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Barreiro continua a perder população

Cerca de 4% da
população é estrangeira

SIMARSUL considera um projeto
estratégico

Reutilização de água
residual tratada na
Península de Setúbal

. Por cada 190 idosos há 100 jovens.

Comemorações dos 150 anos do
nascimento de Alfredo da Silva

Durante um ano várias
iniciativas ligadas à
investigação, educação
e cultura.
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ROSTO DO ANO 2019
PLATAFORMA BRAAMCAMP É
DE TODOS – a cidadania ativa
valoriza a cidade

Rostos do Ano 2019

Reconhecer personalidades e
instituições que valorizaram
a vida da comunidade
A atribuição da distinção «Rosto do Ano» visa prestar o reconhecimento a pessoas e
instituições que, pelo sua ação deram um contributo para valorizar o concelho do Barreiro.
Uma distinção atribuída pelo jornal «Rostos», com a colaboração dos jornalistas Ana
Lourenço Monteiro, ex-diretora do «Jornal do Barreiro» e de António Oliveira, jornalista
da Lusa.
A distinção «Rostos do Ano» é atribuída por diversas áreas, no ano de 2019, foram
distinguidas as seguintes áreas e personalidades:

O Movimento Cidadão “Braamcamp é de Todos!” marcou o
debate sobre o território do concelho quer numa dimensão
ambientalista, quer cultural – valorizando a história, os
temas relacionados com as alterações climáticas, a gestão
do território, zonas ribeirinhas, o lazer e a paisagem.
O Movimento Cidadão “Braamcamp é de Todos!”
inscreveu seu nome na história da vida politica, ecológica,
associativa, cultural e ação cívica neste começo do século
XXI. Um movimento que seja qual for o resultado final
do processo da Quinta de Braancamp, marcou a vivência da cidadania, afirmou a democracia,
defendeu o direito à diferença, exigiu o respeito pelo diálogo – protestou, indignou-se, dialogou,
debateu ideias.
Demonstrou que a democracia não se deve limitar ao ato de votar de quatro em quatro anos,
assim como essa grande realidade que os partidos não são os donos da vida democrática, nem os
gestores da cidadania. O Movimento Cidadão “Braamcamp é de Todos!” rotulado de partidário, na
verdade, esteve sempre acima dos partidos, e, sublinhe-se, enquanto movimento, soube separar
as opiniões partidárias que existem no seu seio, valorizando o direito à diferença.

Área Autarca

Área Político

Área Ambiente

João Pintassilgo
A qualidade de vida
quotidiana está nas
suas mãos

Rui Lopo - um trabalho em
construção nunca é só de
uma pessoa

Agrupamento da CNE 690
Conhecer e valorizar
o património natural e
ribeirinho do Barreiro

João Pintassilgo, é Vice Presidente da Câmara Municipal do
Barreiro, assume na autarquia a responsabilidade de diversas áreas
que marcam as vivências quotidianas da cidade, dos transportes
coletivos do Barreiro, aos espaços verdes, às áreas de águas e
saneamento, bem como a recolha de resíduos urbanos.
No ano 2019, o trabalho realizado nas AUGI’s, ao nível das águas e
saneamento, assim como a renovação da frota dos TCB, são duas
marcas de referência, importante processos que contribuíram para
uma nova realidade territorial, para a melhoria da qualidade de vida,
para dar ao concelho do Barreiro uma nova visão do seu espaço
rural e novas dinâmicas na mobilidade, aproximando o concelho da
região.

Rui Lopo, foi um dos jovens que fundou
uma das primeiras, se não a primeira
associação ambientalista no concelho do Barreiro – Geração
Verde. O mundo autárquico e a vida política surgiu a convite do
Partido Ecologista «Os Verdes», quando era eleito na Assembleia
de Freguesia do Lavradio. Foi eleito pela CDU na Assembleia
Municipal do Barreiro.
É vereador da Câmara Municipal do Barreiro eleito pela CDU,
sem pelouro. Nos mandatos liderados por Carlos Humberto foi
responsável pelas áreas do Planeamento e pelos TCB.
É ativista do Partido Ecologista «Os Verdes» sendo o rosto desse
partido no concelho do Barreiro e um dos seus rostos regionais e
nacionais.

A preocupação com a natureza o motivar os membros do
Agrupamento e famílias na defesa do ambiente é uma prática
regular que marca a identidade do Agrupamento 690 CNE Barreiro.
O Agrupamento, com sede na Igreja de Nossa Senhora do Rosário,
juntou dezenas de pessoas numa ação de voluntariado visando
a limpeza de todas as praias do concelho. No ano 2019, mais
uma vez mantendo viva essa vertente ecológica e consciência
ambientalista com décadas, o Agrupamento 690 promoveu uma
jornada de «Limpeza de Praia - Cidadania Ambiental», integrada
no Empreendimento sobre Oceanos de Plástico, cujo objetivo foi
envolver a comunidade do Barreiro e sensibilizar a comunidade
para o problema da poluição plástica dos mares.

Área Empresa

Área Cultural

Área Desporto

LIDL abre novo espaço
comercial e renova tecido
urbano

PADA Studios – um
nicho de criatividade no
antigo espaço industrial

AKDS – Foi há 45 anos no
Barreiro que começou o
karaté na margem sul

O LIDL abriu na Quinta das Canas a sua a
loja 25 na Península de Setúbal. Uma loja que que trouxe consigo
um investimento de renovação do espaço público envolvente.
O Lidl neste momento, conta com 25 lojas na Península de Setúbal,
tendo na sua área empresarial «regional sul» um total de 56 lojas.
No país são 255 lojas.
O objetivo da empresa é criar lojas onde possa proporcionar aos
clientes um serviço de excelência. Proporcionar aos clientes, uma
condição de compra melhor.
O LIDL já conta com 44 colaboradores no concelho do Barreiro,
distribuídos pelas duas lojas, na Quinta das Canas e no Lavradio.

Área Desporto

Grupo Desportivo
Fabril do Barreiro
campeão da 1ª Divisão
da AFS
O Grupo Desportivo Fabril do Barreiro é um clube com uma história
eclética ao nível desportivo, tendo inscrito seu nome na história
nacional nas mais diversas modalidades.
No futebol seu nome está inscrito na história do futebol nacional e
europeu.
Este ano está a disputar o Campeonato de Portugal, equivalente à
antiga 3ª Divisão Nacional, fruto da conquista do título de campeão
da 1ª Divisão do futebol sénior da Associação de Futebol de
Setúbal, em 2019.
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A associação de cultura PADA
Studios integra o projeto da Baía do Tejo que visa criar no antigo
espaço industrial um cluster cultural.
O objetivo é criar condições à sociedade civil para fruir e usar
o antigo espaço industrial com múltiplas atividades tais como
exposições e workshops.
O PADA Studios já deu um importante contributo para dinamizar
a área da criatividade na Baía do Tejo, divulgando o seu trabalho e
proporcionando visitas e presenças de artistas em residência de
várias nacionalidades.
Esta é uma forma de atrair talentos, motivar os artistas a descobrir
o concelho do Barreiro e dinamizar, pela criatividade, pelo fazer
arte e cultura, em práticas focalizadas no contexto industrial.

Área Música

Pedro Araújo – a
cultura musical na
periferia
Pedro Araújo, nasceu no Barreiro,
no ano de 1978. Desde cedo descobriu o seu amor e paixão pela
música. Aos nove anos estudava música e frequentou a Escola de
Música de Coina. Em 2003 iniciou a sua atividade como Professor
de Música, desde a Escola do Povo das Mercês, passando pelo
Conservatório de Música de Lisboa. Em 2016 fundou a Escola
de Rock and Pop Penalva. O seu curriculum é vasto ao nível das
formações desde Pedagogia Musical a Direção de Orquestra.

Nos seus 30 anos de vida a AKDS deu um importante contributo
na formação de gerações, sendo uma referência no concelho do
Barreiro e na margem sul.
Em 2019 para além de serem assinalados os 30 anos de vida
da AKDS – Associação de karaté do Distrito de Setúbal, foram
também celebrados os 45 anos de Karaté CPK na margem sul, que
foram iniciados no Luso do Barreiro, no ano de 1974.
A AKDS conta com 250 atletas, nos concelhos de Alcochete,
Barreiro, Moita e Montijo.

Área Ensino

Agrupamento de Escolas de
Santo António – um projeto
educativo multicultural e
aberto à comunidade
Todos os anos as portas do Agrupamento de Escolas de Santo
António abrem-se à comunidade num evento anual de paragem da
atividade letiva cujo objetivo visa abrir a escola à comunidade.
Um evento que proporciona um conhecimento dos trabalhos
realizados pelos alunos nos seus diversos projetos. No ano 2019
o Agrupamento de Escolas de Santo António, foi distinguido a
nível nacional com o Prémio de Inovação na Administração Pública.
O Agrupamento de Escolas de Santo António, no seu projeto
educativo tem uma marca, um pensamento condutor - praticar
justiça social, afirmando-se como uma escola onde todos são
iguais e a diferença é uma mais-valia.
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Área Solidariedade Social

Área do Associativismo

Área da Modernização

Associação de Mulheres com
Patologia Mamária – porque
acreditar é resiliência ativa

SOS Bicharada Associação de Defesa
Animal do Barreiro

Moinho Pequeno - um
novo equipamento
construído a partir do
velho

Ao longo dos anos a AMPM - Associação
de Mulheres com Patologia Mamária tem promovido a Marcha
Solidária da AMPM, que movimenta milhares de pessoas nas
ruas, unidas numa só voz e numa só cor, numa causa solidária.
A Associação de Mulheres com Patologia Mamária (AMPM) foi
fundada em 4 de Abril de 2007, tendo os seus estatutos sido
publicados em Diário da Republica em 27 de julho.
Um grupo de Mulheres solidárias com outras mulheres vítimas de
cancro da mama, que através da criação da Associação ao longo
dos anos têm desenvolvido uma importante ação de dinamização
da prevenção da doença, dando a conhecer experiências
inovadoras de tratamentos, ajudando a intervir agindo
proactivamente junto das Instituições na defesa do direito à saúde.

A «SOS Bicharada - Associação de
Defesa Animal do Barreiro» foi fundada no dia 22 de Novembro
de 2002. Há dois anos no âmbito de um protocolo com a Baía do
Tejo nasceu o atual Gatil da SOS Bicharada - Associação de Defesa
Animal do Barreiro, localizado no Parque Empresarial do Baía do
Tejo, Rua 48, nº56. A SOS Bicharada - Associação de Defesa Animal
do Barreiro conta com dez membros voluntários.
Mantém em funcionamento o Gatil, onde estão recolhidos
cerca de 160 gatos, cujo manutenção regular, dá origem a uma
despesa mensal superior aos 1000 euros, essencialmente para
alimentação.

Área Escritor
Área Inovação

«Jazz no Parque» a
dimensão cultural do jazz
no concelho do Barreiro
O Barreiro não foi colocado no mapa
do Jazz por promover o festival “Jazz
no Parque”, este projeto inovador foi, isso sim, sem dúvida, um
importante passo para divulgar a dimensão cultural do jazz
existente no concelho do Barreiro, uma marca inscrita na cultural
local ao longo de muitas gerações. A zona verde do Parque da
Cidade proporcionou espaços vivos onde foi possível assistir aos
concertos com grandes figuras que se destacam no jazz nacional
e mundial. O festival “Jazz no Parque” foi organizado pela Câmara
Municipal do Barreiro, em parceria com a Escola de Jazz do Barreiro,
tendo como Curador Jorge Moniz.

Jovem

Tiago Santos - «O jornal
Rostos reconhece quem
trabalha pela nossa terra»
Nasceu no Barreiro, no dia 13 de Janeiro
de 1995, seu nome Tiago Miguel Sousa
Santos. Estudou na Escola Alfredo da Silva e licenciou-se no
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas. No ano 2013
filiou-se na JSD – Juventude Social Democrata. Sublinha que,
Passos Coelho é a sua referência politica no Partido Social
Democrata. Tiago Santos, entre 2015 e 2018 foi líder da JSD no
concelho do Barreiro, desde 2019 que está a exerce a liderança da
JSD no distrito de Setúbal. Nas últimas eleições legislativas foi o 5º
candidato do PSD no Círculo Eleitoral de Setúbal.

Jorge Fagundes – pela
palavra transmite o sentir
do seu olhar sobre o mundo
Um homem que tem feito um percurso de
intervenção cívica, que colocou a palavra
no centro do seu olhar o mundo, que
transmite sentimentos pela sua escrita
quer no mundo do jornalismo, quer nos seus poemas e contos.
Jorge Fagundes, concluiu a sua licenciatura em Direito, trabalhando
e estudando à noite.
Foi colaborador do Jornal do Barreiro, onde exerceu o cargo de
administrador, colaborou no «Jornal Da Terra» e com o jornal
«Rostos”. Foi um dos editores da revista «CRL».
Participou na Rádio Sul e Sueste. Em 2015, editou o seu primeiro
livro de poesia «Dois Suspiros». Em 2017, editou «O sonho
permanece». Em 2018, editou «Sonhos...e ilusões».
Os seus livros de poesia são marcados por uma «trilogia» - amor,
saudade e esperança.

Área Veterano

Álvaro Gaspar- um homem
que deu de si ao Barreiro
Álvaro Gaspar integra o movimento
Rotário e abraça a filosofia humanística
deste movimento, revelando-se um dos
seus membros mais ativos. Foi fundador
do Rotary Club do Barreiro.
Deu muito de si ao projeto da Associação Comunitária do
Barreiro. A sua ação cívica e social são o exemplo do seu elevado
espírito de solidariedade e amor ao próximo. Um homem que
serviu o Barreiro. Pela sua carreira, pelo seu amor ao Barreiro,
merecidamente recebe a distinção de Rosto do Ano na área
Veterano, infelizmente, após ser anunciada a sua distinção, Álvaro
Gaspar deixou-nos ficando a recordação e o seu exemplo de vida
para a comunidade.

Área Regional

Carlos Humberto - um
rosto do Barreiro em
destaque na região
A ação de Carlos Humberto, como
primeiro-secretário da Área
Metropolitana de Lisboa, quer na área de mobilidade, quer nas
matérias de alterações climáticas foram importantes contributos
para o desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa e para a
Península de Setúbal.
No ano 2019, assumiu um papel de referência no processo
de construção do novo paradigma de transportes na Área
Metropolitana de Lisboa, com a criação do passe mensal único de
transportes, que permite circular entre os 18 municípios da Área
Metropolitana Lisboa.
Outra matéria acompanhada foram os projetos na área das
alterações climáticas. Um rosto
do Barreiro que é rosto na região.

Memória

Inscreveu seu nome na
história do jazz e da música
no concelho do Barreiro
Se um dia se escrever uma história sobre
a música no concelho do Barreiro, nela
existirão, sem dúvida, páginas que foram escritas e ficam inscritas
pela ação criadora de José Batata.
José Batata, faleceu em 11 de Janeiro de 2019. Um homem com
uma vasta cultura e formação musical, viveu a música com paixão
e muitos sonhos.
Foi o grande impulsionador da Escola de Jazz do Barreiro, seu nome
está ligado à formação da Camerata Musical do Barreiro, assim
como foi grande o seu amor à Big Band da Escola de Jazz ou à
Banda Municipal do Barreiro.

O Moinho Pequeno, um novo equipamento cultural que marcou
o ano 2019 no concelho do Barreiro. Um projeto cultural - Centro
Interpretativo, a porta de entrada que proporciona aos visitantes
um encontro com toda a história do desenvolvimento do complexo
moageiro no território que, hoje, integra o concelho do Barreiro,
desde os tempos da reconquista até ao século XX.
Aquele novo equipamento nada tem a ver com o antigo «Moinho
Pequeno”, mas está lá a sua base e, sobre a base, ergue-se
um novo equipamento modernista, de linhas arquitetónicas
inovadoras, um ‘design’ de modernidade onde sobre o passado
nasce o presente e se projeta o futuro.
Um projeto elaborado com coragem, com uma criatividade
conceptual sem dogmas de fé, e até, nem tem por base o chamado
‘fachadismo’.

Área Comunicação Social

Ana Martins Ventura
– tem o jornalismo e a
poesia no coração
Ana Martins Ventura, em 2007
completou a licenciatura em
Comunicação Social, na Escola Superior de Educação/Instituto
Politécnico de Setúbal. Especializou-se em Comunicação das
Ciências e iniciou o Mestrado em Gestão Cultural.
Hoje, dedica a sua vida ao jornalismo, no jornal «SetubalenseDiário da Região». Vive com a escrita na alma.
No ano 2019, teve o seu trabalho reconhecido recebendo o
Prémio de Jornalismo “Analisar a Pobreza na Imprensa”, atribuído
pela EAPN Portugal - Rede Europeia Anti Pobreza - o 1º lugar na
categoria Imprensa Regional.
Foi, também, distinguida pela Embaixada da Noruega com uma
Menção Honrosa pelo trabalho jornalístico que realizou dedicado
ao desporto inclusivo.

Área da Saúde

Saúde Mental – 30
anos ao serviço da
comunidade
No ano 2019 foram celebrados
os 30 anos do Serviço de Saúde
Mental no Barreiro. O Centro de Saúde Mental Barreiro / Montijo
foi criado no ano de 1989, tempos difíceis, tempo das bandeiras
negras nas ruas da cidade, tempos de grande crise económica que
comunidade. Hoje a Saúde Mental no Centro Hospitalar Barreiro
Montijo consta do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
dirigido por Glaucia Castro Lima, Psiquiatra; e pela Unidade de
Psicologia, dirigida por Maria de Fátima Lourenço, Psicóloga, são
os dois rostos de duas equipas que funcionam numa equipa de
psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e pessoal auxiliar,
a quem este ano agradecemos, atribuindo, merecidamente, e, pela
primeira vez, a distinção Rosto do Ano na área da Saúde.

Área da Cidadania

Re-food Barreiro uma
equipa 100% voluntária
Foram diversas as reuniões ao longo
do ano 2019 com o envolvimento
de muitos barreirenses que
contribuíram para o nascer e dar
os primeiros passos do Núcleo
Re-food Barreiro. Uma equipa 100% voluntária, constituída por
cidadãos do Barreiro e que irá ajudar cidadãos do Barreiro.
Um projeto acarinhado pela Baía do Tejo e CMB.
Todos os cidadãos, que estejam disponíveis podem ser voluntários
contribuindo com 2 horas semanais do seu tempo e juntando-se à
equipa Re-food Barreiro.
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Barreiro continua a perder população

Cerca de 4% da população é
estrangeira, 3.048 habitantes
. Por cada 190 idosos há 100 jovens.
. Pensionistas e reformados correspondem a cerca de 40 % da população
. Barreiro, até hoje, não conseguiu recuperar milhares de postos de trabalho
que perdeu com a desindustrialização
No dia 28 de Junho, data que assinala o dia
de elevação da vila a cidade, a PORDATA,
fez chegar à nossa redaçcão um conjunto
de dados que permitem obter um retrato
do concelho.
Perda de população
O concelho do Barreiro, com uma superficie
de 36,4 Km2, contava no ano 2018 com
75.567 habitantes residentes, tendo perdido
em relação ao ano 2010, 3.402 habitantes.
Entretanto, nesse mesmo ano, cerca de 4%
da população residente era estrangeira, na
ordem dos 3048 habitantes.
Por cada 190 idosos há 100 jovens.
Os jovens com menos de 15 anos, no ano
2018, correspondiam a 14,1 % da população,
valor um pouco inferior ao ano de 2010,
que era de 14,2 %.
Enquanto o núemro de idosos, população
com 65 anos ou mais, teve um aumento,
passando de 20,9%, em 2010, para 26,1 %,
no ano 2018.
O indice de envelhecimento da população
passou de 147, no ano 2010, para 185, no ano
2018. Por cada 190 idosos há 100 jovens.
Aumento da taxa de mortalidade infantil
No ano de 2010 foram registados 776
nascimentos no concelho do Barreiro,
vverificando-se uma redução para 637
no anos 2018.
Por outro lado os óbitos registados em
2010 foram 900, registando-se um ligeiro
auemnto para 928, no ano 2018.
Outro dado que merece referência é a taxa
de mortalidade infantil que em 2010 era de
3.9, verificando um aumento substancial

para 6.3, no ano 2018.

Menos casamentos e menos divórcios

Redução da densidade populacional

No que diz respeito a casamentos, no ano
2010 o registo atinge os 366 casamentos, enquanto em 2018, baixou para 255
casamentos.
Os divórcios registados em 2010 foram 247
divórcios; enquanto em 2018 baixaram para
207 divórcios.
Os alojamentos familiares no ano 2010 eram
um total de 41.671, aumentaram para 41.978
no ano 2018.
Os alunos no ensino não superior no ano
2010 eram 14.856 alunos, no ano 2018
baixou para 13.771 alunos.
No ensino superior eram 692 alunos em
2010, baixando para 530 alunos, em 2018.

Por outro lado, a população activa, entre
os 15 e os 64 anos, no ano 2010, correspondia a 64,8% da população, no ano 2018,
situava-se nos 59,8%.
A densidade populacional do concelho, por
Km2, no ano 2018 era de 2.076,6. No ano
de 2010 era de 2.170,0.
O rendimento médio dos trabalhadores por
conta de outrem no concelho do Barreiro
tem o valor de 1.110 euros, o rendimento
médio nacional é de 1.167 euros.
O valor médio de avaliação bancária dos
alojamnetos é de 1.148 euros/m2. O valor
médio nacional é de 1.192 euros/m2.
Os registos de desempregados no Centro de Emprego, no ano 2010 atingia 4.316
desempregados, enquanto no ano 2018
baixou para 3.217.
Aumentaram as receitas do município
O número de trabalhadores na Administração Local em 2010, eram 819 trabalhadores,
baixando para 765 trabalhadores no ano
2018.
As receitas da Câmara Municipal do Barreiro no ano de 2010 rondavam os 40.246
milhões de euros, enquanto no ano 2018
passaram para 43.946 milões de euros.
No que diz respeito à percentagem do orçamento da Câmara Municipal do Barreiro
com despesas no Desporto e Cultura – no
ano 2010 situava-se nos 5.2%, enquanto
no ano 2018, passou para 5.3%.
A recolha de resíduos selectivos no ano
2010, era uma média de 71,1 Kg por habitante, no ano 2018 registou um aumento
para 95,4 kg por habitante.

Pensionistas e reformados 40,8% da
população
A recolha de resíduos selectivos no ano
2010, era uma média de 71,1 Kg por habitante, no ano 2018 registou um aumento
para 95,4 kg por habitante.
O número de pensões da Segurança Social
no concelho do Barreiro, no ano 2010, era
de 24.026 pensões; enquanto no ano 2018,
atingiu as 24.502 pensões.
No que diz respeito às pensões da Caixa Geral de Aposentações no ano 2010
registavam-se 5.753 pensões, enquanto
no ano 2018 eram 6.354.
O total de reformados e pensionistas no
ano 2010, era de 29.779, enquanto no ano
de 2018, atingiu um total de 30.856 pensionistas e reformados, correspondendo
a 40,8% da população.
Vulnerabilidades do concelho do Barreiro
Num estudo recente divulgado pelo jornal

«Público», em 12 de Junho, o concelho do
Barreiro é identificado como sendo um território cuja densidade social e económica
tem uma maior exposição ao exterior, é um
concelho que está associado a estruturas
familiares frágeis, algumas com baixos rendimentos, conta com uma forte presença
de imigrantes, regista um elevado endividamento das familias ( com a habitação),
para além de existir precariedade laboral.
Estes indicadores permitem traçar o perfil
de vulnerabilidades do concelho, e, como
este pode sentir os impactos resultantes
da pandemia do COVID 19.
O estudo da equipa dos geógrafos da
Universidade do Porto, recorda que da
mesma forma que a crise financeira de
2008 afectou de forma transversal todo
o país, também a crise da pandemia vai
reflectir-se directamente nos territórios,
estando uns concelhos mais expostos e
outros mais protegidos, dependendo das
dinâmicas locais.
No estudo são identificados os territórios
mais frágeis e os territórios mais robustos, sendo caracterizados sete perfis de
«choque da pandemia»
O concelho do Barreiro, neste estudo, é
identificado no perfil A, cujas caracterítsicas no essencial, para além das referidas
acima, são a sua dependência ao exterior
no plano social e económico.
Efeitos do processo de desindustrialização
O Barreiro continua nos dias de hoje a sentir
os efeitos do processo de desindustrialização, com destruição maciça de postos de
trabalho que se foi regsitando na CUF e no
sector ferroviário, que resultou na perda de
população, no envelhecimento demográfico, na quebra de actividade económica,

perda de empregos.
Contrariamente ao que por vezes se propaga, que tudo isto começou após o 25
de Abril, o facto é que todo o processo de
desinsdustrialização remonta a antes do
25 de Abril.
Numa conferência que decorreu no Rotary Club do Barreiro, o historiador Gilberto
Gomes, recordou que já a partir dos finais
dos anos 60 – entre 1969 e 1974 – os custos da CUF sobem exponencialmente, os
resultados são decrescentes, quer devido
ao aumento do preço do petróleo, quer por
existir no país uma “economia administrativa” que gerava “preços tabelados”.
Sublinhou, igualmente, que após o 25 de
Abril, perante a situação da empresa, no ano
de 1975, o estado optou pela nacionalização,
mas, esta foi, disse, – “uma nacionalização
sem planificação”.
Gilberto Gomes, nesta conferência recordou que foram cometidas “barbaridades
no tempo de Cavaco Silva”, que tinha como
matriz politica a “descapitalização da empresa” e “a destruição maciça de postos
de trabalho”.
Barreiro não conseguiu recuperar milhares
de postos de trabalho que perdeu
O Barreiro, até hoje, não recuperou desta
perda da sua actividade económica e da
perda de milhares de postos de trabalho, por
isso, pouco a pouco, o Barreiro tornou-se
num dormitório, sublinhou Gilberto Gomes.
O historiador, referiu que o Barreiro, quer
no passado, quer até aos dias de hoje, “não conseguiu recuperar os milhares de
postos de trabalho que perdeu na CUF e
nos Ferroviários”.
E, estamos assim, nesta no 2020.
S.P.
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Rotary Club do Barreiro

Francisco Gouveia novo
presidente da direcção
legado de saber e dedicação ao clube e à comunidade
barreirense.
Entre os apoios prestados à comunidade foi recordado a distribuição de máscaras a diversas instituições e
Hospital do Barreiro e a oferta de uma máquina de lavar
louça industrial à equipa Re-food do Barreiro.
Foi projectao uma «diaporama», uma viagem por uma
sequência de fotografias, que permitiu recordar as actividades que marcaram a vida do clube no último ano.
Em diversas intervenções que foram feitas não faltou
a gratidão ao trabalho desenvolvido pelos corpos dirigentes cessantes e ao presidente Augusto Coelho.

No decorrer da celebração do 24º aniversário do Rotary Club do Barreiro, foi concretizada, igualmente, a
cerimónia de tomada de posse Francsico Gouveia, no
cargo de presidente da direcção.
O evento decorreu por via on line, com a participação
dos membros do clube e convidados, entre os quais o
Carlos Humberto, membro honorário do clube e dirigentes de clubes da região.
Foi divulgada a mensagem do Governador do Distrito
rotário.
Augusto Coelho, presidente da direcção cessante, recordou as muitas actividades que foram realizadas ao
longo do último ano, que mantiveram vivo o clube, num
tempo dificil marcado pela pandemia do COVID.
Referiu a parceria com a Baía do Tejo, que permitiu dar
continuidade ao projecto «Saúde Brincando», que,
hoje mesmo tem a sua relaização no Cantinho Alegre
da Infância.
Evocou a memória de Álvaro Gaspar, um membro do
clube “que muito cedo nos deixou” e que deixou um

Francsico Gouveia, novo presidente da direcção, recordou
que estamos a viver “um tempo de dificuldades”, mas,
tal não significou que o clube não tenha continuado e
não vá continuar a manter o seu apoio à comunidade,
ajudando situações preocupantes, procurando encontrar soluções com base nas doações voluntárias dos
membros do clube.
O novo presidente da Direcção, sublinhou que no projecto
para o novo ano rotário vão ser constituidos fundos de
apoio solidário, nomeadamente de apoio a necessidades
básicas de familias, assim como de apoio à aquisição
de material escolar.
Sugeriu que a uma sala da sede do Clube, no Moinho
Jim, seja atribuido o nome de Álvaro Gaspar.
Para Francisco Gouveia, é importante que neste novo
ano, marcado pela celebração dos 24 anos de vida o
clube continue a “auxiliar a comunidasde onde estamos
inseridos e onde nos destacamos como profissionais”.
Carlos Humberto, sublinhoiu o importante e valoroso
trabalho que o Rotary Club do Barreiro tem feito “pela
nossa terra e pelas suas gentes”, acrescentando que
“é um orgulho” um clube da natureza do rotary – “sou
um barreirense que vos admira”.

Equipas de Intervenção
Permanentes de Iniciativa Municipal

Assinados protocolos
entre município e as
duas corporações de
bombeiros

A Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários
do Sul e Sueste e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública
assinaram com a Câmara Municipal do Barreiro os protocolos que visam garantir o funcionamento das Equipas
de Intervenção Permanentes de Iniciativa Municipal.
Recorde-se que no concelho do Barreiro existia, numa
corporação, a funcionar uma Equipa de Intervenção
Permanente, com base em protocolo assumido com o
Ministério da Administração Interna, e, noutra corporação
outra Equipas de Intervenção Permanente, criada com
base num protocolo de iniciativa do anterior executivo
municipal, o qual visou, na altura, por parte do municipio
garantir a equidade entre as duas corporações.
Agora, com este novo protocolo, o actual executivo da
autarquia dá mais um passo e garante o funcionamento
de mais duas Equipas de Intervenção Permanente, mais
uma EPI, em cada corporação, passando o concelho do
Barreiro a contar com quatro Equipas de Intervenção Permanente, desta forma garantindo uma maior cobertura
diária nos serviços de apoio à comunidade.
PUB
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Agrupamento 927, do Corpo Nacional de Escutas de Santo André

«O nosso objetivo é fazer um escutismo de excelência»
“O escutismo transmite aos jovens uma mensagem de confiança e esperança. É uma escola de vida e de
formação e de cidadania”, referiu Filipe Santos.

O

Agrupamento 927, do Corpo Nacional de Escutas, de
Santo André, no concelho do Barreiro, foi fundado 8 de
Abril de 1990, embora, a sua origem remonte ao ano
de 1977, quando nasceu enquanto Agrupamento em
formação, que contou com o contributo do Padre Azevedo, que
foi um dos motores do projeto.
“A fundação é de 1977, a filiação é de 8 de Abril de 1990. Este
ano estamos a comemorar os 30 anos da filiação”, refere Carlos
Guerreiro, Chefe de Agrupamento.
Atualmente o Agrupamento 927, conta com 122 elementos, sendo
30 lobitos, 36 Exploradores, 30 pioneiros, 12 caminheiros e 14
Dirigentes.
O Agrupamento 927 tem a sua sede na Telha, na Quinta da Lomba,
mantém uma atividade intensa e dinâmica, com uma participação
regular nos eventos quer ao nível regional, quer ao nível nacional.
Ao nível local mantém uma estreita colaboração com o Banco
Alimentar, mantém um a atividade denominada «A Telha Feliz» “uma atividade que visa promover a ajuda a famílias carenciadas
da freguesia, na zona da de Santo André”.
Dinamizador de um projeto da Mata da Machada
Carlos Guerreiro, que integra o agrupamento desde a sua filiação,
nos anos 90, recorda que o Agrupamento participa em diversas
atividades, nomeadamente na Mata da Machada, tendo também
sido um dos subscritores do protocolo com a Câmara Municipal do
Barreiro, para a dinamização de um espaço na Mata da Machada.
“O nosso agrupamento nas décadas 80 e 90, foi o principal dinamizador de um projeto direcionado para a valorização da Mata
da Machada e do Sapal do Rio Coina.
O Pedro Barradas, já falecido, foi o a animador deste projeto, uma
ideia que começou no nosso agrupamento, e, depois, alargou-se aos outros agrupamentos do concelho do Barreiro. O projeto
abrandou um pouco, mas depois a Câmara Municipal arrancou
14 | Rostos | www.rostos.pt

com o projeto e hoje dinamiza com a Reserva Local da Mata da
Machada e do Sapal do Rio Coina”, recorda Carlos Guerreiro.
Deixar o mundo um pouco melhor
“O escutismo tem como principal missão a educação dos jovens,
através da transmissão de valores, no nosso caso, como escutismo
católico, assenta em princípios e valores cristãos. Sempre com
um objetivo final de deixar o mundo um pouco melhor. Através
das nossas atividades e iniciativas e da capacidade de autonomia
que damos aos próprios miúdos, procuramos que eles adquiram
essas capacidades, adquiram essas habilidades, para no futuro
serem melhores pessoas, melhores cidadãos e com capacidades.
Fazemos isto ao nível de todos os projetos que desenvolvemos.
Cada jovem é o protagonista do seu desenvolvimento, das suas
ideias e das suas atividades”, refere Carlos Guerreiro.
Crescimento de forma sustentada
Filipe Santos, Chefe dos Pioneiros, integra o agrupamento desde
1992, onde começou como Lobito, recorda as muitas mudanças que
ao longo dos anos foram alterando e melhorando as instalações.
“Ao longos dos anos houve evolução no agrupamento, o nosso
efetivo foi crescendo, sempre, com um crescimento de forma
sustentada, quer nas condições materiais, quer nas condições
humanas, para assegurar que cumprimos a nossa missão. O
nosso objetivo é fazer um escutismo de excelência. Acho que
temos conseguido, sempre com melhorias de instalações e com
os recursos adultos, assumindo compromissos e a formação de
forma constante”, refere Filipe Santos.
No concelho do Barreiro atualmente existem cerca de 500 escuteiros da CNE.
O Agrupamento 927 é um dos mais antigos, o COVID veio alterar
o programa que estava em marcha para assinalar os 30 anos.

A direção do Agrupamento é composta por Carlos Guerreiro,
Chefe de Agrupamento; Filipe Santos, Chefe Adjunto; Joaquim
Russo, Tesoureiro; Carlos Amaral, Secretário; Inês Silva, Chefe
de Alcateia; Ruben Guerreiro, Chefe dos Exploradores, e, Padre
Nuno, Assistente.
O agrupamento conta com o apoio dos pais e equipas de animação.
Oportunidade de desenvolvimento pessoal
Carlos Guerreiro sublinha que a importância do escutismo na
formação dos jovens é dar-lhe autonomia na criação de projetos e
ideias e valorizar a relação com a natureza e a vida ao ar livre – “é
no campo, é no acampamento que o jovem sai do seu conforto,
sai da sua vida normal e se depara com a necessidade e o desafio
de chegar a uma mata, sem nada, e, ali, tem que montar a sua
tenda, a sua mesa e fazer as suas refeições”.
“O escutismo é uma excelente oportunidade de desenvolvimento
pessoal para os jovens. É uma atividade com mais de cem anos,
que tem perdurado na vida dos jovens e, hoje, é considerado um
dos maiores movimentos juvenis do mundo, agrega várias religiões
e vários credos, várias raças, porque é um movimento transversal
e universal. A religião não é uma fronteira. Nós somos católicos,
mas somos sempre os irmãos escutas”, salienta Carlos Guerreiro.
“O escutismo é um movimento seguro, é uma escola não formal em que o jovem participa no seu próprio desenvolvimento.
É um jogo educativo com uma perspetiva pedagógica de fazer
crescer o jovem, para que adquira a consciência de cidadão ativo,
e, mesmo um dia que sai do escutismo, desempenha um papel
ativo na sociedade”, acrescenta.
“O escutismo transmite aos jovens uma mensagem de confiança
e esperança. É uma escola de vida, de formação e de cidadania”,
referiu Filipe Santos, a encerrar a conversa com o jornal «Rostos».
S.P.
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Fundação Santa Rafaela Maria realiza obras no Palacete da Fonte da Prata

Recuperação ronda os dois
milhões de euros
. Precisamos do apoio da comunidade

A

Congregação Escravas do Sagrado Coração de Jesus, é
a entidade quer criou a Fundação Santa Rafaela Maria,
que há cerca de 30 anos desenvolve uma acção missionária no Bairro da Fonte da Prata, no concelho da Moita.

Da catequese ao apoio social às crianças
O começo da actividade da Fundação Santa Rafaela Maria foi
dirigida para dar aulas de catequese nas escolas da proximidade
e trabalhando num Centro Social de apoio às crianças – “esta
era uma obra social que não era nossa, mas estivemos a apoiar
durante algum tempo, com o passar dos anos saímos dessas
obras sociais, que não era nossas e criamos, nnós, as nossas
respostas sociais”, refere ao jornal Rostos Maria José, Presidente
do Conselho de Administração da Fundação.
“Criámos o projecto ‘Tass’, que funciona desde 2004. ‘Tass’ não
significa nada, é uma expressão como ‘tass bem’.”, sublinha.
A Fundação Santa Rafaela Maria optou por comprar uma loja,

com o objectivo de criar as condições necessárias para dar apoio
às crianças do Bairro da Fonte da Prata, com o objectivo de as
acompanhar e garantir o sucesso escolar, dar-lhes apoios nos
períodos após a saída da escola e trabalhar com eles as competências para os ajudar a ir o mais longe possível na sua escolaridade.
“Este não é um bairro social, mas é um bairro com muitas carências.”, sublinha Maria José.
Dar às crianças um ambiente mais cuidado
A Câmara Municipal da Moita deliberou a cedência do “Palacete” da
Quinta da Fonte da Prata, em direito de superfície, por um período
de 50 anos, à Fundação Santa Rafaela Maria. O imóvel “Palacete”
tem uma área de 10 136,70m2 e po seu valor patrimonial é de
cerca de 215 500 euros.
“Este imóvel destina-se à falta de espaço que nós temos. Este
Palacete está perto da Fonte da Prata, embora não esteja localizado no interior do Bairro. No Bairro temos dificuldades. Temos

espaços muito pequenos e andamos com as crianças de um lado
para o outro”, sublinha Maria José.
“Também consideramos que temos que dar às crianças um
ambiente mais cuidado. Este é um espaço muito bonito”, refere.
Intervenção prevista são dois milhões de euros
A obra que já está em curso, numa primeira fase visando apenas
a intervenção no telhado está sendo concretizada apenas com o
recurso aos meios da Fundação Santa Rafaela Maria.
“Vamos precisar de muita ajuda, queremos envolver toda a gente.
Temos parte dessa verba, mas temos pela frente um prazo de
5 anos para recuperar o Palacete. Em 2023 nós temos que ter o
palacete reconstruído. Manter o que é a traça”, sublinha.

Novas instalações da Unidade de Técnicas Endoscópicas

Melhores condições para os utentes e profissionais de saúde
. Investimento de 370 mil euros
do doente, que tem que deslocar e incómodo
dos profissionais que têm que acompanhar o
doente”.
Referiu que as novas instalações proporcionam melhores condições aos utentes, assim
como aos profissionais de saúde, criando até
condições, para desenvolver novas dinâmicas
do serviço.
A criação do Centro de Responsabilidades Integrado, com o objectivo de fazer mais com os
recursos que existem, optimizar os recursos
– “este é o pontapé de saída para obtermos
melhores resultados para a população”.
Pedro Lopes, referiu que a melhoria dos equipamentos, são também “elementos indutores
da motivação dos próprios profissionais”.
A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, inaugurou as novas instalações da
Unidade de Técnicas Endoscópicas, no Hospital
Nossa Senhora do Rosário do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo.
Jamila Madeira, sublinhou que este equipamento é um exemplo do esforço continuado por
parte do Governo no sentido de proporcionar
condições para que – “o Serviço Nacional de
Saúde continue a desempenhar o seu papel de
instrumento de igualdade numa democracia
como a nossa, é no acesso e na capacidade de
providenciar os serviços de saúde que os utentes precisam que nós conseguimos, de facto,
democratizar a saúde e cumprir as premissas
constitucionais”.

Repor capacidade produtiva
A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde
referiu que no decorrer da legislatura o governo reforçou a capacidade financeira e repôs a
capacidade financeira do Serviço Nacional de
Saúde, voltada para os recursos humanos – “e,
agora, estamos na senda de repor capacidade produtiva, com mais investimento”, quer no
plano financeiro, quer no plano de melhoria de
resposta em investimentos.
Salientou que a Unidade de Técnicas Endoscópicas é de grande importância em estratégias de
proximidade, no acompanhamento, terapêutica
e valoriza o Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

Referiu como relevante o facto da equipa da
nova Unidade ter sido motivada para a implementação de um CRI – Centro de Responsabilidade Integrado.
Criação do Centro de Responsabilidades Integrado
Pedro Lopes, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo,
salientou que as novas instalções vão permitir dar resposta toda a tipologia exames, com
maior rentabilização, que não acontecia até ao
momento, dado que vai ser possível “internalizar grande parte dos exames, que estão
sendo feitos fora da instituição, com incómodo

Um investimento de 370 mil euros.
Recorde-se que o Centro Hospitalar Barreiro
Montijo tem uma área de influência de cerca
de 215 mil habitantes.
As obras realizadas nas novas instalações da
Unidade de Técnicas Endoscópicas, corresponderam a um investimento de 370 mil euros.
Nesta Unidade são realizados exames médicos
nas áreas da Gastroenterologia, Otorrinolaringologia e Pneumologia.
O investimento permitiu a criação de uma nova
sala de exames e um espaço de Hospital de
Dia para os doentes do foro gastroenterológico; bem como uma sala adequada à vigilância
peri-endoscópica.
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Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

Ephemera e José Pacheco Pereira com a
sua atividade estão a construir Portugal
Foi inaugurado, no mês de Fevereiro, no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Barreiro, o
Armazém 2, da Associação Cultural Ephemera,
evento que encerrou as comemorações de 10
anos de atividade da associação Ephemera.
O evento contou com a presença Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República,
que, na circunstância condecorou a Ephemera,
atribuindo as insígnias de membro honorário
da ordem de Mérito. De referir, igualmente, a
presença de Ramalho Eanes, ex-Presidente
da República.
O Presidente da República, salientou a grande
riqueza da obra da Ephemera, num país, que
muitas vezes não tem olhado para a memória,
nem para a memória do ponto de vista cívico –
“olha-se para a memória oficial, olha-se para
a memória estática, rígida, mas sem envolver
todos e todas, aquilo que é a razão de ser da
Ephemera”.
Importante fundo documental sobre o Islão
O programa teve o seu inicio com um concerto
pela Banda Filarmónica da Casa do Povo da Vila
da Marmeleira.
No decorrer da cerimónia foram recebidos novos
espólios para enriquecer os arquivos da Ephemera, nomeadamente a Biblioteca de Adelino
Torres, considerado um dos mais importantes
fundos documentais sobre o Islão, existentes
em Portugal.
Arquivo da Associação 25 de Abril
Também o Arquivo da Associação 25 de Abril,
que esteve representada, pelo Capitão de Abril,
Vasco Lourenço.
Igualmente o Arquivo de António Fonseca Ferreira, um espólio de grande riqueza, para o estudo
da sociologia urbana, assim como a Carta de
Eutanásia, de uma portuguesa a pedir a morte
assistida, e o fundo documental de Vítor Cardoso, jornalista do Barreiro.
A cidade dos Arquivos
No decorrer da sessão comemorativa da
inauguração do Armazém 2, Frederico Rosa,
Presidente da Câmara Municipal do Barreiro,
sublinhou a importância da CUF na história do
país e, hoje, a importância do seu território para
a implementação da «cidade dos arquivos».
Recordou que no Parque Empresarial já exisPUB

te o Arquivo da Câmara Municipal do Barreiro,
da Baía do Tejo, da Fundação Amélia de Melo,
do Portos de Lisboa e da Ephemera, estando
previstos a vinda de outros, para construir “um
grande centro do conhecimento”, para melhor
se conhecer o passado e projetar o futuro.
Um parque empresarial com alma
Jacinto Guilherme Pereira, Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, referiu
que o Parque Empresarial, no Barreiro, conta com
240 empresas e tem registado um crescimento
todos os anos.
Sublinhou no âmbito da estratégia para o desenvolvimento do território está o eixo estratégico
que aposta na criação do cluster das indústrias
criativas e do conhecimento, sendo o atelier do
VHILS e os Arquivos de José Pacheco Pereira
– Ephemera – uma ponta de lança, para dar
visibilidade à estratégia, num processo que conta com outras referências, entre outros, como
PADA Studios, SPA, Arquivos do Porto de Lisboa, Museu Industrial da Baía do Tejo, Espaço
Memória, Hey Pachuco e Kira.
Sublinhou que o Parque Empresarial da Baía do
Tejo, no Barreiro, é um espaço com história, com
cultura – “é um parque empresarial com alma”.

Uma montra da memória.
José Pacheco Pereira, salientou que a Ephemera é uma associação que preserva a sua
autonomia e recordou que a grande diferença
da associação reside nos seus 150 voluntários,
entre os quais destacou o trabalho e a dedicação
de José Gomes.
Referiu que o fundo documental da Ephemera
mais que um arquivo é uma montra da memória.
O retrato de José Pacheco Pereira
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, saudou Ramalho Eanes, recordando que, sem
ele e sem os militares de Abril não estaríamos
aqui, porque este é um ato de Liberdade, é um
ato cívico, só possível com 25 de Abril.
Referiu a presença da Ministra da Cultura, uma
privilegiada porque não tem que em nada que
subsidiar a associação Ephemera, e, beneficia
da sua atividade.
Dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal
do Barreiro, recordou que já existe a tradição
de marcar presença no Barreiro, na véspera de
natal, agora, temos que marcar outra tradição
de uma visita aqui, porque não dá para ver tudo,

num só dia, e, há muito para ver, numa obra que
tem um fundador José Pacheco Pereira – “esta
obra é o retrato de José Pacheco Pereira”.
O Presidente da República, salientou a grande
riqueza da obra da Ephemera, num país, que
muitas vezes não tem olhado para a memória,
nem para a memória do ponto de vista cívico –
“olha-se para a memória oficial, olha-se para
a memória estática, rígida, mas sem envolver
todos e todas, aquilo que é a razão de ser da
Ephemera”.
Sublinhou que o fundo documental da Ephemera, não é uma biblioteca Clássica, não é uma
realidade académica, não é um mundo fechado,
é uma dinâmica, como é José Pacheco Pereira, a
dinâmica do pensamento, a dinâmica da critica,
a dinâmica da ação, a dinâmica da mobilização”.
Agradeceu, em nome do país à Ephemera,
enquanto instituição o que tem feito pelo país,
atribuindo as insígnias de membro honorário
da ordem de Mérito.
Divulgou que no dia 8 de Março, será distinguido
José Pacheco Pereira, no período entre a saída
do atual Presidente da República e a tomada de
posse do sucessor.
Sublinhou que este é um reconhecimento à
Ephemera e José Pacheco Pereira, porque com
a sua atividade – “estão a construir Portugal”.

