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Utentes de Saúde da Baixa da Banheira recebidos pela Ministra da Saúde

Há 13.804 Utentes sem médico de família
A Ministra da Saúde reuniu com os Utentes de Saúde da Baixa
da Banheira, sendo abordadas matérias já apresentadas por
via documental.
Confirmou-se oos dados sobre a situação do Centro de Saúde
da Baixa da Banheira, com 27.602 utentes inscritos; dos quais
13.804 Utentes sem médico de família.
Actualmente confirma-se a falta de 8 médicos de saúde familiar
e 8 enfermeiros.
Na reunião, ficou expresso o desejo que para além de serem
garantidos os recursos humanos, que as novas instalações do
Centro de Saúde sejam apetrechadas de todos os equipamen-

tos, de forma a permitir sua entrada em funcionamento, após
a conclusão da obra.
Considerou-se importante que sejam implementadas algumas
especialidades clínicas, nomeadamente - Psiquiatria, Estomatologia; Nutricionismo e Fisioterapia.
A reunião decorreu duma forma muito cordial, ficando a porta
aberta para o diálogo e contactos futuros.
“Parece que fomos tratados como gente”, sublinham os utentes,
referindo que este é mais um esforço que “deverá ser compensado”.

Moita - Manuel Miguel atleta do GAC da Baixa da Banheira

De campeão nacional de salto com vara a campeão
nacional de halterofilismo

. Foi o terceiro português a ultrapassar a altura de 5 metros no salto com vara
do Ginásio Atlético Clube da Baixa da Banheira
e já se sagrou campeão nacional no seu
escalão.
Manuel Miguel, nasceu no Alentejo, em Santo
Aleixo da Restauração, no concelho de Moura,
distrito de Beja.
Veio rumo à cidade grande, para residir na zona
da Amadora – “vim para aqui miúdo” – refere.
Campeão nacional pelo Benfica e pelo Sporting

Manuel Miguel, integrou as equipas de
atletismo do Sport Lisboa e Benfica e do
Sporting Clube de Portugal, na modalidade de
salto com vara, tendo conquistado ao serviço
dos dois clubes títulos de campeão Nacional.
Actualmente integra a equipa de Halterofilismo

Aos 17 anos, numa brincadeira, foi ao Benfica
participar nos Torneios de Captação – “viram
que eu tinha jeito, efectivamente tinha. Eu já
via a prática da disciplina de salto com vara na
televisão e gostava. E foi assim que comecei
...”, recorda.
No ano de 1970 começou a sua prática
desportiva no Sport Lisboa e Benfica, e, a
partir daí marcou uma presença regular na
modalidade, até ao ano de 1987.
Foi campeão nacional quer pelo Sport Lisboa
e Benfica, quer pelo Sporting Clube de

Portugal, clubes que representou nas mais
diversas provas, nomeadamente em Taças dos
Campeões Europeus – “estive presente quer
pelo Benfica, quer pelo Sporting”.
“Fui o terceiro português a ultrapassar a altura
de 5 metros, no salto com vara”, refere.
Era o amor à camisola
Aos 22 anos, após o casamento, veio residir
para a Baixa da Banheira. Na época trabalhava
na Setenave, em Setúbal, residia na margem
sul e treinava em Lisboa.
Um tempo em que, após o dia de trabalho,
arrancava para Lisboa, para treinar no Estádio
da Luz – “eram grandes os sacrificios, era
o amor à camisola. Sair do Trabalho, ir para
Lisboa treinar, chegar a casa descansar, para
no outro dia ir trabalhar. Era grande o sacrifico
que eu fazia, mas gostava muito da disciplina
de salto com vara. Valeu a pena”, sublinha.
“Quando fiz as minhas melhores marcas
na modalidade já morava aqui na Baixa da
Banheira”, acrescenta.

Não vim para aqui a pensar ser campeão
Encontrámos Manuel Miguel, ali, no GAC –
Ginásio Atlético Clube da Baixa da Banheira,
no decorrer da apresentação da Sala de
Halterofilismo, renovada com o trabalho
voluntário e o apoio das autarquias.
“Eu já conhecia o Silvestre e esta malta do
halterofilismo, já há alguns anos. Um dia vim
até com ideia de fazer uma musculaçãozinha.
O que eu queria era manter a forma. O
Silvestre incentivou-me a praticar halterofilia.
Ganhei o vicio, e, já fui campeão nacional na
minha categoria de veterano, com 65 anos.
O Halterofilismo é uma disciplina que faço,
juntando o útil ao agradável, pratico para
manter a actividade fisica. Não vim para aqui
a pensar ser campeão, mas quando ganho no
meu escalão, isso já é bom”, refere.
Uma conversa ocasional. Uma memória. Uma
estória.
S.P.
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João Novelo dá nome à Sala de Halterofilismo do GAC

Um espaço renovado pela acção do voluntariado

O

Ginásio
Atlético
Clube da Baixa da
Banheira, inaugurou a Sala de Halterofilismo, após a
realização de obras e diversos
melhoramentos, que foram concretizados com o trabalho voluntário de atletas, técnicos, dirigentes,
amigos e familiares, com o apoio
da Câmara Municipal da Moita e
União de Freguesias da Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira.
Silvestre Fonseca, o veterano da
modalidade, antes da cerimónia protocolar, expressava a sua
alegria “pela mudança radical” que
se concretizou naquele espaço”,
e sublinhava – “foi tudo feito com
trabalho voluntário”.

1973, tinha então 13 anos.
Diamantino Patarata, do Conselho Directivo, recordou que João
Novelo, foi várias vezes campeão
nacional, individual e por equipas,
com as cores do GAC, e, representou Portugal em vários campeonatos internacionais da Europa e
do mundo, onde obteve 1 medalha
de ouro, 4 de prata, 2 de bronze
e um quarto lugar. Foi recordista
nacional em vários escalões.
João Novelo é treinador do GAC
desde 1978, função que ainda
exerce no clube. Actualmente, é
o halterofilista com mais anos de
actividade a nível nacional e com
maior número de participações
em provas.

Sala de Halterofilismo João Novelo

De forma voluntária realizar as
obras

O Conselho Directivo do GAC –
Ginásio Atlético Clube decidiu
atribuir à Sala de Halterofilismo
o nome de - João José Gomes
Novelo Santos, que iniciou a sua
actividade desportiva no GAC, em

João Novelo, emocionado, agradeceu a homenagem que lhe
foi prestada e, na circunstância,
agradeceu aos atletas, dirigentes,
amigos e familiares que de forma
voluntária se entregaram a realizar

as obras na sala, que passou a ter
óptimas condições para o treino,
box de musculação e balneários.
Uma modalidade olimpica
Vítor Barata, presidente do Conselho Directivo, salientou que o
trabalho realizado na renovação
da sala é um exemplo da forma
de estar dos banheirenses, que
nunca desistem, que unem vontades para fazer obra – “estamos
habituados a lutar para conseguir o
que queremos”, e, neste contexto
recordou, entre outras conquistas
a luta pelo Centro de Saúde.
Referiu o trabalho que tem sido
realizado pelos actuais corpos
sociais, para manter vivo e coeso
o clube, e, lançou o apelo para que
todos participem nas eleições que
vão realizar-se no próximo dia 30
de Novembro, recordou que, apesar das coisas não “terem sido
fáceis”, de novo foi apresentada
uma lista candidata para dar continuidade à vida do clube.
Por outro lado, anunciou que a
GAC, o Luso do Barreiro e uma
associação de Grândola estão a
desenvolver esforços para que
a Federação de Halterofilismo
retome a sua dinâmica – “esta é
uma modalidade olimpica e tem
que voltar”, disse.
Sente-se mais amor às coisas
Nuno Cavaco, Presidente da União
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira agradeceu
a todos pelo trabalho realizado na
melhoria das condições da secção
de halterofilismo.
Rui Garcia, Presidente da Câmara
Municipal da Moita, recordou que o
halterofilismo é das modalidades
com mais tradição no GAC, uma
modalidade que ao longo dos anos
tem atingido excelentes resultados quer a nível nacional e internacional.
A propósito da obra realizada, com
trabalho voluntário, sublinhou que
a história do Ginásio tem sido feita assim, as transformações são
feitas com o trabalho voluntário
dos sócios, dos atletas – “nunca
foram os apoios que determinaram
as mudanças”.
Referiu que essa entrega voluntária nas mudanças contribui para
que as obras sejam mais sentidas
e que se tenha – “mais amor às
coisas”.
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Mais de 300 corações a bater num acto solidário

«Alumbramento» uma visão do mundo
feita de arte e de afectos

O

Forum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira,
foi pequeno para receber a onda
de solidariedade com a CERCIMB,
gerada em torno do evento de lançamento do “livro solidário” - «Alumbramento»,
com textos de Manuel João Croca e Maria Laura Martins, inspirados nas fotografias de João
Ramos.
Eu sou porque nós somos
Maria Laura Martins, salientou como é bom sentir
que há pessoas que caminham de mãos dadas
pelo outro, num mundo cada vez mais sem actos
solidários.
Referiu que o «Alumbramento» é um livro solidário, fruto de um sonho a três, que passou
a ser um sonho a muitos, um sonho no qual a
CERCIMB – “acreditou em nós”, cujo trabalho
começou em Fevereiro deste ano, num projecto
que envolveu toda a comunidade, onde todos
sentiram que – “eu sou porque nós somos”.
Uma obra feita de amor
Joaquim Caetano, autor do prefácio da obra, sublinhou que esta é uma obra “feita de amor”,
com textos feitos à flor da pele que nascem de
fotografias que espantam, num encontro com
o rio, a natureza, um projecto colectivo marcado
de afectos.
Mais de 300 corações a bater aqui nesta sala
João Ramos, autor das fotografias, sublinhou que
todos deram um contributo para o nascimento
desta obra e o exemplo maior é a presença de
mais de 300 corações a bater aqui nesta sala
neste acto solidário.

Recordou que no livro, existem páginas em branco
que são um convite à criatividade, para que cada
leitor escreva, ele mesmo, os seus sentimentos
após folhear as páginas, a forma como sentiu
as fotografias.
Nenhuma pessoa sobrevive sem amor
Manuel João Croca, referiu que o livro «Alumbramento» é um projecto solidário, feito com afecto
e amor para a CERCIMB, uma obra que recebeu
o carinho de muitos, desde todas as juntas de
freguesia do concelho da Moita, assim como da
Câmara Municipal da Moita e do Barreiro.
Referiu que na vida toda a gente precisa precisa de amor, porque nenhuma pessoa sobrevive
sem amor.
Salientou que a edição deste livro é um exemplo
como o concelho da Moita acredita nos valores
da solidariedade, no amor e fraternidade.
Uma visão do mundo feita de arte e de afectos
Elizabete Ferreira, presidente do Conselho de
Administração da CERCIMB, recordou o muito
trabalho de voluntariado que é realizado em
torno da CERCIMB, que demonstra o poder da

solidariedade, essa, que transforma as palavras
em acção, exemplos de como os actos de inter-ajuda dão significado ao humanismo e a uma
visão do mundo feita de arte e de afectos.
Referiu, como exemplo, este projecto da edição
do livro «Alumbramento».
Uma equipa que tem o coração do tamanho do
mundo
Vivina Nunes, Vereadora da Câmara Municipal da
Moita, referiu que é caracteristica do concelho da
Moita sermos solidários, salientando que existem outras instituições que podiam receber esta
mesma solidariedade promovida pelos autores
desta obra, afirmou que – “a CERCIMB foi muito
bem escolhida”, porque é uma instituição que “faz
um trabalho incalculável, aquela casa é mágica”.
Recordou, com emoção, que foi ali que iniciou
a sua vida profissional, uma instituição onde
“aprendi muito”, onde funciona uma equipa que
tem o coração do tamanho do mundo – “há muito
amor naquela casa”.
Salientou as apreensões que trazia dentro de si,
quando entrou na CERCIMB, e, disse, como ao
longo da vida, nunca esqueceu o conselho que,
a Mercês, lhe deu no momento do acolhimento

Disse-me que para realizar o meu trabalho, aqui,
só se precisas de uma coisa – “Basta seres tu!”.
Um momento cultural para guardar na memória
O lançamento do livro «Alumbramento» proporcionou um momento cultural que, de facto,
aqueles que tiveram o privilégio de assistir vão
guardar na memória, desde a voz melódica e
musicalidade de Helena Madeira, passando pela
doçura dos textos-poéticos dos autores do livro,
ditos por Bárbara Vicente e Margarida Sousa, foi,
uma tarde de emoção, ternura e amor. Sentiu-se
no coração, nos olhos brilhantes e vivos de humanismo. A emoção foi ao rubro com a actuação
do grupo de dança da CERCIMB.
Exposição fotográfica
A exposição fotográfica com o mesmo nome Alumbramento - estará patente ao público até
14 de dezembro, na Galeria de Exposições do
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa
da Banheira.
S.P.

Reportagem

4

JUL-DEZ 2019

Rui Garcia, Presidente da Câmara Municipal da Moita

Queremos preservar o património da cultura
ribeirinha de forma viva
. Um produto turistico importante

O

IV Encontro de Culturas
Ribeirinhas, tendo como
tema de reflexão a construção naval tradicional,
promovido pela Câmara
Municipal da Moita, uniu representantes de diversos pontos de Portugal e
Espanha.
“Estes encontros não têm data marcada, mas não vai demorar muito tempo
que não façamos o próximo”, referiu ao
jornal «Rostos», Rui Garcia, Presidente
da Câmara Municipal da Moita.
Opção estratégica de preservação do
património
Nas suas declarações, Rui Garcia sublinhou que a realização regular dos
Encontros de Culturas Ribeirinhas, são
o resultado de – “uma opção politica
estratégica de preservação do património, da importância das politicas
culturais ligadas à cultura ribeirinha, de
tudo o que tem a ver com as origens
do povoamento do nosso território”.
Queremos os barcos a navegar
“Nós somos um concelho onde as nossas raízes mais remotas estão ligadas
ao rio, ao tráfego e ao transporte fluvial,
foi essa a origem e foi essa a principal
actividade económica, até aos inicios
do século XX, e, portanto, nós temos
uma aposta grande de preservar este
património, mas queremos preservá-lo de forma viva, queremos o Tejo vivido, queremos os barcos a navegar,
queremos que a construção naval em
madeira tenha continuidade”, sublinhou
Rui Garcia.
Não estamos sozinhos
“Sabemos que não estamos sozinhos
nesta cultura de preservação das actividades ribeirinhas, porque esta cultura
está disseminada por diversos pontos
do território do país que, como nós, vivem problemas semelhantes.
Estes encontros servem também

para isso, para nós trocarmos experiências, termos contactos com outros,
conhecermos projectos que se realizam
noutros locais, e, percebermos todos
juntos como podemos encontrar os
melhores caminhos.
Desta vez, tivemos a presença de projectos portugueses, de outros municipios, nomeadamente de Vila do Conde,
Murtosa, Estarreja e Sesimbra, como
tivemos a presença de representações
de Espanha, vindas do País Basco e da
Galiza, que nos apresentaram projectos
muito interessantes neste âmbito de
preservação das técnicas de construção naval e de manter vivos os barcos
tradicionais”, disse.
Continuar a ter a construção
em madeira
“No encontro deste ano o tema central
foi a construção naval, a importância de
preservar as técnicas, não só do ponto
de vista da memória, mas preservá-las como factos vivos. A importância
que continuam a ter a construção em
madeira, por exemplo, um dos aspectos
realçado no colóquio do encontro, foi
que os barcos de madeira, são barcos
do ponto de vista ambiental, do ponto
de vista da sustentabilidade, não têm
comparação com outros construídos
à base de fibras e produtos sintéticos.
Nós precisamos de olhar para a construção de barcos em madeira de outra

forma, não como uma coisa artesanal
e antiga, mas sim como um método
moderno, de termos embarcações
duradouras e ambientalmente sustentáveis.”, sublinhou o autarca.
Um produto turistico importante
“Este encontro mostrou que sobre esta
matéria há vários caminhos, através dos
exemplos que foram apresentados, por
Vila do Conde, ou por Sesimbra, embora neste caso com uma vertente mais
museológica, mas, em ambos os casos,
experiências ligadas a uma actividade
que continua a ter uma grande importância na actividade económica nesses
concelhos, que é a pesca, registam a
importância de ter barcos de pesca, alguns ainda em madeira, e, com a construção de barcos para a frota pesqueira,
ainda é economicamente viável, nestes
concelhos há essa preocupação com
a construção naval.
Mas, noutras zonas, como nós no
estuário do Tejo, ou como os nossos
convidados da Ria de Aveiro, essa actividade económica já não existe, o que
existe, hoje, é um lazer e a possibilidade
de ser uma actividade desenvolvida
como um produto turistico importante, e, estão a ser dados passos nesse
caminho, nestes casos, quer nós, quer
a Ria de Aveiro, a questão da construção naval apresenta as mesmas dificuldades, quer de captar jovens para

aprender os oficjos, quer dificuldade
de ter sustentabilidade económica
nos estaleiros, porque o mercado está
reduzido, e, neste casos é dificil manter. No entanto, alguns caminhos vão
sendo apontados com a colaboração
indispensável das autarquias, com as
formas associativas entre os próprios
estaleiros – o exemplo que veio da Galiza – e, aquilo que se percebe é que
há muitos caminhos que vão sendo
desbravados”, referiu Rui Garcia.

cilmente se atraia jovens.
Mas, com o investimento no interesse da sustentabilidade e das garantias
que pode dar através da participação
e envolvimento das autarquias, provavelmente podemos encontrar algumas
soluções.
Foi isso que vários municipios, neste
encontro, trouxeram ao divulgar as
suas experiências, caso da Murtosa,
Estarreja, Sesimbra, a própria Moita.”,
salientou.

Proporcionar cursos de formação

Manter este património vivo

“Aqui, no estaleiro de Sarilhos nós temos procurado, quer através do Instituto de Emprego e Formação Profissional,
quer através de Escolas Profissionais,
temos procurado encontrar possibilidades de serem proporcionados cursos
de formação, seja de curta duração,
seja mais longa, que formem pessoas
nos oficios, na carpintaria naval e na
construção.
Não é um caminho fácil, exactamente porque as saídas profissionais são
escassa, por isso, não é área que fa-

“Este encontro permite percebermos
que não estamos sozinhos nesta nossa
luta por preservar esta cultura e este
património, que há projectos muito
interessantes a serem desenvolvidos
em vários pontos, percebemos que há
uma troca de experiências e aprendizagem a fazer, ficaram ideias e pistas
para continuarmos a aprofundar o que
temos vindo a fazer e criar condições,
de facto, para que este património se
mantenha vivo.”, salientou o Presidente
da Câmara Municipal da Moita.
PUB
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Carlos Moreira, Presidente da Direcção dos Bombeiros Voluntários do Barreiro

É necessário fazer uma ampliação do Quartel
Terceira Travessia do Tejo, a ponte para o
Seixal - a pedonal e a rodoviária - essenciais
para Barreiro volte a ser uma centralidade.

“A

sociedade
tem que olhar
de outra forma para os
bombeiros e
percepcionar o trabalho que eles
fazem, tem que conhecer melhor
os bombeiros, porque isso ajuda a
desenvolver a cultura de protecção
civil”, refere Carlos Moreira.
Carlos Moreira. Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Barreiro,
em conversa com o jornal «Rostos»
faz uma abordagem desta sua nova
vivência associativa.
“Os primeiros tempos numa função
são aqueles que se aprende mais,
é o tempo que interiorizamos mais
da própria organização, de todas
as pessoas, e, também, aquele
que procuramos lançar medidas
novas. Estes primeiros meses têm
sido de muita aprendizagem. Têm
sido meses de implementar medidas
de gestão, que foram colocadas no
nosso programa eleitoral.
Posso dizer que tenho vivido momentos muito felizes neste trabalho”, salienta Carlos Moreira.
Há um subfinanciamento aos bombeiros
“Tenho vindo a conhecer a realidade
dos bombeiros. Apesar de ter sido
membro dos Corpos Gerentes, tinha menos contactos com a essa
realidade.
Conhecer a realidade dos Bombeiros permite perceber que não é um
chavão, afirmar que há um subfinanciamento aos bombeiros, porque ele
existe efectivamente.
Neste momento a convicção que tenho, é que é preciso mais dinheiro
para que hajam melhores equipamentos, para melhores viaturas,
para equipamentos de protecção

individual, para servir melhor as
populações”, salienta o presidente
da Direcção dos Bombeiros Voluntários do Barreiro.
É real o lema vida por vida
“Nestes meses, passei a conhecer
melhor o altruísmo dos bombeiros.
Viver o dia-a-dia permite perceber
como é que as pessoas que vivem
a vida de bombeiros voluntários, o
fazem, fazendo para servir os outros de forma abnegada e colocando
muitas vezes em risco a própria vida,
para salvar pessoas e bens. É real o
lema vida por vida.”, sublinha.
Principal dificuldade a questão financeira
“As principais dificuldades que
encontrei, na corporação, foram as
dificuldades financeiras, que motiva
que não consigamos dar respostas
a muitos problemas. Por exemplo, ao
nível administrativo, era necessário
dar mais formação aos trabalhadores, e, ter condições de chegar mais
longe quer ao nível de formação,
quer ao nível do que pagamos aos
bombeiros.
É portanto, a principal dificuldade a
questão financeira”, refere.
É necessário fazer uma ampliação
do Quartel
Carlos Moreira, recordou que os
Bombeiros Voluntários do Barreiro
têm um quartel, com quase 20 anos,
que necessitava de ser ampliada.
“Foi um trabalho notório desenvolvido por outras direcções, que levou
à construção deste novo quartel,
que, quero saudar, nomeadamente ao Manuel António Lourenço e o
Major Nortadas, que realizaram um
trabalho notável”, afirma.

Há um
subfinanciamento
aos bombeiros
“O tempo foi passando, hoje é necessário fazer uma ampliação do
Quartel, criar melhores condições
para os nossos bombeiros. Apesar
de termos camaratas para homens
e para mulheres, hoje, há um maior
número de mulheres nos bombeiros,
mas, era importante criar melhores
condições.
Temos um projecto feito. Temos
que ver o momento oportuno que
hajam candidaturas europeias que
nos permita fazer esta desejada e
necessária ampliação do Quartel.
Neste momento é, cada vez mais,
uma grande necessidade”, salienta.
Relações com a Câmara são cordiais
“As nossas relações com a Câmara
Municipal do Barreiro, assim como
com todos os órgãos autárquicos,
são cordiais.
Como referi, há um deficit de verbas.
Mas, vamos colocando os nossos
problemas, e, mantemos relações
cordiais”, salienta.
Motor de uma cultura de protecção
civil
Carlos Moreira, refere que os bombeiros são um motor da cultura de
protecção civil na comunidade, pelo
trabalho que desenvolvem junto da
população, pelas acções de formação que promovem, pelas acções que
realizam nas escolas.
“Os bombeiros são o motor de uma
cultura de protecção civil que, eu
acho, a sociedade tem que desenvolver. A sociedade tem que olhar
de outra forma para os bombeiros
e percepcionar o trabalho que eles
fazem, tem que conhecer melhor
os bombeiros, porque isso ajuda a
desenvolver a cultura de protecção
civil”.

Tenho um grande gosto por ser
dirigente
Carlos Moreira, comenta que a
função que exerce é exigente – “é
preciso equilibrar o espaço que dou
ao trabalho, aos bombeiros, à família.
Tenta-se equilibrar, procurando em
todos os momentos possíveis dar
tempo para a família e aos bombeiros, por vezes, resolvendo situações
pelo telefone ou n a hora de almoço.
Vai-se equilibrando”.
“Tenho um grande gosto por ser dirigente associativo, porque é uma
forma de fazer coisas para o colectivo. Recebi isso do meu pai.
É nesta perspectiva de fazer para o
colectivo que participo, assim como
participei na vida autárquica.
Em tudo o que faço, há uma trave
mestra, é o gosto que tenho por fazer
coisas para o colectivo, e, é o meu
amor ao Barreiro”, refere.
Barreiro volte a ser uma centralidade.
“Quando olho para o Barreiro, o
que penso, nos dias de hoje, é que
é preciso continuar a lutar para que

o Barreiro tenha infraestruturas, que
permitam o seu desenvolvimento.
Essas infraestruturas, para mim,
as essenciais e necessárias são a
Terceira Travessia do Tejo, a ponte
para o Seixal, quer a pedonal, quer a
rodoviária, pois, são essas infraestruturas que permitem que o Barreiro volte a ser uma centralidade.
Depois, temos uma grande área de
indústria e de serviços no território
da Baía do Tejo, que permitiria fazer
o desenvolvimento e o progresso
do concelho.
O Barreiro tem que ter isto para crescer, não há outra forma de crescer,
continuo a acreditar, o Barreiro tem
que ter estes instrumentos para se
desenvolver”.
O melhor sitio do mundo
“Continuo a olhar para o Barreiro
com os olhos de sempre, os olhos
que tinha desde miúdo. Para mim
é o melhor sitio do mundo e será
sempre o melhor sitio do mundo,
salienta no final da nossa conversa.
S.P.
PUB
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Lina Soares

Viagem pelas memórias – as tradições
e as raízes que fazem a vida e obra

N

uma Iniciativa que conta com o apoio do Jornal «Rostos»,
tem vindo a decorrer na Biblioteca Municipal do Barreiro o
Ciclo de Encontros « O Autor e os livros», com o objetivo
de divulgar os autores barreirenses e as suas obras.
Esta iniciativa dinamizada no âmbito de uma «Tertúlia de
Escritores e Autores» do Barreiro, nascidos ou aqui residentes, tem por
finalidade aproximar os autores da comunidade. O último encontro em
Novembro, na sala Multiusos da Biblioteca Municipal do Barreiro, o encontro foi com Lina Soares.
Gosta imenso de literatura e história
Lina Maria Soares, nasceu em 1958, no Barreiro. Iniciou a sua atividade
como docente em Portel, no ano de 1981. É licenciada em Línguas e Literatura Modernas e concluiu o Mestrado, no ano de 1995, tendo como
temática a Idade Média. Iniciou o seu projeto de doutoramento e Literatura e Cultura Portuguesa.
Sublinha que gosta imenso de literatura e história, sendo Investigadora
na Universidade Nova.
É membro da Associação Internacional de Paremiologia e foi convidada
para ser membro da Sociedade Portuguesa de Geografia.
O som dos cascos dos cavalos da GNR
Tem publicada um vasto conjunto de obras. Em 2003 foi coautora da
obra – santuário de nª Srª de Brotas”. O seu primeiro romance «O cavaleiro e a Moura», foi publicado em 2004, uma obra que é metade his-

tória, metade ficção.
No ano de 2008, publicou o livro «Por ti canto, meu Barreiro», onde recorda as suas memórias, desde os dias que acordava a escutar os som
dos cascos dos cavalos da GNR, pelas ruas da vila operária; ou a “viúva
que levava as pessoas, todos os que diziam alguma coisa contra o governo eram levados”.
Uma obra com memórias de infância, “a carroça que apanhava os cães”,
e os homens da sua família que ajudaram o Barreiro a crescer. Um Barreiro que cresceu com a CUF, com os Caminhos de Ferro e com a Bomfim
– a empresa de eletricidade.
Ódio contra a mulher na Idade Média
Outras obras foram sendo editadas, em 2009, «São João e São Martinho» e «Motivar para Mudar», coautora com Maria João Quaresma.
Em 2010, «Sob olhar da deusa»; em 2011, »Teu mar e meu deserto», e,
foi coautora da obra «Os meses em provérbios»
Em 2109, publicou «Memórias do meu rio» e foi reeditado o livro «Sob
olhar da Deusa», uma obra que faz uma abordagem do feminino – “
deusa que há em cada mulher”.
Tem imensos artigos publicados, em torno de matérias ligadas ao seu
interesse pela história e pela Idade Média, nomeadamente «O mito de
Inês de castro», «Os franciscanos em Portugal», «O Culto de Maria»
- “surgiu como resposta ao ódio contra a mulher que existia na Idade
Média, que não aceitavam a mulher como seres iguais, eram bruxas e
existiam um domínio da misoginia”, refere Lina Soares.

Bocage converteu-se no final da sua vida
Em 2015, publicou um trabalho sobre «O anti clericalismo de Bocage»,
no âmbito das comemorações dos 250 anos do nascimento do poeta
sadino.
Recordou que Bocage, no final da sua vida converteu-se, acreditava que
«não estamos sós» e que «existe algo para lá, ele fala de Deus».
Neste momento está a escrever um livro «Bocage e o rio Sado», uma
obra onde vai estabelecer uma relação entre o poeta, o rio Sado, da
nascente à foz e a sua musa «Marília».
Da Idade Média ao imaginário, as memórias, o mar e o rio
Lina Soares, salientou os temas dominantes que integram as suas
obras e a sua investigação- a história local do Barreiro, onde estão as
suas recordações de infância e adolescência; a história da literatura medieval; o imaginário – mitos, ritos e lendas tradicionais; o mar e o rio – a
saudade e o amor.
Durante a sessão foram vividos momentos musicais com a colaboração do Grupo «Animae Vox», do qual Lina Soares faz parte desde o ano
2001.

Jorge Fagundes

Uma viagem por dentro do amor, saudade e esperança
o meu pai nunca se acostumou ao clima, nem aos
costumes da terra”, referiu.
Recordou que em plena guerra mundial, que em
Portugal havia racionamento, ali, “não havia racionamento, porque todos tinham o seu quintal e fabricavam o seu pão”.
O racionamento no Barreiro
Chegou mais um tempo de mudança. Seu pai pediu
a transferência para o Barreiro, anda em tempo da
Guerra Mundial, e, aqui, sentiu a diferença – “havia
racionamento, dois papo secos por cabeça”.
Tinha 8 anos quando chegou ao Barreiro – “começava a última e a minha mais prolongada etapa”.
Foi residir na Quinta da Lomba, numa casa ao lado,
da bomba do Albino Macedo. Frequentou a Escola
Nova da Verderena onde concluiu a 3º classe.
“Quando lia eu trocava os bês pelos vês. Era sempre uma risada na sala”, recordou.
A 4º classe concluiu com o professor Raposo.

A

Sala Multiusos recebeu o encontro
com Jorge Fagundes, integrado no Ciclo «O Autor e o livro» que tem vindo
a decorrer numa iniciativa conjunta da
Biblioteca Municipal do Barreiro, a Tertúlia de Autores de Escritores e Autores do Barreiro,
que conta com o apoio do jornal «Rostos».
Da Madeira a Cabeceira de Bastos
Jorge Fagundes recordou que nasceu na Ponta do
Sol, na ilha da Madeira,onde seu pai era trabalhador da Repartição de Finanças. Aos 5 anos, com a
deslocação do seu pai para Cabeceiras de Bastos,
foi viver para essa terra – “uma terra lindíssima que
me marcou muito, foi ali que aprendi a ler, a escrever e a contar”.
“Era uma terra onde nevava três vezes por ano e

Melhor aluno do Barreiro
Foi um dos alunos que frequentou a Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva – “com o ordenado do meu pai não dava para ir para o Liceu, em
Setúbal”.
Recorda que foi um belíssimo aluno- “eu era um
aluno dos quadro de honra”.
No ano de 1954, foi agraciado como o prémio de
melhor aluno do Barreiro, atribuído pela Câmara
Municipal do Barreiro – “foram 500 escudos, com
os quais abri a minha primeira conta bancária”.
Da Loja do Antunes à CUF
Viveu no Alto do Seixalinho. Nos anos de 1953 e
1954, trabalhou na « Loja do Antunes», onde havia
de tudo um pouco, de taberna, a mercearia e roupas.
Recorda que para a CUF, eram quase sempre os
filhos dos trabalhadores da empresa que lá eram

colocados, quando concluíam os cursos industriais
ou comerciais.
Aos 17 anos, por ser um bom aluno, foi convidado
para trabalhar na CUF, onde começou como «Praticante de Escritório».
Esta foi a empresa da sua vida, de onde saiu, após
38 anos ao serviço da empresa, já no tempo da
Quimigal, quando exercia a função de Advogado no
serviço de Contencioso.
“Saí para exercer advocacia a tempo inteiro”, refere.
Jorge Fagundes, concluiu a sua licenciatura em Direito, trabalhando e estudando à noite.
Pela vida associativa
Recordou a sua actividade civica, como dirigente
associativo. Durante 19 anos foi director do Futebol
Clube Barreirense, integrou a Comissão Administrativa que construiu o Ginásio – sede.
Foi presidente da Mesa da Assembleia Geral do
Grupo Desportivo «O Ciclismo», e, também da
SDUB «Os Franceses».
No mundo da imprensa regional
Recorda que o gosto pela escrita foi-lhe despertado por dois professores na Escola Alfredo da Silva
– Professor Venâncio e Professora Matilde Rosa
Araújo, escrevendo para os «jornais de parede».
Depois começou a colaborar com o Jornal do Barreiro, onde exerceu o cargo de administrador, com
o Jornal Daterra e com o jornal «Rostos».
Foi um dos editores da revista «CRL», criada por
um conjunto de pessoas – do PCP, PS e PSD – que
foi recebida com hostilidade pelo PCP – “eles mataram a revista”.
Recordou a sua participação na Rádio Sul e Sueste,
onde editou o programa «Brisas e Nortadas« e um
programa, pago e patrocinado pelo Ministério da
Justiça.
Viver a cidadania

Foi distinguido como «Rosto do Ano – Veterano»,
distinção que visa reconhecer um contributo de um
cidadão ao longo da sua vida para a valorização da
cidade e da cidadania. Foi, igualmente, «Rosto do
Ano do Rostos«, uma referência ao seu contributo
como colaborador voluntário no jornal «Rostos».
Dá aulas na UTIB, sobre aspectos de justiça e biografias de antigos barreirenses.
Foi vereador da Câmara Municipal do Barreiro e
deputado municipal e metropolitano, eleito pelo
Partido Socialista. Foi candidato a deputado à Assembleia da República, em lugar elegível, no acto
eleitoral liderado por Almeida Santos, no qual o PS
obteve dos seus mais baixos resultados. Não foi
eleito. Foi dirigente distrital do PS e integrou a Comissão de Jurisdição.
Da prosa à poesia
Em Abril de 1976, conquistou o prémio do conto, no
concurso do Diário de Noticias - «Abril...cem palavras».
“Sempre escrevi prosa, até que me deu para escrever poesia”, sublinha .
Em 1974 começou a escrever poesia, alguns desses seus poemas, estão, no seu primeiro livro
«Dois Suspiros«, editado em 2015.
Em 2017, editou «O sonho permanece», e, em
2018, editou «Sonhos...e ilusões».
Divulgou que em Novembro, deste ano, vai lançar o
seu primeiro livro de contos.
Amor, saudade e esperança
Jorge Fagundes, sublinhou que os seus livros de
poesia são marcados por uma «trilogia» - amor,
saudade e esperança.
Quando se escreve há alguma coisa de nós que
passa para o que nós escrevemos. Nos meus poemas está muito da minha vida”, referiu.
“Está ali a saudade da minha mãe. Está ali o meu
amor. Está ali a minha esperança de ter uma vida
digna”, disse.
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SOS Bicharada - Associação do Barreiro

Voluntariado mantém gatil que recolhe 160 Gatos
Despesa mensal superior a 1000 euros

A

«SOS Bicharada - Associação de
Defesa Animal do Barreiro» foi
fundada no dia 22 de Novembro
de 2002.
Inicialmente os membros da associação faziam acolhimento dos gatos nas
suas próprias casas ao mesmo tempo que
procuravam promover a adopção.
Hospital do Barreiro e a «invasão» dos gatos
Posteriormente quando o Hospital do Barreiro
viveu o problema de uma «invasão» de gatos
nos pátios e na cobertura, a SOS Bicharada Associação de Defesa Animal do Barreiro foi
convidada, pela Câmara Municipal do Barreiro,
a colaborar na resolução do problema. A associação recolhia os gatos e a autarquia fazia as
esterilizações.
Por fim, recorda Cristina Nogueira, a autarquia
findou a sua colaboração na esterilização –
“fomos nós que continuámos esse trabalho”.
A associação funcionou nas instalações do
Hospital durante alguns anos, mas, em sequência do fenómeno da «gripe A» foram convidados a sair do espaço do hospital.
Do Hospital para o canil
Após a saída do Hospital a Câmara Municipal
do Barreiro cedeu à SOS Bicharada um espaço
localizado junto ao canil, na zona anexa às Oficinas dos Transportes Colectivos do Barreiro.
“Era um espaço pequeno e sem condições”,
refere Cristina Nogueira.
Gatil construído com trabalho voluntário
Há dois anos no âmbito de um protocolo com
a Baía do Tejo nasceu o actual Gatil da SOS
Bicharada - Associação de Defesa Animal do
Barreiro, localizado no Parque Empresarial do
Baía do Tejo, Rua 48, nº56, que hoje, dia 24 de
Novembro, celebrou o seu 2º aniversário, num

encontro de amigos, que contou com a presença de Gabriela Guerreiro, presidente da
União de Freguesias do Barreiro e Lavradio que
levou uma prenda, um subsidio para ajudar nas
despesas.
“Fomos nós, os voluntários que construímos
este gatil”, salienta Cristina Nogueira.
Recolhidos cerca de 160 gatos
A SOS Bicharada - Associação de Defesa Animal do Barreiro conta com dez membros voluntários.
Mantém em funcionamento o Gatil, onde estão
recolhidos cerca de 160 gatos, cujo manutenção regular, dá origem a uma despesa mensal
superior aos 1000 euros, essencialmente para
alimentação.
Com as despesas do apoio veterinário, essa
despesa é ainda superior – “mas ao veterinário, vamos pagando como podemos”. Sublinha
Cristina Nogueira.
“Não temos apoio nenhum”, refere
Mas a Câmara não vos dá apoio, vocês prestam um serviço civico ? – perguntámos.
“Nada. O nosso trabalho não é reconhecido. Dão umas palmadinhas nas costas, mais
nada”, sublinha.
SOS precisa do apoio da comunidade
“Temos padrinhos, que nos vão ajudando. São
pessoas ao nível particular, que apadrinham
animais”, salienta Cristina Nogueira.
O Gatil é mantido com trabalho voluntário,
através de recolha de fundos, venda de artesanato, feito pelos voluntários.
Refere que, ao longo do tempo, vão sendo
adoptados os gatos mais jovens.
“Uns vão saindo, mas entram mais do que
aqueles que saem. Ainda hoje apanhei um na
rotunda do Lavradio. Um bébe destroça”, refere.
Para além dos 160 gatos, ainda estão nas ins-

talações três cães.
“A SOS precisa do apoio da comunidade. Divulguem o nosso trabalho. Nós agradecemos”,
sublinha Cristina Nogueira.
Equipamento de qualidade
As instalações da SOS Bicharada - Associação
de Defesa Animal do Barreiro, estão localizadas no Parque Empresarial do Baía do Tejo, Rua
48, nº56, Barreiro.
Hoje, a propósito do 2° Aniversário do Gatil visitamos aquele equipamento. Um espaço onde
sentimos o carinho e o amor que os voluntários da SOS Bicharada colocam em manter
vivo este projecto.
Um espaço com qualidade. Um espaço com
muita higiene. Zonas para os gatos mais novos.

Zonas para os gatos mais idosos – o gato mias
velho ronda os 20 anos, o veterano da casa.
Zona de Enfermaria onde estão aconchegados
os gatos que carecem de assistência veterinária. O Armazém. A Dispensa.
“Tudo isto foi construído com o trabalho voluntário”, faz questão de salientar Cristina Nogueira.
Fica este registo. Fica o convite para os barreirenses, e, naturalmente, a todos que desejarem, podem visitar o Gatil da SOS Bicharada.
Conhecer.
Podem dar o apoio solidário para manter esta
actividade que, sem dúvida, contribui para dar
qualidade de vida à cidade e protege animais
abandonados.
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Nos 20 anos da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

Raquel Patrícia primeira aluna contemplada
com a Bolsa de Estudo do Rotary
No decorrer da sessão evocativa dos 20 anos da Escola Superior
de Tecnologia do Barreiro / Instituto Politécnico de Setúbal - 1999 –
2019 – foi entregue a Bolsa de Estudo pelo Rotary Club do Barreiro.
Prestar serviços à comunidade sem fins lucrativos.
Augusto Coelho, presidente do Rotary club do Barreiro,
recordou que o Rotary Internacional nasceu nos Estados Unidos em
1905, movimento ao qual pertence o clube do Barreiro, desde 1996.
Referiu que atualmente os rotários são um milhão e duzentos mil
sócio no mundo, 34.500 clubes, distribuídos por 219 países.
Sublinhou que os objetivos do Rotary são o reconhecimento do mérito e ética profissional, a melhoria da sociedade para uma conduta

exemplar, a aproximação dos profissionais visando a cooperação e
a paz, prestar serviços à comunidade, sem fins lucrativos.
Bolsas entregues do 1º ano à conclusão da formatura
O presidente do Rotary Club do Barreiro sublinhou que cumprindo
esses objetivos, no ano 2018, assinou um protocolo com o Instituto
Politécnico de Setúbal, para a atribuição de duas bolsas de estudo, a
estudantes da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.
As bolsas são entregues a alunos desde o 1º ano até à conclusão
da formatura, desde que obtenham bom aproveitamento escolar.
Raquel Patrícia primeira aluna com Bolsa de Estudo

Raquel Patrícia Jacinto Vicente, foi a primeira aluna da ESTB a ser
contemplada com a Bolsa de Estudo no ano letivo 2018/2019.
Foi, igualmente, entregue ao Presidente da ESTB a bolsa relativa ao
ano letivo do ano 2019/2020.
Entretanto, Augusto Coelho recordou que ainda pode ser entregue
uma segunda bolsa de estudo, se for apresenta candidatura, no ano
letivo 2019/2020, que pode ser entregue em janeiro.
PUB

PUB

