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Direcção Geral do Património Cultural classifica Património
da ex-CUF como «Conjunto de Interesse Público»

Integra Bairro Operário, Torre do
Relógio e Mausoléu de Alfredo da Silva
«Girls Like That»
no Teatro Municipal
do Barreiro
O ruído da
intimidade: entre
o jogo social e a
solidão interior
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Tomar café com… Nuno Cavaco

Junta de Freguesia deu apoio a mais de 400
pessoas afectadas pelo COVID
. Próximas eleições autárquicas vão ser marcadas pelo populismo
. Parque Zeca Afonso, em três anos, mais de 3 milhões de euros na manutenção
. Terceira Travessia do Tejo é fundamental para a região
“O aeroporto do Montijo não vai avançar. Não acredito que António Costa queira, acho que foi obrigado devido às decisões do governo
PSD”, afirma com convicção Nuno Cavaco, numa conversa enquanto se toma um café.

«T

omar café com...» vai ser um
ponto de encontro com pessoas que vivem o tempo que
vivemos, nas mais diversas
áreas de actividades, pessoas que são rostos da
cidade, do fazer cidade e cidadania.
Este vai ser um espaço de diálogo, de conversa,
sem agenda, sem tema, uma conversa ao sabor
de um café, num intervalo do quotidiano.
Iniciamos hoje este «ponto de encontro» que vai
ser uma viagem que faremos com quiser de forma
aberta e serena, partilhar um momento da vida,
numa conversa para falar do tempo que vivemos.
O primeiro convidado para «Tomar um café
com...» foi Nuno Cavaco. Marcamos o encontro
ao fim da tarde de ontem, no Parque Zeca Afonso,
um espaço que é uma referência na qualidade de
vida da Baixa da Banheira e que, pela proximidade,
são muitos lavradienses e barreirenses que, por
ali, dão os seus passeios e fruem daquela beleza
natural que une o espaço urbano ao Tejo.
Parque Zeca Afonso 3 milhões de euros
na manutenção
Na conversa com Nuno Cavaco ficámos a a saber
que, nos últimos três anos, a Câmara Municipal da
Moita, com a colaboração da União de Freguesias
da Baixa da Banheira e Moita, investiu mais de três
milhões de euros na manutenção do Parque Zeca
Afonso, em obras nas Piscinas e arranjos diversos
no parque – “este ano, devido ao COVID foi menor
a intervenção”, refere Nuno Cavaco.
Zona que ainda é propriedade privada
À entrada do parque, notámos que existe um espaço degradado que dá um mau aspecto. “Este
espaço merecia ser tratado e, em vez de relvado,
até podia ser uma zona de estacionamento e melhorar o acesso ao Clube do Rio”, comentámos.
“Não é possivel intervir aqui, este é um terreno
privado. Está em fase de resolução com o proprietário, mas ainda não foi possível concluir. Espero
que se resolva”, responde Nuno Cavaco.
“Pois, mas para quem não sabe, a ideia que fica é
que esta é uma zona ao abandono”, sublinhamos.

Próximas eleições autárquicas vão
ser marcadas pelo populismo
Conversamos. Uma conversa que não é uma entrevista. É um diálogo. Deambulamos por diversos
assuntos. A democracia. O confronto partidário. O
diálogo. O respeito pelas diferenças. As redes sociais.
“Acho que as próximas eleições autárquicas vão
ser marcadas pelo populismo. Mas, também acho
que o populismo vai entrar em contra ciclo, já começou com a derrota do Trump. Isto vai ter que
mudar. O combate politico tem que ser por ideias
e valores, tem que existir o respeito pelo outro.”,
refere Nuno Cavaco.
Diálogo entre o PCP e o PS era
importante para a região
– “Obrigado, pela sua ajuda num momento dificil.
Não era obrigado a fazer tudo o que fez por nós.”,
sublinha com um sorriso nos olhos.
Ainda não o referimos, Nuno Cavaco, é o Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira.
Seguimos. Nuno Cavaco, comenta que a cidadã
espanhola vive há pouco tempo na Baixa da Banheira – “O marido foi afectado pelo COVID, e nós
na junta de freguesia demos todo o apoio no período que foram obrigados a viver em isolamento”.
O autarca salienta que a União de Freguesias tem
vindo a assumir um importante papel ao nível do
apoio social a familias devido ao COVID e situações
de confinamento, é um trabalho que é feito em
cooperação com os Serviços de Saúde e IPSS’s.
“É um trabalho aos sábados, domingos e feriados
e todos os dias. Neste período a junta de freguesia
já deu apoio directo a mais de 400 pessoas afectadas pelo COVID, quer devido ao confinamento,
quer de outras situações relacionadas com situação social. Nesta segunda vaga, como as pessoas
podem fazer compras a situação está melhor.”,
refere Nuno Cavaco.
“Os números da pandemia no concelho da Moita não são muito maus se os compararmos com
outras situações no país. Não podemos esquecer
que as zonas de maior densidade populacional são
as zonas mais afectadas.”, sublinha.

Apoio a mais de 400 pessoas
afectadas pelo COVID

Terceira Travessia do Tejo é fundamental

Vamos caminhando, para nos sentarmos a conversar e tomar um café, no percurso vamos parando várias vezes. Um e outra pessoa vão saudando Nuno Cavaco, de forma amena e cordial, um
ou outro refere – “Boa tarde, camarada”.
Uma cidadã espanhola saúda-o efusivamente,
agradece o apoio e a colaboração que recebeu.
Nota-se que fala de forma emocionada e fraterna

Então e como vão as coisas aqui pela freguesia?perguntamos.
“Nós somos uma micro região, a Baixa da Banheira, o Vale da Amoreira e o Barreiro, continuamos a
sentir os efeitos da falta de acessibilidades. Somos prejudicados pela falta de uma ponte, pela
inexistência da Terceira Travessia do Tejo. Esta
falta coloca ao nosso território problemas de marginalidade territorial, na região. Perdemos compe-
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titividade, porque não temos condições de atrair
empresas. Eu não perdoo aos autarcas do Barreiro
o silêncio que têm tido nos últimos anos em relação à Terceira Travessia do Tejo. Este é um assunto
essencial para o nosso desenvolvimento.”, refere
Nuno Cavaco.
Aeroporto do Montijo não vai avançar
Vamos trocando opiniões. Fala-se um pouco de
vários temas estruturantes, essenciais para ligar a
Península de Setúbal à margem norte – “a tal Lisboa de duas margens”.
“O aeroporto do Montijo não vai avançar. Não
acredito que António Costa queira, acho que foi
obrigado devido às decisões do governo PSD. Ele
era a a favor da retirada do aeroporto de Lisboa e
da opção por Alcochete ”, afirma com convicção.
“É muito mau para a nossa região se avançar”,
acrescenta.
Há silêncio sobre o Porto de Contentores
do Barreiro
“Sabe uma das coisas que me preocupa é que hoje
não há um plano estratégico para a região.
Por exemplo era importante que não se deixasse
cair o Porto de Contentores no Barreiro, porque era
um projecto estruturante para a região, que podia
atrair emprego e ser um elemento importante
para motivar o avanço da Terceira Travessia do Tejo
e dar de novo uma dinâmica à vertente ferroviária.
Este foi um projecto muito dinamizado e empurrado pela gestão CDU na Câmara Municipal do Barreiro, que envolveu a APL e contou com o envolvimento dos governos do PSD e do PS, mas, a actual
gestão do PS, na Câmara do Barreiro silenciou.
Esse entristece-me, só se pensa em coisas avulso, que têm outros interesses e não há um plano
que aposte nos interesses da região. Isto são quase quatro anos perdidos”, sublinha Nuno Cavaco.

“O diálogo entre o PCP e o PS era importante para
a região, para o concelho da Moita, para o concelho do Barreiro, procuramos discutir projectos
importantes para a região. Hoje não se consegue
discutir ideias para a cidade. Os autarcas do PS no
concelho da Moita, deviam preocupar-se mais em
defender os interesses da população”, salienta.
Admira o trabalho de Nuno Cavaco
Foi uma conversa aberta. Uma troca de ideias,
muita coisa foi dita que ficou, por ali, ao fim da tarde, num dia de Novembro deste ano 2020.
Na mesa ao lado, um cidadão anónimo, esteve por
ali, sentado, ouvia a nossa conversa, era um amigo
de Nuno Cavaco. Por enfim, entrou na conversa.
Disse – “Estava ali e ouvi parte da vossa conversa,
gostei. Não sou politico, mas preocupo-me com
as coisas.” . Refere que admira o trabalho de Nuno
Cavaco, mas não defende o seu pensamento politico partidário, acrescenta – “como não defendo
as ideias do meu irmão”. O irmão é um activista do
Chega.
E, a conversa continuou, a três, com a presença do
cidadão anónimo o Artur, que disse – “gostava de
um dia passar umas horas numa conversa como a
vossa”. Ficou combinado. Um dia vamos conversar.
A vida fica mais rica no confronto de diferenças
A vida na verdade é um percurso pelo tempo, esse
tempo que partilhamos com as pessoas, e, nesse
tempo que vivemos em diálogo, sentimos, sem
dúvida, como a vida fica mais rica no confronto de
diferenças. Afinal é isto a democracia.
António Sousa Pereira
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Anabela Carreira, Presidente da Direcção do Clube de Fotógrafos do Barreiro

Sem o elemento humano a fotografia não tem alma
. Vai ser editado Livro sobre 20 anos da Escola de Jazz do Barreiro
“O Barreiro tem muito bons fotógrafos”, mas “alguns acham mesmo que não são suficientemente bons para expor no AMAC”, refere
Anabela Carreira, numa conversa com jornal «Rostos».

A

li, no Parque da Cidade, ao meio da tarde, foi o
nosso encontro, no café, junto ao lago, aquele lugar, hoje, de árvores frondosas, uma das centralidades de uma cidade que se sonha polinuclear,
afinal, o Parque da Cidade, é um dos pólos das dinâmicas da
vida cultural, promovidas pela acção municipal.
Clube de Fotógrafos do Barreiro está bem
Anabela Carreira, é presidente do Clube de Fotógrafos do
Barreiro, e, talvez, por essa razão, começámos este nosso
encontro falando do clube, que disse-nos – “o clube está
bem”, mas, há actividades que estão paradas devido à
pandemia do COVID, vamos reunindo por via on line, e, de
facto não têm havido as actividades de grupo de maior
dimensão – “é complicado ¼ dos nossos associados são
pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo
mais vulnerável ao COVID”.
Parada a criação do estúdio de fotografia analógica.
Referiu que um dos projectos que, neste momento está
parado è a criação do estúdio de fotografia analógica.
Agora já não não há o «Mês da Fotografia», como não há
outros meses, a autarquia acabou com este projecto dos
meses dedicados a uma temática, porque não quer centralizar as actividades sobre uma temática num mês, optou
por, ao longo do ano, ir sempre realizando actividades sobre os diversos temas.
Na conversa, deambulamos um pouco numa troca de opiniões sobre a vida cultural no Barreiro, o modelo, os modelos, as formas, o papel do município, a visibilidade das iniciativas. Conversa, daquelas que palavra puxa palavras e, é
assim, as conversas são como as cerejas.
Duas exposições no AMAC até fevereiro
Anabela Carreira, fala sobre a realização de exposições no
AMAC. Interrogo porque não existe uma presença regular
de exposições de fotógrafos do clube naquele espaço cultural.
Refere que – “o Barreiro tem muito bons fotógrafos”, mas
“não alguns acham mesmo que não são suficientemente
bons para expor no AMAC”, recorda que já foram feitas exposições colectivas.
Discordo dessa opinião. Podia muito bem existir naquele
espaço, um pequeno recanto, onde de forma permanente
fosse dada visibilidade a fotografias de barreirenses, que
vivem a fotografia com grande paixão, nomeadamente os
membros do Clube de Fotografia do Barreiro, mas há outros.
Anabela Carreira salienta nomes de barreirenses que considera de referência no mundo da fotografia – Vera Marmelo, Guta ou Nuno Cabrita.
Recorda que no AMAC – Auditório Municipal Augusto Cabrita, vão estar patentes duas exposições de fotografia,
uma de Nuno Cabrita, com o tema «Altera Natura» – ‘ele é
cá do Barreiro, é muito bom fotógrafo’, comenta.
A outra exposição tem o tema «Loreto», é de Luisa Ferrei-

ra, que com as suas fotografias dá uma visão sobre Lisboa
nos tempos de pandemia.
Refira-se que estas exposições foram inauguradas ontem,
dia 28 de Novembro, e pode ser visitadas até ao próximo
dia 28 de Fevereiro.

nha para cá o Terminal de Contentores, e que não avance o
aeroporto do Montijo. O Barreiro é um sitio agradável para
viver”, sublinha.

Duas paixões - a fotografia e o Jazz

No decorrer da nossa conversa, Anabela Carreira, revelou
que vai editar um livro, sobre os 20 anos da Escola de Jazz
do Barreiro, que terá o arranjo gráfico do designer Carlos
Guerreiro.
Recorda que viveu o nascer deste projecto com a plena entrega do seu fundador, José Batata, o seu companheiro.

Anabela Carreira refere que tem duas paixões - a fotografia
e o Jazz. A pandemia tem condicionado realizar essas suas
paixões, não há concertos.
Recorde-se que, as suas fotografias do Jazz já mereceram
destaque em diversos festivais ao nível nacional e internacional.
No Seixal Jazz realiza este seu sonho, e, por Lisboa está em
todos os concertos que permitem unir esta suas duas paixões – Salvador Sobral e muitos outros.
Recorda que, aqui no Barreiro, estão a decorrer concertos
de Jazz, um por mês, no Auditório da Biblioteca Municipal, o
próximo é dia 4 de Dezembro, às 21 horas, com Isabel Rato,
depois, a 8 de Janeiro, à mesma hora, com Luis Cunha. ‘Um
barreirense, é o Maestro da Big Band do Hot Club, filho do
Maestro Alberto Cunha’, refere.
Barreiro é hoje a minha terra
Anabela Carreira, não é natural do Barreiro – “adoptei o
Barreiro como a terra do meu coração, é como se fosse a
minha terra, encontrei aqui as vivências que vivi, nos anos
70 e 80, no meu bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. O
Barreiro é hoje a minha terra”.
Fala do Barreiro com paixão e ternura- ‘tenho pena que
exista tanta falta de limpeza, tanta erva nas ruas, sempre
existiu, mas agora está muito pior. A ideia que tenho é que
se preocupam apenas em intervir nas ruas principais’.
“Vejo o Barreiro com algum futuro. É preciso que avance
a ponte que vai ligar o Barreiro ao Seixal, é preciso que se
concretize a Terceira Travessia do Tejo. Espero que não ve-

Livro sobre 20 anos da Escola de Jazz

Barreiro tem sítios muito bonitos para fotografar
A fotografia volta como tema para encerrar a nossa conversa, sublinha – “o elemento humano na fotografia é
fundamental, sem o elemento humano a fotografia é um
postal, não tem alma” , refere, e, expressa o sentimento
profundo que coloca na presença do ser humano nas suas
fotografias.
Recorda que gosta de fotografar o Barreiro – ‘ tem sítios
muito bonitos para fotografar’, mas de preferência opta por
jardins, zonas verdes e pelas zonas ribeirinhas.
Salienta que fotografou o Bairro Operário da CUF, durante
quatro meses, todos os dias pela manhã, com as pessoas,
nos seus movimentos - “não podiam faltar as pessoas”.
O tempo hoje é todo meu
Foi uma conversa que, de facto. este texto não traduz, que
se prolongou pela tarde, por dentro de memórias e no sonhar futuro, com avanços e recuos por dentro do tempo,
e, sobre o tempo disse Anabela Carreira – “o tempo hoje é
todo meu, mas o tempo passa mesmo a fugir”. Sorrimos.
António Sousa Pereira
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Mário Durval no Rotary Club do Barreiro

A pandemia COVID 19 não é tratada do ponto de vista da Saúde Pública
. É preciso proteger os aglomerados de idosos
.“É mais grave para as crianças não se socializarem do que apanharem COVID”
Mário Durval, Médico de Saúde Pública, participou numa palestra, por
via on line, promovida pelo Rotary
Club do Barreiro, no decorrer da sua
intervenção, sublinhou que “olhamos
para a pandemia de um ponto de vista
da doença restrita”, e, “não olhamos
para o impacto na comunidade”.
Não olhamos para o impacto
na comunidade
Mário Durval, sublinhou que a pandemia COVID 19, “é um problema de
saúde pública” e, ao longo do tempo,
“não é tratada do ponto de vista da
saúde pública”.
Referiu que a pandemia tem reflexos
no âmbito da saúde mental, colocando
problemas de acompanhamento psiquiátrico, e com impacto na do crescimento da solidão ao nível dos idosos.
“Olhamos para a pandemia de um
ponto de vista da doença restrita”,
disse, e “não olhamos para o impacto
na comunidade”.
Sublinhou que a abordagem da pandemia ao nível da Saúde Pública é ter
em conta – “o impacto na comunidade,
sempre”.
Estrutura de Saúde Pública está extremamente debilitada
Mário Durval, referiu que “apesar de
tudo conseguimos controlar a primeira vaga”, tendo acrescentado se “não
fizemos melhor foi porque a estrutura
de Saúde Pública está extremamente
debilitada”.
Recordou que, quando esteve em
serviço no Alentejo, existiam 15 Delegados de Saúde, actualmente não
existem Delegados de Saúde Pública
em 14 concelhos, isto gera – “incapacidade de resposta”.

Alocar recursos nas regiões de acordo
com as necessidades
“O combate a esta pandemia faz-se a todos os níveis” disse, porque
é necessário “controlar a expansão da
doença” e “isolar os contaminados”.
“Isto é um trabalho local”, sublinhou
Mário Durval.
Salientou que a pandemia foi “entendia
pelo governo como um problema politico”, e “não é só politica, é também
politica”.
Mário Durval referiu que não houve
capacidade de superar os números e
centrar o foco no que é importante os
recursos – “alocar recursos nas regiões de acordo com as necessidades”.
Criticou o facto de existir muita preocupação em arranjar dados para a Ministra da Saúde e o facto de no processo surgirem elementos estranhos à
Saúde, como os presidentes de Câmara que “acharam” que “passaram a ser
epidemiologistas”, assumindo papeis
que deviam ser da Protecção Civil e
dós Delegados da Saúde Pública – “os
presidentes queriam aparecer na TV”.
Na opinião de Mário Durval ao nível
regional “ficamos entalados”, e “nem
tinhamos tempo para discutir a pandemia”.
“Houve disfunções na articulação”,
disse, acrescentando que neste
caso “não é a Saúde Pública que tem
a culpa”.
Temos que aprender a viver com isto
“A gente não vai acabar com isto se
não houve vacina. Temos que aprender a viver com isto”, sublinhou Mário
Durval.
Recordou que a maior parte dos surtos
é de situações de grupo – “a transmissão é de familia e de grupos”.
Neste contexto, defendeu a importân-

cia de serem desenvolvidas medidas
ao nível da saúde Pública, é preciso
“perceber onde estão os velhos”,
aqueles que estão aglomerados “para
evitar a mortalidade”.
Os Lares devem ser objecto de medidas de protecção
“É preciso proteger os aglomerados de
idosos. Os Lares devem ser objecto de
medidas de protecção”, disse.
Recordou que os idosos estão isolados
e que são o funcionários ou visitas os
transmissores, principalmente pessoas de duplo emprego.
“As medidas têm que vir com a criação
de barreiras”, salientou.
“O teste não é medida para nada”,
disse.
Saúde Pública devia estar a exercer
a função pedagógica
Mário Durval recordou que as pessoas
– “não vêm qual o seu papel”, só agem
perante ordens, têm falta de capacidade de raciocinar sobre como devem
agir - desinfectar as mãos, lavar as
mãos, proteger.
Na sua opinião, a Saúde Pública devia
estar a exercer a função pedagógica e
de sensibilização – “isso falta”.
As crianças não adoecem
“As crianças não contaminam ninguém” referiu, “as crianças não
adoecem, mesmo contaminadas não
adoecem”, salientou.
“É mais grave para as crianças não
se socializarem, o não socializar tem
repercussões na personalidade”, disse.
“É mais grave para as crianças não
se socializarem do que apanharem
COVID”, salientou Mário Durval.

Aa área dos afectos precisa
de ser trabalhada
Na sua intervenção referiu que a Saúde
Pública “tem que controlar o bichinho”,
através do isolamento das pessoas
contaminadas, ter preocupações com
problemas de Saúde Mental – “ a área
dos afectos precisa de ser trabalhada,
arranjar forma de trabalhar os afectos
entre as pessoas”.
O abraço não tem razão de não se dar,
os riscos são as festas, salientou.
Uma economia que não esteja boa
dá-nos cabo da saúde
A economia faz parte da Saúde Pública
– “uma economia que não esteja boa
dá-nos cabo da saúde”.
“Os governos olham para isto não é
por um ponto de vista da Saúde Pública, é porque entre nos cofres do
Estado”, disse.
Se uma situação de falta de trabalho
abrange muita gente passa a ser um
problema de Saúde Pública, porque
na vida da comunidade é importante
“o bem estar global” e “o desenvol-

vimento global”.
As soluções são para ser encontradas
pela comunidade, os problemas devem
ser resolvidos por todos, não é por
espertos que acham que sabem - “
o problema é que cada um não sabe
qual o seu papel”.
O que causa ansiedade
enfraquece-nos
No decorrer do debate, Mário Durval,
deixou alguns alertas por exemplo
que os novos têm que perceber que
os seus comportamentos podem
afectar os seus pais e os seus avós.
Recordou que isto não é um problema de normas, de arranjar mais uma
norma, passa por comportamentos
de todos.
Alertou para os problemas de isolamento, solidão e saúde mental.
“O que causa ansiedade enfraquece-nos” referiu Mário Durval.
S.P.
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CADERNO

Intercâmbio Barreiro – Seixal no Dia
Internacional da Filosofia

Pensar a Liberdade e
Pensar Deus

Auditório da Biblioteca Municipal

Vai receber o nome de
Manuel Cabanas - Cidadão
Honorário do Barreiro

que na sala de aula, os vídeos oriundos do Seixal,
proporcionaram um debate interessante sobre
os efeitos da pandemia nas vivências de cada
cidadão, o tema da Liberdade, nomeadamente o
direito do Estado que deve garantir a Liberdades
estar a tomar medidas que a condicionam, que
limitam as liberdades, ou que que limita a segurança das pessoas, foi interessante a abordagem
de prós e contras do ponto de vista da Filosofia
do Direito. O tema da Liberdade associado ao
estado de emergência, proporcionou uma ampla
reflexão filosófica.
O Grupo de Trabalho de Filosofia da Escola Secundária Manuel Cargaleiro, no Seixal, lançou o
repto aos seus alunos de produzirem pequenos
vídeos, a propósito da pandemia, através dos
quais fossem suscitados temas de debate filosófico, para serem abordados na sala de aula, no dia
que se celebrou o Dia Internacional da Filosofia.
Estes vídeos foram partilhados com os alunos
da Professora Maria Emília Santos ( Milucha) da
Escola Secundária de Casquilhos, no Barreiro.
A criatividade dos alunos, neste tempo de pandemia, proporcionou que nas aulas fosse feita
uma abordagem de dois temas, por um lado, no
âmbito da Filosofia do Direito, o tema da Liberdade; por outro lado no âmbito da Filosofia da
Religião, o tema de Deus.
Liberdade associada ao estado de emergência
Numa breve troca de palavras com Milucha Santos, o rosto do Colóquio dos Jovens Filósofos, que
anualmente decorre no Barreiro, agora suspenso
devido à pandemia, referiu ao jornal «Rostos»

Aproximar ou afastar o ser humano
da ideia de Deus
Referiu Milucha Santos, que outra abordagem,
no âmbito da pandemia, esteve relacionada com
o debate da ideia de Deus, em torno do bem e
do mal, se existe um mal em tão larga escala
a afetar a humanidade, este assunto permitiu
uma reflexão em torno de duas posições, por um
lado a pandemia pode afastar o ser humano de
Deus, porque permite um mal em tão larga escala,
por outro lado, pode aproximar o ser humano da
ideia de Deus, aproximando o homem do divino.
Estas abordagens, à volta da Filosofia da Religião
e da Filosofia do Direito, foram interessantes e
motivadoras para assinalar o Dia Internacional
da Filosofia.
Recorde-se que o Dia Internacional da Filosofia,
foi instituído pela UNESCO no ano 2002, sendo
celebrado, anualmente, na terceira quinta feira
de Novembro.

Na reunião da Câmara Municipal do Barreiro, realizada no dia 18 de outubro, foi
aprovada, por unanimidade, a proposta de atribuir ao Auditório da Biblioteca
Municipal do Barreiro, o nome de Manuel Cabanas, cidadão distinguido com a
Medalha de Honra de Cidadão Honorário do Barreiro.
Mestre Manuel Cabanas nasceu em 1902 em Vila Nova de Cacela, concelho de
Vila Real de Santo António.
Em 1918 ingressa nos Caminhos de Ferro de Sul e Sueste, primeiro nas estações
de Cacela e Vila Real de Santo António, depois no Barreiro, onde fixa residência.
Empenha-se na resistência à ditadura ao lado de figuras como Bento de Jesus
Caraça, Jaime Cortesão ou Raul Rego. Foi preso por diversas vezes . Foi cofundador
do Partido Socialista em 1973. Foi eleito deputado à Assembleia da Constituinte.
Mestre Manuel Cabanas desenvolveu a partir de 1938 trabalho no campo da
xilogravura, expressão artística à qual implementou uma técnica peculiar.
Em 1983 a Câmara Municipal do Barreiro atribui-lhe a distinção Barreiro Reconhecido na área das artes e das letras; em 1985 o Presidente Ramalho Eanes
condecora-o com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade; em 1993
o Presidente Mário Soares condecora com o grau de Comendador da Ordem
Infante D. Henrique.
Manuel Cabanas morre, em 1995. Em 1996 recebe a Medalha de Honra de Cidadão Honorário do Barreiro, a título póstumo.
PUB
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Conferência «A Pandemia e as Transformações Digitais»

Avançamos dez anos para a frente na utilização
das novas tecnologias
. Radicalização é empolada pelas redes sociais
No decorrer da conferência subordinada ao tema “A Pandemia e as
Transformações Digitais”, Arlindo Oliveira, salientou que as mudanças
tecnológicas, com recurso ao teletrabalho, a não dependência de
recursos fisicos escritórios, vai gerar alteração de comportamentos e
vai criar problemas no manter o espirito de comunidade na empresa,
na instituição, que enfraquece com o trabalho em casa.”

N

o âmbito da 5ª edição da Semana do
Empregador, o Centro de Emprego do
Sul Tejo promoveu a conferência subordinada ao tema “A Pandemia e as
Transformações Digitais”, proferida por Arlindo
Oliveira, Docente do Instituto Superior Técnico
e Investigador.
Todos temos que nos adaptar
Maria do Carmo Guia, Directora do Centro de
Emprego do Sul Tejo, na abertura da conferência
sublinhou a importância da cooperação e ligação
do Centro com instituições e empresas.
Recordou que “sem as empresas não resolvemos
o problema” não se resolve o problema do dia-a-dia do Centro de Emprego que visa acompanhar
os desempregados e encontrar soluções.
Maria do Carmo Guia, referiu que perante a actual
situação de pandemia – “todos temos que nos
adaptar”, a realização deste evento por via on
line é um exemplo.
Salientou que as novas tecnologias são um desafio para as empresas e para os trabalhadores,
por essa razão foi dirigido o convite a Arlindo
Oliveira, um investigador de referência nacional,
para conversar sobre a pandemia e as transformações digitais.
O debate foi moderado por Ana Martins, da AISET.
Perspectiva perante o risco agora
é mais acentuada
Arlindo Oliveira, começou por recordar que a humanidade já viveu situações de pandemia, que
causaram milhões de mortos, nomeadamente
nos anos 1957 e entre 1968/ 1969, mas essas
pandemias não tiveram o impacto que esta que
estamos a viver, talvez porque actualmente estão mais atentos ao risco, do que estávamos há
50 anos – “a perspectiva perante o risco agora
é mais acentuada”, e, as plataformas digitais e
de comunicação “dão mais visibilidade”.
Os media tem nos dias de hoje o foco que não
tinham há cinquenta anos, e, gerem os seus
conteúdos em torno dos acontecimentos que
atraem a atenção das pessoas – “a atenção das
pessoas é valiosa”.
Avançamos dez anos para a frente na utilização
das novas tecnologias.
Arlindo Oliveira, recordou que há 50 anos atrás
não havia teletrabalho, nem sequer existia o
conceito de teletrabalho.
Na actual situação de pandemia, as tecnologias
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digitais permitiram encontrar respostas com eficácia pelo teletrabalho, com a situação de pandemia fomos obrigados a mudar o estilo de vida.
“Avançamos dez anos para a frente na utilização
das novas tecnologias. Esta é uma coisa positiva”,
sublinhou o investigador.
“Esta é uma razão para sermos optimistas porque
saltamos para o futuro. Esta é a única coisa positiva. O resto é negativo”, disse Arlindo Oliveira.
Primeiro desafio para as empresas
é manterem-se vivas
O Docente do Instituto Superior Técnico e Investigador, na sua intervenção alertou que o primeiro
desafio para as empresas perante a situação de
pandemia – “é manterem-se vivas”.
Nesse sentido considerou essencial que os
governos ao nível europeu perceberam essa
realidade e por essa razão procuram viabilizar
empréstimos e suportar as empresas com atribuição de subsidios – “isso é fundamental”, nesta
fase até que tudo regresse à normalidade.
É importante para manter a cultura
de empresa viva
Arlindo Oliveira, salientou que as mudanças tecnológicas, com recurso ao teletrabalho, a não
dependência de recursos fisicos escritórios, vai
gerar alteração de comportamentos e vai criar
problemas no manter o espirito de comunidade
na empresa, na instituição, que enfraquece com
o trabalho em casa.
Recordou que o contacto entre as pessoas, a
presença fisica é importante para manter a cultura de empresa viva, porque é essencial que as
pessoas continuam a perceber que pertencem
à empresa, integram uma cultura de empresa.
Ninguém pode ficar em desvantagem
neste mundo
O Investigador recordou que o segundo desafio
colocado pela pandemia às empresas e à comunidade será o de garantir o acesso de qualidade
às novas tecnologias, quer ao nível de conhecimentos, quer de equipamentos.
Ñeste contexto sublinhou que é essencial garantir
que sejam efectuados investimentos na aquisição
de equipamentos e na educação.
As novas tecnologias, recordou Arlindo Oliveira, são essenciais ao nível da comunicação e no
acesso à informação – “ninguém pode ficar em
desvantagem neste mundo”.
Referiu a importância do trabalho colaborati-

vo, da participação em plataformas, e, para tal,
todos têm que ter competências e não devem
ficar excluídos, por não saber usar os recursos
tecnológicos.
Defendeu que parte do dinheiro da «bazuka»
devia ser aplicado na educação para aumentar
as competências digitais, em todas as idades.
Radicalização é empolada pelas redes sociais
Arlindo Oliveira, considerou que o terceiro desafio
ao nível das tecnologias está directamente ligado
á temática da Democracia e a Sociedade, devido
a uma maior dependência das redes sociais, à
existência de fake news, que são factores de
fragmentação e de radicalização da sociedade.
Uma sociedade com visões diferentes sobre
o desenvolvimento e sobre a realidade, como
exemplo referiu o facto de 20 % dos americanos acreditarem que houve fraude nas recentes
eleições- “há uma visão diferente da mesma
realidade” que tem como origem a radicalização
e falta de diálogo, empolada pelas redes sociais.
O investigador referiu o efeito de «toca de coelho», causado pelas redes sociais, que é aquela
informação que só reforça, em cada um, aquilo
em que se acredita, isto causa fragmentação, o
potencial destas tecnologias é quebrar as linhas
de diálogo e dividir as pessoas.
Recordou que todas as noticias falsas são causadas por sistemas, cujo objectivo é captar a
atenção, são modelos de negócio da sociedade
capitalista.
“As plataformas afunilam a nossa visão do mundo, afunilam o campo de visão”, referiu.
Aumento de ataques informáticos às empresas
O investigador do Instituto Superior Técnico,
referiu que o quarto desafio a enfrentar com
as novas tecnologias é a cibersegurança.
Nos dias de hoje faz-se tudo no digital e pelo
digital e isto aumenta os riscos, verificam-se o
aumento de ataques informáticos ás empresas
e o roubo de dados pessoais – “hoje estamos
mais expostos”, por essa razão, a educação é
fundamental.
Há links activos enviados por e-mail que causam
muitos estragos.
Fornecemos informação que é uma
ameaça séria à privacidade
Arlindo Oliveira sublinhou que o quinto desafio

ao nível das novas tecnologias está relacionado com a privacidade, a informação sobre cada
um de nós, porque, as procuras que fazemos
na internet, os nossos interesses, valem por
publicidade – “fornecemos informação que é
uma ameaça séria à privacidade”, disse.
Salientou que O Regulamento de Protecção de
Dados na prática é ineficiente – “a eficácia é
limitada”.
“Temos que nos habituar a viver num mundo
cada vez mais com menos privacidade”, referiu.
A pandemia mudou profundamente o mundo
O investigador ao finalizar a sua intervenção sublinhou que estamos perante um mundo novo
admirável, num tempo que temos que reaprender
a dialogar uns com os outros, porque estamos
cada vez mais a ter dificuldades em falar com
pessoas de outras opiniões.
A pandemia mudou profundamente o mundo,
sublinhou Arlindo Oliveira.
IEFP está a fazer uma grande aposta
em formação na área digital
Maria do Carmo Guia a encerrar recordou que
o IEFP está a fazer uma grande aposta em formação na área digital, promovendo a cidadania
digital.
Esta conferência proporcionou uma troca de
opiniões entre as dezenas de participantes,
permitindo perceber, que a revolução digital
há muito está presente, tem vido a afirmar-se
devagarinho, mas, agora a pandemia veio acelerar, com o a introdução do teletrabalho, novas
relações socias, que afecta culturas de empresa,
de comunidade, que altera os sentimentos de
pertença, que nos obriga a todos a adaptar, a
aumentar competências digitais.
Como disse, Arlindo Oliveira, este não é um problema de esquerda ou direita.
Em conclusão, uma conferência que permitiu
pensar que as novas tecnologias são uma temática indissociável da democracia, da educação,
que colocam riscos para a saúde, riscos psicológicos e riscos de exclusão social.
Uma iniciativa do Centro de Emprego do Sul Tejo
que deu aos participantes a oportunidade de reflectirem sobre as novas tecnologias no contexto
da crise gerada pela pandemia de COVID-19.
S.P.
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Apresentação do livro infantil «O rio, os moinhos e a gaivota»

No Barreiro existe muita coisa boa e foi
sempre uma boa inspiração
do seu património moageiro, ao longo dos Rios Tejo e Coina.
O texto é de Fernando Motta, Técnico da Câmara Municipal
do Barreiro, natural do Barreiro, que sublinhou ao jornal
«Rostos» ser este livro um contributo para fechar um vazio
existente de conteúdos bibliográficos, sobre a história local,
destinados a públicos infantis.
Salientou que o texto é uma viagem pela história, feita
com uma gaivota, sendo esta uma forma de prestar uma
homenagem ao fotógrafo Augusto Cabrita, que tinha um
especial carinho pelo Tejo e pelas gaivotas.
Esta paisgagem dos moinhos faz parte de mim

N

o Moinho de Maré Pequeno – Centro Interpretativo
do Património Moageiro do Barreiro, decorreu a
apresentação do livro infantil «O rio, os moinhos
e a gaivota», com texto de Fernando Motta e
ilustração de Cristina Arvana, uma edição da Câmara Municipal do Barreiro.
A obra é destinada a proporcionar a um público infantil uma
viagem pela história do Barreiro. Essencilamente, em torno

Cristina Arvana, ilustradora, é natural do Barreiro, refere
que este trabalho nasce em sequência de outros trabalhos
que realizou no Espaço Memória, onde conheceu o autor
do Texto, que, agora, lançou o desafio ilustrar este texto,
um convite que agradece reconhecidamente.
Cristina Arvana exerce a sua actividade com especial incidência na ilustração de livros infantis. O seu primeiro trabalho
foi a ilustração de um livro infantil – “Nascem moedas no
meu porquinho” – da PediatraVera Silva, do Barreiro.
“A ilustração foi o que sempre sonhei fazer na vida, actividade que comecei a sério há quatro anos”, refere.

Foi fácil adaptar-se ao texto de Fernando Motta, e, reconhece que apesar de já não viver no Barreiro, foi aqui que
nasceu e viveu na Recosta, durante muitos anos, por essa
razão sublinha que se identifica, particulamente com a zona
ribeirinha – “esta paisgagem dos moinhos faz parte de mim”.
No Barreiro existe muita coisa boa e foi
sempre uma boa inspiração
No final da nossa breve conversa Cristina Arvana, salienta
que sente que o Barreiro foi sempre uma terra ligada às
artes – “sempre achei que havia um movimento artistico,
sempre houva aqui muita coisa a acontecer, temos sempre
aquele estigma de estar sempre a olhar para Lisboa, e, por
vezes, viramos as costas àquilo que é nosso, mas isso é
muito português. Eu acho que no Barreiro existe muita coisa
boa e foi uma boa inspiração, desde sempre”, comenta.
«O rio, os moinhos e a gaivota». Texto - Fernando Motta.
Ilustração e design gráfico - Cristina Arvana. Edição da Câmara Municipal do Barreiro. 1 ª edição Julho de 2020. Preço 5
euros. Vai estar à venda na Biblioteca Muncipal, no Moinho
Pequeno, e no Espaço Memória

Rotary Club do Barreiro assinala
Dia Mundial da Poliomielite

Neste momento só existe no
Afeganistão e no Paquistão
A Campanha pela erradicação da poliomielite foi uma das mais importantes ações
promovidas ao nível mundial pelo movimento rotário.
Uma iniciativa que começou em 1979
com a vacinação de 5 milhões de crianças
nas Filipinas, posteriormente o programa
tornou-se um projeto das Nações Unidas,
através da OMS – Organização Mundial
de Saúde.
Esta ação está integrada no projeto “End
Polio Now”, que, desde 1986, já conseguiu
vacinar mais dois mil milhões de crianças,
tendo como meta a erradicação da poliomielite, uma doença viral altamente contagiosa que provoca paralisia e deformações
no corpo.
Poliomielite já foi erradicada em África
No dia 24 de Outubro, é assinalado o Dia

Mundial da Poliomielite, para celebrar esta
efeméride o movimento rotário de todo o
mundo promoveu diversos eventos para
assinalar esta comemoração.
O Rotary Club do Barreiro associou-se a
este celebração colocando na fachada da
sua sede o Moinho do do Jim, na Avenida
Bento Gonçalves um painel, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para
a importância deste tema.
Na circunstância foi realizado um registo
do evento para ser divulgado pelas redes
sociais, juntando o Barreiro a todas as
ações realizada pelo movimento rotário
ao nível mundial.
“A erradicação da poliomielite por ação da
nossa campanha já foi erradicada em África.
Neste momento só existe no Afeganistão
e no Paquistão.”, referiu Francisco Gouveia,
presidente do Rotary Club do Barreiro.
Os promotores do programa internacional

de erradicação da poliomielite, atualmente,
uma parceria que envolve o Rotary Internacional, a Organização Mundial de Saúde,
a Unicef e a Fundação Bill e Melinda Gates,
salientam que o vírus da poliomielite constitui uma ameaça para todas as crianças
do mundo.
Embaixador de Rotary para a Campanha
de erradicação da Poliomielite no Mundo
Recorde-se que Rotary Club do Barreiro,

no ano 2016, nomeou como «Embaixador
de Rotary para a Campanha de erradicação da Poliomielite no Mundo» - Carlos
Humberto, na época presidente da Câmara
Municipal do Barreiro; Regina Janeiro, que
exercia nesse ano a função de vereadora da
Câmara Municipal do Barreiro, responsável pela área cultural; Humberto Candeias,
Psicólogo da Associação «Nós»; Nelson
Rosado e Sérgio Rosado – «Os Anjos»,
grupo musical, e, António Sousa Pereira,
Diretor do Jornal «Rostos».
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Sérgio Saraiva do Conselho de Administração da Baía do Tejo

Reconhecimento da identidade e da qualidade
arquitectónica dos edifícios da ex-CUF Barreiro
Um conjunto considerável de referências do edificado do Parque da Baía do Tejo no Barreiro foram agora reconhecidos pela
Direcção Geral do Património Cultural sendo classificados como «Conjunto de Interesse Público».

S

érgio Saraiva, do Conselho de
Administração da Baía do Tejo,
considera que esta
classificação “é o reconhecimento
da identidade e da qualidade arquitectónica
dos edifícios que fazem parte deste legado
do antigo complexo fabril, que é hoje gerido
pela empresa, para garantir a salvaguarda
de alguns espaços que Direcção Geral do
Património Cultural e também a Baía do Tejo
consideram relevantes”.
Classificação está em linha com o que tem
sido a estratégia da empresa
O Conselho de Administração da Baía do
Tejo reconhece ainda que “a classificação
está em linha com o que tem sido a estratégia da empresa em relação aos vários
edifícios, alguns deles a serem utilizados
actualmente por clientes, pelo que tem
havido um investimento por parte da Baía
do Tejo na reabilitação dos imóveis, numa
perspectiva de garantir a sua integridade,
mas também de valorizá-los para a actividade económica e outras funções”
Reconhecimento traz um carácter ainda
mais distintivo ao parque
“A notoriedade trazida pelo reconhecimento traz um carácter ainda mais distintivo ao parque que aposta na promoção
e na diversificação de fontes de atração
de investimento. E é importante a continuada atracção da actividade económica,
pois permite a reabilitação dos edifícios e
manter o pulsar económico neste território
onde estão instaladas 240 empresas, que
mantém a sua identidade com ações muito
variadas, o que é essencial para trazer vida
a esta zona, numa perspectiva de abertura
à cidade”, sublinha Sérgio Saraiva.
Espaço público de circulação e lazer
“Exemplo desse trabalho é a nova Rua da
PUB

União, espaço público de circulação e lazer,
entregue à cidade, limitado por um painel de
grandes dimensões do artista Vhils, que é
hoje um polo de atração da cidade do Barreiro
. Elementos marcantes e caracterizadores
desta nova fase do Parque Empresarial da
Baía do Tejo no Barreiro”, refere Sérgio
Saraiva, do Conselho de Administração da
Baía do Tejo.
Conjunto de Interesse Público
edificado do período CUF
Os edifícios remontam ao período do complexo Industrial CUF, instalado no Barreiro a
partir de 1907 e, de acordo com a portaria nº
615 2020, de reconhecimento de interesse
público, publicada em Diário da República,
o território, agora gerido pela Baía do Tejo,
“mantém ainda hoje arquitecturas autênticas e de relevante valor histórico e cultural
e social, testemunhando diversas fases da

produção e da laboração de um dos maiores
complexos industriais europeus e dos mais
significativos enquanto património industrial
português”.
Entre os vários conjuntos com interesse público reconhecidos encontram-se o Museu
industrial Baía do Tejo, que nos últimos 10
anos recebeu mais de 17000 visitas, a Casa
Museu Alfredo da Silva, para o qual a DGPC
já aprovou uma intervenção que vai permitir ao público visitar e conhecer a história
do território industrial, assim como todo
o Bairro Operário de Santa Bárbara, com a
sua icónica Torre do Relógio e o imponente
Mausoléu de Alfredo da Silva
Parque recebe cada vez mais
com eventos culturais
De referir que o Parque Empresarial do Barreiro da Baía do tejo recebe cada vez mais

eventos culturais (performances, exposições, debates) promovidos pela Baía do Tejo
ou por terceiros, conta já com cerca de uma
dúzia de empresas das áreas criativas como
o Coletivo SPA, o PADA Studios, a produtora
Hey Pachuco ou o estúdio do artista Vhils,
assim como com uma série de arquivos de
referência e de grande importância a nível
nacional, como o são os arquivos dos Portos
de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, a Ephemera,
de Pacheco Pereira, o Espaço Memória da
Câmara Municipal do Barreiro e o arquivo
da Fundação Amélia de Mello, entre outros.
Esta classificação do património edificado vem valorizar o Parque Empresarial do
Barreiro, tornando-o mais atrativo e como
refere a Baía do Tejo – “vem ao encontro da
estratégia de diversificação na atração de
clientes que a Baía do Tejo tem feito para
as áreas das indústrias criativas e do conhecimento”.

