminham, porque a vida faz-se a
caminhar.

U

ma cidade feita com
Rostos. Ali, a começar
à entrada do concelho,
como a Naciolinda Silvestre costuma dizer – nós somos a entrada e não a saída do
concelho do Barreiro. Ela o Rosto
do Ano – Autarca – que se inscreveu na história do Poder Local,
como única presidente que nos
começos do século XXI, resistiu
e manteve a sua relação com a
comunidade, de Coina a Palhais,
que ela sente como a sua gente.
E, na continuação, encontrar o
André Pinotes – o Rosto Político que vive com a política dentro do
sangue, que vibrou com a vitória
construída, a ferro e fogo, para
levar o PS à liderança do concelho. Fazendo história, no bastião
vermelho. Esta terra de cultura
de Liberdade, de resistência e
resiliência.
Depois, saltar para dentro de um
pavilhão e escutar os gritos de
alegria, os cânticos que encheram as ruas do Barreiro, com o
Futsal do Fabril a inscrever, pela
primeira vez, uma equipa do Barreiro no escalão mais alto ao nível
nacional. Uma vitória feita com
o suor de jogadores e com o
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saber do técnico NANÃ, como
é carinhosamente conhecido –
o Rosto do Desporto.
Uma cidade criativa, uma cidade
que faz cultura todos os dias, com
pessoas que amam o teatro –
Arte Viva - o rosto da Cultura.
Ali, onde aprender é descobrir
o fazer, num cruzamento de
saberes que dão ao Teatro Municipal vida própria, crianças á
solta, veteranos dos tempos
das caves da Igreja, continuam a
sonhar, e, afinal, mesmo a meter
água, acreditam que navegar é
preciso…
Um vídeo que vai crescendo,
agora com a musicalidade da
Escola de Jazz do Barreiro, que
vai passar a denominar-se Cardoso Ferreira – o rosto da Música
– que anima os espaços públicos
e abre os neurónios, com notas
e ritmos, que fazem sentir a história da cidade, num encontro de
gerações.
Sim, de aprendizagem é feita a
vida, uma aprendizagem com
mais profundidade quando assenta no acreditar no binómio
ensino-aprender, esse saber
que constrói cidades, promove
inovação e desenvolvimento. É

isso que orgulha, sentir o ensino
superior como parte integrante
da comunidade – a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro – o
Rosto do ano, na área do Ensino.
E, depois, há o outro lado da cidade, dos que carecem de apoios,
dos que lutam pela sobrevivência, dos que fazem cidade nos
bairros, dos abrem espaços de
aprendizagens e sociabilidade, a
RUMO – o rosto da Solidariedade
Social - essa marca cultural de
um concelho que resiste, resiste,
sempre resiliente… e não desiste.
Uma cidade que conta com
espaços abertos e vivos, fruto
do voluntariado, espaços que,
poucos se apercebem, contribuem para forjar a coesão social, rasgar as portas á solidão e,
simultaneamente, são espaços
de aprendizagem de desporto e
de cultura.

«Nós somos a
entrada e não a
saída do concelho do
Barreiro»

veterano, um exemplo de vida,
de quem acredita e continua a
fazer do poema uma arma de
combate… esse sonho por um
mundo melhor.

A SFAL, a mais antiga coletividade do concelho do Barreiro,
que celebrou em 2017, os seus
150 anos de vida – o Rosto do
associativismo.

Um filme de vidas, de vidas que
estão ao nosso lado e, de vidas
que partiram, os tais, como dizia
o poeta – não fiques para trás
companheiro, porque até os mortos vão ao nosso lado. E estava
ali, sorrindo, a discutir, com o seu
vozeirão – o rosto Memória –
Cabós Gonçalves. Irreverente.
Critico. Assim, como ele gostava
de viver – a pensar ao contrário.

Uma cidade feita de rostos, muitos rostos, gente criativa, gente que sonha, gente que luta,
ano após ano, décadas, sempre acreditando. Esses são os
nossos veteranos, os nossos
heróis. Luciano Barata, o rosto

Uma cidade faz-se hoje, sempre
que se constrói o seu futuro no
presente. Esse tem sido o papel da S.energia – o rosto do
ano Ambiente – alertando para
a importância da eficiência energética, para a temática das alte-

Naciolinda Silvestre,
Rosto do Ano – Autarca
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cidade, em todos os seus percursos que são as suas veias, porque
esse é o lugar onde pulsa o seu
sangue diário do trabalho para
casa, de casa para a escola – os
TCB - rosto do ano da inovação.
Porque inovar é fazer futuro, é
erguer do velho com história,
um tempo novo de modernidade
onde começa o século XXI.
Todo o tempo de uma cidade, é
um tempo onde os verbos, os
adjetivos, os substantivos, são
esses sons que rasgam o silêncio,
porque, afinal, uma cidade escreve-se nas suas raízes, um livro
onde a vida é ficção, e, a ficção
é realidade, literatura, biografia
– o escritor do ano – Fernando
Sobral.
Pode ser o coração a pulsar de
forma acelerada, um acidente, essa realidade de todos os
tempos, que é nascer, viver e
morrer. Estar atento às necessidades, procurar responder com
qualidade técnica e humanizada,
sim, a saúde de uma cidade é o
seu ritmo e a cadência sincopada
da vida – O rosto do ano na área
da modernização – Hospital do
Barreiro.

rações climáticas. Uma entidade
que é um exemplo, real, de como
– juntos os municípios chegam
mais longe e prestam melhores
serviços á comunidade.
Sim, neste fazer cidade, também
conta a comunicação, o divulgar,
o fazer noticia, o dar rostos à
cidade, o construir democracia,
porque a democracia é essa flor
que erguemos, sempre, que celebramos Abril.
Nuno Santa Clara – o rosto do
ano da comunicação social – é,

um exemplo vivo, deste estar
presente e atento, critico, construtivo, como deve ser a missão
de quem faz jornalismo, seja ao
nível local, seja ao nível regional
ou nacional.
No sonho, na criatividade, na
energia que brota da juventude,
nascem os projetos, que fazem
cultura, que fazem cidade.
Essa juventude que aponta o
dedo de forma renovadora no
pensar e fazer quotidiano.
Diogo Coelho, João Iria e João

Monteiro – o rosto jovem.
Ser cidade de corpo inteiro, é ser
cidade participada, participativa,
sentida nos seus bairros, nos
seus lugares, nos seus espaços
de cidadania, nas suas escolas e
empresas.
Mónica Duarte- o rosto da cidadania – essa que faz nascer
cidades coloridas em arte urbana onde se inscrevem memórias,
estórias e rostos.
Um filme rodado pelas ruas da

Uma cidade com rostos. Uma cidade de rostos. Dar rostos á cidade, sim, dava um vídeo. Sim, dava
um filme. Um filme de memórias.
Um filme de histórias. Um filme
que nos faz sentir o orgulho de
nascer, viver e estar aqui, acima
de tudo porque nos seus sorrisos e lágrimas, nas tragédias e
nas alegrias, tudo isso é o tempo
que nos orgulha e dá esperança,
resiliência. Paixão.
Um rosto exemplar é, afinal aquele que é para nós um exemplo de
vida, alguém a quem orgulhosamente abraçamos, beijamos, apar
dizer OBRIGADO – esse rosto do
ano, que é o rosto dos rostos –
Patricia Gaspar.
Sim, dava um filme, que permitia
sentir a cidade a pulsar nos nervos, nas emoções.
Dava para sentir essa energia de
uma cidade que acredita, todos
os dias, sempre acreditando,
porque só quem acredita e vive
cada dia com uma esperança e um
sonho, feito de AMOR e LIBERDADE, sabe que esse é o mais belo
filme da vida. E diz, bem alto – a
vida é bela!

«Ali, onde aprender
é descobrir o fazer,
num cruzamento
de saberes que
dão ao Teatro
Municipal vida
própria, crianças á
solta, veteranos dos
tempos das caves
da Igreja, continuam
a sonhar, e, afinal,
mesmo a meter
água, acreditam que
navegar é preciso…»
Arte Viva, Rosto da
Cultura

«Um filme de
vidas, de vidas que
estão ao nosso
lado e, de vidas que
partiram, os tais,
como dizia o poeta
– não fiques para
trás companheiro,
porque até os
mortos vão ao
nosso lado.»
Cabós Gonçalves,
Rosto Memória

Dar rostos à cidade, porque uma
cidade é feita de rostos, e de rostos se faz a história de todos os
tempos que vivemos.
Foi, afinal, isso que aconteceu,
ontem á tarde, sentimos que o
Barreiro é uma cidade com Rostos. Muitos rostos…felizes, ali, de
coração cheio.
Obrigado! Até para o ano!
Sim, dava um filme…
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA

www.rostos.pt | Rostos | 3

PULSAR DOS DIAS
PULSAR DOS DIAS

DEZEMBRO 2018

Rotary Club do Barreiro integra primeira mulher

Inês Costa escreve uma
página na história
Inês Costa, natural do Barreiro, médica, 30 anos,
escreveu uma página na história do Rotary Club do
Barreiro. Recebeu o emblema de Rotary, sendo a
primeira mulher a integrar o club barreirense.

I

nês Costa, 30 anos, nasceu no Barreiro,
vivendo a sua vida entre Santo António
da Charneca e Santo André. Frequentou
a Escola Secundária de Santo André, de-

pois seguiu para a Faculdade, primeiro optou
por Farmácia, depois mudou para Medicina.
Atualmente exerce a atividade de Médica
Familiar, em Serpa.

Nos tempos de estudante foi uma dos alunos contemplados no concelho do Barreiro
com a participação, na Turquia, num Campo
de Férias, promovido pelo Rotary Club do
Barreiro.
Foi o seu primeiro contacto com o mundo
rotário. Depois, anos passados, o Rotary
Club do Barreiro promoveu um jantar para
o qual convidou os vários jovens que participaram em diferentes Campos de Férias.
Nesse jantar foi lançado o desafio. aos interessados, para a criação do Rotaract – um
clube jovem rotário.
Identifiquei com os ideias dos
rotários
“Foi assim que começou a minha ligação com
os rotários. Criei novas amizades. Fizemos
várias atividades voltadas para a comunidade e estabelecemos ligações com outros
clubes”, recorda Inês Costa.
“Continuei a participar porque me identifiquei com os ideias dos rotários, e, sentia o
impacto da atividade rotária”, acrescenta.
Uma responsabilidade muito grande

vernadora do Distrito 1960, viveu um momento que não vai esquecer na sua vida ao
receber o emblema de membro do Rotary
Clube do Barreiro.
“Ser a primeira mulher no Rotary Club do
Barreiro é uma responsabilidade muito grande”, comentou para o «Rostos».
Mulheres – “aí não vais
conseguir nada”
Ilda Brás, Governadora do Distrito, no decorrer da sua intervenção, salientou que no
texto que escreveu só falava em “companheiros”, porque sobre a presença de mulheres no clube do Barreiro, alguém lhe terá
confidenciado – “aí não vais conseguir
nada”, de mulheres.
Por essa razão, expressão a sua satisfação por o Rotary Club do Barreiro integrar
a primeira mulher na sua história.
Recordou que há 20 anos, foi a primeira
mulher que entrou para o Rotary Club de
Ponta Delgada, agora, 20 anos depois, aqui
no Barreiro, foi uma alegria viver este momento da entrada da primeira mulher no
Rotary Club do Barreiro.
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2108, que recebeu a visita de Ilda Brás, GoFICHA TÉCNICA
Director António Sousa Pereira | Redacção Rui Nobre | Colaborador Permanente Fotografia Marta Pereira | Colunistas António Gama ( Kira), Carlos Alberto Correia, Jorge Fagundes; José Caria, Nuno Banza, Nuno Cavaco e Nuno

MEMBRO

Santa Clara | Colaboradores Regulares Vítor Bento Munhão e Sandra Pereira | Departamento Relações Públicas Rita Sales Sousa Pereira | Departamento Gráfico Alexandra Antunes | Departamento Informático Miguel Pereira
Departamento Comercial Lurdes Sales | Departamento Logístico Rui Neves | Contabilidade Olga Silva | Editor e Propriedade António de Jesus Sousa Pereira - Rua dos Cravos, nº 5 - 1º dtº 2835-344 Lavradio Redacção e
Publicidade Rua Miguel Bombarda, 74 - Loja 24 - C. Comercial Bombarda 2830 - 355 Barreiro - Tel.: 212 066 758 - EMail: jornal@rostos.pt - www.rostos.pt | Paginação Rostos | Impressão Funchalense – Empresa Gráfica,
SA, Rua da Capela Nossa Sra. da Conceição nº 50, 2715-311 Pêro Pinheiro; Tiragem- 1.500 exemplares; Nº de Registo – 123940- Nº Depósito Legal – 174144-01 | Periodicidade Semestral
ESTATUTO EDITORIAL – Pode ser consultado na edição on line – www.rostos.pt
PUB

www.rostos.pt
suplemento rostos

CADERNO

125 anos da Imprensa regional no concelho do Barreiro

Conversa com alunos da Escola Bento Jesus Caraça
A imprensa regional na I República e Jornalismo hoje
No Auditório do Espaço Memória, uma turma da área de comunicação e publicidade, da Escola Profissional Bento Jesus
Caraça do Barreiro, participou numa sessão evocativa dos 125 anos da Imprensa regional no concelho do Barreiro.

A

ntónio Camarão, historiador, deu a
conhecer os diversos títulos de jornais editados no concelho do Barreiro,
desde 1893 até 1925, ano que antecedeu a implantação do Estado Novo e o final
da I República.
António Camarão, sublinhou o facto de em todos
os jornais editados existir uma linha editorial que
apostava na vida cultural e na vida politica.
Recordou que quase todos os jornais tinham uma
linha ideológica, desde socialistas a anarquistas,
eram jornais de classe, ligados aos trabalhadores
da indústria corticeira e ferroviários.
Referiu que os órgãos de informação eram editados com base no voluntariado, tinham, por
vezes, o apoio dos leitores, através da subscrição
prévia, para pagar os seus custos e a compra de
papel, ou então, contavam com o patrocínio do
comércio local.
António Sousa Pereira, referiu aspetos do jornalismo do mundo de hoje, a produção digital de
comunicação e a influência das redes sociais.
Recordou a existência, ao longo de anos, de diversos títulos de jornais no concelho do Barreiro,

apontando essa realidade como um exemplo da
motivação, que sempre existiu, na comunidade
barreirense de manter uma vida social e politica
com muita dinâmica, espelhando que a ação cultural e humanista são essência da vida – “nem
só de pão vive o homem”.
Referiu que nos anos 70 e 80, no Barreiro chegaram a existir quatro títulos de jornais – semanários - duas Rádios Locais, refletindo a intensa
vida económica local, quer ao nível da indústria,
quer ao nível do comércio.
Sublinhou que a desindustrialização também influenciou a vida local, no plano da comunicação
social, registando-se o fim das rádios locais e o
encerramento de jornais com largas décadas
de vida.
Na troca de palavras, os alunos sublinharam que
procuram manter-se informados nos dias de hoje,
essencialmente através da Televisão e internet.
Alguns conhecem a imprensa local.
Foi uma aula ao vivo, num espaço memória, para
evocar a memória de 125 anos de imprensa regional no Barreiro.

Jantar assinala
125 anos de
imprensa
regional
Um grupo de barreirenses que ao longo da vida
partilharam momentos na imprensa regional,
assinalar os 125 anos da imprensa regional num
jantar que decorreu no Forum Barreiro.
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Fórum Barreiro comemora dez anos com esperança no futuro

Proporciona perto de 500 postos de
trabalho no centro da cidade
“O Fórum Barreiro é um projeto icónico para a cidade, é um projeto fundamental para o presente e para o futuro da cidade.”, sublinhou ao jornal
«Rostos», Paulo Silva, da Administração do Fórum Barreiro.

Vai atingir mais
de 3 milhões de
visitantes em 2018

Abertura do Ginásio
da Fitness Hut um
sinal de futuro

Apartamentos que
estiveram anos fechados,
hoje, estão todos com
residentes

N

asceu no dia 4 de Novembro de 2008,
completaram-se ontem dez anos. O
Fórum Barreiro abriu as portas em festa, a sua inauguração foi aplaudida por
milhares de pessoas, nas ruas, num ambiente
de festa cosmopolita.
Durante muitos dias, meses, o seu espaço foi
invadido por milhares de pessoas. O Natal de
2008 foi apoteótico, com o Pai Natal a descer
de helicóptero, na Praça da Paz.
Perto dos 500 postos de
trabalho
Nos dias de hoje, em termos totais, incluindo funcionários de lojas, pode apontar-se que existem
mais de 400, perto dos 500 postos de trabalho,
no Fórum Barreiro.
Este ano, de 2018, o Fórum do Barreiro, pelos
dados recolhidos, até ao momento, vai superar
os 3 milhões de visitantes.
Um projeto icónico
para a cidade
Paulo Silva, da Administração do Fórum Barreiro, em breves comentários ao jornal «Rostos»,
sublinhou que – “o Fórum Barreiro é um projeto
icónico para a cidade, é um projeto fundamental
para o presente e para o futuro da cidade.”
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Consolidar a ligação
com a cidade
Salientou que – “estamos a trabalhar diariamente
para que o Fórum Barreiro seja, cada vez mais,
um projeto, para o Barreiro e para os barreirenses.
O nosso trabalho de hoje, é para que, nos próximos anos seja consolidada essa ligação com a
cidade que, para nós, é o mais importante, que
a população do Barreiro sinta, como sendo seu,
o Fórum Barreiro.”
Uma diversificação crescente
nos próximos anos
Que está a ser feito para atrair as pessoas ao
Fórum Barreiro? – perguntámos.
“Estamos a trabalhar em várias vertentes, tanto
na ligação com a comunidade, como com ligações comerciais, com o objetivo de criar uma
diversificação crescente nos próximos anos.”
Abertura do Ginásio da Fitness
Hut um sinal de futuro
Como comenta, o que por vezes, as pessoas nas
ruas dizem, que o Fórum vai acabar?
“Eu acho que a melhor resposta é a recente abertura do Ginásio da Fitness Hut, esta é a melhor
resposta da pujança do projeto, em conjunto com

mais alguns espaços que estamos a trabalhar
neste momento, em conjunto com a própria dinamização dos apartamentos, que estão por
cima do Fórum, e, que neste momento estão
todos ocupados.
Acho que tudo isto, mais que palavras que eu

diga, são sinais efetivos do que irá ser o futuro
do projeto.
Portanto, temos toda a esperança, e, para nós,
este é um projeto de continuidade, é um projeto
para continuar e acreditar no seu futuro. Nós
estamos a trabalhar.”
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TCB pode alargar serviço a concelhos limítrofes

Colaborar na mobilidade de Sesimbra,
Palmela e Seixal para além da Moita
Os TCB podem evoluir para um serviço intermunicipal, chamando as Câmaras de Seixal, Sesimbra, Palmela e
Moita a integrar a estrutura acionista, revelou João Pintassilgo, em entrevista ao jornal «Rostos».
afetada por isso, e ainda hoje está a ser, e, ainda por
cima a contribuição da Moita, para os TCB, nunca tinha
sido paga estava com dois anos de atraso.”
Acrescentou que “percebendo as boas intenções da
decisão”, que permite, hoje, o Barreiro apontar para
outros horizontes de prestação de serviço, porque
– “marcámos uma posição ao ir à Moita, devia ter-se acautelado algumas medidas em relação à frota,
sendo inadmissível que se esteja a prestar um serviço
e este não seja pago”.
“Quando cheguei cá em contactos com a Câmara da
Moita, esta nem sabia muito bem quanto tinha que
pagar. Isto está ultrapassado, a situação está praticamente regularizada”, disse.
Único operador que renova
totalidade da frota
João Pintassilgo, sublinha que, após tomar posse,
começou a participar nas reuniões de reflexão sobre
o novo modelo de transportes públicos para a Área
Metropolitana de Lisboa.
Recordou que estava em curso o processo de renovação total da frota – “somos o único operador que
renovamos a totalidade da frota”.

J

oão Pintassilgo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, na sua atividade autárquica
quotidiana assume a gestão dos serviços Municipalizados dos Transportes Coletivos do Barreiro,
ali, nas instalações dos TCB, mantivemos uma conversa
para conhecer a realidade atual e projetos futuros.
Barreiro deve muito aos TCB
No começo do nosso diálogo procuramos conhecer
quais as críticas e propostas que existiam, enquanto
candidato, sobre matérias de transportes municipais.
João Pintassilgo salientou que, pelas atividades autárquicas que desempenhava, nomeadamente ao nível da
Assembleia Municipal, foi sempre acompanhando os
TCB e com conhecimento concreto do serviço prestado.
“Não me ofereciam dúvidas nenhumas, como continua,
hoje, a não oferecer dúvidas, da importância enquanto infraestrutura de transportes para o concelho do
Barreiro.
Não é a primeira vez que o afirmo, que o concelho do
Barreiro deve muito aos TCB, com a crise económico-financeira que o país passou e que, naturalmente,
atingiu as autarquias, os TCB conseguiram ser um
suporte e uma ajuda importante para a continuidade
da atividade económica, que o Barreiro ainda tem, e,
naturalmente, para a ajuda da mobilidade das populações”, sublinhou.
“Os TCB foram, são e a perspetiva é que vão continuar a ser um suporte da atividade económica e da
mobilidade no concelho”, acrescentou.
Gestão operacional foi melhorada
Referiu, no que diz respeito a criticas à gestão dos
TCB, uma situação que – “ainda hoje está por resolver,
independentemente dos argumentos que se possam
utilizar, que foi o processo que levou à acumulação de
dividas nos TCB, mesmo que se consideram algumas
delas injustas na perspetiva da não compensação aos
TCB, pelo serviço público, o facto, é que a realidade é o
que é, e, nunca se pode deixar que uma empresa, neste
caso, os serviços Municipalizados, fiquem afetados
e que, isso, possa prejudicar a sua atividade futura”.

Prestar efetivamente um bom
serviço público
Acrescentou, igualmente, algumas reflexões, sobre a
gestão integrada dos TCB, no que diz respeito a manutenção, pessoal, etc.
“Concretamente, há alguns anos a esta parte, não consigo situar no tempo, começou a notar-se, quando o
financiamento da Câmara Municipal do Barreiro aos
TCB rondava os 2 milhões de euros, enquanto, hoje,
anda por cerca de metade. Isto tem significado que
a gestão operacional foi melhorada, houve melhor
atenção à manutenção das viaturas, isto é um facto,
houve uma melhoria na gestão dos TCB”, sublinhou.
Sublinhou João Pintassilgo, que as alterações e melhorias na gestão dos TCB, só se concretizam com
mudanças de atitudes e de visão sobre a prestação
do serviço público.
“Em vez de se falar muito em defesa do serviço público, seja ele qual for, há é que prestar efetivamente
um bom serviço público, porque se não se prestar um
bom serviço público, de certeza absoluta que surge a
alternativa pela iniciativa privada. Uma autarquia que é,
na sua essência, em exclusivo um prestador de serviço
público, e, de serviço público fundamental no apoio aos
munícipes e à atividade económica do concelho, esse
serviço público é indispensável e, isso, nem sempre
aconteceu, e, ainda hoje, estou a corrigir algumas práticas que existem, tentando contrariar ideias já feitas
ao longo de muitos anos”, disse.
Frota não tinha oferta para ir à
Moita
Quando assumiu a responsabilidade politica que encontrou?
“Quando cá cheguei, digo, que do ponto de vista politico
me senti um pouco enganado. Por exemplo, quando é
aprovado, por unanimidade, na Assembleia Municipal
a extensão dos serviços à Moita, sendo assegurada
que existiam condições de manter a mesma qualidade
de serviço público, chego cá e verifico duas coisas,
efetivamente a frota não tinha aquela oferta para ir à
Moita, e, manter a qualidade de serviço no Barreiro.
O facto é que a qualidade do serviço no Barreiro foi

Evoluir para um serviço
intermunicipal
Sublinha que, perante a atual legislação, os TCB podem
ir mais longe, e no âmbito da discussão que tem vindo
a ser feita na AML, onde se perspetiva a existência de
um processo de contratação, assumindo os municípios
o papel de autoridade de transportes.
“Isto abre uma janela de oportunidade aos TCB, porque
com a frota de 60 autocarros que vai receber – sendo
utilizados 53 e 7 ficam de reserva – podemos fazer
prestação de serviço a concelhos limítrofes, que já
no passado vinham manifestando a vontade dos TCB
pudessem colaborar na mobilidade desses concelho,
estou a referir, Sesimbra, Palmela e Seixal, para além da
Moita, onde já vamos, haverá sempre a condicionante
que a maioria da atividade tem que ser feita no concelho
do Barreiro. Este início de diálogo com estas quatro
Câmaras, permitiu também, abrir a oportunidade que
os TCB, possam evoluir para um serviço intermunicipal,
chamando as Câmaras a integrar a estrutura acionista.
Está haver a adesão à ideia”, sublinhou João Pintassilgo.
Marca única «Carris
Metropolitana»
O vice-presidente da Câmara Municipal do Barreiro
salientou que no âmbito da discussão da mobilidade
da AML, vai ser criada uma «marca única» que deverá
ser «Carris Metropolitana», acrescentou que está em
aberto a hipótese de ser «Carris –TCB – Metropolitana», igualmente, divulgou que a frota poderá vir a
mudar para a cor amarela.
Admite o impacto emocional que possa existir com
a mudança dos TCB, ao nível do Barreiro – “esta é
uma cedência positiva”. Quanto à mudança de cor,
considera que, ao longo dos anos, mesmo nos TCB,
registaram várias mudanças.
Operador de referência na
Margem Sul
“O importante é que os TCB possam ser um operador
de transportes rodoviários de referência na margem sul,
poderá chegar até onde o pensamento e a ambição do

homem que estiver a gerir os destinos dos TCB”, disse.
Novos autocarros em Março ou
Abril
João Pintassilgo, refere que os primeiros novos autocarros, de renovação total da frota vão chegar no
próximo mês de Março ou Abril.
Salientou que está em marcha o concurso para o fornecimento de gás natural, e, já esta a decorrer o processo
de concurso para admissão de motoristas. Admite-se
a necessidade de mais 20 motoristas.
Repor a qualidade que se perdeu
em algumas carreiras
Com a chegada dos novos autocarros, em primeiro
lugar, sublinhou será a aposta na prestação de melhor serviço no concelho – “repor a qualidade que se
perdeu em algumas carreiras e temos em agenda uma
série de novas carreiras, por exemplo criar uma carreira exclusiva, que faça todos os serviços de saúde
do concelho, desde Centros de Saúde ao Hospital”.
Em marcha Sistema de Gestão de
Qualidade
João Pintassilgo salientou que vai dar continuidade
ao contrato, após uma avaliação prévia do projeto, do
processo de implementação do Sistema de Gestão
de Qualidade.
Está a decorrer uma auditoria interna, para iniciar as
ações, de forma que durante o ano de 2019, se aposte
na certificação.
“Este processo valoriza o sistema de gestão, porque
vai trazer um valor acrescido, em termos de imagem,
é um processo que mobiliza as pessoas, envolve os
trabalhadores, vai trazer mudanças significativas em
algumas práticas e proporciona diálogo na estrutura,
contribuindo para criar um bom ambiente”, salientou.
TCB vão estar preparados para o
aumento da procura
Este novo paradigma de transportes da AML, que pode
trazer de novo para a região?
“Em primeiro lugar pode trazer a existência de menos transporte individual na rua, apesar do Barreiro,
já sabemos isso, é dos concelhos onde a mobilidade
interna utiliza menos o transporte individual.
Vai trazer a redução de preço, principalmente para quem
sai para fora do concelho, naturalmente vai haver um
aumento da procura. Os TCB vão estar preparados para
o aumento da procura, tendo capacidade de oferta,
mas há operadores que não estão preparados, nomeadamente os da ferrovia e os barcos”.
Um Barreiro Verde
No final da nossa conversa, João Pintassilgo sublinhou
os benefícios ambientais resultantes da entrada em
funcionamento da nova frota de autocarros dos TCB,
devido à redução de gases que produzem efeito de
estufa – “é um impacto significativo, entroncando na
estratégia municipal sobre as alterações climáticas,
assim como transformar a imagem do Barreiro, que
deixa de ser um Barreiro poluído e sujo para se transformar num Barreiro Verde”.
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA
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Barreiro - Colóquio sobre a 1ª Guerra Mundial

«Foi o acontecimento que
mais marcou o século XX»
“Em bom rigor, podemos considerar que muitos aspetos da 1ª Guerra Mundial, só
terminaram com a queda do muro de Berlim”, sublinho José Pacheco Pereira, no
decorrer do Colóquio “O Barreiro na 1ª Guerra Mundial”.

1ª Guerra Mundial
terminou com a
queda do muro de
Berlim

1ª Guerra Mundial
causou 20 milhões
de vítimas entre
militares e civis

N

o âmbito das comemorações dos 100
anos da 1ª Grande Guerra, na Associação de Fuzileiros, realizou-se o Colóquio
“O Barreiro na 1ª Guerra Mundial”, que
contou com a participação dos oradores: Diogo
Leão, José Pacheco Pereira, Pedro Pereira, Comandante Rodrigues Pereira, com a moderação
do Comandante Rocha Abreu, que sublinhou – “a
1ª Guerra Mundial causou 20 milhões de vítimas
entre militares e civis”.
Uma homenagem que honra as
suas memórias
O presidente da Direcção da Associação de Fuzileiros, Comandante Manuel Seabra, agradeceu a
presença de “ilustres personalidades” que “fortalecem a nossa associação”.
Recordou que desde 1977 que a associação marca
uma presença ativa, com a promoção de atividades sociais e desportivas, contribuindo para
valorizar os seus associados que são “ilustres
combatentes”.
A finalizar, salientou que os combatentes do Barreiro, na 1ª Guerra Mundial, merecem esta distinção,
uma homenagem que honra as suas memórias.

PUB

não é desejada, por nenhum dos parceiros”.
Guerra Mundial foi um conflito
mortífero
José Pacheco Pereira, salientou que a 1ª Guerra
Mundial foi um conflito mortífero, na frente leste
foi uma carnificina – “uma carnificina num período
pequeno de tempo”.
“É uma guerra de grandes exércitos dotados de
armamento muito superior à capacidade da formação das tropas”, disse.
Recordou que o impacto da 1ª Guerra Mundial na
Rússia foi a Revolução Bolchevique, em Portugal
foi Fátima – “as aparições de Fátima na sua versão inicial, são os soldados a regressar a casa”.
“Fazem-me odiar a guerra e
amar a paz”
Pedro Pereira, referiu diversos aspetos da história
do desenvolvimento económico e social do concelho do Barreiro, desde a implantação do Caminho
de Ferro, em 1861, passando pela instalação da
CUF, em 1908.
Recordou que em 1917, na CUF trabalhavam 2.000
operários – “uma vila operária habitada por pessoas vindas das mais diversas províncias”.
Referiu que, entre 1894 e 1926, no Barreiro publicaram-se 40 títulos de jornais, com uma forte
componente operária.
Sublinhou a presença de Centros Socialistas e
Lojas Maçónicas, que marcavam a vida local.
Sobre a entrada de barreirenses na guerra, evocou
a personalidade de Pedro de Freitas, que integrou
o Corpo Expedicionário Português.
“As minhas recordações da Grande Guerra”,
escreveu Pedro de Freitas, “Fazem-me odiar a
guerra e amar a paz”.
Esgotar os cofres do Estado

Memória dos barreirenses na 1ª
Guerra Mundial
Bruno Vitorino, vereador da Câmara Municipal do
Barreiro, que apresentou na reunião de Câmara a
proposta de criação de uma Comissão para assinalar a efeméride dos 100 anos da 1ª Guerra Mundial.
Sublinhou que – “o Barreiro é uma terra rica”, com
uma imensa história, que “não passou ao lado
deste conflito mundial”.
Por essa razão, foi criada uma Comissão, que partiu de uma ideia de Jaime Palma, para recordar a
memória dos barreirenses na 1ª Guerra Mundial.
Recordou que no Lavradio, os combatentes lavradienses foram recordados, através da edição
de um livro, por João Saraiva.
1ª Guerra Mundial terminou
com a queda do muro de Berlim
José Pacheco Pereira, salientou que a 1ª Guerra
Mundial reside – “é o acontecimento que mais
marca o século todo XX, não é apenas o início
do século XX, se não houvesse a 1ª Guerra, não
havia 2ª, porque há uma relação direta entre a 1ª
e 2º guerra”.
“Em bom rigor, podemos considerar que muitos

aspetos da 1ª Guerra Mundial, só terminaram com
a queda do muro de Berlim”, disse, acrescentando
que – “para certas zonas da Europa ainda não acabou”, dando como exemplo os Balcãs, assim como,
referiu – “no Médio Oriente ainda não acabou o
impacto da dissolução do Império Otomano”, tem
muito a ver com o conflito de Israel com a Palestina, também com os conflitos na Síria e no Iraque.
Entramos no século XX com
muita esperança
“Nós entramos no século XX, com muita esperança
e muito otimismo, quando digo nós, digo humanidade, em geral, o mundo ocidental”, sublinhou
José Pacheco Pereira.
Recordou a Exposição Universal de Paris é o melhor exemplo desse otimismo com que entramos
no século XX, com a celebração do progresso
técnico ou científico.
Referiu, igualmente, que no plano das ideias é
a mesma coisa, com o positivismo como ideia
filosófica dominante.
Salientou que a 1ª Guerra Mundial – “é um caso de
estudo»”, porque, ainda hoje, não é claro, como
a 1ª Guerra começou, de como as elites no poder
não conseguem controlar os eventos – “a guerra

O Comandante Rodrigues Pereira, salientou que
não havia consenso sobre a participação de Portugal no conflito, porque Portugal não estava preparado e iria esgotar os cofres do Estado.
Recordou que nesse tempo a Armada era composta por 4.000 homens e era obsoleta.
Diogo Leão, sublinhou que entre 1900- 1914, nas
alianças entre as potências, debatiam-se interesses económicos e coloniais.
Salientou que se sentia o surgir de uma evolução
para política de blocos, assentes em sistemas de
alianças militares, com sentidos chauvinistas e
nacionalistas, eram as velhas realidades do conflito Franco-Alemão, são sociedades amplamente
militarizadas, vivendo-se uma corrida aos armamentos terrestres e navais – “onde há uma
supremacia do militar sobre o civil”.
Salientou, que os Ingleses não queriam que Portugal entrasse na guerra.
Referiu as agressões dos Alemães aos territórios
de Angola e Moçambique – “Portugal correu o
risco de ser espoliado dos seus territórios”.
O contingente militar que Portugal mobilizou para
Angola, de 10.000 soldados – “foi o maior contingente após Alcácer Quibir”, disse.
“As elites avançaram para uma guerra que o povo
nunca conseguiu compreender”, disse

