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«Há uma enorme energia social disponível»
sublinha Helena Roseta

Três projectos no concelho
do Barreiro no Programa
«Bairros Saudáveis»

Instituto dos Ferroviários
do Barreiro

Um oásis de
esperança para 65
crianças e jovens

RENASCER o Bairro das Palmeiras« - Barreiro Velho» - UNIR COMUNIDADES – Cidade Sol

Bombeiros Voluntários do Barreiro
– Corpo de Salvação Pública

90 anos ao serviço da
comunidade – uma
chama que não se apaga

PUB

À TARDE NA ESPLANADA
À TARDE NA ESPLANADA

JAN-JUN 2021

Programa «Bairros Saudáveis» conta com três projectos no concelho do Barreiro

«Há uma enorme energia social
disponível», sublinha Helena Roseta

N

o decorrer da sessão de apresentação dos projectos aprovados no
Programa «Bairros Saudáveis»,
no Auditório Municipal Augusto
Cabrita, Helena Roseta, Coordenadora do
Programa sublinhou que este programa demonstra que há “uma grande energia social
disponível”, que envolve por todo o país,
pessoas e entidades que “têm energia para
fazer”.
`”É essa energia que é a alma do Programa
Bairros Saudáveis”, salientou Helena Roseta.
Bairros Saudáveis» um exemplo a estudar
pelo governo
Helena Roseta salientou que para concretizar este programa foi essencial a total
“abertura do governo”, e, tendo sido envolvidos sete ministérios, tudo decorreu com
eficácia.
A Coordenadora do programa «Bairros Saudáveis», recordou que este programa pode
ser um exemplo a estudar pelo governo,
para ter em conta no Plano de Recuperação
e Resiliência, na sua estratégia de implementação que teve como base motivar a
participação, com transparência, com regras
de concurso que facilitem a participação,
com a ideia que as verbas públicas são essenciais para alavancar a energia social que
existe no território, no Bairro – tendo por
base que o conceito de bairro pode ir da rua,
ao bairro, à freguesia ou município.
Três projectos no concelho do Barreiro
O Programa Bairros Saudáveis contemplou
três candidaturas apresentadas por instituições do concelho do Barreiro, que foram
as seguintes: «RENASCER o Bairro das Palmeiras«, proposta pela Associação NÓS;
«Barreiro Velho», liderada pela SDUB «Os
Franceses», e UNIR COMUNIDADES – Cidade Sol, promovida pela RUMO.
«UNIR COMUNIDADES – Cidade Sol» promovido pela RUMO
A RUMO assumiu o desafio de desenvolver
uma candidatura no território da Cidade de
Sol, na freguesia de Santo António da Charneca. O projeto UNIR COMUNIDADES contou
o envolvimento das seguintes entidades
parceiras: Câmara Municipal do Barreiro; Junta de Freguesia de Santo António da Charneca; ACES Arco Ribeirinho; Agrupamento
de Escola de Santo António da Charneca;
Centro Social de Santo António e o Centro
de Assistência à Terceira Idade de Coina e
Arredores.
Este projecto visa promover o desenvol-
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vimento de uma intervenção local de promoção da saúde (COVID19) e o aumento da
qualidade de vida da comunidade em termos
sociais, ambientais e urbanísticos.
Integrada no projecto perspectiva-se a requalificação e dinamização da “Casa da Cidadania”, assim como a implementação de
um Parque (s) de Merendas/Fogareiro (s)
Comunitário (s) Partilhado (s). Prevê se ainda a intervenção e requalificação do espaço público comum e a promoção da prática
desportiva.
A proposta passa igualmente pelo desenvolvimento da criação de um Fórum Local
para o Desenvolvimento Territorial e de Mediação, constituído pela comunidade em geral, com o propósito de serem debatidas as
necessidades da comunidade.
No dia 2 de junho, decorreu, no Agrupamento de Escolas de Santo António, a reunião de
arranque do Projeto “UNIR COMUNIDADES”.

vação da Comissão de Moradores; requalificação de espaços comunitários, num total
de catorze atividades que procuram contribuir para oferecer melhores condições aos
moradores e dinamismo ao bairro.
O Município do Barreiro e da União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, assim como
outros parceiros nomeadamente ACES Arco
Ribeirinho; Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; Divisão de Intervenção em
Comportamentos Aditivos e Dependências,
ARSLVT.IP; ADAO - Associação para o Desenvolvimento das Artes e Ofícios; Maria
Fernanda de Freitas Silva (antiga moradora
com forte ligação ao bairro), são essenciais
para o sucesso. A Associação NÓS surge
como entidade promotora pela intervenção
direta e conhecimento do território, e por
reunir os critérios para tal, de acordo com o
regulamento do Programa Bairros Saudáveis.

«RENASCER o Bairro das Palmeiras»
promovido pela Associação NÓS

Trata-se de um projeto desafiante, muito importante para a comunidade, para as famílias
e pessoas que vivem no Bairro das Palmeiras. É uma oportunidade para a produção de
mudanças, que devem contar com o contributo dos moradores e da comunidade em
geral, através de um processo participado
e coletivo, que contribua para RENASCER o
Bairro das Palmeiras.

‘RENASCER o Bairro das Palmeiras’ foi o
nome escolhido pelos moradores para o projecto promovido pela NÓS.
O Bairro das Palmeiras é um lugar onde em
tempos existiu vida própria, manteve um
forte dinamismo através do movimento associativo, de iniciativas comunitárias, de atividade comercial.
Este é um projeto integrado, que compreende os cinco eixos de intervenção previstos
no Programa Bairros Saudáveis - Saúde,
Social, Económico, Ambiental e Urbanístico.
São exemplo de atividades a realizar: ações
de educação para a saúde; dinamização de
oficinas artísticas; criação de uma resposta
de apoio ao estudo a crianças e jovens; ati-

«Barreiro Velho» promovido pela SDUB
«Os Franceses»
A Sociedade Democrática União Barreirense “os Franceses” aceitou o desafio de ser a
promotora da candidatura, «Barreiro Velho»,
pelo seu legado associativo, pelo papel que
tem desempenhado como IPSS e pela importância que tem no território.

A candidatura Barreiro Velho, visa unir vontades, por essa razão este projecto
foi construído a várias mãos, numa colaboração trans-disciplinar que envolveu os saberes e experiências de diferentes agentes
urbanos. O trabalho no terreno já arrancou,
no sábado, dia 5 de Junho, com o primeiro
evento público dinamizado pelo LABIC- Laboratório de Inovação Comunitária.
O Labic é um laboratório de inovação comunitária localizado no Barreiro Velho, destinado à participação cidadã, aprendizagem
coletiva e produção colaborativa de projetos.
O tema do evento de arranque foi - “Hoje é o
1º dia do resto do teu bairro” – que proporcionou a oportunidade de conversar com
moradores do bairro e iniciar a primeira fase
do projeto – com a criação do «Mapa do Comuns».
O Mapa do Comuns pretende dar a conhecer
as dinâmicas existentes no bairro, os saberes, culturas, competências locais e valorizar
as memórias que constroem a identidade de
um lugar.
Mapear essa diversidade ajuda a construir
uma visão comum de futuro. O Mapa dos
Comuns é um instrumento que visa permitir chegar a essa compreensão, por meio da
escuta, do diálogo e da colaboração.
O projecto «Barreiro Velho» tem como entidade Promotora
. SDUB - Os Franceses; e parceiros: Augusto
Sousa
NÓS - Associação de Pais e Técnicos para a
Integração do Deficiente
Grupo Amigos do Barreiro Velho
Município do Barreiro
CFB-Clube de Fotógrafos do Barreiro
Social Tech Makers
MOLA
Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Agarrar Exemplos - Associação de Desenvolvimento e Promoção das Comunidades
Ciganas
Divisão de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, ARSLVT.IP
ATIVA LAB - Experimentação para soluções
coletivas locais
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio
(Moisés Rosa).
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António Costa, Primeiro Ministro no Barreiro

O vírus sendo «igual para todos» na
prática é muito desigual
. Números da pobreza vão aumentar significativamente
. Há uma relação entre a pandemia com as zonas do país com mais vulnerabilidade social
. Entre 2015 e 2019, durante 5 anos, 500 mil pessoas venceram o limiar da pobreza em Portugal.
“O programa «Bairros Saudáveis», pode funcionar como um «laboratório» de estudo para futura aplicação na execução do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), aprendendo com as regras e com a metodologia de execução do Programa «Bairros Saudáveis»,
porque o PRR, é uma oportunidade única, para cuja concretização é preciso mobilizar todos os agentes a comunidade e cada cidadão”,
disse António Costa, no Barreiro.

A

ntónio Costa, Primeiro Ministro,
no Auditório Municipal Augusto
Cabrita, ao encerrar a sessão de
apresentação das candidaturas
aprovadas no âmbito do Programa «Bairros Saudáveis», salientou a importância
deste projecto como contributo para melhorar a qualidade de vida e termos territórios mais saudáveis.
Considerou impressionante, num tempo
que a pandemia nos obrigou a distanciar e
a diminuir os contactos, foi possível estabelecer esta «rede extraordinária em todo
o país, que mobilizou e levou à apresentação de tantos projectos», demonstrando que há uma energia social imensa que
existe no país e importa mobilizar – “este é
um sinal de esperança”, disse.

Não há melhor fiscal da execução do dinheiro público do que os cidadãos

500 mil pessoas venceram
o limiar da pobreza
O Primeiro Ministro recordou que em Portugal, entre 2015 e 2019, durante 5 anos,
500 mil pessoas venceram o limiar da pobreza, esse, é um limiar que não é fixo, é
móvel, alterando-se de acordo com o rendimento mediano.
O limiar da pobreza era em 2015 no valor de
5.269 euros/ano, e, no ano 2019, situava-se 6.486 euros/ano.
Em 2020, chegou a Portugal o vírus, e, na
altura dizia-se que era “muito democrático” porque atingia os ricos e atingia os
pobres.
António Costa sublinhou que o virus sendo «igual para todos», na prática, era muito
desigual na forma cada parcela do território e nos efeitos que tinha na saúde de cada
um, verificando-se a existência de bolsas de resistência em algumas zonas das
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto
– “onde a pandemia resistia a baixar”.
Acrescentou que um dia será possível verificar a relação da pandemia com as zonas
do país, com mais vulnerabilidade social
e menor resiliência a riscos como este da

pandemia – “há uma relação da geografia
com a pandemia”.

Mobilizar todos os agentes a comunidade
e cada cidadão

Efeito multiplicador pelo envolvimento
de muitos parceiros

António Costa, salientou que foi uma
aposta certa, tendo em conta os resultados alcançados, a adesão que se verificou,
e, disse, não sendo verbas enormes, são
246 projectos aprovados, com um total de
10 milhões de euros, com um efeito multiplicador pelo envolvimento de muitos
parceiros.

O Primeiro Ministro recordou que, quando
ainda não existia PRR, o governo andava à
procura de propostas, para apresentar um
programa em Bruxelas, que tivesse capacidade de responder à crise económica e
social que a pandemia estava a gerar.
Referiu que nessa altura, recordou uma
experiência que viveu quando liderava a
Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvida
pela Helena Roseta, um programa de intervenção em Bairros e Zonas prioritárias,
que tinha por objectivo mobilizar as comunidades locais para projectos de baixo custo, mas que tinham um enorme potencial
de transformação daquelas comunidades.
Nessa experiência está a génese do programa «Bairros Saudáveis», que, de certa
forma era aplicar essa metodologia à escala nacional, sendo convidada Helena Roseta para coordenar o programa.

Na sua opinião o programa «Bairros Saudáveis», pode funcionar como um «laboratório» de estudo para futura aplicação
na execução do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), aprendendo com as regras e com a metodologia de execução do
Programa «Bairros Saudáveis», porque o
PRR, é uma oportunidade única, para cuja
concretização é preciso mobilizar todos
os agentes a comunidade e cada cidadão
– “só dessa forma é que nós conseguiremos executar em tempo, gastando bem o
dinheiro.”.

Neste contexto defendeu que o dinheiro entregue e confiado à comunidade ele
é seguramente «bem gerido», porque a
«comunidade está mais próxima do que a
Inspeção Geral de Finanças, do que o Tribunal de Contas, está mais próxima que qualquer entidade de fiscalização, está mais
próxima que o Ministério Público».
«São os cidadãos que vigiam directamente, que fiscalizam directamente a execução
do programa. E, aí, não há mesmo espaço
para ser mal executado. Os cidadãos está
lá em cima e não há melhor fiscal da execução do dinheiro público do que os cidadãos”, afirmou o Primeiro Ministro.
Recordou que para além da luta contra a
pandemia, existe outra luta é a luta pela
recuperação económica e social, porque
os danos são gigantescos, os milhares de
empregos perdidos, as muitas empresa
que fecharam, os rendimentos que diminuíram, a pobreza efectiva que aumentou,
muitos dos números que saíram do limiar
da pobreza, infelizmente, daqui a um ano,
quando tivermos os números de 2020,
verificaremos que os números da pobreza
vão aumentar significativamente, sublinhou António Costa.
“Há aqui um esforço de recomeçar, de recuperar que temos que prosseguir, temos
hoje uma vantagem é que já testamos politicas que deram resultados, e, portanto,
se as mantivermos voltarão a dar resultados”, disse.
“É necessário que todos nos mobilizemos,
temos aqui – no Programa Bairros Saudáveis - uma excelente demonstração, um
excelente ensaio, que essa mobilização é
possível, que essa mobilização está disponível, que é possível ter esse poder transformador através das pessoas”, acrescentou António Costa.
Foto- CMB
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António Gonçalves Ventura, Historiador

Coina foi um centro de decisão nos primeiros anos de formação de Portugal
. Alhos Vedros, em termos económicos, em termos estratégicos, em termos logísticos, não foi um
centro de decisão nos primeiros anos da formação de Portugal.
veu-se ao mesmo tempo que Coina, mas
teve outra função, foi-se constituindo
como centro Administrativo e um centro social.
“O extenso concelho de Alhos Vedros
tinha muita gente da velha nobreza de
linhagem”, disse.
Referiu que o porto de Alhos Vedros,
antes da instalação da industria corticeira, não teve uma função regional,
foi sempre mais utilizado como porto
regional a Moita.
Importância económica de
Alcochete e Moita

A

ntónio Gonçalves Ventura,
historiador, no decorrer da
apresentação do seu livro
«Os Concelhos Ribeirinhos
da Margem Esquerda do Estuário do Tejo e a Cidade de Lisboa nos
Sécs. XIV-XIX» sublinhou que as naus
dos «Gamas» não foram construídas nas
margens do Coina, esta é uma certeza,
que deve ser corrigida em informações
oficiais da Câmara Municipal do Barreiro.
António Gonçalves Ventura, recordou que
a sua obra é uma antologia de textos, alguns com alguma complexidade, porque
são textos de comunicações, outros são
textos inseridos na revista «Alliusvetus» e no jornal «O Rio», tendo como
ponto de interesse comum o facto de
abordarem matérias relativas ao antigo
concelho de Alhos Vedros e concelho da
Moita, territórios que se estendiam para
lá da actual realidade geográfica.
História local não existe
O historiador salientou que pretendia falar de história, mas não pretendia falar de
“história de..”, porque, no seu ponto de
vista “história local não existe”.
Referiu que Alhos Vedros é uma comunidade onde há muitas pessoas inte-

ressadas na “história local” e “tentar
perceber como se escreve a história”.
“A história procura a verdade, no entanto
está cheia de meias verdades, e muito
quando se trata desta banda”, disse.
Coina principal Porto de ligação
Deu como exemplo quando se fala da
“centralidade de Alhos Vedros na região”,
sublinhando que na sua investigação não
encontrou documentação que justifique
que – “Alhos Vedros, em termos económicos, em termos estratégicos, em
termos logísticos, que fosse o centro de
decisão, nos primeiros anos da formação de Portugal. Encontro sim Coina. As
terras que mais se desenvolveram foram
as terras que braços de rio penetravam
pela terra dentro”, disse.
O historiador referiu que, Coina era o
principal porto de ligação entre Azeitão e Setúbal, e até de Sesimbra, pela
navegabilidade do seu porto, que entrou em decadência com a redução da
navegabilidade.
Alhos Vedros era o centro Administrativo
Recordou que Alhos Vedros desenvol-

Na sua opinião tem existido uma valorização do papel de Alhos Vedros na
região, ao nível económico, que não se
prova com documentação.
Recordou que no que diz respeito a
madeira, a lenha, ou o carvão, existiam
guerras e assaltos entre comerciantes,
por exemplo, porque esses produtos vinham para a capital, oriundos do Algarve,
de Abrantes e de Coimbra.
Estes produtos da «outra banda», se
inicialmente existiam com abundância
foram-se esgotando, sublinhou a importância do porto da Moita, e, que no
século XVII, Alcochete era o concelho que
fornecia mais lenha para Lisboa.
O sal na economia da «outra banda»
António Gonçalves Ventura, no que respeita à produção do sal, existiam nos século XIII, XIVe XV no Ribatejo três grandes
núcleos salineiros, um junto a Alcochete,
Alhos Vedros e Lavradio, mas no século
XVI o centro de produção é no Rio Sado.
Recordou que no século XVII escasseava
o sal em Lisboa, porque existia muita
venda do produto por mercado negro,
e com criação da «Roda do Sal», por
Setúbal. Tudo isso teve forte influência
na produção e no negócio do sal “nesta
banda”.
As naus dos «Gamas» não foram construídas nas margens do Coina
Outra temática abordada pelo historiador, foi a existência de estaleiros na

região, sublinhando que sendo provada
a existência de estaleiros, não pode ser
provada que a sua dimensão os coloca ao
nível da «Ribeira das Naus», de Lisboa,
como tem sido defendido em escritos
na imprensa local.
O historiador contestou que se defenda
que a «verdadeira Ribeira das Naus» se
situava na margem direita do Rio Coina,
no actual concelho do Barreiro, e não em
Lisboa.
Por essa razão, considerou que não é
verdadeiro e que isso não devia ser divulgado, como ainda consta nos sites
da Câmara Municipal do Barreiro, que as
naus do «Gamas» foram construídos
nas margens do Coina.
Isto é história, o resto são histórias que
cada um conta à sua maneira, sublinhou.
Fornos de Biscoitos em Tavira
Quanto aos Fornos de Vale de Zebro,
António Gonçalves Ventura, referiu que
estes não foram os únicos a funcionar
na produção de biscoitos, referiu documentação sobre a existência de «fornos
de biscoitos», na vila de Tavira, em 1405,
que foi dos pontos mais importantes no
apoio aos descobrimentos dos portugueses, refutando que se defenda que
os Fornos do Vale de Zebro foram os
primeiros a funcionar na produção de
biscoitos, existiam outros no país.
Referiu que os Fornos de Vale de Zebro
foram construídos por razões estratégicas, pela existência de uma rede de
moinhos que produziam farinha e pela
existência de lenha na região.
O trabalho do historiador
é organizar a memória
A história busca a verdade e a história é
tão complexa, sublinhou António Gonçalves Ventura, referindo que ao longo
de muitos anos de estudo continua a
interrogar-se: O que é a história?
Referiu que a “história é passado”, mas,
“nem todo o passado é história”, acrescentando que “o passado só é história
quando se torna objecto da história, não
posso ter como objecto da história o passado todo, ninguém tem, não pode ter,

tem que se definir um objecto, e, este
é um problema em relação aos historiadores e aos filósofos da história – o
objecto e o método”.
Referiu que “história é memória”, mas,
acrescentou que “memória é história
desorganizada”, “a memória é história
suja”.
“O trabalho do historiador é organizar a
memória e limpá-la, só assim se torna
ciência”, afirmou.
História é um paradoxo
Sublinhou que a “história não é um fim,
a finalidade não é conhecer a história, a
finalidade é compreender o presente”.
Recordou que a “história é um paradoxo,
porque quer ser objectiva e não pode
sê-lo, quer ser actual não pode ser, porque quer transportar o passado para o
presente, porque a história também é
presente, porque o passado é sempre
analisado pela perspectiva do presente,
e segundos os interesses do presente,
mas não pode sê-lo, no fundo a história
acaba por ser um paradoxo que exige
muito trabalho e muita atenção”.
Os documentos são sacos vazios
António Gonçalves Ventura, referiu que
a história faz-se com documentos, mas
“os documentos são sacos vazios”. Um
documento tem que ser interpretado,
“mas não há documentos inocentes”.
“Não há história sem historiador, o historiador tem que funcionar como um tecelão. O tecelão não é aquele que planta
o linho ou que semeia o linho. Não é o
que cria os carneiros, ou que fia a lã. O
tecelão é aquele que lhe colocam os fios
e ele produz a peça.”. salientou.
“Há uma grande confusão entre a história
e a memória”, referiu e alertou para a necessidade de se separar as águas entre o
que é história e o que é memória – “nem
tudo é história, porque se tudo fosse história a história não existia”, disse.
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA
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Salustiano Coelho - um nome da história do Hóquei Patins do Barreiro e de Portugal

Tenho amigos espalhados nos quatro cantos da
Europa e pelo mundo
“Eu acho que o Hóquei Patins, podia ser uma modalidade de referência no Barreiro, mas, considero que é muito difícil, porque hoje, os clubes no
Barreiro não têm condições, não tem escolas. O Hóquei Patins é uma modalidade muito cara”, refere Salustiano Coelho, antigo internacional de
Hóquei Patins, com títulos europeus e mundiais na sua carreira de atleta e dirigente.
Salustiano Coelho, natural do Barreiro, nasceu no
ano de 1953, no antigo Hospital da Misericórdia do
Barreiro. Desde criança viveu e cresceu na Quinta
da Lomba, na Rua de Diu, nos tempos que aquele
território integrava a freguesia do Lavradio, conta
67 anos.
Ainda, nos tempos de criança, foi viver para a Rua
4, na Baixa da Banheira.
Uma destas manhãs, encontramos Salustiano Coelho, e, com ele, mantivemos uma breve
conversa de café, com a qual recomeçamos uma
rubrica do jornal «Rostos», de conversas de rua,
conversas ao acaso, com pessoas que vamos
encontrando e revivendo memórias, revivendo
estórias, esses momentos que ficam inscritos e
fazem parte da história e das memórias da nossa
região. Escrevemos hoje as memórias do futuro.
Uma região é feita de rostos e nós queremos dar
e continuaremos a «dar rostos à cidade».
Gostava mais de futebol, mas… nasceu para o
Hóquei Patins
Salustiano Coelho é um nome indissociável da
história e das memórias do Hóquei Patins do
concelho do Barreiro e do país.
Foi no antigo Campo de Bárbara, no convívio
com amigos, no tempo que frequentava a iniciação desportiva do Grupo Desportivo da CUF,
o responsável pela Secção, Professor Francisco
Lourenço - Decidiu que eu tinha que ser jogador
de Hóquei Patins, porque patinava muito bem. Eu
queria o futebol, mas ele não deixou”.
A decisão do Professor, afinal foi decisiva para
fazer nascer um campeão europeu e mundial na
modalidade.
Integrou a equipa de ouro do
Grupo Desportivo da CUF

Quando iniciou a sua actividade ao nível da competição o Grupo Desportivo da CUF tinha conquistado o título de Campeão Nacional, no ano de 1965,
uma equipa que integrava alguns que foram dos
melhores jogadores do mundo, nomeadamente:
Vítor Domingos, Mário Ferreira, Leonel, Joaquim
Manuel e José António – o célebre Flecha.
“Esses eram o cinco titular, na altura as equipas
tinha apenas oito jogadores, os suplentes entravam de vez em quando. Alguns destes nomes
integraram a seleção nacional, eu também fui, mas
era muito jovem. Dessa equipa também fez parte
o primeiro internacional da CUF, o José Manuel,
mais conhecido por «Zezinho», que faleceu recentemente”, recorda.
Vice campeão Europeu
No ano de 1972, Salustiano Coelho, foi internacional, tendo participado no Campeonato Europeu,
que decorreu em Espanha, tendo a seleção de
Portugal conquistado o título de vice campeão
europeu, o título foi para a Espanha.
Foi várias vezes pré-selecionado para as equipas
da seleção nacional para participar no mundial,
mas, nunca chegou a integrar uma equipa.
Na Europa de clubes com o
FC «Os Belenenses»
Salustiano Coelho, nos anos 80, foi integrar a
equipa de Hóquei Patins do Futebol Clube «Os
Belenenses», na época que o clube azul de Lisboa, formou uma grande equipa, que participou
na Taça da Europa – “Equipa que integrei. Era uma
grande equipa, mas havia muitos jogadores que
queriam ser treinadores. Isso foi complicado ”.
Dirigente - Campeão Europeu e Mundial

Em 2003, Salustiano Coelho marca presença
no mundial, em Oliveira de Azeméis, mas, agora,
como dirigente, conquistando o título de campeão mundial.
Igualmente, como dirigente foi campeão europeu
cinco vezes.
“Guardo memórias fantásticas de todos estes
tempos. Tenho amigos espalhados nos quatro
cantos da Europa e pelo mundo, pessoas que integravam outras seleções, quer dirigentes, quer
jogadores, sou muito amigo de um grande jogador
argentino Daniel Marti Inácio, com quem convivi
no mundial de Oliveira de Azeméis, e, nos Estados
Unidos, em 2005. Tive sempre a possibilidade de
fazer muitas amizades no hóquei, muitas mesmo”,
salienta Salustiano Coelho.
Hóquei Patins podia ser uma modalidade de referência no Barreiro
“Eu acho que o Hóquei Patins, podia ser uma
modalidade de referência no Barreiro, mas, considero que é muito difícil, porque hoje, os clubes
no Barreiro não têm condições, não tem escolas.
O Hóquei Patins é uma modalidade muito cara.

Ainda funciona no Grupo Desportivo Fabril que vai
mantendo a formação, mas ao nível de seniores, já
existe dificuldades para participar na competição,
com muita pena minha”, refere Salustiano Coelho.
Foi uma conversa ao acaso, num encontro num
café. Uma troca de palavras com um homem que
dedicou muito da sua vida a uma modalidade que
abraçou de atleta a dirigente, com simplicidade
e paixão.
Quem conhece Salustiano, sabe, que é um homem
simples e de uma grande pureza e humanismo.
Obrigado por esta partilha de memórias.
S.P.
PUB
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Associação de Basquetebol de Setúbal

Dar um Abraço Solidário ao
Instituto Ferroviários do Barreiro

Dá abraço solidário ao Instituto
Requalificar
o
Ferroviários do Barreiro
vir a participar nas concentrações regulares de mini-basquetebol
que periodicamente a associação promove quer no concelho
do Barreiro, quer noutros pontos do distrito de Setúbal.
Federação poderá apoiar
No decorrer da reunião, a instituição foi informada da disponibilidade da Federeração Portuguesa de Basquetebol de dar o seu
contributo com a oferta de tabelas de basquetebol, matéria que
vai ser formalizada através de um contacto oficial do Instituto
que será estabelecido com a Federação, com a colaboração
da associação.
Uma matéria que ficou expressa neste visita foi a necessidade
de renovar o piso do Campo de jogos, o assunto vai ser motivo,
de contactos por parte de Armindo Pereira, com a Câmara Municipal do Barreiro, visando a procura de uma solução.

A

rmindo Pereira, Presidente da Associação de Basquetebol de Setúbal, a convite do jornal «Rostos»
as instalações do Instituto Ferroviário do Barreiro, no
âmbito de um projecto de «abraço solidário», que visa
a requalificação do «campo de jogos», existente nas instalações
daquela instituição de solidariedade social.
No decorrer da visita, o Presidente da Associação de Basquetebol
de Setúbal, considerou importante que se desenvolvam todos
os esforços para dar condições ao campo de jogos, de forma a
permitir a prática desportiva aos jovens que são apoiados pelo
Instituto Ferroviários do Barreiro.
Armindo Pereira sublinhou que no sentido de motivar os jovens
da instituição para a prática do basquetebol, os mesmos poderão

«Abraço Solidário ao instituto dos Ferroviários»
O jornal «Rostos» assumiu a disponibilidade de divulgar esta
temática visando sensibilizar a comunidade e entidades para o
apoio ao Instituto de Ferroviários do Barreiro, quer na renovação
do piso do campo de jogos, quer na requalificação do Parque
Infantil, dando continuidade a este projecto de «Abraço Solidário ao Instituto dos Ferroviários», que também conta com
o contributo e adesão da «BxB TV - Baixa da Banheira TV».
No final da visita, Armindo Pereira, ofereceu quatro bolas de
basquetebol á instituição.

Campo de Jogos
O Jornal «Rostos» está a promover uma jornada solidária com o Instituto Ferroviários do Barreiro visando
criar condições para a regular prática desportiva, com
qualidade, aos 65 jovens que neste momento frequentam a instituição.
Nesta iniciativa já contamos com o contributo da
Associação de Futebol de Setúbal, da Associação de
Basquetebol de Setúbal e, também, vai associar-se
a Federação Portuguesa de Basquetebol.
O contributo destas associações desportivas vai proporcionar a requalificação das balizas de futebol e das
tabelas de basquetebol. Igualmente já foram oferecidas bolas das duas modalidades e vão ser oferecidos
equipamentos.
O passo seguinte será a recuperação do piso e pintura.
Vamos continuar a manter contactos, a divulgar este
projecto solidário, de forma envolver outras instituições, e, no final sentirmos que todos juntos iremos
proporcionar momentos de salutar prática desportiva
e de felicidade aos jovens do Instituto dos Ferroviários
do Barreiro.
Vamos dar um abraço solidário ao IFB!
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA

S.P.

Associação de Futebol de Setúbal solidária com Instituto dos Ferroviários do Barreiro

Oferece bolas e compromete-se a doar
equipamento e material desportivo
. Jornal «Rostos» estabelece «ponte solidária» da AFS com Instituto dos Ferroviários
A Associação de Futebol de Setúbal comprometeu-se a doar material desportivo para a prática de futebol das crianças e jovens do Instituto dos
Ferroviários do Barreiro, que recentemente organizaram uma equipa informal de futsal.
O Instituto dos Ferroviários do Barreiro é uma instituição fundada
em 1924, inicialmente como uma escola para filhos de trabalhadores
ferroviários. Ao longo dos anos o seu propósito foi-se modificando, sendo que atualmente tem como missão proporcionar
a crianças carenciadas um local para viverem, com vista a uma
potencial adoção. O Instituo Ferroviário alberga atualmente cerca
de 60 utentes (crianças e jovens dos 5 aos 21 anos), e emprega 36 funcionários. Além de acolher as crianças, procura ainda
proporcionar-lhes novas experiências e atividades que fomentem
o seu desenvolvimento pessoal.
Solidariedade começa com gesto simbólico de oferta de bolas
de futebol
Recentemente, constatou-se que o espaço destinado à prática
desportiva (particularmente ao futebol), estava particularmente
desagradado. Esta realidade foi motivação para o jornal «Rostos»
estabelecer contactos com a Associação de Futebol de Setúbal,
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no sentido de criar uma «ponte solidária» e abrir caminho para
a doação de equipamentos, assim como redes para as balizas e
bolas de futebol.
Francisco Cardoso, o presidente da Associação de Futebol de Setúbal, mostrou-se sensibilizado com a causa, e, citando o seu
passado associativo, disponibilizou-se a ajudar, igualmente, João
Aires, da Direcção abriu portas para estabelecer pontes com clubes de dinamizar apoios solidários ao instituto dos Ferroviários
do Barreiro.
O encontro entre as direções das duas entidades decorreu nas
instalações do Instituto Ferroviário, hoje, durante a manhã, no
decorrer do diálogo, foi assumido um compromisso pela Associação de Futebol de Setúbal em disponibilizar os referidos materiais
desportivos, e, como gesto simbólico, foram oferecidas de imediato
ao Instituto Ferroviário duas bolas de futebol, uma oferta que
foi aceite de bom grado por Maria Eugénia Costa, Presidente da
Direção, desta instituição. .
Neste encontro, marcado pela palavra solidariedade, acima de

tudo, fica para já a promessa de criar condições no poli-desportivo
para ali decorrer a prática desportiva em condições e segurança,
e com ela uma oportunidade de alegrar a vida destas crianças,
assim como proporcionar encontros entre as crianças com nomes
conhecidos do futebol nacional.
ANDRÉ ANTUNES
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Maria Eugénia Costa, presidente do Instituto Ferroviários do Barreiro

«Tenho um sonho levar os nossos miúdos à EuroDisney»
. O Instituto dos Ferroviários do Barreiro, no centro da cidade, um oásis de esperança
Dar vida às instalações do antigo Tribunal do Barreiro, fazendo nascer ali uma Escola de Artes, e, abrir caminho para a criação dos «Apartamentos de Autonomia», que sejam uma porta aberta à esperança para que os jovens daquela instituição desenvolvam um projecto de vida. Estes dois dos sonhos dos actuais
dirigentes dos Instituto Ferroviários do Barreiro, uma instituição que desenvolve um trabalho único que visa a integração social de 65 crianças e jovens.
até aos 18 anos”.
Recorda que, por vezes, as crianças quando
chegam a esta casa – “não trazem valore, nem
rotinas, trazem comportamentos desviantes, não
tiveram uma supervisão de um adulto, nem uma
educação adequada ao longo da vida. Por isso
têm dificuldade em cumprir regras. Inicialmente
têm dificuldades em se ajustar, e, quando aqui
chegam vêm muito revoltados. Somos a nova
família deles”.
Temos histórias de sucesso

O

Instituto Ferroviários do Barreiro foi
fundado em 1924, tendo com o objectivo recolher os órfãos, filhos de
ferroviários. Inicialmente era com um
sistema corporativo.
As instalações foram construídas no terreno
da chamada «Vila Angélica», que foi comprado
pelos ferroviários.
Posteriormente a instituição começou a receber
apoios da Segurança Social e alargou os seus
serviços para a comunidade.
Crianças e jovens vitimas negligências graves
Actualmente é uma instituição de solidariedade
social, que recebe crianças e jovens, vitimas negligências graves, maus tratos físicos, abandono,
abuso sexual, são várias as situações, resultantes
de famílias disfuncionais, que são acolhidos por
decisão do Tribunal/ Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens – CCPJ.
Neste momento presta serviço a cerca de 45
utentes, rapazes e raparigas. De referi que 20 são
em regime de CAR – Casa de Atendimento Residencial, em regime de internato.No CAP – Centro
de Apoio Preventivo, recebe 25 utentes, este é
um serviço que dá uma resposta semelhante
as ATL, com algumas especificidades.
Uma equipa de 36 profissionais
No apoio ao trabalho com as crianças e jovens a
instituição conta com equipas de profissionais:
a Equipa Técnica, com seis pessoas, na área de
formação, desde Assistente Social, Psicólogo,
educador Social e Animador; a Equipa Educativa,
composta por Educadoras e Auxiliares; a Equipa
da Noite, porque a instituição funciona 365 dias,
por ano, 24 horas por dia; e a Equipa de Serviços Gerais, dos serviços de cozinha, lavandaria
e limpeza. Um total de 36 trabalhadores.
Em termos técnicos somos uma média empresa
O orçamento do Instituto Ferroviários do Barreiro,
é para cima dos 400 mil euros. Sendo financiado

na ordem dos 90% pela Segurança Social, por
apoios de parceiros e pelas receitas do aluguer
de garagens.
“Podemos dizer que em termos técnicos somos
uma média empresa.”, sublinha a Presidente de
Direcção.
Do município recebem apoios pontuais, cedência
de autocarros no Verão para idas à Praia, dão
apoio de recursos para actividades, apoios de
palco, material de som, e foi uma das instituições
que recebeu receitas oriundas da Pista de Gelo
- “mantemos boas relações com a edilidade”,
refere Regina Gamito.
Há uma coisa que aqui não falta é a alimentação.
“A maior dificuldade que temos é gerir o valor que
recebemos da Segurança Social, versus, dar resposta à necessidades permanentes que temos,
quer na resolução de problemas de manutenção,
quer para concretização de actividades.
Há uma coisa que aqui não falta, e, sobre isso
falamos de peito cheio, não falta a alimentação.
Assim como todo o acompanhamento médico
que seja necessário, seja dentista, seja psiclogo,
seja oculista. Eles têm tudo.”, refere a Presidente
da Direcção.
“E mais, eu desafiaria três quartos da população,
em que as crianças tenham as mesmas actividades que os nossos têm, praticam desporto,
desde a Natação ao Futebol, actividades que
praticam nas instalações e em colectividades,
por exemplo o Grupo Muzenza, promove a Capoeira”, acrescenta Maria Eugénia Costa.
Objectivo é encontrar condições para a criança sair
Rute Lucas Ramos, salienta que o objectivo
quando as crianças são colocadas no Instituto
é que “fiquem pouco tempo nesta casa, porque
uma instituição não é o ambiente mais adequado
para o desenvolvimento de uma criança ou jovem.
Pretende-se sempre encontrar um ambiente familiar. O objectivo é encontrar condições para
sair, encontrar uma resposta para a criança. Mas,
muitas vezes, as crianças ficam nestas casas

Vamos conversando e vamos conhecendo histórias de vida. Crianças que entraram no Instituto Ferroviários do Barreiro. Ali cresceram e ali
descobriram um sentido paras as suas vidas.
“Temos um Fuzileiro. Temos um na Força Área.
Temos uma Hospedeira de Bordo. Temos um DJ.
Temos muitos que aqui entraram, sem família, e
hoje têm a sua vida orientada, têm a sua família.
Isto faz-nos sentir que valeu a pena, que vale a
pena o nosso trabalho. Temos histórias de sucesso várias e temos outras situações mais difíceis”,
refere a presidente de Direcção, acrescentando
– “valeu a pena, sim valeu a pena”, afirma com
um sorriso e emoção.
A nossa ideia é que eles abram os horizontes.
“Nós tudo fazemos para que eles percebam que
há mais vida para além destas quatro paredes,
e há mais vida para além daquela de onde eles
vieram. A nossa ideia é que eles abram os horizontes.
Felizmente nós temos um programa com uma
entidade – a Experimentáculo, de Setúbal – que
proporciona que no verão, promove uma espécie de Erasmus, eles vão para o estrangeiro, em
campos de férias, onde eles trabalham artes, do
teatro e outras actividades, que, por vezes são
esses encontros que os despertam para a vida.
Esta uma iniciativa anual, muito importante para
os ajudar a descobrir outras culturas e valores”,
salienta a Presidente de Direcção.
“Tenho um sonho levar os nosso miúdos à EuroDisney”, afirma com um sorriso enorme.
Empresas apoiam a instituição
Na nossa conversa são referidos, com carrinho
alguns apoios que o Instituto Ferroviários recebe,
por exemplo o Mac Donalds, todos os meses
oferece jantares, e proporciona estágios profissionais, o Rotary Club do Barreiro, deu apoio,
a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa –
“tem sido cinco estrela” – todos os anos pelo
Natal; o Talho Central, dá um enorme apoio em
descontos e – “oferece almoços aos nossos
meninos”. A Manvia ajuda-nos com obras, a H
Capital, fez-nos o Telheiro, a DPI La Caixa.
São várias a as empresas que dão o seu contributo para dar força a este trabalho social.

Gostávamos que ali nascesse uma Escola de Artes
No encerrar a nossa conversa, Maria Eugénia
Costa, comenta que a instituição tem um projecto
em mente de recuperar e remodelar o edificio
do Antigo Tribunal do Barreiro, propriedade da
instituição.
“Gostávamos que ali nascesse um projecto que
fosse uma fonte de receita para a instituição.
Sonhamos com uma espécie de uma Escola de
Artes – uma escola ao serviço da comunidade.
Calculamos que as obras podem rondar os 200
mil euros, pensamos lançar um projecto – “uma
telha por dia, o bem que nos fazia”, a ideia era
arranjarmos um euro por pessoa, de toda a população barreirense.” , refere.
Concretizar os «Apartamentos de Autonomia».
Outro projecto era concretizarmos os «Apartamentos de Autonomia».
O objectivo era ter um andar, ou mais do que
um, onde os jovens que começam a ter condições e um projecto de vida, pudessem começar
a construir a sua autonomia, tendo algum acompanhamento da instituição, mas começarem a
erguer o seu espaço de vida e autonomia – “isto
é um sonho nosso”.
Trabalho voluntário
Foi uma conversa animada, de sonhos, de projectos, de histórias de vida, de emoções. Conversamos com Maria Eugénia Costa, presidente da
Direcção, que nesta conversa sublinhou que – “os
membros da direcção exercem a sua função de
forma plenamente voluntária, ou melhor, ainda
pagamos para cá estar.”
Rute Lucas Ramos, Assistente Social, que exerce
as funções de Directora Técnica, e, Regina Gamito,
Assessora de Direção.
O Instituto dos Ferroviários do Barreiro, no centro
da cidade, um oásis de esperança
Direcção
Presidente – Maria Eugénia Costa
Vice Presidente – Rui Machado
Tesoureiro – José Augusto Gonçalves
Secretária - Helena Sardo
Vogal – Pedro Rosa
O cargo de Presidente da Mesa da Assembleia
Geral é exercido por Maria Fernanda Pires; e Presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Pedro Costa
– “um homem que dedicou 25 anos da sua vida
como Presidente de Direcção desta casa, tem 80
e poucos anos. Merecia receber essa distinção
que atribuem de «Barreiro Reconhecido». Ainda
continua a exercer funções de dirigente, já vai
para os 40 anos”, refere Maria Eugénia Costa.
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA
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Ana Lourenço Pinto, Licenciada em História de Arte

Contributo dos cidadãos na classificação do
património da CUF do Barreiro é exemplo de
democracia e cidadania activa
Ana Lourenço Pinto, nos tempos de aluna na Escola Mendonça Furtado, na realização de trabalhos na disciplina de áreaescola, sentiu o despertar para a importância do património da antiga CUF, foi essa experiência que a motivou para se
apaixonar pelo estudo do património industrial e pela cultura da sua terra natal.
Neste património salienta a importância da ligação do património industrial ao património urbano, que era – “uma vila dentro da vila operária”.
Classificação do Património é o primeiro passo

H

oje, licenciada em História de Arte, lançou um livro que deseja possa contribuir para que se continue a estudar,
dinamizar e proteger este património
industrial de interesse público.
Ana Lourenço Pinto, natural do Barreiro, Licenciada em História de Arte, lançou o seu livro «Arte,
Arquitetura e Urbanismo na Obra da CUF no Barreiro ( 1907 – 1975)».
Uma obra publicada no âmbito das comemorações dos 150 anos do nascimento se Alfredo
da Silva, que estão sendo celebrados este ano
2021, por iniciativa da Fundação Amélia de Melo.
O livro nasceu a partir de uma proposta que
lançou à Baía do Tejo, no ano 2015, que se fizesse, pela primeira vez, o estudo integrado
do património arquitectónico e artístico ligado
à actividade da CUF no Barreiro, abrangendo o
período da fundação à nacionalização.
Valor do conjunto do património industrial
Ana Lourenço Pinto, sublinha que nesta sua obra
a tese central visa destacar o “valor do conjunto
deste património, que integra património industrial, propriamente dito, edifícios ligados à produção à indústria química, e, depois às restantes
ramificações que a CUF teve aqui no Barreiro,
mas, também, equipamentos sociais, património
não industrial, mas integrados neste contexto
produtivo, nomeadamente os Bairros Operários,
e todos os equipamentos, como o Posto Médico,
o Cinema Ginásio, entre outros” .
PUB

Sobre a recente decisão da Direcção Geral do
Património Cultural de classificar o Património da
ex- CUF como «Conjunto de Interesse Público»,
Ana Lourenço Pinto, sublinha que tal – “é fundamental para que se preserve este conjunto mas,
também, para que seja feita uma sensibilização
junto da comunidade, junto dos especialistas nacionais e internacionais, e, também um convite
para que turistas venham visitar este nicho de
turismo industrial, que é o Barreiro, que podemos
considerar um caso de estudo ao nível nacional, podendo esta classificação ter um grande
impacto, desde que seja utilizada como ponto
de partida para uma estratégia delineada que
envolva todos os interessados, os cidadãos do
Barreiro, a Câmara Municipal, a Baía do Tejo, os
portugueses, que todos em parceria contribuam
para a valorização deste património em termos
museológicos, a criação de percursos turísticos,
a dinamização dos dois espaços de Museus, já
existentes, assim como a publicação de obras
cientificas que validem o conhecimento relacionado com o Património da CUF no Barreiro.
Portanto, há aqui um longo caminho que falta
percorrer, no qual a classificação é apenas o
primeiro passo”.
Um caso de estudo muito interessante
ao nível nacional
A investigadora, sobre o processo de classificação, sublinha que “existe uma história por contar,
que, felizmente o jornal «Rostos» proporciona
que seja contada pela primeira vez, é que todo
este processo foi despoletado por um grupo de
cidadãos ligados ao Barreiro.
Foi uma iniciativa não institucional, mas, de
alguma forma espontânea, quando um grupo
de pessoas perante a iminência do antigo Posto
Médico ser demolido em 2017, mobilizaram-se e
em contra-relógio, elaboraram uma proposta bem

fundamentada, que não é perfeita, obviamente,
pois podiam ter sido incluídos outros elementos
patrimoniais, mas que, então, serviu de esteiro
para todo este processo, e que, nos dias de hoje,
hajam iniciativas como a criação da marca « A
Fábrica», agora lançada pela Câmara, Baía do Tejo
e Fundação Amélia de Melo. É interessante que
exista toda essa marca territorial, e, essas parcerias, porque, quanto a mim, o Barreiro só poderá
ser dinamizado se existir entrosamento entre
as funções da comunidade e das instituições.
Este contributo dos cidadãos, que me recorde na
vida democrática do Barreiro, mesmo noutras
causas, este processo despoletado por um grupo
de cidadãos é um exemplo de democracia, de
cidadania activa. Considero que é um caso de
estudo, muito interessante ao nível nacional, a
acção de um grupo de cidadãos, de quadrantes
partidários diversos, que nunca esconderam isso,
cada um tem as suas ideologias, e defende as
suas causas, mas que se mobilizaram de forma
apartidária em torno da defesa do Posto Médico e da classificação deste património, que se
concretizou graças a essa mobilização.
Estamos a começar pelo telhado
Temos hoje um conjunto público, classificado
pela DGPC, em Outubro de 2020, mas temos um
longo caminho ainda a percorrer, quanto a mim,
estamos a começar pelo telhado, porque antes
de se lançarem as marcas e a imagem, devíamos
pensar numa estratégia e em objectivos concretos, nomeadamente, como conhecer melhor
este património, porque só podemos defender
e salvaguardar aquilo que conhecemos, só podemos proteger se soubermos exactamente o
que existe no Barreiro.”
Maior parte das pessoas que quer conhecer
o território e o património industrial
são barreirenses
Pela experiência que tive na dinamização de um
projecto turístico – Turismo e Património outra
história – este conjunto de património classificado tem condições de se transformar num

nicho de turismo. Na altura tive uma surpresa
muito grande ao perceber que a maior parte das
pessoas que queria conhecer o território e o património industrial do Barreiro, neste caso ligado
à ferrovia e à CUF, eram precisamente habitantes
do Barreiro, aqui nascidas ou criadas, ou mesmo
estrangeiros que recentemente vieram viver para
cá, pessoas que querem conhecer a identidade,
pessoas até do âmbito cultural, artistico e criativo,
que precisam desse potencial para conhecer e
para criar, para gerar mais valias e riquezas no
próprio território.
Este meu livro, espero que possa servir, que tenha
impacto, desde o cidadão anónimo, a técnicos
ligados ao património cultural, ao politico decisor,
que permita que hajam opções informadas sobre este património, tanto no âmbito da gestão
cultural e turística, como na gestão do próprio
território pelas entidades.
Eu tinha 10 ou 11 anos, quando despertei para
o património no Barreiro
Gostava que este meu trabalho pudesse sensibilizar a comunidade, até porque ele parte de
uma experiência pessoal, que está ligado a um
tema que nós desenvolvíamos na escola.
Fui aluna da Escola Mendonça Furtado, quando
estava sediada no centro do Barreiro, e havia
um tema que era a área escola, nesse tema
desenvolvíamos trabalhos em todas as disciplinas em torno dele, num dos anos o tema foi
«A CUF no Barreiro», eu tinha 10 ou 11 anos, isso
despertou-me
de uma forma tão viva para a existência deste
património no Barreiro, para a figura de Alfredo
da Silva, diria, que foi essa a semente, a partir
do conhecimento, de começar a perceber o que
existia no Barreiro, como foi o maior complexo
industrial da Península Ibérica, isso causou-me
impacto nessa idade, por isso, espero que este
meu livro de forma directa ou indirecta cause
impacto em alguém, que depois, também sinta vontade de estudar e dinamizar, de ajudar
a proteger este concurso de interesse público.
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA

