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Divisão da Polícia de Segurança Pública do Barreiro 

Foi reforçada “três 
dezenas” de novos 
agentes.

Wolfang Graff, da Adminstração do ALDI

Vamos contruir a maior 
plataforma do Sul da Europa 
e da Península Ibérica
. Investimento 50 milhões de euros e criação 300 postos de trabalho
. O maior investiemnto da ALDI em Portugal
. A plataforma mais moderna da empresa
Wolfang Graff, da Adminstração do ALDI, 
no decorrer do Contrato de Urbanização 
entre a emprea e a Cãmara Muncipal 
da Moita, sublinhou que a plataforma 
logistica no concelho da Moita “vai servir 
todo o país” e será a maior paltaforma de 
distribuição da empres no sul da Europa e 
na península Ibérica.  
Wolfang Graff, referiu que a escolha 
do concelho da Moita para instalação 
desta importante plataforma logistica 
da empresa, tem por base a avaliação da 
localização – “É uma zona estratégica e 
muito bem localizada.É o local perfeito 
para esta plataforma, num terreno com 
grande dimensão” que acrescentou pode 
permitir a expansão.
Salientou que na região “há pessoal 
qualificado para trabalhar nesta 
plataforma”.
Recordou que a plataforma, para além de 
ser a maior, vai ser a mais moderna da 
empresa ALDI, com novas tecnologias, é, 
igualmente – “o maior investimento que 
fazemos em Portugal”, onde a empresa 
exerce actividade desde o ano 2006.
Wolfang Graaff, informou que as obras vão 
começar, prevendo-se que os primeiros 
seis meses sejam para a remoção dos 
montes de etrra e preparação do terrenos. 
O prazo de construção deverá rondar os 
dois anos, disse.

A informação sobre o reforço de novos agentes 
da Polícia de Segurança Pública no Barreiro foi di-
vulgada, pelo presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, no decorrer de uma reunião da Câmara, 
que considerou ser “uma boa noticia”.

Recorde-se que a área de serviço da  Divisão da 
PSP do Barreiro abrange, para além da área urbana 
do concelho do Barreiro, também território urbano 
do concelho da Moita, nomeadamente da Baixa 
da Banheira.

O reforço de agentes foi saudado pelo Vereador 
Paulo André, da CDU, que considerou ser uma boa 
medida nesta fase, que “não estamos num tem-
po pós COVID, estamos ainda no COVID”, sendo 
necessário respeitar as regras, situação que a 
população, por vezes, não respeita.
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A SIMARSUL tem vindo a desenvolver os 
esforços necessários para consolidar 
a sua estrutura e os seus processos 
organizativos, contando para o efeito 

com uma equipa de cerca 100 trabalhadores que 
diariamente e nas suas mais diversas funções.
A empresa organizou-se para o cumprimento 
da missão e objetivos que lhe foram atribuídos 
pelos acionistas, atendendo ao enquadramento 
legal, regulatório, tarifário e operacional em que 
desenvolve a sua atuação, num clima de perma-
nente cooperação com os Municípios utilizadores.
De entre outros resultados, importa destacar o 
trabalho realizado para recuperação do valor da 
dívida total, passando de 9,3 milhões em 2017 
para 5,4 milhões em 2019.
Dos principais investimentos realizados, que to-
talizam 2,4 milhões de euros, destaca-se no ano 
de 2019 a realização de cerca de 0,5 milhões de 
euros de investimento no âmbito da reabilitação 
em diversas infraestruturas, principalmente a 
conclusão das empreitadas da ETAR de Canha 
e do seu Sistema Elevatório e de Drenagem 
associado. 

Os constrangimentos de funcionamento das 
infraestruturas do Sistema, causados na sua 
maioria por fatores externos motivados pela 
anterior contenção de custos decorrente do 
período da troika, têm sido objeto de investi-
mentos, tendo em vista melhorar a resiliência, 
caso da reabilitação da ETAR do Seixal, e, um 
processo semelhante ao da Reabilitação da ETAR 
do Seixal com intervenções que visam melho-
rar a resiliência da infraestrutura previsto para 
a ETAR do Barreiro/Moita num valor de perto 
1,3 Milhões de Euros.

Ligação dos efluentes do Parque Empresarial 
da Baía do Tejo

De referir o protocolo celebrado para erradicar 
afluências indevidas e controlar caudais de águas 
residuais provenientes de indústrias vitivinícolas, 
na ETAR de Águas de Moura, assim como a ligação 
em alta, dos efluentes do Parque Empresarial da 
Baía do Tejo, no Barreiro, à ETAR do Barreiro/
Moita, que contribuirá para tratar anualmente 
cerca de 450 mil m3 estimados de águas resi-

duais, evitando a sua afluência sem tratamento 
ao estuário do rio Tejo.
Os resultados meritórios do trabalho permitiu que 
a empresa fossee galardoada com os prémios 
“Rostos do Ano na área do Ambiente” atribuído 
pela imprensa regional, o “Selo de qualidade para 
o uso eficiente da água” atribuído pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR), o “Selo Verde” pelas boas práticas e 
desempenho ambiental da empresa, atribuído 
pelo Município de Setúbal em parceria com a 
Agência de Energia e Ambiente da Arrábida), 
assim como o “Prémio AdP 100% Inovação – 
na categoria Ideias”.

52 090 Ton de lamas valorizadas, 
representando 100% de valorização

Sublinhe-se que o desempenho da SIMARSUL 
contribuiu para a proteção da saúde pública, do 
ambiente e do vasto património natural da Pe-
nínsula de Setúbal, valorizando o recurso água 
através da reutilização da água residual tratada 
e contribuindo para a gestão sustentável dos 
recursos. 
Assim para a gestão sustentável dos recursos 
entre 2017-2019 destacam-se como resultados 
do processo de tratamento de águas residuais 
do Sistema da SIMARSUL: - 74,21 milhões de m3 
águas residuais tratadas; - 52 090 Ton de lamas 
valorizadas, representando 100% de valorização;
- 2 900 MWh de energia produzida a partir do 
Biogás; - 99,84% de taxa de cobertura de serviço, 
findo o exercício de 2019.
No final do ano de 2019 a empresa encontrava-
-se a gerir 21 Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), 100 Estações Elevatórias (EE), 
237,9 km de emissários e 107,8 km de Condutas 
Elevatórias no âmbito da operação dos diversos 
subsistemas do seu sistema multimunicipal, o 
que permitiu assegurar uma taxa de cobertura 
de serviço de 99,84%. 

Projeto global da Telegestão do Sistema

O ano de 2020 ficará marcado pela prossecução 
de estratégias de gestão de eficiência energética 

e pelos trabalhos para a futura certificação da 
empresa na norma de Energia e na norma de 
Gestão de Ativos. Deverá começar a ser desen-
volvido, também, o trabalho para a transição para 
a nova norma de gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho (ISO 45001) a par da manutenção 
da certificação da SIMARSUL pelas normas de 
Gestão da Qualidade, Ambiente e da Segurança 
e Saúde no Trabalho.
A empresa vai lançar o concurso Publico para 
a Execução do Projeto global da Telegestão do 
Sistema com a renovação e substituição de uma 
parte importante do parque de autómatos e ins-
trumentação por obsolescência tecnológica. 
Vai concretizar-se uma profunda reabilitação da 
Estação elevatória de Santa Marta de Corroios 
e estamos na fase final da avaliação de propos-
ta para a adjudicação da ligação do Sistema de 
Cárcamo Lobo à EE do Lavradio.

“Lixo no esgoto, não!”

Visando a correção das afluências indevidas ao 
sistema, tanto domésticas como industriais, 
que prejudicam o processo de tratamento e a 
conservação das infraestruturas, provocando 
um desgaste adicional, estão a ser preparadas, 
em concertação com os municípios, medidas de 
educação cívica e ambiental. Em junho teve inicio 
a campanha de sensibilização ambiental “Lixo 
no esgoto, não!” 

Proteção dos recursos hídricos e da biodiver-
sidade

A SIMARSUL tem por objetivo a recolha, o tra-
tamento e a rejeição de efluentes domésticos e 
urbanos, de forma contínua e eficiente, prove-
nientes de cerca de 602 mil habitantes, abrangen-
do os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, 
Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
O Sistema gerido pela SIMARSUL tem uma área 
total de 1.555 km2 e está dimensionado para, 
no ano horizonte de projeto, tratar anualmente 
38 milhões de m3 de água residual.

O Presidente da Comissão Executiva da SIMARSUL,  António 
Ventura, em resposta a um pergunta do jornal «Rostos» sobre 
qual o ponto de situação do projeto para o reaproveitamento 
da água residual tratada pela ETAR Barreiro- Moita, que é 
devolvida ao estuário.
Desde o arranque da ETAR que se apontou para a água residual 
poder ser reutilizada em regas e espaços urbanos. 

Importante na sustentabilidade ambiental da região

Como está este processo inicialmente estudado com o Mu-
nicípio do Barreiro? – perguntámos.

“A reutilização de água residual tratada na Península de Se-
túbal é considerada pela SIMARSUL um projeto estratégico. 
Esta importância é dada pelo papel que irá ter na proteção 
dos recursos hídricos e na sustentabilidade ambiental da 
região.”, salientou António Ventura.

Matéria em estudo no âmbito do novo aeroporto no 
Montijo  

“A título de exemplo e para reforçar esta ideia damos nota 
que se está a trabalhar com os vários municípios da Península 
de Setúbal e ainda com a entidade responsável pelo projeto 

do novo aeroporto no Montijo”, acrescentou o Presidente da 
Comissão Executiva da SIMARSUL.

Tem-se estado a definir no Barreiro locais que vão servir 
de âncora

Por outro lado, António Ventura, referiu que “conjuntamente 
com o município do Barreiro tem-se estado a definir quer os 
locais que vão servir de âncora para os veículos da Limpeza 
Urbana quer os espaços urbanos que em função da rede 
já existente da SIMARSUL possam nesta primeira fase ser 
abrangidos pelo projeto”.

SIMARSUL até 2021 irá investir no seu Sistema Multimunicipal cerca de 9,8 milhões de euros

Intervenções que visam melhorar a resiliência da infraestrutura
. 74,21 milhões de m3 águas residuais tratadas

SIMARSUL considera um projeto estratégico
Reutilização de água residual tratada na Península de Setúbal 
. Com o município do Barreiro tem-se estado a definir os locais que vão servir de âncora para os veículos da Limpeza Urbana
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Realizou-se um «Diálogo Aberto» com os 
órgãos de comunicação social, visando 
apresentar o Balanço da atividade da 
SIMARSUL, e dar uma visão sobre os 

desafios e as oportunidades do serviço público 
de saneamento na região. 
Uma acção na qual também se insere uma es-
tratégica que visa reforçar comportamentos 
cívicos ambientalmente corretos em tempos 
de pandemia e o regresso à “nova” normalidade.
António Ventura, Presidente da Comissão Exe-
cutiva da SIMARSUL, e, os Administradores Exe-
cutivos Isidro Heitor e  João Luz, receberam a 
imprensa nas isntalações da ETAR do Seixal, 
proporcionando uma visita e mantendo um 
diálogo sobre a actividade da Simarsul ..
“O ano de 2020 representa um marco para a 
SIMARSUL não apenas pela situação pandémica 
mundial que obrigou a implementar na empresa 
um plano de contingência para evitar a propaga-
ção por infeção da Covid-19 e permitir assegurar 
a continuidade do serviço público essencial de 
saneamento prestado na região, mas por re-
presentar, também, a conclusão de um ciclo – o 
primeiro mandato da nova SIMARSUL durante 
o triénio 2017-2019.”, referiu António Ventura. 
É no regresso à “nova” normalidade que este é 
importante fazer o balanço dos desafios e portu-
nidades decorrentes do período de contingência.

Uma gestão de maior proximidade com os 
municípios

Foi referido que em 2017 e nos anos seguintes 

a empresa deparou-se com um conjunto de 
dificuldades para o normal funcionamento e 
nível da qualidade do seu serviço, resultantes 
do extenso período de contenção de custos e 
constrangimentos de investimentos anterio-
res que debilitaram o transporte, a recolha e o 
tratamento do sistema de saneamento, assim 
como a dimensão ótima do quadro de pessoal 
necessário à sua operação e manutenção, e cujas 
atividades também foram condicionadas.
O regresso da SIMARSUL, sustentada por uma 
gestão de maior proximidade com os municípios 
em articulação com o Ministério do Ambiente, 
permitiu criar as condições necessárias à empre-
sa para, no decorrer do triénio, recuperar o nível 
da qualidade de serviço e repor o seu quadro de 
pessoal, objetivos que têm pautado o trabalho 
da empresa.

Recordou-se que “apesar das limitações re-
sultantes do período de contingência, tem sido 
possível dar continuidade a um conjunto de in-
vestimentos, quer ao nível de reabilitações de in-
fraestruturas em curso ou em fase de conclusão.
“A reabilitação do subsistema de saneamento do 
Seixal, nomeadamente da ETAR, é um exemplo 
de entre um vasto conjunto de infraestruturas 
em reabilitação no Sistema da SIMARSUL”, foi 
sublinhado.

Preservação sustentável dos ecossistemas e 
da Biodiversidade,

De referir que os investimentos realizados pela 

SIMARSUL ao longo de mais de uma década no 
âmbito do tratamento de águas residuais na Pe-
nínsula de Setúbal ascendem a 211 milhões de 
euros e têm contribuído, de forma decisiva, para 
a preservação sustentável dos ecossistemas e 
da Biodiversidade, para a melhoria da qualidade 
de vida da população local e para a promoção do 
desenvolvimento e da competitividade regional.
Até 2021, a SIMARSUL irá investir no seu Sistema 

Multimunicipal cerca de 9,8 milhões de euros em 
empreitadas, nomeadamente na conclusão de 
alguns subsistemas, reabilitação de infraestru-
turas e melhoria da eficiência e fiabilidade de 
processos.
De entre outros investimentos destacam-se a 
empreitada de construção da ETAR e do sistema 
de drenagem de Canha já concluídos.

No decorrrer do «Diálogo Aberto», com a comunicação social, o 
Presidente da Comissão Executiva da SIMARSUL,  António Ventura, 
sublinhou que “a construção das ETAR nos municípios abrangidos 
pelo Sistema da SIMARSUL têm contribuído para uma melhoria 
dos indicadores no estuário do Tejo.”  

São visíveis as melhorias no estuário, mas há alguma monitori-
zação /medição efetiva dessa melhoria da qualidade e respetivo 
acompanhamento em parceria com o Município?

Uma melhoria dos indicadores no estuário do Tejo

O Presidente da Comissão Executiva da SIMARSUL,  António Ven-
tura, em resposta a um pergunta do jornal «Rostos» sobre se há 
algum balanço de funcionamento da ETAR do Barreiro/Moita? 
São visíveis as melhorias no estuário, mas há alguma monitori-
zação /medição efetiva dessa melhoria da qualidade e respetivo 
acompanhamento em parceria com o Município? - perguntámos
“A Construção das ETAR nos municípios abrangidos pelo Sistema 
da SIMARSUL têm contribuído para uma melhoria dos indicadores 
no estuário do Tejo. No entanto, esta melhoria não é só resultado 

do trabalho da SIMARSUL é-o também de outras empresas do 
Grupo Águas de Portugal de onde se destacam pela sua área 
de influência a Águas do Vale do Tejo e a Águas Tejo Atlântico.”, 
salientou o Presidente da Comissão Executiva da SIMARSUL,  
António Ventura.

Golfinhos que brincavam perto da EXPO em frente ao MEO Arena.

“Esta melhoria tem sido notória e visível através do regresso de 
algumas espécies piscícola ao estuário e como pôde ser observado 
pelos nossos colegas da Águas do Tejo Atlântico recentemente 
pelo conjunto de Golfinhos que brincavam perto da EXPO em 
frente ao MEO Arena.”, disse António Ventura.

Monitorização da qualidade da Água

“A SIMARSUL participa com a APA e a Águas do Tejo Atlântico 
num projeto onde se incluem as duas boias da responsabilidade 
da SIMARUL de monitorização da qualidade da Água. Esta infor-
mação tem sido partilhada com os municípios.”, acrescentou o 
Presidente da Comissão Executiva da SIMARSUL.

SIMARSUL até 2021 irá investir no seu Sistema Multimunicipal cerca de 9,8 milhões de euros

Gestão de maior proximidade com os municípios 
permitiu recuperar o nível da qualidade de serviço

ETAR do Barreiro/Moita

Tem contribuído para melhoria de 
indicadores no estuário do Tejo 
. Golfinhos brincam perto da EXPO
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A única indústria de latoaria a sul do Tejo 
continua a funcionar no coração do Bar-
reiro, com a paixão de três homens que 
são uma familia, no fazer e no estar.

Mal imaginamos quando, num voo da TAP, es-
tamos a saborear um pastel de nata que, afinal, 
o dito, foi produzido numa forma que nasceu do 
saber e da arte de barreirenses.
Ali, no centro da cidade, na Rua Combatentes da 
Grande Guerra, nº 45, continua a sua actividade 
empresarial de latoaria uma pequena empresa, 
que pode dizer-se é uma referência às vivências 
industriais de um concelho que inscreveu seu 
nome na história industrial da Península Ibérica, 
da Europa e do mundo. E, pelo mundo a SOFOR-
MAS continua, nos dias de hoje, a levar produtos 
fabricados pelo engenho e arte de barreirenses, 
que, aqui nasceram, aqui querem viver e trabalhar.

300 mil formas para pasteis de nata

A empresa SOFORMAS – Sociedade Industria 
de Formas, Ldº tem a sua sede no coração da 
cidade do Barreiro, oriunda de outra empresa 
«Emidio F. Esteves», fundada nos anos 80. A 
empresa dedica-se fundamentalmente à pro-
dução de formas para bolos.
Paulo Nogueira, Sócio Gerente, numa conversa 
com o jornal Rostos, refere que, anualmente são 
produzidas cerca de 300 mil formas para pasteis 
de nata, que são distribuidas por todo o mundo.

Formas espalhadas pelo mundo

“Há formas, feitas por nós, na Nova Zelândia, na 
Bélgica, na Holanda, na Austrália, em França, há 
formas produzidas por nós a bordo dos aviões 
da TAP, há nos barcos da Marinha Portuguesa, e, 
recentemente iniciámos a distribuição de funis, 
para encher os famosos pasteis de nata, para o 
Dubai.”, salienta Paulo Nogueira,

Única empresa no ramo existente a sul do Tejo

A empresa conta com um quadro de pessoal 
de três trabalhadores – “já fomos seis ou sete, 
mas o trabalhos nos dias de hoje não justifica 
um quadro de pessoal maior. A durabilidade do 
artigo, leva algum tempo a que se faça a rota-
ção. Isso origina uma redução do consumo do 
produto. Fomos reduzindo o pessoal de acordo 
com as necessidades de produção”.
De referir que no país, são poucas as empresas 
que se dedicam a esta produção industrial – “há 
uma empresa lá para o Norte, de maior dimensão, 
e mais uma duas empresas da nossa dimensão. 
No país serão três ou quatro empresas. Na região 
da grande Lisboa e até ao sul do Tejo, somos 
apenas nós a empresa com esta actividade”.

Antigamente era latoaria

“Antigamente esta actividade era conhecida 
como latoaria, Existiam várias. Hoje denomina-se 
louça metálica. Podíamos voltar a ser denomi-
nados por latoaria, porque está em vias de ser 
considerada uma actividade quase em extinção.”, 
refere Paulo Nogueira.
“Aqui na empresa estou eu, está o Nuno, está o 
Fernando que é o Mestre, ele é que tem o saber 
de muitos artigos que produzimos. Ele acumulou 
saber na profissão. Aplicou-se.”, acrescentou.

Deste trabalho todos nós vivemos

Paulo Nogueira, é Gerente, mas também arregaça 
as mangas e, diariamente, vai à luta com os seus 
companheiros de equipa – “é deste trabalho que 
todos nós vivemos”.
“Este é um artigo que continua a fazer falta, va-
mos produzindo e mantendo esta actividade e 
esta empresa única, uma dimensão industrial 
que se mantém na vida local”, salienta.

Não podemos estar a fazer produtos para vender 
aos cêntimos

Paulo Nogueira, refere que tem algumas ideias 
que até gostava de explorar, mas isso, é correr 
riscos, porque é dificl colocar produtos novos 

no mercado. “Isso implicava não produzir o que 
temos que obrigatoriamente que produzir. Era 
colocar em risco os nossos vencimentos. Não 
podemos estar a fazer produtos para vender 
aos cêntimos. Temos que ter atenção ao nosso 
mercado”, salienta.

Esta é uma indústria bonita e artesanal

“Esta é uma indústria bonita e artesanal. Há peças 
únicas, feitas à mão. Depois temos as formas para 
bolos e para pão, destinadas a padaria, pastelaria 
e restauração.
Há peças, como as floreiras, que vamos fazen-
do, mas as quantidades não tornam o produto 
viável”, refere.
“Esta indústria é uma marca do Barreiro, que 
ninguém vê, que ninguém conhece, que ninguém 
vem cá, mas é uma empresa que leva o nome 
do Barreiro pelo mundo. Até hoje, tivemos duas 
visitas de eleitos no Poder Autárquico, foi Carlos 
Moreira e José Antunes. Mais ninguém mostrou 
interesse em vir cá, ninguém quer saber de nós e 
ninguém nos conhece. Nós cá estamos”, sublinha 
Paulo Nogueira,

Abraço esta profissão com paixão há 34 anos

O Mestre Fernando, conta 58 anos. Nasceu na 
Rua Aguiar. Um dia recebeu um convite do – “meu 
colega de infância o Paulinho, como eu estava 
sem emprego sugeriu-me se queria vir para cá 

trabalhar. Aceite, Vi. Fui-me adaptando. Aprendi 
e gosto”, refere.
“Gosto imenso do que faço. Dá-me gozo criar. 
Abraço esta profissão com paixão há 34 anos”, 
acrescenta.
“Esta é uma arte que tem pernas para andar, 
porque todo o mundo come pão de forma ou o 
bolinho da ordem. Nós produzimos as formas e 
somos os únicos na zona”, refere.

Visitas de escolas

Aqui fica este registo e uma nota, para os pro-
fessores das escolas do Barreiro que, uma forma 
de dar a conhecer esta indústria artesanal á co-
munidade era promoverem visitas de estudo. È 
um experiência que permite no presente sentir 
o passado vivo na vida da cidade.

O apaixonado pela fotografia

Uma nota final, Paulo Nogueira, para além de ser 
dedicar a esta actividade de indústria artesanal, 
é, um apaixonado pela fotografia. Um actividade 
que faz por amor e com grande paixão. Os seus 
trabalhos são uma das grandes memórias futuras 
das belezas naturais e patrimoniais do conce-
lho do Barreiro. Um grande senhor da fotografia. 
Humilde e grande criativo.

S.P.

SOFORMAS – Sociedade Industrial de Formas, Ldª

Anualmente produz cerca de 300 mil formas 
de pasteis de nata para todo o mundo 
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A cerimónia que marcou o arranque das come-
morações decorreu na Associação Industrial Por-
tuguesa, em Lisboa, com um número reduzido 
de convidados, devido à situação de pandemia, 
e contou com a presença do Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa.
Vasco de Mello, presidente da FAM, deu início às 

cerimónias e ressalvou tratar-se de “um mo-
mento de grande importância na divulgação e 
reconhecimento histórico da vida e do legado 
empresarial de Alfredo da Silva, criador do Grupo 
CUF, e exemplo muito marcante de empreen-
dedorismo, exigência e ambição, que tem hoje 
continuidade nos projetos empresariais dos seus 
sucessores.”
No decurso da cerimónia, a FAM assinou dois 
protocolos, com o Ministério de Educação e com 
a Associação dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular e Cooperativo, relativo a um concurso 
dirigido às escolas e aos estudantes do ensino 
básico, secundário e profissional, que conta com 
o Alto Patrocínio do Presidente da República.
Para participarem no concurso, que vai decorrer 
no ano letivo de 2020/2021, os alunos deverão 
desenvolver trabalhos sobre a personalidade de 
um dos maiores industriais e empresários por-
tugueses do seu tempo, sobre as suas iniciativas 
e empreendimentos, e sobre o seu contributo 
para o desenvolvimento económico e social de 
Portugal.
A FAM vai lançar também, ainda este ano, uma 

outra iniciativa denominada Prémios Alfredo da 
Silva, no montante de 25 mil euros cada, para 
distinguir e apoiar a realização de projetos de 
investigação científica avançada, cujos domí-
nios envolvem os temas “Alfredo da Silva e o 
empreendedorismo”, “Inovação tecnológica, 
mobilidade e indústria” e “Sustentabilidade dos 
sistemas de saúde”. Esta iniciativa tem como 
destinatários investigadores das universidades 
e institutos politécnicos de Portugal.
O lançamento das comemorações dos 150 anos 
do nascimento de Alfredo da Silva foi igualmente 
marcado pela estreia de um documentário sobre 
a vida do industrial, pelo lançamento de uma nova 
biografia em formato digital e pelo lançamento 
do site alfredodasilva150anos.pt. O programa de 
comemorações compreende ainda a realização, 
até junho de 2021, de 13 conferências temáticas.

Sobre Alfredo da Silva

Nascido a 30 de junho de 1871, em Lisboa, Al-
fredo da Silva foi o maior industrial português 
do século XX.

Em resultado do seu espírito visionário e em-
preendedor, teve um papel decisivo no desen-
volvimento económico de Portugal.
Com a criação do Grupo CUF, contribuiu para 
a modernização e crescimento das indústrias 
química e têxtil, para o incremento dos transpor-
tes urbanos e marítimos e da reparação naval, 
para o crescimento da atividade bancária e para 
a melhoria da prestação de serviços na área da 
saúde, a par de uma vasta obra social.
Antes de terminar o Curso Superior de Comércio 
de Lisboa, em 1892, com média de 16,1 valores 
(a melhor do seu curso), já tinha voz ativa em 
importantes empresas, primeiro na Companhia 
Carris de Lisboa e, mais tarde, no Banco Lusitano.
Exigente e rigoroso, soube sempre rodear-se 
dos melhores gestores e técnicos, tendo feito do 
Grupo CUF o maior e mais diversificado grupo 
empresarial de Portugal, integrando mais de 
uma centena de empresas. A partir dos lemas 
“Mais e Melhor” e “O que o País não tem, a CUF 
cria”, a sua atividade estendeu-se à construção 
naval, têxteis, química, metalomecânica, minas, 
petróleos, tabaco, banca e seguros.

150 anos do nascimento de Alfredo da Silva
Fundação Amélia de Mello assinala início das comemorações
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A Fundação Amélia de Mello- FAM -  deu início ao programa de comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, que 
vai decorrer durante um ano e envolve várias iniciativas essencialmente ligadas à investigação, educação e cultura.



Vítor Pires, por todos conhecido 
como o «Vítor das Palmeiras», 
fundador e administrador da 
empresa Auto Assessórios das 
Palmeiras, Ldª, uma das mais anti-

gas empresas do Barreiro, que começou a sua 
aventura, ali, no Bairro das Palmeiras, comple-
tou no dia dia 1 de Junho, 47 anos de actividade 
ao serviço da comunidade e da região.

Uma marca de referência

A empresa, é uma marca de referência para 
Oficinas e para o sector automóvel, na margem 
sul e estende a distribuição dos seus produtos 
até ao Alentejo.
Um empresa que nasceu no querer fazer, no 
querer construir um projecto de vida para o jo-
vem Vítor Pires.
Um sonho que se tornou uma realidade. Uma 
vontade que juntou talento e muito labor.
Vítor Pires é um exemplo vivo dessa gesta de 
barreirenses, com raízes na fábrica, no Bairro 
Operário, como refere – “nasci no Posto Médi-
co da CUF, no dia 15 de Junho de 1951”, sempre 
viveu no Bairro Operário – na Rua do Dinheiro.
O seu pai, a mãe e o avô eram todos empre-
gados da CUF. Frequenou a Escola Primária da 
CUF, o Centro Edicativo, e, depois rumou para a 
Escola Alfredo da Silva.
Aos 16 anos começou a trabalhar numa Oficina 
de Serralharia, do Ti’Pinheiro. 
Posteriormente foi trabalhar para a Auto Aces-
sórios do Barreiro, na Rua Eusébio Leão, um 

tempo dividido entre o trabalhar e estudar à 
noite.
“Foi aí que começou a minha vida ligada aos 
automóveis, até ir para a vida militar”, recorda.
Tinha 22 anos e tomou a decisão de se estabe-
lecer por conta própria, arregaçou as mangas 
e começou a erguer o seu projecto de vida e 
empresarial.
“Vim para aqui, no Bairro das Palmeiras, e aqui 
estou até hoje, quando abri esta casa não tinha 
dinheiro, foi o Banco Totta que concedeu um 
empréstimo à minha mãe e ao meu pai. Ainda 
tenho essas letras como recordação que foram 
pagas as 600 e tal escudos, cada. Empresta-
ram 20 contos nessa altura. Foi assim que con-
segui e cá estou”, recorda.

Uma zona com muita “riqueza”

Na nossa conversa recorda que o Bairro das 
Palmeiras era uma zona com muita “riqueza”, 
havia de tudo, era um bairro com muito movi-
mento, de lojas e o Mercado ao sábado – “era 
um Bairro muito familiar, o Barreiro era uma vila 
de bairros de familias”.
Vítor Pires viu a sua empresa crescer  num 
tempo que aquele bairro tinha vida própria, era 
um verdadeiro «centro comercial», com lojas 
de roupas, de electrodomésticos, com restau-
rantes, cafés, barbearia. 
O «Vítor das Palmeiras» viveu esse mundo do 
Bairro a cruzar-se com a fábrica, um bairro que 
juntava em torno de si familias.
Sentiu a fábrica no seu pulsar. Sentiu a fábrica 

na decadência, uma decadência que contribuiu 
para a degradação do bairro.

Trabalhar com todas as mudanças

Recorda que quando arrancou com a sua em-
pres, os tempos eram outros, nem existiam 
computadores, naquele tempo era tudo ma-
nual, hoje, no nosso ramo é tudo com base na 
informática – “o antigamente já acabou, já não 
há hipóteses com o antigamente. Hoje é tudo 
feito nos computadores, antigamente passava 
domingos a resolver problemas de facturação 
e tratar das requisições da CUF. O dia inteiro 
manualmente. Agora, com a evolução faz-se 
tudo em cinco minutos.
Isto agora é dos novos, não é dos velhos. Este 
sector dos automóveis é para a malta nova. 
Ainda bem que assim, é sinal que evoluiu muito 
e muito rapidamente e nós sempre adaptamos 
a firma às mudanças. Estamos preparados 
para trabalhar com todas as mudanças”.

Infelizemnte esta situação até foi boa

“Esta área continua a ser essencial. Por exem-
plo, agora com a pandemia, os carros esti-
veram parados. Esta situação originou um 
aumento de vendas de baterias. Infelizemnte 
esta situação até foi boa para a nossa área co-
mercial”, refere Vítor Pires. 
A empresa viveu tudo, viveu a troika, e viveu a 
pandemia do COVID 19 e todas as dificuldades 
que estas situações geram na vida económi-

ca – “nunca desistimos, estivemos sempre na 
luta”, sublinha.
A empresa Auto Acessórios das Palmeiras 
garante oito postos de trabalho, envolvendo 
familiares e colaboradores, e, mantém uma 
constante actividade de colaboração com a 
vida associativa – “damos o que podemos”.

Nós sozinhos não fazemos nada

“Continuamos aqui graças a uma ampla rede 
de clientes, pois são eles que nos dão as con-
dições para continuar e, também, toda a minha 
equipa, sem os meus empregados e sem os 
meus clientes, não tínhamos conseguido man-
ter a empresa durante estes 47 anos. 
O meu obrigado a todos”, sublinhou Vítor Pires, 
um empresário daqueles que fazem do tra-
balho a sua vida, e da sua vida uma paixão de 
viver pelo trabalho ao serviço da comunidade.
“Os clientes ´que são a nossa alma”, refere.
A empresa Auto Acessórios das Palmeiras re-
cebeu a distinção «Rosto do Ano na área Em-
presa», no ano 2018.
“Hoje, sinto-me realizado. Sinto-me feliz. 
Agradeço a todos aos clientes e aos empre-
gados, todos contribuiram para estarmos aqui 
após 47 anos de vida”, sublinha Vítor Pires, no 
final da nossa conversa, sentindo-se a emo-
ção nas suas palavras – “nós sozinhos não 
fazemos nada, somos nós o cliente e empre-
gados”.

S.P.

Auto Acessórios das Palmeiras, Ldª  

Uma empresa com 47 anos que é uma marca 
de referência na margem sul e no Alentejo
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O novo romance «Com o chei-
ro das Glicínias», de Carlos 
Alberto Correia, é um ro-
mance histórico, que nos 

conduz através de uma viagem realis-
ta, por dentro de uma conversa, atra-
vés da qual o narrador, faz-nos percor-
rer 30 anos de história. Uma história, 
onde, afinal, a vida do narrador é simul-
taneamente a vida do personagem.
Vamos percorrendo as páginas, entre 
dois mundos que se cruzam ao longo 
de séculos – a China e a Europa, Por-
tugal e Macau. E encontramos valores 
culturais, religiosos, crenças, formas 
de olhar e sentir o lugar do homem no 
mundo. Um mundo que tem tanto de 
belo e apaixonante, como de feio e de-
gradante. É talvez, o simbolismo do tí-
tulo da romance. O mundo tem o cheiro 
de uma glicínia.

Através das vivências do narrador-
-personagem, numa ficção realista, 
pura, nua e crua, nos vários contextos 
situacionais, vamos descobrindo as 
realidades epocais, as transformações, 
frustrações e angústias.
O romance é como uma viagem por 
dentro de um «relatório ficcional», uma 
arqueologia na memória, que descreve 
de forma inteligente e lúcida a realidade 

do mundo, na sua opulência, na sua mi-
séria, que, bem pode resumir-se à ideia 
que, na verdade, o «mundo é uma glicí-
nia», a «vida é uma glicínia».

Neste romance, como diria Sartre, 
descobrimos o homem e as situações, 
no fazer, no ter, no ser, no desejar, no 
construir, no destruir, no amar, no 
odiar, no sublime, no mísero, no belo ou 
no feio – a glicínia.

Quando acabei de ler o livro, de súbito, 
senti uma força enorme, uma ternura 
sóbria, pela palavra glicinía, mergulhei 
por dentro de uma interpretação da 
sua dimensão filosófica e antropoló-
gica – do amor e ódio, da felicidade e 
tristeza, do ser e do ter.
Tudo isso está inscrito a ferro e fogo, ao 
longo das páginas e, curiosamente, é o 
grito de ira, ou raiva, que está contido e 
inscrito no título do romance.
A glicínia vai marcando presença ao 
longo do romance de forma discre-
ta, nos seu cheiro e cores, de tal for-
ma que, ao fecharmos a última página 
sentimos, uma explosão de sentimen-
tos, e, o texto continua, aqui e agora, na 
vida real onde contínua a estar presen-
te o cheiro e a cor das glicínias.
As glicinias não são um acaso, nem 

uma fantasia poética, são a marca cen-
tral, do percurso que está dentro da 
memória do narrador, que, através de 
uma flor terna e simples, nos motiva a 
pensar e interpretar o tempo que fo-
mos, somos e construimos.

O romance é uma verdadeira lição de 
antropologia, que coloca o homem – 
os homens - no centro de todos os 
acontecimentos. É uma obra que tem 
dentro de si uma visão antropológica 
cultural, «o homem e as circunstân-
cias» .
O romance é o laboratório prático, no 
qual está implícita uma tese académi-
ca, sobre a dignidade e a decadência do 
ser humano.
O narrador-personagem não se coloca 
no papel de quem quer apontar solu-
ções para a decadência do mundo, nem 
para a impotência de superar as regras 
de um tempo marcado pelos fluxos fi-
nanceiros. Ele motiva a reflexão. Deci-
da o caminho «quem lê».

O narrador-personagem desoculta a 
realidade desse mundo onde tudo tem 
um preço. Um mundo marcado pela 
corrupção. O narrador não se coloca 
no papel de quem tem superioridade 
moral, assume o olhar de observador, 

vive, vai reflectindo e agindo, recusan-
do quebrar as suas próprias regras, 
viver com ética, optando sempre pelo 
ser e pelo humanismo.
Ele está consciente, tem essa cons-
ciência social, que a sua opção é no 
sentido contrário ao movimento da 
história e do tempo que vive. Ele prefe-
re pensar cidadania a pensar dinheiro. 
A sua lucidez está no valorizar a digni-
dade humana e recusar a opção que é 
marca dos tempos percorridos - o ter e 
desumanidade.

Um romance psicológico, escrito por 
dentro da memória. A memória que faz 
o tempo. A memória esse lugar, atra-
vés do qual somos capazes de meter 
numa conversa de 10 horas, 30 anos 
de uma vida. Um romance que tem dor 
nos seus silêncios, silêncios que tocam 
o coração, principalmente aquele eco 
silencioso que nos faz pensar Portugal, 
pensar a democracia e pensar Abril – 
onde o cheiro da glicínia estava escon-
dido no cheiro de um cravo.
São flores, senhor, são flores...um ro-
mance para ler e pensar.

António Sousa Pereira

Novo romance «Com o cheiro das Glicínias» de Carlos Alberto Correia

O «mundo é uma glicínia» ou a «vida é uma glicínia».
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FAÇA A SUA PARTE,

NÃO DEITE RESÍDUOS 
PELA SANITA!

OS NOSSOS HERÓIS
TRATAM DO SEU ESGOTO

JUNTOS PELA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTE

 #SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA


