
Carla Graça, dirigente ambientalista da Zero, na sua in-
tervenção na sessão debate promovida pela Assembleia 
Municipal da Moita, salientou que, apesar de ainda estar por 
realizar concluir o Estudo de Impacto Ambiental, o governo 

já tomou a decisão de instalação do Aeroporto no Montijo.
A dirigente da Associação Zero, referiu – “vamos apre-

sentar uma queixa em Bruxelas”, mas, sabendo que 
as decisões na União Europeia podem arrastar-se 

no tempo, disse que a associação vai apre-
sentar queixa nos Tribunais Portugueses.

Carla Graça, salientou que a Baixa 
da Banheira será das 
zonas mais emble-
máticas que vai sofrer 
com a instalação da 
infraestrutura aero-
portuária no Montijo.
Referiu que esta in-
fraestrutura vai ter 

diversos impactos ao nível da expansão urbanística, no 
desenvolvimento do território e terá efeitos na qualidade 
de vida das populações.
Por essa razão, disse, a Associação Zero defende que é 
necessário elaborar um estudo de «Avaliação Ambiental 
Estratégica», independentemente dos critérios que foram 
utilizados para tomar a decisão.
Recordou que na recente discussão do Plano Nacional de 
Ordenamento do Território, o mesmo não contempla uma 
infraestrutura aeroportuária no Montijo.
A dirigente da Associação Zero, alertou para impactos de 
relevo neste projeto, quer ao nível do ruído, quer ao nível 
da qualidade do ar – “qualidade do ar pode não ser tão 
dramático” – mas o ruído noturno é preocupante. 
Salientou que os efeitos do ruído serão mais sentidos no 
cone de aproximação do aeroporto, nomeadamente na 
Baixa da Banheira e Lavradio. 
Referiu que com este projeto vão ser fragmentados habitats 
de aves e vão existir riscos operacionais.

Uma prova de atletismo de estrada, que aliou as vertentes competi-
tiva e de lazer. A primeira modalidade terá 10 km de distância – com 
percurso pelo centro do Barreiro, zona ribeirinha, alameda da Baía 
do Tejo, Rua da CUF até ao Lavradio e regresso ao Fórum Barreiro.
A segunda prova uma caminhada de 5 km, juntou atletas de di-
versas gerações e famílias. 
Nas duas provas 750 atletas inscritos.  A organização do Fórum 
Barreiro Night Run 2018 resultou de uma parceria com a Câmara 
Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca. 
No final da prova foi entregue à Rumo um Cheque de solidariedade 

no valor de 400 euros.

Classificações - Equipas - 1º Ribeirinho da Baixa da Banheira; 2º 
A minha Corrida; 3º Natureza Ensina;4º BRRnightRUNNERS : 5º 
AGV - Academia do Korpo.
Femininos - 1º Ana Correia; 2º Ana Lopes; 3º Cátia Santana; 4º 
Cláudia Moita e 5º Rita Oliveira.
Masculinos - 1º Marco Tavares; 2º Luis Baço; 3º Hugo Leal; 4º Pedro 
Pelado e 5º António Reis.

Baixa da Banheira das zonas que mais vai sofrer 
com instalação do aeroporto no Montijo

Associação Zero vai apresentar 
queixa na União Europeia

Ribeirinho da Baixa da Banheira venceu Fórum Barreiro Night Run 2018

Ana Correia e Marco Tavares os 
vencedores individuais

DIRECTOR: António Sousa Pereira
N.º 135, Junho de 2018

PUB



Registos
JUNHO 2018

2

PUB

A propósito das festas populares em 
homenagem a São José Operário, 
padroeiro da Baixa da Banheira, que 
decorreram entre 4 e 8 de Julho, o 

presidente da Junta de Freguesia sublinha que 
as mudanças que se registaram este ano foram 
o resultado de diversas iniciativas de diálogo 
com a população e agentes locais, quer com a 
paróquia, quer com coletividades, no sentido 
de perceber o que a população Banheirense 
queria das suas festas.
“Realizamos diversas reuniões públicas que 
foram participadas por mais de 200 pessoas”, 
refere Nuno Cavaco.

Mais de 40 mil pessoas  
nas festas

“Um grupo de pessoas conseguiu materiali-
zar as ideias dessas reuniões num evento que 
muito nos orgulhamos. Podemos dizer que 
aumentou o nível e a qualidade das Festas, 
muito, mas mesmo muito”, sublinha o autarca.
“Este ano estiveram nas Festas da Baixa da 
Banheira, mais de 40 mil pessoas. O auge foi no 
domingo, com cerca de 12 mil pessoas.”, refere.
“O que posso dizer e sinto é que as festas 
este ano superaram as todas as expectativas, 
quer em pessoas a trabalhar para as festas, 
quer em visitantes. As coisas melhoraram e 
muito”, afirma.

Uma referência na região

“Este modelo de festas que foi implementado, 
este ano, é para continuar e melhorar, é claro 
que há sempre coisas para melhorar.
O nosso objetivo é sempre fazer mais e melhor, 
é mesmo, em cada ano fazer sempre as me-
lhores festas de sempre, porque quem gosta 
desta terra quer sempre o melhor para a popu-
lação e também para trazer à nossa terra e ao 
nosso concelho, pessoas das terras limítrofes 
e de outros concelhos. 
Este ano estiveram cá muitas pessoas de Lis-
boa, isso é agradável porque coloca a Baixa da 
Banheira, pela positiva, como uma referência 
na região”, salienta o presidente da União de 

Freguesias.
“Queremos isto para as Festas da Baixa da 
Banheira e também para as Festas do Vale 
da Amoreira, para que não sejam só as festas 
da Baixa da Banheira ou do Vale da Amoreira, 
têm que ser festas para marcar na região”, 
acrescenta.

Cumprir os compromissos

Feito o balanço das festas quisemos saber 
como está a decorrer o trabalho do novo 
mandato autárquico.
Nuno Cavaco sublinha que o que tem vindo 
a ser realizado é “uma continuidade”, porque 
o que se pretende é “continuar a cumprir os 
compromissos 
que foram assumidos com a população”.
“Há alguns atrasos, mas estamos a desen-
volver os projetos, um deles é melhorarmos 
a comunicação da Junta de Freguesia, apro-
ximar a junta da população e motivar para a 
participação nas reuniões públicas, refere o 
Presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira.
Recorda que nesta fase inicial foi desenvolvido 
um esforço na melhoria das Festas quer da 
Baixa da Banheira, quer do Vale da Amorei-
ra – “dedicámos muito a programar estes 
eventos”, disse.

Londres ou Nova Iorque ao 
lado da Baixa da Banheira

Sublinhou, igualmente o trabalho realizado na 
promoção e organização do BB Blues – “este 
já é hoje um festival internacional, do qual se 
fala em muitos cantos do mundo”.
“Sabe, é um orgulho ver nos sites internacio-
nais de cantores que estiveram no BB Blues, 
que divulgam as suas presenças em festivais 
blues, em Londres ou Nova Iorque, e, ao lado 
está o nome da Baixa da Banheira. Isto é um 
orgulho para quem vive cá e gosta desta terra”. 
refere Nuno Cavaco.
Recorda que muitos nomes internacionais do 
blues, nos dias de hoje, referem a Baixa da Ba-
nheira e gostam de vir cá e estar cá, gostam 
das nossas gentes e da nossa cultura.

Preparar o próximo ano 
letivo

Nuno Cavaco, refere que para além das fes-
tas, das Marchas Populares, neste período foi 
realizado um importante trabalho de interven-
ção nas escolas do ensino básico, a preparar 
o próximo ano letivo.
“A mudança das festas foi uma aposta, foi uma 
linha condutora da nossa Acão neste início de 
mandato, para envolver mais a população a 
decidir, porque, sabe, isto é muito importante 
para o nosso projeto”, sublinha.

Nuno Cavaco, freguesia da  
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira

Balneários e relvado 
no campo do UDCB 
avançam sem apoio 

do Poder Central
No trabalho que temos vindo a realizar “há 
uma continuidade” o que pretendemos é 

“continuar a cumprir os compromissos que 
assumimos com a população”, refere ao 

jornal «Rostos», Nuno Cavaco Presidente da 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira.

Hospital do Barreiro 
construção não 
está preparada 
para o impacto 
da passagem dos 
aviões a toda a hora
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Requalificação da 
 Rua 1º de Maio

O autarca recordou o envolvimento da junta 
de freguesia, no contacto e diálogo com os 
comerciantes, por exemplo, na concretização 
do projeto de requalificação da Rua 1º de Maio, 
uma ação da Câmara Municipal da Moita.
“Temos reunido com a população e com os 
comerciantes, para avaliar e discutir os im-
pactos desta obra. Este é o cunho da Junta 
no projeto, motivar a participação”, salienta 
Nuno Cavaco.

Criação de Zona 30

De acordo informação divulgada pela Câmara 
Municipal da Moita, esta intervenção designada 
por “Criação de Zona 30”, vai abranger uma 
área de 10 400m2, no troço compreendido 
entre a R. Augusto Gil e a estação ferroviária. 
O projeto prevê a transformação profunda de 
um importante eixo de estruturação urbana 
num espaço de coexistência entre o tráfego 
rodoviário e os “modos suaves” de deslocação 
(a pé; de bicicleta), com aumento das áreas 
para circulação pedonal em novos espaços 
qualificados, inclusivos e atrativos, de forma 
a incentivar as deslocações quotidianas a pé, 
potenciando, em simultâneo, a revitalização 
do comércio tradicional. 
A velocidade máxima de circulação automóvel 
será limitada a 30km/h, sendo de 10km/h a 
velocidade desejável, reduzindo-se também 
assim o ruído e as emissões poluentes. 
O concurso público para a execução das obras 
necessárias no âmbito desta intervenção tem 
o preço base de 282 500 €. 

Equipamentos desportivos 
nos espaços públicos

O presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, refere que no 
que diz respeito a equipamentos desportivos a 

junta de freguesia vai desenvolver um projeto 
nos espaços públicos, criando as condições 
para a prática de manutenção. 
“Já temos os equipamentos, agora vamos 
avançar para a fase de colocação. Está um 
pouco atrasado para o que prevíamos, mas 
vai avançar”, salienta.

Obra avança sem apoio do 
Poder Central

Nuno Cavaco, sublinha a ação que está em 
marcha de instalação de balneários e relva-
do no campo do União Desportiva e Cultural 
Banheirense.
Recorda que existe um projeto para aquele 
complexo desportivo – “há mais de 30 anos” – 
mas nunca existiram apoios do Poder Central.
Refere que a obra que vai avançar é com o 
apoio de privados e apoio das autarquias e do 
Grupo Ribeirinho de Atletismo. A obra ronda 

os 200 mil euros.
Salienta que vai ser criado um campo de 
futebol relvado, balneários de apoio e terá a 
valência de atletismo.
“Esperamos ter a obra pronta no final deste 
ano. Sem apoios, após 30 anos o campo vai 
ser relvado”, sublinha Nuno Cavaco.  

Governo desrespeitou 
autarcas

O presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, expressa a 
sua discordância pela decisão do governo de 
localizar o aeroporto de Lisboa no Montijo, 
e considera que os autarcas da região foram 
desrespeitados pelo Ministro e pelo Primeiro 
Ministro, porque tomaram a decisão sem con-
sultar as autarquias – “só ouviram o Montijo”.

Deviam ser previstas verbas 

para a insonorização

Nuno Cavaco, salienta que no cone de ater-
ragem da Base Aérea do Montijo existem 
equipamentos de Saúde, como é o caso do 
Hospital do Barreiro, escolas e habitações, 
cuja construção não está preparada para o 
impacto da passagem dos aviões a toda a 
hora – “deviam ser previstas verbas para a 
insonorização”.

Não há uma tomada de 
posição 

O autarca lamenta que o Partido Socialista 
ao nível local não tome posição sobre esta 
matéria e também que os autarcas do Barreiro 
não se pronunciem – “não há uma tomada 
de posição”. 
“O PCP é o único partido que tomou posição 
contra”, salientou.
“Lamento que os autarcas do Barreiro estejam 
fechados e não se pronunciem, não há tomada 
de posição sobre a localização do aeroporto no 
Montijo”, o presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.

Alcochete é uma solução 
melhor

“Há uma solução melhor e o governo devia 
optar por essa solução melhor”, refere Nuno 
Cavaco, defendendo a construção da fase zero 
do novo aeroporto de Lisboa, no território do 
Campo de Tiro de Alcochete. 
Salienta que os custo da construção da 1º 
fase no campo de Tiro não é um custo muito 
diferente do que vai ser gasto na construção 
na Base Aérea do Montijo.
“Esta solução do Campo de Tiro não avançar 
nada tem a ver com interesses nacionais, tem 
a ver com outros interesses que são os da 
empresa VICI”, sublinha Nuno Cavaco. 

S.P.

No âmbito das comemorações do 34º aniversário 
da Vila da Baixa da Banheira foi apresentado o livro 
«A Resistência Antifascista na Baixa da Banheira 
– Preservar a Memória», de José Brito Apolónia.

Ttempo de luta não caia no esquecimento

José Brito Apolónia, um divulgador da luta antifascista, re-
feriu que com esta sua obra pretende dar um contributo 
para a história local.
Sublinhou que é fundamental um trabalho de recolha de 
memórias, principalmente daqueles que ajudaram a abrir 
o caminho para a Liberdade, para que esse tempo de luta 
não caia no esquecimento.

“Esta terra de gente trabalhadora cedo se tornou um alvo 
da polícia poliíica”, disse.

Memorial aos presos da PIDE

José Brito Apolónia, lançou o repto para que seja colocada, 
no Parque José Afonso, na zona perto do Fórum José Ma-
nuel Figueiredo, uma placa-memorial com os 50 nomes 
de banheirenses que foram alvo de prisões e perseguição 
pela Polícia Política a PIDE.
O livro de José Brito Apolónia foi apresentado por Marcolino 
Cardoso Fernandes.

«Esta terra de gente trabalhadora cedo se tornou um alvo da polícia politica»

Memorial aos presos da PIDE
José Brito Apolónia, no decorrer da sessão de apresentação do seu livro «A Resistência Antifascista na 
Baixa da Banheira – Preservar a Memória», lançou o repto para que seja colocada, no Parque José Afonso, 
na zona perto do Fórum José Manuel Figueiredo, uma placa-memorial com os 50 nomes de banheirenses 
que foram alvo de prisões e perseguição pela Polícia Política a PIDE.



Staline Rodrigues, com 85 
anos, no decorrer da ses-
são de evocação do 34º 
aniversário da Vila da Baixa 

da Banheira, recordou memórias. e 
aquele dia que marcou a sua vida, no 
final da Segunda Guerra Mundial, em 
1945, as pessoas saíram à rua para 
festejar o fim da guerra – “os operá-
rios foram a minha casa buscar-me e 
levaram pelas ruas aos ombros”.
Recordou que era da Baixa da Ba-
nheira, que os jornais «Avante!», 
clandestinos, saíam rumo às fábricas 
e para o Alentejo.
 Staline Rodrigues, com 85 anos, 
não resistiu à emoção e «rasgan-
do» o protocolo pediu a palavra, no 
decorrer da sessão de evocação 
do 34º aniversário da Vila da Baixa 
da Banheira, no âmbito da qual foi 
apresentado o livro «A Resistência 
Antifascista na Baixa da Banheira – 
Preservar a Memória», de José Brito 
Apolónia.
Staline Rodrigues sublinhou que nos 
seus 85 anos, dorme tranquilo e es-
pera viver mais 20 anos para conti-
nuar a sentir o estado emocional que 
naquele momento sentia, ao escutar 
as muitas memórias evocadas dos 
tempos de luta pela liberdade.

Fui um revolucionário

Recordou que muito da sua vida 
foi ligada à Baixa da Banheira, onde 

manteve em funcionamento uma 
empresa ligada ao sector de móveis 
que tinha no seu quadro 50 traba-
lhadores.
“Fui um revolucionário”, disse. 
Referiu o momento da sua vida que 
marcou o seu destino de resistente e 
lutador antifascista.
No final da Segunda Guerra Mun-
dial, em 1945, as pessoas saíram à 
rua para festejar o fim da guerra – 
“os operários foram a minha casa 
buscar-me e levaram pelas ruas aos 
ombros”. Ele era o rapaz Staline.
Sublinha que esse foi um momento 
que o marcou, tinha então 13 anos. 
Depois aos 15 anos começou a tra-
balhar de carpinteiro.
Aos 17 anos já agia politicamente 
– “sempre tive vida política”, subli-
nhou.
Refere que as causas que abraçou 
e tudo o que fez dão-lhe bastante 
alegria – “sinto que fiz a minha obri-
gação”.

Taberna onde era 
recebido o jornal 
«Avante!» 

Recordou que em 1957 filiou-se no 
Partido Comunista Português. 
Comentou diversas situações. A Ta-
berna à entrada da Baixa da Banhei-
ra, onde, eram entregues os jornais 
«Avante!», clandestinos, que de-
pois dali era entregue a outros quer 

os levavam para as fábricas e para o 
Alentejo.
Recordou as atividades que eram 
realizadas no Ginasio da Baixa da Ba-
nheira, onde o nomearam como Pre-
sidente da Comissão de Honra para a 
realização de obras.

Tenham calma esta é 
a nossa revolução

Referiu as reuniões no sótão de uma 
casa, onde alguém lhe dizia: “Eu sou 
comunista, mas não sou comunista 
do seu partido”.
Staline Rodrigues percorreu a me-
mória, com emoção, recordou os dias 
após o 25 de Abril, que ele e outros já 
esperava e, quando aconteceu, mui-
tos estavam preocupados e, então, 
disse para os seus amigos- “Tenham 
calma esta é a nossa revolução”.
Recordou os dias que assumiu a pre-
sidência da Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal da Moita.

Os amigos ficaram 
no meu coração

Referiu que abandonou o Partido 
Comunista Português em 1985.
“Sai do partido, mas os amigos fica-
ram no meu coração”, afirmou.
Hoje, considera que a sua luta política 
se escreve com dias palavras –a luta 
pela Liberdade e Democracia.

O autarca referiu o papel de muitas 
pessoas que, antes do 25 de Abril, 
lutaram para que possamos estar 
aqui hoje – “se estou aqui como 

autarca é porque muitas pessoas nesta terra 
lutaram para que exista um Portugal Demo-
crático”.
Recordou que essas pessoas que lutaram pela 
Liberdade e pela Democracia, lutaram contra 
outras que não queriam a Liberdade, nem De-
mocracia – “é por isso que quando se diz que o 
25 de Abril é de todos, isso não é verdade, por-
que o 25 de Abril foi feito por alguns”.

PCP não foi o dono da luta 
antifascista

O presidente da União de Freguesias da Baixa 

da Banheira e Vale da Amoreira, referiu que nos 
dias de hoje – “ainda há laivos de fascismo”, 
deu7 como exemplo o Tratado de Lisboa, onde 
se defende a tortura contra os terroristas, e, 
recordou que Nelson Mandela, foi um lutador 
pela Liberdade rotulado de terrorista.
Nuno Cavaco, recordou a sua filiação como co-
munista e sublinhou que o Partido Comunista 
Português – “não foi o dono da luta antifascis-
ta, nem diz que é dono da luta, mas os comu-
nistas estavam lá”.

Ainda há pessoas a lutar pela 
Liberdade

O autarca recordou a importância do Serviço 
Nacional de Saúde, que hoje todos dizem de-
fender, mas sublinhou quando da votou da lei 

– “nem todos votaram a favor”.
Nuno Cavaco sublinhou que, nos tempos de 
hoje, “ainda há muitos que não defendem os 
princípios da liberdade” e há quem não queira 
a democracia.
Por essa razão, salientou ainda continua a ser 
necessária essa luta pela democracia e pela 
Liberdade, ainda, nos dias de hoje, é preciso 
continuar a lutar pelas 8 horas de trabalho, 
conquista pela qual muitos lutaram e morreram 
– “ainda há pessoas a lutar pela Liberdade”.
Referiu que a conquista da felicidade é uma das 
utopias do ser humano, e há muitos que não 
querem a felicidade do ser humano.
“A nossa terra tem raízes nessa luta, foi uma 
terra criada por trabalhadores. Não havia nada 
nesta terra. Havia GNR.”, salientou.
E, disse, foi nas coletividades que se construiu 

a vida cultural desta terra – “o orgulho de ser 
da Baixa da Banheira”.

Terra de resistência e de luta 
pela liberdade

Nuno Cavaco, referiu que, por vezes se diz que 
a juventude não se interessa pelo 25 de Abril, e, 
neste contexto lançou o desafio para que fos-
sem consultados os Manuais Escolares, onde 
não se diz nada sobre a revolução.
O autarca lançou o repto aos antifascistas para 
que expliquem aos mais jovens o que foram os 
dias de antes do 25 de Abril.
Referiu que o caminho percorrido pelos ba-
nheirenses como terra de resistência e de luta 
pela liberdade e democracia– “é um caminho 
que nos orgulha como comunidade”.
“É importante, ainda hoje, ser antifascista”, 
disse, porque, ser antifascistas é querer cons-
truir um mundo melhor.
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A nossa terra é um exemplo da luta pela Liberdade e Democracia

«É importante ainda 
hoje ser antifascista»

«Sai do partido, mas os amigos 
ficaram no meu coração»

Luta pela 
Liberdade  
e Democracia

No decorrer da sessão evocativa do 34º aniversário da criação da Vila da 
Baixa da Banheira, Nuno Cavaco, presidente da União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, sublinhou que – “a nossa terra é um 
exemplo da luta pela Liberdade e Democracia”.



Frederico Rosa, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

«Apenas 10% da população é associada das 
duas Corporações de Bombeiros»
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É preciso saber como a Baixa da Banheira cresceu 

Os banheirenses «trouxeram a consciência 
política da fábrica para as coletividades»

Salientou que essa batalha ideológica, em Portugal, passa 
pelo branqueamento do fascismo, disse que muitos usam 
palavras como «Estado Novo», o «anterior regime», às 
vezes a «Ditadura», mas falar em «fascismo é que não».

Disse que esta aversão de falar em fascismo vai passando para 
as gerações mais novas, que vão perdendo a noção do que era 
esse tempo – “por isso é importante que essa história seja con-
tada”, disse o edil.

É preciso saber como a  
Baixa da Banheira cresceu

Rui Garcia recordou como a Baixa da Banheira cresceu, disse que 
é preciso saber como esta terra cresceu, conhecer essa realidade, 
para que se possa falar da sua realidade de hoje, acrescentou, que 
muitas vezes há um profundo desconhecimento do percurso da 
Baixa da Banheira.

Consciência Política da fábrica  
para as coletividades  

O presidente da Câmara Municipal da Moita sublinhou que esta 
é “uma terra com opinião”, uma terra “onde a consciência social 
e política não nasceu do acaso”, antes pelo contrário, foi uma 
consciência que nasceu na fábrica – “foi aí que aprenderam a 
liberdade”, no confronto com o capital e com o Estado que era a 
força da repressão.
O autarca referiu que os banheirenses – “trouxeram a consciência 
política da fábrica para as coletividades”.
Recordou que a primeira escola do ensino preparatório nasceu na 
Baixa da Banheira em 1972 e o seu Centro de Saúde só nasceu 
após o 25 de Abril.
Rui Garcia sublinhou que a população da Baixa da Banheira sempre 
lutou por um mundo melhor e por uma vida melhor.

Frederico Rosa, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, nas co-
memorações do Dia Municipal do Bombeiro, considerou que é um 
desafio motivar a população a associar-se nas duas corporações 
de Bombeiros.

O edil, referiu que a adesão dos barreirenses como associados das duas 
corporações é um contributo para reforçar as receitas e o apoio aos nossos 
bombeiros.
Neste Dia Municipal do Bombeiro, Frederico Rosa, expressou o orgulho de ter 
no concelho estas duas corporações, recordando que apenas 10% da popu-
lação é associada das duas corporações.

Cultura de proteção civil é uma realidade

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro sublinhou que o apoio da au-
tarquia às duas corporações de bombeiros não se esgota na atribuição de 
verbas, passa por desenvolver aumento de comunicação ao nível da proteção 
civil, por estabelecer interação com as escolas.
“Nos mais novos esta cultura de proteção civil é uma realidade”, salientou.

Um exemplo para todo o corpo ativo

Frederico Rosa, referiu que os bombeiros são valores em ação, e, dirigindo-se 
aos dois comandantes das corporações, salientou que ambos serão sempre 
um exemplo para todo o corpo ativo de bombeiros do concelho do Barreiro, 
porque, cada um deles revê-se em vós. 
O autarca saudou igualmente os dirigentes das duas associações humanitárias 
e as famílias que desempenham um papel essencial.
A finalizar, o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, referiu que, tal como 
os bombeiros, ele, assume o lema – uns falam, outros fazem.

Rui Garcia, Presidente da Câmara Municipal da Moita, no decorrer da sessão de evocação do 34º aniversário 
da Vila da Baixa da Banheira, sublinhou que vivemos num mundo onde a batalha ideológica é das maiores.



A exposição «O que faz falta é agitar a 
malta» esteve patente no Armazém 
3, da rua 48, do Parque Empresarial 
da Baía do Tejo. Fechou as portas, e, 

de facto, foi mais um contributo para colocar o 
Barreiro na agenda cultural da área metropo-
litana de Lisboa.

Uma rede onde armazena a 
memória

No decorrer da exposição, um dos visitantes de 
referência foi Luís Filipe Castro Mendes, Ministro 
da Cultura, que em breves palavras ao jornal 
«Rostos», sublinhou que a sua deslocação ao 
Barreiro teve por finalidade visitar a exposição 
da Ephemera – “que é um instituição notável, 
dirigida por José Pacheco Pereira, que tem uma 
rede de voluntários e uma rede de locais, onde 
armazena a memória, todos os documentos, 
todos os cartazes, todos os jornais, os livros, 
os documentos inclusivamente da censura, que 
transmitem os vários movimentos populares de 
todas as orientações e as várias manifestações 
politicas, através dos objetos em que elas se 
materializaram”.

Luís Filipe Castro Mendes, salientou que este 
é – “um espólio imenso que vim ver aqui no 
Barreiro nesta exposição e vim ver também 
como neste espaço da Baía do Tejo é bem uti-
lizado para este trabalho, sobre a recolha que 

se vai fazendo por esse país fora, com o devido 
arquivo e classificação dos documentos”.

Assentar e fundar as bases da 
nossa memória

Qual o contributo deste trabalho para a cultura 
portuguesa e para a memória? – perguntámos.
“Para a história e para a memória é um contri-

buto fundamental e pensamos, num tempo em 
que o esquecimento é rápido, a comunicação é 
abundante e efémera, uma instituição como a 
Ephemera é importante justamente para as-
sentar e fundar as bases da nossa memória 
e do nosso reconhecimento como cidadãos”.

Trabalhar para abrir caminhos

Na conversa que manteve aqui com José Pa-
checo Pereira ficaram abertas algumas pers-
petivas de trabalho?
“Sim. Vamos trabalhar, naturalmente, com a Torre 
do Tombo, com a Fundação Mário Soares, com 
o futuro Museu da Liberdade e da Resistência 
em Peniche.
Ficaram ideias para trabalhar, para abrirmos 
sobretudo caminhos.”

Barreiro terra de grandes 
tradições

Vai satisfeito com aquilo que viu?
“Muito, muito. Já conhecia o trabalho de José 
Pacheco Pereira, já conhecia os arquivos dele 
na Marmeleira, mas esta expansão que tem tido 
ultimamente, através desta rede de voluntários 
e desta rede de espaços que ele e a Ephemera 
tem construído, essa não conhecia em toda a 
sua dimensão e foi com muito gosto que vim 
conhecer aqui no Barreiro, terra de grandes 
tradições”.

Já conhecia o Barreiro?
“Claro. Terra de grandes tradições. Estive cá há 
muito tempo, quando haviam os recitais de poe-
sia, num Bar. Coisas de outros tempos.”, recorda.

Os Transportes Coletivos do Barreiro lançaram o seu Livro come-
morativo do 60º Aniversário e apresentaram as novas fardas dos 
trabalhadores dos TCB - um dia simbólico, assinalar a aprovação a 
adjudicação da aquisição de 60 autocarros que vão renovar a frota.
“Uma Viagem Pelo Barreiro” é o título da obra da autoria de Bruno 
Vieira Amaral, uma edição que sublinhou Frederico Rosa – “mais 
do que a história dos TCB, descreve a História do Concelho, porque 
ambas se cruzam”.
O livro “Uma viagem pelo Barreiro” da autoria de Bruno Vieira do 
Amaral, mostra o papel dos TCB na sociedade Barreirense através 
de pequenas histórias narradas na primeira pessoa pelas pessoas 
que administraram, utilizaram e trabalharam e trabalham nos TCB.

O design da edição foi idealizado por José Mendes.
Uma passagem dos vários modelos de fardamentos desenhados 
pelo estilista Luís Carvalho, CONTOU com a colaboração dos pro-
fissionais dos TCB.
“Começa-se a vislumbrar o início de um novo paradigma dos TCB”, 
referiu João Pintassilgo, Vice-Presidente da CMB. 
“Todos sabemos das dificuldades que os TCB foram atravessando 
ao longo dos seus 61 anos”, referiu, salientando as dificuldades de 
entendimento da Administração Central ao nível das “compartici-
pações justas para os transportes públicos que, efetivamente, têm 
feito ao longo dos anos”.
Com a aquisição dos novos autocarros estão-se a reunir as con-
dições para “subir o nível de qualidade do serviço prestado”, disse 
João Pintassilgo.
Defendeu que os TCB podem alargar a área de atividade de modo a 
poder contribuir para uma maior vivência urbana, quer no Barreiro 
quer nos concelhos limítrofes, dando continuidade ao serviço que 
está sendo prestado ao concelho da Moita.
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Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro

«Ephemera é uma instituição notável»

Transportes Coletivos do Barreiro
Apresentação do Livro de Bruno Vieira 
Amaral comemorativo dos 60 anos

Num tempo em que o esquecimento é rápido, a comunicação é abundante e efémera é 
importante fundar as bases da nossa memória

Novas fardas em dia 
simbólico para os TCB  



No decorrer das Jornadas de Conservação e Reabilitação – 
JCORE 2018, na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
do Instituto Politécnico de Setúbal, Rui Braga, Vereador 
responsável pela área do Planeamento, referiu o problema 
não é trazer turistas de Lisboa para o Barreiro, o problema 
é saber se a cidade tem resposta.
Rui Braga recordou que o Barreiro está a 40 minutos do 
Saldanha, em Lisboa e a 20 minutos do Terreiro do Paço, 
esta realidade salientou proporciona “custos de contexto 
mais baixos que em Lisboa”.
O autarca referiu que, pela autarquia, vão ser apresentados 
à cidade, a curto prazo, projectos de “alojamento local” que 
“podem ser o gatilho” de uma regeneração para o Turismo.

Rui Braga sublinhou que por Lisboa passam, nos dias de 
hoje, 16 milhões de visitas por ano, e, desses cerca de 7.5 
milhões, dormem uma noite em Lisboa.
Neste contexto, considerou que é preciso desenvolver, 
no Barreiro, uma alavancagem que promova o turismo.
“Não é preciso muita estratégia para ter cá 1000 pessoas 
por dia”, disse.
Na sua opinião, disse que “o problema não é fazer investi-
mentos”, o problema é “saber se a cidade tem capacidade 
de resposta”.
Rui Braga referiu que a regeneração urbana e a revitaliza-
ção urbana “são os actores principais nesta estratégia”.
Este, afirmou, é o desafio da “nossa cidade” do “Barreiro”.

Rui Braga, vereador da área do Planeamento, apre-
sentou na reunião de Câmara a proposta de criação 
de um Regulamento de Horários, que foi aprovado 
por unanimidade.
A proposta poderá ter o seu Ante- Projeto concluído 
em Agosto de 2018.
Rui Braga, salientou que existem muitas reclamações 
por situações de ruído na noite.
O autarca referiu que o Regulamento poderá ser um 
instrumento para regular por zonas do concelho do 
Barreiro.
O Projeto visa estabelecer a existência de equilíbrios 
entre a atividade económica e o descanso das pes-
soas, sublinhou Rui Braga.
A documento aprovado em reunião de Câmara vai 
ter um período de discussão pública, sendo feito um 
apelo para o contributo de todos, quer empresários, 
quer cidadãos. 
Entretanto, enquanto o Regulamento não entra em 
vigor, Rui Braga, referiu a necessidade de ser exigido 
aos empresários da noite a colocação de limitadores 
de sons.
José Paulo Rodrigues, PSD, congratulou-se com a 
implementação deste projeto e expressou o dese-
jo que o mesmo se concretize – “o mais depressa 
possível”.
Rui Lopo, CDU, recordou que esta foi uma matéria 
abordada no final do anterior mandato e que foi ana-
lisada com o vereador Bruno Vitorino, PSD, que não 
avançou e ficou agendada retomar após as eleições.

O autarca referiu que este é um assunto difícil, aler-
tando que o problema do ruído, muitas vezes, não é 
pelos estabelecimentos, mas devido ao que acontece 
na rua – “este é um tema muito sensível”.
Considerou importante que se apontasse para Se-
tembro/ Outubro a discussão do Regulamento na 
Assembleia Municipal do Barreiro.
Neste contexto alertou para a necessidade de uma 
ampla discissão pública.
Sobre os limitadores de sons sublinhou que pode 
ser – “um tiro nos pés”.
Rui Braga. sublinhou que espera ver o anteprojeto 
concluído até ao mês de Agosto para que se inicie 
uma discussão nas freguesias.
A proposta foi aprovada por unanimidade.

No âmbito da programação da Feira Pedagó-
gica, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, 
realizou-se uma tertúlia tendo como tema: 
“A integração da Comunidade Guineense no 

Barreiro”.
Esta iniciativa inseriu-se no trabalho da aluna Nitche 
Pereira, do Curso de Turismo, da Escola Secundária 
Augusto Cabrita.

Ligar o Barreiro à Guiné
 
Nitche Pereira organizou este evento no contexto do 
seu trabalho de Curso, tendo por finalidade, promover 
uma reflexão sobre as relações do Barreiro com a Guiné, 
e, aprofundar pistas sobre caminhos de promoção do 
turismo na Guiné, para os barreirenses, e, promoção do 
turismo no Barreiro, para os guineenses.
A sua base de trabalho foi a definição de linhas estraté-
gicas de valorização do património do Barreiro, desta-
cando os seus pontos de «nicho de turismo»: Alburrica 
e seus moinhos de maré, a Igreja de Nª Sr.ª do Rosário, 
estabelecendo uma relação entre património cultural e 
natural; e, o Auditório Municipal Augusto Cabrita, onde 
disse, “há exposições e espetáculos de grande qualidade”.
Na Guiné, salientou a sua riqueza em património natural, 
destacando o Arquipélago dos Bijagós, o Parque Marinho 
João Vieira e a Região do Cachéu – “um dos locais que 
apresenta a história antiga da Guiné.

Uma questão de cultura e 
multiculturalidade

Mário Pereira, responsável pelo Curso de Turismo, na 
Escola Augusto Cabrita, salientou a coragem da aluna, 
por promover este debate, que se insere no seu trabalho 
final de curso – “foi uma excelente ideia”.
Recordou que desta forma liga as suas origens e a sua 
história ao Barreiro, sendo esta tertúlia um passo para 
aprofundar as relações dos guineenses com o Barreiro 
– “é uma questão de cultura e multiculturalidade.
Recordou que o Barreiro desde há muito está ligado à 
Guiné, pois ia lá buscar matérias primas.

Óleo «Fula» produzido no Barreiro 
com amendoim da Guiné

No decorrer da tertúlia trocaram opiniões, ouviram-se 
histórias da Guiné e dos guineenses.
João Gomes, recordou que no Barreiro existe uma fábrica 
de óleos, que produz o óleo «Fula», a matéria prima – o 
amendoim – durante muitas décadas foi exportado da 
Guiné – “destruíram plantações de arroz para plantar 
amendoim”
Foi referido que a CUF instalou, na Guiné, uma destilaria 
de óleo de Palma.
Recordaram-se nomes que se inscreveram na história do 
futebol nacional – Arnaldo e Bambo, oriundos da Guiné.

Vivem 2.700 guineenses no 
Barreiro e Moita 

Entre os concelhos do Barreiro e Moita, residem aqui 
nesta zona, cerca de 2.700 guineenses, foi sublinhado. 
Sendo cerca de 2.000 na Moita, e, na ordem dos 700 
no Barreiro.
No decorrer da tertúlia foi abordada a existência de di-
versas etnias na Guiné que marca a vida local, no plano 
cultural e politico.
Os Manjacas compõem a maior etnia, são a maior re-
ferência em Portugal, e, após a crise da troika, muitos 
partiram para França, onde são igualmente uma refe-
rência. Entre si, promovem uma cultura de interajuda, de 
solidariedade nas dificuldades, na doença ou na morte; 
de valorização da identidade cultural e linguística e de 
integração, ajudam quem chega a Portugal ou França, para 
que de forma mais fácil encontrar trabalho e consolidar 
a sua vivência na comunidade.   

Abrir as portas para trazer turistas 
da Guiné

“O importante é refletir como abrir no Barreiro as portas 
para trazer turistas da Guiné”, foi salientado.
Clara Soares, salientou que a Nitche Pereira, é uma aluna 
singular, uma lutadora, está aqui há três anos e não se 
fechou dentro de si, nem nas dificuldades de conheci-
mentos da língua, e, com este seu projeto quer fazer 
algo pela sua terra e pelo Barreiro.

Vivem 2.700 guineenses no Barreiro e Moita  
Aluna da Escola Augusto Cabrita 
quer ligar o Barreiro à Guiné
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O importante é refletir como abrir no Barreiro as portas para trazer 
turistas da Guiné e como levar turistas do Barreiro para a Guiné, estas 
foram as ideias base do debate que esteve na génese de uma tertúlia 
promovida no âmbito da Feira Pedagógica.

De acordo com o n.º4 e 5 do artigo 34-A do 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 
Particulares, publicado no diário da república através 
do Aviso n.º13887/2010 de 13 de julho, conjugado 
com o artigo 27.º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, na sua atual redação, torna-se público, 
que foi requerida na Câmara Municipal do Barreiro, 
alteração das especificações globais e individuais 
do Alvará de Loteamento n.º 1/99 denominado 
“Alvará de Loteamento Quinta da Vinha Grande - 
Gateiras”, designadamente:
Por Eduardo Miguel Cochicho Ameixa, contribuinte 
nº 209765070, no que se refere às características 
do lote n.º39 as quais passarão a ser as seguintes:
 • Junção dos 19 lotes previstos para atividades 
oficinais e industriais num único lote para 
equipamento escolar – Lote 39 a criar, alterando 
arruamentos e percursos pedonais existentes e 
introduzindo novos espaços de estacionamento, 
com um uso de Equipamento, compatível com o 
uso dominante da UOPG 44 do PDM Barreiro, que é 
habitação.
 • Não é alterada a área total dos lotes;
 • Não é alterada a área a integrar o domínio 
público do município.
 • A área de implantação total passa de 9.736m2 
para 11.201,00m2;
 • A área de construção total passa de 
35.665,00m2 para 38.630,00m2
O novo Lote 39 terá as seguintes características 
urbanísticas:
 – área do lote – 5.370,95m2
 – finalidade – Equipamento escolar
 – área de implantação máxima – 3.500,00m2
– área de construção máxima acima do solo– 
5.000,00m2
– número máximo de pisos – 3 acima da 
cota de soleira, +1 piso em cave (destinada a 
estacionamento e áreas técnicas, com 1.000,00m2)
 • Alteração do polígono máximo de implantação 
e introdução dum piso destinado a garagem em cave 
ao lote 11, com entrada para o veículo automóvel 
em rampa, a partir da rua das gateiras;
 • As áreas estabelecidas no Alvará de 

Loteamento para o lote 11, não são alteradas;
Por Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, 
contribuinte nº 170241408, no que se refere às 
características do lote n.ºs 11 as quais passarão a 
ser as seguintes:
O Lote 11 passa a ter as seguintes características 
urbanísticas:
 – área do lote – 294,60m2
 – finalidade – habitação
 – área máxima de implantação – 105,00m2
 – área máxima de construção s/ cave – 195,00m2
– área máxima de construção em cave para 
estacionamento – 105,00m2
 – número máximo de pisos acima da cota de soleira 
– 2
– número de pisos abaixo da cota de soleira – 1 para 
estacionamento c/ pé-direito máx. de 2.20m
 – número de fogos – 1
Mantém-se válidas todas as disposições constantes 
do Alvará de Loteamento n.º 1/99, que não se 
encontram alteradas pelo presente aditamento.
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 27º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
atual redação, a alteração da licença de operação 
de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer 
oposição escrita da maioria dos proprietários dos 
lotes constantes do alvará.
Nos termos dos supra citados preceitos legais, 
o projeto apresentado está sujeito a discussão 
pública pelo prazo de 15 dias, decorridos que sejam 
oito dias sobre a data da publicação do presente 
aviso, podendo ser consultado, juntamente com 
a informação técnica elaborada pelos serviços 
municipais, na Divisão de Gestão e Regeneração 
Urbana da Câmara Municipal do Barreiro, no Largo 
Alexandre Herculano, 85 - 1º, no horário das 9:00h 
às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, aí podendo 
também ser apresentadas, por escrito, reclamações, 
observações ou sugestões.
Câmara Municipal do Barreiro, 12 de Março de 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA
(Frederico da Costa Rosa)

Câmara Municipal do Barreiro
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

PUB

AVISO
5º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/99

Para trazer de Lisboa para o Barreiro
1000 turistas por dia não é preciso muita estratégia

Vai ser criado um Regulamento de Horários

Equilíbrios entre a atividade económica 
e o descanso das pessoas

Óleo «Fula» produzido 
no Barreiro com 
amendoim da Guiné



O momento ficou assinalado com o descerra-
mento de uma placa localizada no pórtico do 
parque empresarial Baía do Tejo, pelo Presiden-
te da CMB, Frederico Rosa, e pelo Presidente 
do Conselho de Administração da Baía do Tejo, 
Jacinto Pereira. 
Frederico Rosa sublinhou a importância de 
“aproximar os territórios que estavam mu-
rados ao centro da cidade, ficando assim mais 
próximos dos barreirenses”. E, desta forma, 
os barreirenses e a cidade ganham uma nova 
“zona lindíssima”. Segundo o autarca este é 
o primeiro passo para aproximar esses ter-
ritórios (como por exemplo os referentes ao 
património ferroviário) e colocá-los ao serviço 
dos barreirenses.
“Um dia especial para a Baía do Tejo e para o 
Barreiro” foram as palavras de Jacinto Pereira. 
Esta obra significa um “abraço definitivo do 
parque empresarial ao Barreiro e aos barrei-
renses”.
A requalificação ambiental e urbanística do 
Parque Empresarial faz parte da missão da 
Baía do Tejo, visando proporcionar “melho-
res condições de utilização do território aos 
clientes do Parque empresarial e à população 

do Barreiro”. 

Homenagem ao passado 
industrial do Barreiro e às 
memórias dos barreirenses 

Seguiu-se a inauguração da obra de VHILS, 
um mural, de grandes dimensões, com cerca 
de 150 metros, localizado numa das entradas 
do Bairro de Santa Bárbara, no Barreiro. A obra 
reflete a visão do artista sobre o território da 
Baía do Tejo, a sua história e sua importância 
na identidade e memórias dos barreirenses. 
Apesar do artista não ter estado presente, 
Jacinto Pereira transmitiu o ‘orgulho’ que VHILS 
sentiu ao criá-la. 

A nova Alameda, refira-se, está agora ajar-
dinada, passou a ter largos passeios para a 
circulação de peões, zonas verdes, com bancos, 
e um espaço próprio para pequenos espetá-
culos, enquadrado pelo mural de VHILS. 
No mesmo dia foi reaberta a circulação de 
trânsito na Rua da CUF que faz ligação à Rua 
da União. 

Rui Braga, vereador responsável pela 
área do Planeamento, sublinhou 
que este é um passo para melho-
rar as condições dos trabalhadores 

da autarquia e criar melhores condições para 
servir a cidade – “é um dia histórico”.
O autarca referiu que esta é uma coisa im-
portante “para nós” que “colocámos na ca-
beça resolver” quando ganhamos as eleições 
e salientou a importância da pareceria com o 
LIDL para concretizar este projeto.

Amento de Postos de 
trabalho

João Paulo Duarte, do LIDL, referiu que esta 
ação se insere na estratégia de melhoria de 
instalações para os colaboradores do LIDL e 
para os clientes.
Sublinhou que a mudança que se vai concre-
tizar insere-se num projeto de moderniza-
ção, onde se faz a aposta de contemplar nas 
lojas futuras as áreas sociais.
Recordou que todos os trabalhadores das 
atuais instalações vão ser transferidos para 
as novas e que se prevê um aumento de pos-
tos de trabalho.   
Recorde-se que o objetivo deste contrato 
é a transferência dos serviços operacionais 
da Câmara Municipal do Barreiro, que estão 
atualmente nas instalações do Nicola, para 
as atuais instalações do LIDL, na Quinta da 
Lomba, que vai construir e abrir novas insta-

lações na Quinta dos Arcos, ao lado da Escola 
de Santo André.
Por fim às indignas condições de trabalho

Frederico Rosa, presidente da Câmara Muni-
cipal do Barreiro, expressou a sua felicidade 
por estar a concretizar o processo que vai por 
fim às indignas condições de trabalho.
“Ninguém pode pensar tratar de uma cidade, 
sem tratar dos seus”, disse. 
“Isto não se faz com faixas, faz-se com ação”, 
acrescentou o edil.
Referiu que a abertura e o diálogo com o LIDL, 
neste processo, foi fundamental para estar-
mos aqui – “esta tem sido a nossa postura 
com todos”, para que se possa construir uma 
cidade mais resiliente e competitiva.

Esta não devia ser uma preo-
cupação do século XXI

O presidente da Câmara Municipal do Barrei-
ro, salientou a importância de estar a dar este 
passo – “digo isto de coração cheio” – por-
que as pessoas que dão tudo para a cidade, 
vão ter condições de conforto, para que se 
sintam como em suas casas.
“Esta não devia ser uma preocupação do sé-
culo XXI”, disse.
O edil sublinhou que este é um passo de uma 
nova era para as condições dos trabalhadores 
da Câmara Municipal do Barreiro.

Por fim às indignas condições de trabalho

Esta não devia ser uma 
preocupação do século XXI   
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Rua da União reabre ao público renovada

Apresentação pública do mural de VHILS
Após as obras de requalificação, a nova 
alameda da Rua da União foi inaugurada e 
reaberta à população e à circulação de trânsito 
entre o Barreiro e Lavradio.

Nas instalações do Nicola da Câmara Municipal do 
Barreiro, realizou-se a cerimónia de Assinatura 
do Contrato de Arrendamento entre o LIDL & 
Companhia e o Município do Barreiro.


