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Conferências de Maio
Barreiro um território com história
 
Evolução demográfica do Barreiro ao longo de 50 anos tem sido pautada por um contínuo 
envelhecimento da população

No mês de Maio realizaram-se no 
Auditório da SIMARSUL – ETAR 
Barreiro/ Moita, na  Barra-a-
-Barra – Lavradio, as Confe-

rências de Maio – tendo como temática 
global : « Barreiro - um território com his-
tória», uma iniciativa que marcou os  20 
anos do jornal «ROSTOS».
O evento contou com o patrocínio da SI-
MARSUL e a colaboração da Escola Pro-
fissional Bento Jesus Caraça. 

Valorização do património do Sitio da 
Ponta da Passadeira

Na sessão de Abertura, António Ventura, 
Presidente do Conselho de Administração 
da SIMARSUL, sublinhou que esta iniciati-
va do jornal ROSTOS era “um interessante 
contributo para a história local e valori-
zação do património do Sitio da Ponta da 
Passadeira”.
António Ventura, felicitou o jornal Rostos 
pela comemoração dos seus 20 anos e 
pela realização das Conferências de Maio. 
E disse : “é uma honra participar das cele-
brações dos 20 anos de um Jornal presti-
giante que é um marco na história do jor-
nalismo de proximidade da região.”

Pioneiro do jornalismo digital  
em Portugal

Recordou que o Jornal Rostos – “é pio-
neiro do jornalismo digital em Portugal. 
Sousa Pereira foi um jornalista com visão 
e inovador ao decidir lançar um jornal di-
gital.”
“A longevidade do Rostos, 20 anos, prova 
que foi uma boa decisão. O jornalismo de 
proximidade foi a chave do êxito.”, acres-
centou António Ventura.
“A SIMARSUL e o Rostos partilham da 
mesma missão: Servir as pessoas- pres-
tam um serviço público”, salientou o Pre-

sidente do Conselho de Administração da 
SIMARSUL.
O jornalismo faz a história do presente

António Sousa Pereira, Director do jornal 
«Rostos», recordou que “o jornalismo 
faz memória. O jornalismo faz a história 

do presente, regista os factos, e são os 
factos, as controvérsias, as diferenças de 
interpretações de hoje, que escrevem a 
história do futuro.”.
Sublinhou que esta iniciativa assinala 20 
anos de jornalismo de proximidade – “vin-
te anos é muito tempo, como diria o poeta. 

São vinte anos de história intensamente 
vivida, apaixonadamente vivida.
Vinte anos a fazer noticia. Vinte anos a 
escrever história. Porque fazer jornalismo 
é registar uma parte, daquilo que será a 
nossa memória futura.”
“Queremos com este ciclo de conferên-
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«O jornalismo faz a história do presente, regista  
os factos, e são os factos, as controvérsias, as diferenças de 
interpretações de hoje, que escrevem a história do futuro.»



cias proporcionar um espaço de reflexão, 
um encontro com a história inscrita, esses 
factos, que contribuem para forjar uma 
identidade  na sua diversidade epocal”, 
referiu.

Zona de referência no estudo  
da pré-história

A primeira conferência teve como tema: 
“A Ponta da Passadeira na Pré-história da 
Margem Sul”, sendo prelectora a Drª Joa-
quina Soares, Directora do Museu de Ar-
queologia e Etnografia do Distrito de Se-
túbal (MAEDS); investigadora da UNIARQ 
(Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa). 
A sua conferência apresentou uma breve 
viagem pela Pré-história da Península de 
Setúbal, até à fundação do sítio arqueo-
lógico da Ponta da Passadeira, que foi o 
tema principal da conferência. 
Recordou que neste sitio, existiu um es-
tabelecimento especializado na produção 
de sal, do Neolítico final / inicio da Idade do 
Cobre, sendo uma zona de referência no 
estudo da pré-história ao nível europeu.

A margem esquerda do estuário  
do Tejo e a cidade de Lisboa

A segundo conferência teve como tema :A 
margem esquerda do estuário do Tejo e a 
cidade de Lisboa nos séculos XVI- XIX – 
economia e demografia», tendo sido pre-
lector António Gonçalves Ventura, Doutor 
em História, especialidade de História Mo-
derna pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa e Mestre em História 
Regional e Local, licenciado em História e 
especializado em Ciências de Educação.
É formador de professores e investiga-
dor, cujos estudos têm incidido com mais 
relevância sobre a margem esquerda do 
estuário do Tejo e a cidade de Lisboa nos 
séculos XV-XIX, de entre os quais se des-
tacam a sua tese de doutoramento intitu-
lada: A Banda d`Além e a Cidade de Lisboa 
durante o Antigo Regime: uma perspetiva 
de História Económica Regional Compa-
rada, de Junho de 2008, e a dissertação 
de mestrado intitulada: Dinamismos Eco-
nómicos Regionais: a Margem Esquerda 
do Estuário do Tejo nos séculos XV e XVI, 
datada de 2000. É professor de História 
aposentado.
Na sua conferência  fez uma abordagem 
muito geral sobre a administração, eco-
nomia e demografia do Barreiro, estabe-
lecendo a industrialização como marco 
cronológico da nossa exposição, o que 
corresponde “grosso modo” ao antigo 
concelho do Barreiro, mas sempre inte-
grado no espaço a que pertence e com o 
qual partilhou as suas relações: a margem 
esquerda do estuário do Tejo e a cidade de 
Lisboa e a sua configuração atual após a 

anexação dos territórios dos concelhos de 
Coina e do Lavradio.

Um contínuo envelhecimento  
da população.

A encerrar realizou-se a «Tertúlia – O que 
fomos? O que somos?», uma conversa  
aberta, que contou com uma introdução, 
por Carlos Moreira, Licenciado em Ma-

temática aplicada às Ciências Atuariais 
pela FCT/UNL. E Mestre em Estatística e 
Gestão de Informação pela Nova IMS, com 
o tema : “A evolução demográfica do Bar-
reiro, nos últimos 30 anos do século XX e 
no século XXI” 
Na sua conferência Carlos Moreira abor-
dou a evolução demográfica do Barreiro 
ao longo de 50 anos, tem sido pautada por 
um contínuo envelhecimento da popula-
ção. 
Recordou que esta evolução tem de ser 

analisada à luz das alterações socioeco-
nómicas do concelho, mas também das 
alterações que têm existido em Portugal 
no último meio século, fruto de fatores 
endógenos e exógenos. 
E salientou a importância de se analisar 
a evolução social e económica de Portu-
gal, nomeadamente a industrialização dos 
anos 60, a revolução de 1974, a entrada na 
CEE e a adesão de Portugal à Moeda Úni-
ca. Com um maior conhecimento da reali-
dade portuguesa, os dados demográficos 
do Barreiro poderão ser mais claros. 

De referir que a A terceira conferência 
com o tema: “ Barreiro na  2ªmetade do 
século XX. A sociedade, o território e a 
economia”, tendo como prelector – Gil-
berto Gomes, Licenciado em História pela 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, devido à COVID foi adiada, em data 
oportuna será realizada. 

www.rostos.pt | Rostos | 3

JUL-DEZ 2022 À TARDE NA ESPLANADA
À TARDE NA ESPLANADA

«Queremos com este ciclo  
de conferências proporcionar um espaço 

de reflexão, um encontro com a história 
inscrita, esses factos, que contribuem 

para forjar uma identidade na sua 
diversidade epocal»
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“Miúdos de hoje, que crescem 
aqui no Vale da Amoreira, que 
também, muitas vezes o que 

ouvem de fora sobre o Bairro é negativo, que 
acreditem que o Bairro é feito por eles”, esta 
foi uma mensagem do escritor em conversa 
com o jornal «Rostos».
No final da cerimónia vivida com grande 
emoção conversamos com Bruno Vieira 
Amaral, que nos disse: “Esta Biblioteca foi um 
espaço importante para a minha formação, 
tenho falado nisso em várias ocasiões.
A Biblioteca foi inaugurada quando eu tinha 
doze anos e passou a ser um local fundamental 
para a minha geração, para mim, em particular, 
falando do meu caso, não teria tido acesso 
aos livros, à imprensa. A Biblioteca veio alterar 
isso tudo e teve um papel decisivo na minha 
formação”.

Um lugar onde qualquer um de  
nós cresce é importante

Quisemos saber que relação sente com o Vale 
da Amoreira, Bruno, salientou: “ Foi aqui que eu 
cresci, como um lugar onde qualquer um de 
nós cresce é importante, eu vivi aqui até aos 
meus 25 anos, tudo o que eu vivi, até aos 25 
anos de vida está ligado ao Vale da Amoreira, 
de uma forma ou de outra, não é preciso 
explicar, porque a ligação está nesse facto, 
quando alguém nasce e cresce num sitio, isso 
é fundamental para a vida de uma pessoa. Eu 
nasci no Barreiro, mas vivi e cresci aqui no Vale 
da Amoreira.”

Responsabilidade, mas também um grande 
orgulho e alegria

Tendo sido um leitor em criança, hoje um 
escritor reconhecido, que significado atribui 
ao ser dado o seu nome à Biblioteca? – 
perguntámos.
“Quando me falaram nessa intenção de me 
atribuírem o nome à Biblioteca, claro que 
senti um peso e uma responsabilidade, mas 
também um grande orgulho e alegria.
Querendo, desde logo, estar à margem da 

iniciativa, tomei conhecimento e aceitei que 
usassem o meu nome, e, aceitei porque era 
esta Biblioteca, porque ela significa muito 
para mim, não aceitaria doutro local, nem faria 
sentido noutro local, mas neste local faz muito 
sentido, também é uma responsabilidade e 
um motivo de orgulho e, espero, também 
que sirva de inspiração e exemplo para outros 
jovens que a frequentam esta Biblioteca e 
sejam do Vale da Amoreira.”, afirmou Bruno 
Vieira Amaral.

Dar a conhecer seu álbum que tem muito a 
ver com o Vale da Amoreira

O escritor convidou um amigo de infância 
para encerrar a cerimónia de atribuição do 
seu nome á Biblioteca do Vale da Amoreira, 

quisemos saber se existia algum motivo 
especial para este convite.
“O Jonatas fez um disco que tem muito que ver 
com o Vale da Amoreira. Conheço o Jonatas há 
muitos anos.
Sei quem ele, há muitos anos, ele viveu, aqui, 
com os pais. Quando era pequeno o pai dele era 
Pastor na Igreja Baptista do Vale da Amoreira.
Ele convidou-me o ano passado para escrever 
um texto para o seu disco e, eu, não tive 
oportunidade de o fazer, entretanto, escrevi 
uma crónica sobre esse disco, o convite foi 
uma maneira de dar a conhecer este seu álbum 
que tem muito a ver com o Vale da Amoreira, 
por isso senti que, neste dia, a presença dele 
fazia todo o sentido”, sublinhou Bruno Vieira 
Amaral.

Bibliotecárias eram figuras que se 
 tornaram queridas para nós

Na tua intervenção na cerimónia referiu o 
nome da Bibliotecária Aida e através dela 
todas as bibliotecárias. As bibliotecárias foram 
importantes na tua vida?
“As Bibliotecárias eram uma espécie de 
nossas irmãs mais velhas, mães, professoras, 
aturavam-nos, porque isto era muito mais que 
uma Biblioteca, era um centro de actividades.
Elas tinham esse papel variado, elas quase que 
acompanhavam o nosso crescimento, havia 
muitos miúdos que passavam aqui uma parte 
significativa do dia, aqui, dentro da Biblioteca, 
ou aqui à volta, e, claro que as Bibliotecárias 
eram figuras que se tornaram queridas para 
nós. Elas diziam-nos muito, acompanharam-
nos ao longo de anos. Esse contacto manteve-
se, mesmo quando algumas saíram daqui para 
outras Bibliotecas. Elas foram importantes 
para nós nesse período”, afirma Bruno.

Miúdos de hoje acreditem que o  
Bairro é feito por eles

Para finalizar o nosso breve diálogo pedimos 
ao escritor que deixasse uma mensagem aos 
seus amigos e ás crianças de hoje do Vale da 
Amoreira.
“Deixo um agradecimento aos meus amigos, 
eles sabem a importância que têm para mim, e, 
neste momento como foi importante ter aqui 
tantos dos meus amigos de infância.
Para os miúdos de hoje, que crescem aqui no 
Vale da Amoreira, que também, muitas vezes 
o que ouvem de fora sobre o Bairro é negativo, 
que acreditem que o Bairro é feito por eles, 
o Bairro não está determinado à partida, o 
Bairro são eles que o fazem, e, eles podem 
fazer o Bairro que eles quiserem, não estão 
condicionados. Sei que há obstáculos, mas, 
depois, os triunfos sabem melhor quando são 
ultrapassados esses obstáculos.
Se a formação deles passar aqui pela 
Biblioteca, como a minha passou, fico muito 
feliz.”, comentou Bruno Vieira Amaral.

S.P.

Bruno Vieira Amaral 

«Os triunfos sabem melhor quando são 
ultrapassados os obstáculos»
A Biblioteca Municipal do Vale da Amoreira, no dia 10 de junho, assinalou os seus 32 anos. Nessa efeméride recebeu o nome do escritor Bruno 
Vieira Amaral, que ali foi leitor a partir dos 12 anos.
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Teatro Projéctor inaugura novo espaço cultural no Barreiro

“Há 26 anos que andamos com a casa às costas»

Na antiga Escola Primária nº 4, na Rua Pro-
fessor Vicente França, na zona da antiga 
freguesia da Verderena, decorreu a ceri-
mónia simbólica que marcou a abertura de 
um novo espaço cultural, no concelho do 
Barreiro – Auditório do Teatro Projéctor.
A sessão decorreu numa sala onde estão 
expostos os cartazes que recordam a his-
tória das produções teatrais do Grupo de 
Teatro Projéctor desde 1997.
Na abertura, Luciano Barata, encenador e 
actor, tendo como música de fundo a mú-
sica de Vangelis – A conquista do Paraíso 
- recordou que a cedência deste espaço 
ao Teatro Projéctor remonta aos mandatos 
da CDU, assunto que foi ainda analisado 
com a ex-vereadora Regina Janeiro, no 

ano de 2017.
Sublinhou que a gestão PS, assumiu o 
processo, tendo sido atribuído o espaço 
da escola ao Projéctor, através de um Pro-
tocolo, em Outubro do ano 2021.

Ajudem-nos a construir a bancada

Referiu que a sala, onde os presentes 
irão assistir ao espectáculo, que assinala 
a inauguração, conta com 50 lugares, numa 
bancada improvisada e lugares térreos.
Manifestou o desejo de até ao final do ano 
ser concretizada a instalação de uma ban-
cada em condições, proporcionando outras 
condições à sala de espectáculos.
“Nós precisamos de construir uma ban-

cada, por isso fazemos uma pelo à vossa 
generosidade e quem quiser partilhar mais 
um euro, não é uma esmola, na nossa caixa 
podem colocar um euro, que nós agrade-
cemos do fundo do coração”, disse.

Há 26 anos que andamos com 
a casa às costas

Após a sessão inaugural foi levada a cena a 
41ªa produção teatral do Teatro Projéctor, 
com textos de Gil Vicente, baseados na sua 
peça «O Velho da Horta», encenados por 
Abílio Apolinário.
A peça tem como título «De lá para aqui…».
A este propósito, Luciano Barata sublinhou 
que “há 26 anos que andamos com a casa 

às costas, então temos andado de lá, de 
lá, de lá, e agora, de lá para aqui”.
“Estamos muitos contentes de vocês vi-
rem partilhar este dia connosco”, afirmou 
Luciano Barata.

É uma honra que estejam presentes 
nesta inauguração

Abílio Apolinário, encenador do espectáculo 
do dia da inauguração, agradeceu a pre-
sença de todos e sublinhou – “é uma honra 
que estejam presentes nesta inauguração”.
Salientou que a peça encenada, -“foi o 
texto que achamos mais apropriado para 
inaugurarmos esta sala. Havemos de fazer 
mais espectáculos aqui, acredito que hoje 
vão ver um bom espectáculo.”
E assim de forma simbólica, ao sabor de um 
moscatel, com o som de fundo da música 
de Vangelis, como quem parte à descober-
ta de Um novo mundo, trocando palavras, 
com aqueles que quiseram viver este dia 
de grande emoção, que se sentia a florir 
nos olhos, para quem andou 26 anos de lá 
para cá, de cá para ali, ontem, finalmente, 
viveu o instante de lá para aqui…dia Vinte 
e nove de julho, do ano da graça de Dois 
Mil e Vinte e Dois, o Grupo de Teatro Pro-
jéctor inaugurou um novo espaço cultural 
no concelho do Barreiro.

Um investimento que rondou 18 mil euros

Para dar condições e dignidade ao es-
paço da Escola, pelo que apurámos, para 
tal, ainda foi necessário, muitas horas de 
trabalho voluntário, em pinturas, rebocos, 
pequenas obras, dedicação e despesas de 
investimento, com um contributo da Câma-
ra, mas que no essencial foram realizadas 
pelo próprio grupo que, disseram-nos, os 
melhoramentos concretizados terão ron-
dado 18 mil euros.

suplemento rostos
www.rostos.pt CADERNO

PUB
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Encerramento do projecto Unir Comunidades - Bairros Saudáveis

Santo António da Charneca numa ponta do concelho 
do Barreiro não é uma freguesia esquecida
A sessão de encerramento do projecto Unir Comunidades, integrado no Programa Bairros Saudáveis, foi marcada pela inauguração da Casa da Cidadania, que a 
partir de agora vai ser um ponto de referência para atendimento nas respostas sociais.

Em marcha «Mais Negócio – Grupo Barreiro - Camarro»
Na Península de Setúbal existem 10 grupos envolvendo 200 membros

Na iniciativa esteve presente a Vereadora 
Sara Ferreira, responsável pelo pelouro 
da área social da Câmara Municipal do 
Barreiro, referiu que sendo este um 

projecto de curta duração teve um grande im-
pacto na comunidade.
O projecto Unir Comunidades, integrado no Pro-
grama Bairros Saudáveis, tem vindo a ser con-
cretizado mo território da Cidade Sol, promovido 
pela RUMO, em parceria com diversos parcei-
ros, nomeadamente Agrupamento de Escolas 
de Santo António; CLDS do Barreiro, Programa 
Escolhas, Junta de Freguesia de Santo António 
da Charneca e Câmara Municipal do Barreiro.
Hoje, dia 19 de outubro, foi apresentada a Expo-
sição de Encerramento do Projeto, visando dar 
uma dimensão do trabalho realizado ao longo 
de período temporal que o projecto decorreu, 
desde 2021.
Esta sessão de encerramento foi também a mo-
tivação para a inauguração da Casa da Cidadania, 
na Cidade Sol, um espaço comunitário que a partir 
de agora vai estar ao serviço da comunidade e 
ser um ponto de referência para atendimento 
nas respostas sociais.

Através da prática desportiva ligar
 as crianças à escola

Rui Grilo, da Rumo, que foi o coordenador do Pro-
jeto UNIR COMUNIDADES, numa breve conversa 
com o jornal «Rostos» salientou a importância do 
projecto pela sua intervenção no território, quer 
pelo desenvolvimento de acções de sensibiliza-
ção na área da saúde, na actividade cultural e na 
multiculturalidade, envolvendo da comunidade, 

dando o exemplo que foi concretizado ao nível 
do desporto com a criação de uma equipa de 
futebol – “que foi importante para envolver as 
crianças, promovendo o desporto e ao mesmo 
tempo através da prática desportiva ligá-los à 
escola, dando ao desporto e à escola uma marca 
positiva”.
Sublinhou que através do projecto “Unir Comu-
nidades – Bairros Saudáveis”, foram realizadas 
acções de intervenção no território, sendo edifi-
cados dois parques de merendas – um na Quinta 
da Mina, outro perto do Bairros dos Espanhóis.
Neste contexto, recordou, a importância do 
trabalho realizado na requalificação da Casa da 
Cidadania, que no seu interior, quer no seu es-
paço exterior, assim como a sua dinamização, 
que já está a acontecer, com vários parceiros da 
comunidade, através das equipas do RSI e CLDS- 
“tudo o que sejam projectos que estejam a ser 
dinamizado no território, ao nível de respostas 
sociais, que agora têm nesta casa condições para 
servir a população”, disse Rui Grilo.

Existe preocupação em pensar 
intervenções para este território

Na sessão de encerramento, marcada pela inau-
guração da Casa da Cidadania, esteve presente a 
Vereadora Sara Ferreira, responsável pelo pelouro 
da área social da Câmara Municipal do Barreiro, 
fomos informados que a autarca referiu – sen-
do este um projecto de curta duração teve um 
grande impacto na comunidade.
Sara Ferreira sublinhou que estando a freguesia 
de Santo António da Charneca e a Cidade Sol, 
numa ponta do concelho do Barreiro - não é uma 

freguesia esquecida, existindo preocupação em 
pensar intervenções para este território, focando 
o exemplo do trabalho realizado e na concre-
tização através dos objectivos definidos pelo 
projecto Unir comunidades – Bairros Saudáveis.

Projecto Unir comunidades ajuda trabalho 
realizado pela Junta de Freguesia

Isabel Ferreira, presidente da Junta de Freguesia 
de Santo António da Charneca, fomos informa-
dos, deu relevo à importância do projecto Unir 
comunidades para ajudar no dia-a-dia o trabalho 
realizado pela Junta de Freguesia na comunidade, 
quer no melhorar a limpeza, quer na requalifi-

cação do território.

Parcerias e trabalho voluntário

No local estavam expos dezenas de fotografias 
que proporcionavam uma viagem pelas diferentes 
áreas de intervenção do projecto Unir Comu-
nidades, quer respeitantes ao eixo urbanístico, 
assim como trabalho realizado com parcerias 
institucionais; ou a actividade de requalificação 
Casa da Cidadania, assim como a implementação 
Parque das Merendas/Fogareiro Comunitário, 
dinâmicas realizadas com o apoio de parceiros 
e com trabalho voluntários da população da 
comunidade.

Luis Abreu, Director Nacional, do Grupo «Mais Negócio», na 
reunião realizada retomar o Grupo do Barreiro, referiu que o 
objectivo em marcha, de imediato, é envolver cerca de 200 
empresários da margem sul, e, através do «Grupo Mais Ne-
gócio» coloca-los em contacto com empresários de outras 
regiões do país.
Luís Abreu, recordou que o mercado nos dias de hoje altera-
-se muito rapidamente e é muito competitivo, por essa 

razão, cada vez é de maior importância encontrar parceiros, 
que proporcionem aos empresários “pensar em grande” em 
parceria com outras pessoas.
Neste encontro de recomeço de actividade do Grupo Mais 
Negócio do Barreiro, foram abordados diversas matérias, 
nomeadamente motivação para pensar qual o maior desafio 
que cada empresário tem nos dias de hoje para o seu negó-
cios e a importância das relações de negócios ou criação de 
carteiras de clientes.

Na Península de Setúbal já estão a funcionar 10 grupos

O Grupo Mais Negócio existe desde 2014, conta actualmen-
te com cerca de 3.000 membros e 150 grupos, ao longo do 
território nacional.
Na Península de Setúbal já estão a funcionar 10 grupos que 
envolvem 200 membros.
Orlando Henriques é o responsável pela Região de Setúbal, 
e, Luis Simão, tem a missão de Embaixador do grupo do 
Barreiro - Camarro.

Os Grupos Mais Negócio dinamizam a sua actividade 
estimulando relações de confiança, espirito de entre-ajuda 
e a consciência de investir no tempo, de forma que cada 
empresário assume a sua actividade com mentalidade 
empreendedora.

Estamos todos juntos para crescer

Luís Simão, Embaixador do Grupo Barreiro – Camarro, sa-
lientou que o grupo visa dar um contributo para fazer crescer 
as empresas de forma organizada, querendo que o mesmo 
seja constituído por pessoas activas e com a consciência 
que “estamos todos juntos para crescer”.
A próxima reunião do grupo Mais Negócio Barreiro – Camar-
ro realiza-se amanhã, dia 16 de Setembro, pelas 12h30, nas 
instalações dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, no 
Parque Empresarial da Baía do Tejo, sempre com o objectivo 
que as suas reuniões sejam um caminho para “mais que 
fazer negócios”, descobrir que o importante é “ter parceiros 
certos”.



Do pensar se o robot não tem 
emoções, à necessidade 
de pensar que a mudança 
sobre o pensar a igualda-

de de género começa na educação, 
ou reflectir sobre a eutanásia, tam-
bém sobre sexualidade e a mudança 
do paradigma do amor, ou a falta de 
igualdade que existe na democracia. 
Uma tarde de pensar e sentir.  
Na Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, realizou-se o 14º COLÓQUIO 
DOS JOVENS FILÓSOFOS, este ano 
como tema: “Ser um ser. Ser agora. 
Ser sempre um ser humano”.
Eeste evento é uma organização da 
Escola Secundária de Casquilhos, com 
a Coordenação: Prof.ª Maria Emília Pal-
ma Santos, sendo, sem dúvida, uma 
marca da cultura da comunidade edu-
cativa do concelho do Barreiro.

O robot não tem emoções 

Não acompanhamos todo o programa, 
na nossa passagem pelo Colóquio ti-
vemos oportunidade de assistir à in-
tervenção de Guilherme Reguengos, 
aluno da ESC -Escola Secundária de 
Casquilhos, que a partir de uma re-
flexão com base n obra «Ética no 
Mundo Real», Peter Singer, colocou 
a pergunta – Será a robótica sempre 
um aspecto positivo?
Guilherme Reguengos, recordou que 
remonta aos tempos da Grécia antiga, 
a vontade de construi “uma máquina 
que conseguisse imitar os comporta-
mentos humanos”, sublinhando que 

até ao século XIX – “foi uma ideia que 
não passou de uma ideia”.
Referiu que foi no século XX, em 1948, 
que foi construído o 1º robot, e, disse, 
desde então “a evolução robótica” tem 
vindo a continuar “e não é possível 
dizer até onde vai continuar”, de tal 
forma que “pode tornar-se um pre-
sente envenenado para a humanidade” 
Guilherme Reguengos na sua disser-
tação, recordou problemas diversos 
que são colocados com a evolução da 
robótica e da IA – inteligência artifi-
cial, referindo que o ser humano tem 
livre arbítrio, mas um computador não 
tem livre arbítrio – “o robot não tem 
emoções”.
Na sua opinião a robótica pode ter 
aspectos positivos e negativos, pode 
ser a causa da perda de milhares de 
empregos, alertou para a necessidade 
do homem tomar as rédeas da evo-
lução tecnológica, e referiu as teorias 
da “singularidade” que perspectiva o 
perigo dos robots se transformarem 
nos donos do mundo.

A mudança da sociedade é mudança 
na educação

Ana Teresa Cordeiro e Mariana Cor-
reia, da ESC, com base na obra «Uma 
Vindicação dos Direitos da Mulher», 
de Mary Wollstonecraft, colocaram a 
pergunta: Será que a educação é a so-
lução para a desigualdade de género?
Recordaram que a autora viveu no 
período da revolução francesa, ten-
do sido a primeira filosofa feminista, 

criticando as posições, com origem em 
textos bíblicos que colocam a mulher 
em segundo plano e que foi criada in-
ferior ao homem.
Ana e Mariana sublinharam que a vir-
tude é universal, por essa razão as 
pessoas são virtuosas de igual for-
ma, devem ter a mesma liberdade, o 
homem e a mulher são seres racionais 
– “as diferenças físicas não alteram as 
suas capacidades racionais”.
Salientaram que a mulher sofre duran-
te toda a vida violência física e mental, 
devido a comportamentos que são 
moldados pela sociedade, e alerta-
ram que - “enquanto existirem grupos 
oprimidos não haverá liberdade”. 
“A mudança da sociedade é mudança 
na educação”, afirmaram, por essa ra-
zão defenderam a importância de na 
escola existir “educação para a igual-
dade”, é preciso educar o homem e a 
mulher – “como seres iguais”.

Eutanásia a realizar-se devia ser con-
cretizada com segurança e assistida

Jéssica Alves, Leonor Alberto e Mar-
ta Barão, da ESC, abordaram a obra 
«Homo Ignarus, Ética Racional para 
um Mundo Irracional», de Steven S. 
Gouveia.
Como é vista a eutanásia aos olhos 
da doutrina convencional ?, foi a in-
terrogação que motivou a intervenção 
deste trabalho de grupo.
Reflectiram sobre a morte e o sofri-
mento, questionaram a legitimidade da 
eutanásia como opção para que cesse 

o sofrimento – “a morte pode não ser 
um mal só por si”, se a alternativa for 
viver a vida em sofrimento e agonia.
Recordaram que a eutanásia em Por-
tugal não é permitida, embora exista 
legislação diferente noutros países, e, 
reconhecem  o facto de este ser um 
tema que coloca questões morais e 
religiosas, e afirmam que sobre esta 
matéria não são adeptas da doutrina 
comum do “sim ou não”.
Na intervenção finalizar perspecti-
vando que devia existir a viabilida-
de de sentir e abordar as diferentes 
situações porque “cada caso  é um 
caso”, e, consideram que, nestes ca-
sos, a eutanásia a realizar-se devia 
ser concretizada com segurança e 
assistida.

A grande viagem do ser humano 
é para dentro de si mesmo

Alicia Tavares, Catarina Rafael, Amé-
lia Rocha e Leopoldina Silva, da ESC, 
abordaram  a obra «Novas Formas de 
Amar», de Regina Navarro Lins.
As alunas salientaram que o “amor é 
uma construção social que muda em 
cada momento histórico” e, recorda-
ram que existe uma mudança de para-
digma em relação ao amor romântico, 
como o ideal de amor cortez ou o ideal 
de amor puro.
“O amor romântico é uma forma 
de amar idealizada”, é um amor de 
“perfeição”, que “não corresponde à 
realidade”, é “uma ilusão não existe”, 
porque “exige que ambos sejam um 
só” e “a pessoa do amor romântico é 
exclusividade”.
Sublinharam que a atração sexual que 
“nós sentimos não se foca só numa 
pessoa”, e, acrescentaram  que a “a 
exclusividade hoje em dia está a de-
saparecer”.
“A grande viagem do ser humano é 
para dentro de si mesmo”, salientaram, 
e, “o amar romântico faz o oposto”.
Na intervenção apresentaram, como 
exemplo de reflexão, as relações de 
amor e as concepções  filosófica sobre 
esta temática entre Jean Paul Sarte e 
Simone Beauvoir.

A falta de igualdade que existe na 
democracia

A finalizar assistimos á intervenção de 
Hugo Macedo, da ESC, que abordou a 
obra «Desobediência Civil», de Henry 
David Thoreau.
É legitimo desobedecer à lei legal? – foi 
o ponto de partida para sua reflexão.
Hugo Macedo, começou por sublinhar 
que existem lei injustas e que “nem 

todas as leis são injustas”.
Referiu que resistir a uma lei injusta 
“não é violar a lei” é recusar, uma lei 
que é injusta, recordando que foi essa 
a atitude de Henry David Thoreau, que 
recusou pagar um imposto do governo 
dos Estados Unidos, que se destina 
á guerra, como recusou pagar esse 
imposto que considerava injusto, foi 
preso e foi na prisão que escreveu o 
libro «Desobediência Civil», onde de-
fendeu que o governo não pode legislar 
e com a lei fragilizar a consciência dos 
cidadãos. 
Recordou que a obra de Henry David 
Thoreau influenciou as lutas de Gandhi 
e Martin Luter King, a luta de protesto 
pela não violência, a recusa pacifica de 
aceitar leis injustas.
 Nesse sentido defendeu que é legiti-
mo protestar contra o governo que não 
reflecte a nossa opinião, são protes-
tos contra as injustiças, porque – “ser 
cidadão é cada um ser respeitado na 
sociedade”.
Outra abordagem de Hugo Macedo 
centrou-se na reflexão sobre a demo-
cracia, na qual as minorias são sempre 
prejudicadas, porque na democracia 
“o que conta é o voto das maiorias” 
e “os menos representados são fra-
gilizados”.
Nesse sentido comentou a “a falta de 
igualdade que existe na democracia”, 
porque o sistema democrático não é 
totalmente defensor da “igualdade”, 
por essa razão defendeu a necessida-
de de aprofundar e melhorar o sistema 
democrático.    
Hugo Macedo alertou que “a demo-
cracia muito frágil e pode ser destruí-
da”, por essa razão, lançou o repto 
para cada um dar o seu contributo 
no aprofundar a democracia, porque 
“nós temos que ter uma individuali-
dade na sociedade”.
“Todos os nossos actos são actos po-
líticos”, disse, acrescentando - “não 
fazer nada é um acto político”.
E sublinhou que a cada um de nós com-
pete não deixar que a nossa indivi-
dualidade seja afectada pelo governo. 

O Colóquio dos Jovens Filósofos é  uma 
organização da Escola Secundária de 
Casquilhos, com Coordenação: Prof.ª 
Maria Emília Palma Santos e a parti-
cipação de Professores orientadores 
dos trabalhos dos alunos: ESC – Prof.ª 
Maria Emília Palma Santos (Filosofia), 
Prof.ª Graça Carvalho (Filosofia), Prof. 
Laurindo Martins (Filosofia) e Prof.ª 
Helena Pereira (História). ESMC – 
Prof.ª Isabel Silva (Filosofia) e Prof. 
José Martinho (Filosofia)

Colóquio dos Jovens Filósofos

Na democracia “o que conta é o voto das maiorias” 
e “os menos representados são fragilizados”.
O Colóquio dos Jovens Filósofos é, anualmente, um ponto de encontro com o trabalho de abordagem da Filosofia, ligando a filosofia à vida e a vida à filosofia.
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Leal da Silva - uma conversa por dentro da memória
Nesta terra havia uma cultura de respeito, de reconhecimento, de dignidade
“O fecho das fábricas foi para mim um fecho de um campo que eu conhecia bem, não digo que foi a morte de um parente, mas foi um vazio, que se criou nesta terra.
Nesta terra havia uma cultura e essa cultura era uma cultura vertical, muito, muito bem estabelecida, de respeito, de reconhecimento, de dignidade.”, disse Leal da Silva, numa conversa com o jornal «Rostos».

José Miguel Leal da Silva, celebrou no dia 8 de Junho, 
85 anos de vida. Nasceu às 19h30, na então freguesia 
de Santa Maria, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito 
do Porto. Uma conversa com Leal da Silva é uma lição 

de história. Uma lição de vida. Uma lição de serenidade.

Apreensão pelo regresso da Guerra ao solo europeu

Como ele próprio referiu no dia do lançamento do livro 
com a sua biografia, nasceu “nos dias que precederam a 
entrada do exército franquista em Bilbao, na Guerra Civil 
de Espanha”, e, posteriormente viveu grande parte da sua 
infância “resguardado pela neutralidade” dos horrores da 
2ª Grande Guerra Mundial.
Estas recordações motivam que Leal da Silva, manifeste a 
sua profunda tristeza e apreensão pelo regresso da Guerra 
ao solo europeu, lançando o seu apelo ao “respeito pelo 
direito à liberdade e à convivência pacífica dos povos evite 
tenebrosas escaladas e ponha breve fim a este pesadelo 
trágico”.
Na CUF eramos uma equipa de alto abaixo

Leal da Silva veio para viver para o Barreiro no ano de 1961, 
para exercer funções na CUF, na Fábrica dos Ácidos, recorda 
que a produção de ácidos no complexo industrial da CUF, 
remonta aos tempos do arranque da indústria química no 
Barreiro -“começou por ser ácido sulfúrico em 1908”.
Num tempo que a CUF empregava milhares de pessoas, 
acima de 10 mil ou 11 mil trabalhadores. A Fábrica era uma 
cultura. Na Fábrica de ácido Sulfúrico seriam entre 800 a 
900 trabalhadores.
“Na CUF eramos uma equipa de alto abaixo. Existia diálogo 

entre todos. Só com a colaboração de todos foi possível fazer 
o que fizemos. Conseguíamos trabalhar em equipa para 
sermos, no Barreiro, nesse tempo, o maior produtor europeu 
de ácido sulfúrico. Fizemos verdadeiras proezas.”, recorda.
Perguntámos: Que lhe deu a fábrica como homem?
“Muito conhecimento. Muito conhecimento dos homens. O 
trabalho de equipa. Os desafios técnicos. De novas desco-
bertas. De resolver problemas. Fazer engenharia química.
Sabe, há uma coisa engraçada, na Alemanha as fábricas 
são dirigidas por Químicos e não por Engenheiros Químicos. 
Em Portugal entre o Químico, que conhece as reacções, e 
o Engenheiro Químico há uma barreira – o engenheiro quí-
mico faz a forma de se conduzirem às reacções; o Químico 
conhece as reacções. O Engenheiro Químico é o reactor. 
O Químico é a reacção. É uma grande diferença. Isto fez 
que a engenharia química aparecesse algo tardiamente 
na europa.”, sublinha.

Candidato à presidência da Câmara Municipal do Barreiro

No meio da nossa conversa vaguemos por diferentes as-
suntos, desde a sua candidatura autárquica à Presidência 
da Câmara Municipal do Barreiro, pelo Partido Socialista.
“Fui candidato por acaso. Carlos Pires o candidato adoeceu, 
teve um esgotamento. Foi uma candidatura que tive muito 
pouco apoio do Partido, fechamos a campanha em Coina, 
com um candidato de Almada.
Ao nível local foi muito bom o apoio de Aires de Carvalho. 
Mas houve um grupo que foi para Lisboa dizer que o Barreiro 
era um caso perdido.
A verdade é que ficamos a pouco votos e com a esta can-
didatura marcamos a mudança que depois se concretizou 

com Emidio Xavier”, recordou Leal da Silva.
Alfredo da Silva dizia brutalidades na cara das pessoas

Leal da Silva, fala do patrão Alfredo da Silva, de quem ouviu 
contar estórias, era um homem que conhecia as pessoas, 
falava com os trabalhadores, perguntava-lhe pelas mulheres 
e filhos, conhecia os seus trabalhadores. Ele observava os 
trabalhadores. Fazia sempre o possível para ficar com os 
melhores. Escolhia os melhores. Era uma selecção.
“Alfredo da Silva dizia brutalidades na cara das pessoas, 
não tinha discursos escondidos”, sublinha.
Refere que o “discurso escondido” é daqueles que nada 
dizem pela frente e quando voltam as costas, pensam e 
assim fazem : “Quando te apanhar a jeito lixo-te (não foi 
isto que disse) à meia volta”, disse. E rimos em grandes 
gargalhadas.
“Alfredo da Silva quando decidiu arrancar com as fábricas 
no Barreiro, ele não queria um obra mixuruca, queria uma 
obra com nível europeu e produziu para entrar nos mer-
cados europeus. Ele através da fábrica combinou tudo.”, 
refere Leal da Silva.

Kowa-Seiko depois do arranque da fábrica
 “funcionou dez dias

Na conversa, entramos pelas memórias dos investimentos 
feitos, nos tempos da Quimigal, por decisões dos governos, 
investimentos que – “foram parta sucata”, sublinha.
O Kowa-Seiko depois do arranque da fábrica “funcionou 
dez dias”, recorda Leal da Silva.

Nesta terra havia uma cultura

Leal da Silva, refere a necessidade da Escola Superior de Tec-
nologia do Barreiro intensificar a sua ligação à comunidade.
“O Barreiro inferioriza-se”, comenta.
“As pessoas não se esforçam pela vida da terra”, acrescenta.
“O fecho das fábricas foi para mim um fecho de um campo 
que eu conhecia bem, não digo que foi a morte de um parente, 
mas foi um vazio, que se criou nesta terra.
Nesta terra havia uma cultura e essa cultura era uma cul-
tura vertical, muito, muito bem estabelecida, de respeito, 
de reconhecimento, de dignidade. Às vezes não se ia pelos 
objectivos que se queriam, mas era uma escola.”, disse Leal 
da Silva, numa nota final de conversa.
O desejo é que o Barreiro voltasse a ser uma escola? – 
interrogámos.
“Sim, mas não vai voltar”, comentou.
Concordo consigo, Leal da Silva, não vai voltar.
Obrigado por esta conversa Leal da Silva. Parabéns.

António Sousa Pereira
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