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Reabilitação do Moinho Grande

Moinho foi comprado pela Câmara
Municipal do Barreiro no ano de 2015
Foi divulgada a abertura de um concurso
público para a “reabilitação do Moinho
Grande, recuperação de comportas de águas
e mecanismos originais”, situado na zona
de Alburrica. Uma noticia que anuncia a
recuperação do património e valorização do
espaço de Alburrica.
Está de parabéns a Câmara Municipal do
Barreiro por abrir este concurso e por com este
investimento público dar continuidade ao bom
trabalho que foi iniciado em anteriores gestões.
A vida de um municipio é isto mesmo, feita de
passos sucessivos de gestão para gestão.
Esta medida do actual executivo municipal foi
possivel concretizar porque outros executivos
que o antecederam tomaram medidas, desde a
sua classificação, até à posse da propriedade

pelo municipio. Recorde-se que o Moinho
Grande foi comprado pela Câmara Municipal do
Barreiro no ano de 2015.
Está de parabéns ao actual executivo
municipal pela abertura deste concurso. Tem
todo o mérito. E merece o reconhecimento
público pelo seu empenho na valorização
do património histórico e, obviamente, pelo
enriquecimento da zona de Alburrica, um
grande potencial que se insere num território
estratégico e que pode ser um elemento
diferenciador no estuário do Tejo, porque único,
que vai da Quinta de Braamcamp até à Mata da
Machada.
Foto - CMB

Investimento de 580 mil euros no Barreiro
reforça resiliência do sistema de saneamento
No âmbito do plano de investimentos da
SIMARSUL foi adjudicada a “Empreitada de
Execução da Ligação Gravítica do Sistema
de Cárcamo Lobo à Estação Elevatória do
Lavradio”, à empresa Camacho Engenharia,
S.A.

Adjudicada a “Empreitada de Execução da
Ligação Gravítica do Sistema de Cárcamo Lobo
à Estação Elevatória do Lavradio (Subsistema
Barreiro/Moita)” no âmbito de investimentos
e intervenções em curso para a resiliência e
eficiência dos processos de infraestruturas.

Esta empreitada representa um investimento
no valor global de 580.000,00 euros, com
prazo de execução de 270 dias, e visa a ligação
gravítica do sistema elevatório de Cárcamo
Lobo à Estação Elevatória, em “alta”, do
Lavradio, por forma a não ser necessária
a execução de uma estação elevatória e
a eliminar afluências indevidas à ETAR do

Barreiro/Moita, designadamente de águas
das marés, com elevada condutividade, que
condicionam o seu processo de tratamento.
O sistema elevatório de Cárcamo Lobo
integra-se no Subsistema de Saneamento
do Barreiro/Moita, no concelho do Barreiro.
Esta infraestrutura vai servir uma população
estimada de 10 000 habitantes equivalentes,
para um caudal médio de 1.800 m³/dia.
Apesar dos desafios resultantes do período
de contingência, tem sido possível dar
continuidade a um conjunto de outros
investimentos na região, quer ao nível
de reabilitações de infraestruturas em

curso ou em fase de conclusão, assim
como preparar e lançar novos concursos e
efetuar adjudicações para a beneficiação
de infraestruturas e aquisição de serviços
e bens que visam recuperar diversas
restrições operacionais. Destas, destacamse as afluências indevidas ao sistema que
têm afetado o normal funcionamento das
infraestruturas, nomeadamente as pluviais
e de água da maré e a colocação indevida,
por parte dos utilizadores, de resíduos nas
redes de saneamento, quer a nível doméstico
como agroindustrial, comprometendo o
funcionamento dos equipamentos e causando
o seu desgaste adicional.
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Forum Cidadania Barreiro XXI

Hoje está a registar-se
um recuo da
democracia no mundo
O Forum Cidadania Barreiro XXI, promoveu no
dia 23 de Outubro, o primeiro debate on line,
que teve como como tema - «Construir uma
Democracia Plena, Participada e Transparente».
O debate foi moderado por Ricardo Machado.
Foram oradores convidados Madalena Alves
Pereira, António Sousa Pereira, André Carapinha e Nélson Dias.
As pessoas estão afastadas das
decisões políticas
André Carapinha, destacou que temos um problema local, no Barreiro, que corre em paralelo
em todo o lado – “as pessoas estão afastadas
das decisões políticas”.
Na sua opinião, no Barreiro, há um retrocesso na
participação dos cidadãos na vida da cidade, não
há respeito por opiniões contrárias.
Referiu que o poder político devia ter uma visão
de recolher os contributo das pessoas, não é
isso que acontece, sempre que é a oposição que
está a apresentar uma proposta chumba-se,
porque se chumba.
Na sua opinião falta vontade política de pensar
a cidade de construir uma cidade participada.
Referiu que o modelo de gestão actual da cidade
tem por base um pensamento economicista e
uma ideia liberal de negócio, de tal forma que
se pretende arrasar o património e a história
do Barreiro.
Este modelo de gestão não aceita a participação,
no máximo o que faz são operações de cosmética
e edição de videos, que são as operações que
marcam a acção do executivo municipal, é por
isso que há um deserto de ideias de participação,
porque aquilo que existe é uma ideia de cidade
neo-liberal.

As cidades não são pensamento único
Madalena Alves Pereira, sublinhou que é preciso
encarar a democracia com pluralidade, acrescentando que as cidades não são pensamento
único – “as cidades são acção”.
Referiu que as actuais reuniões públicas da Câmara Municipal do Barreiro, agora todas abertas
ao público, decorrem num clima muito tenso, com
um discurso muito emotivo, muito maniqueista,
os bons contra os maus, o passado e o presente,
os que fizeram e os que não fizeram, como se
uma cidade não fosse uma sucessão de intervenção de vários actores e que trouxeram, cada
um deles, um contributo para a visão de cidade,
quer para aquilo que a cidade é hoje, quer para os
desafios que uma cidade tem no futuro.
O novo conceito de reuniões públicas de Câmara,
com todo o clima existente, também contribui
para o alheamento e repulsa do debate político,
sublinhou.
Madalena Alves Pereira, recordou que o actual
executivo municipal propos o Orçamento Participativo, com um valor de 25 mil euros, num
orçamento de 55 milhões, uma proposta que
classificou de incipiente, pouco divulgada, tendo
apenas sido apresentadas duas propostas, na
sua opinião, não houve vontade de envolver a
população neste projecto do Orçamento Participativo.
Referiu a importância da transparência nas políticas de gestão da cidade de forma a evitar-se
a utilização do poder político em negócios.
Na sua opinião é importante uma nova relação
com a comunidade, que aposte numa cidade mais
coesa, com uma relação de afectos.
Criticou o facto de o atual executivo municipal
ter como prática desvalorizar tudo o que possa
ter qualquer ligação outra força política, designadamente em relação à CDU, como opositor

direto deste executivo municipal – “isto reduz
o debate e reduz a ação política”.
A participação é um auxiliar para quem governa
Nelson Dias, alertou para o facto de nos tempos de
hoje estar a registar-se um recuo da democracia
no mundo, salientou que os Relatórios Internacionais, dos últimos doze anos, referem que a
democracia está a recuar no planeta, de forma
progressiva, há cada vez menos, menos países
a investir em regimes democráticos e são mais
aqueles que têm vindo a entrar em derivas autocráticas.
Na sua opinião não estamos a falar da era da democracia, mas sim da era do recuo da democracia.
Por outro lado, referiu a importância do Orçamentos Participativos, que estão sendo lançados ao
nível do Poder Local, são processos que estão a
multiplicar-se com uma lógica articulada, com
uma lógica de sistema, numa ideia do sistema
municipal de participação, que entre eles comuniquem, que sejam complementares de forma a
que permitam contribuir para uma visão integrada
da política pública e pensar a participação como
política publica.
Sublinhou que estes processos de participação
ainda têm pequena expressão, porque os governos locais, entendem que as pessoas não
participam, porque não querem participar.
Reconheceu que há uma profunda desconfiança
da pessoas em relação às instituições, acrescentando que para que exista um processo de
participação tem que ser ganha a confiança – “a
participação é um auxiliar para quem governa”.
Salientou que há mais participação possível de

implementar que vai para além das autarquias.
Há instrumentos que podem gerar novas formas
de participação dinamizadas pelos cidadãos.
Os cidadãos são meros consumidores
António Sousa Pereira, recordou que o modelo
de gestão de uma cidade é indissociável das
práticas de promoção da participação.
Considerou que um cidade não deve ser gerida
como uma empresa, ser vista como uma entidade que tem por missão prestar serviços, com
uma visão de gerar receitas, sejam elas taxas
de urbanização ou IMI, ou taxas de serviços, e,
com estas cobrir as despesas.
O modelo de gestão de cidade-empresa o que
procura é negociar o território, o seu negócio
é números, só pensa milhões, não pretende
envolver os cidadãos. Os cidadãos são meros
consumidores. As ideias são para os gestores,
porque perder tempo a discutir é não fazer. O
gestor decide, o consumidor consome.
Recordou que a pamdenia do COVID veio alertar-nos, cada vez mais, para a importância das
relações de vizinhança e da cidadania, e, para a
importância do que é de todos por todos deve
ser duiscutido, é isto a participação.
Sublinhou a cidade onde gostava de viver, uma
cidade com uma democracia aberta, participada,
aberta à discussão de ideias, sem medo de opiniões contrárias, porque quem tem um projecto
de cidade, quem tem uma ideia para a cidade, não
tem medo de discutir, não se importa de discutir
a cidade. O confronto com opiniões contrárias só
enriquece cada cidadão e a comunidade.

Formada a Associação «Plataforma Cívica As Pessoas Primeiro»

Carla Marina Santos eleita Presidente da Comissão Instaladora
Por iniciativa da “Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo
Não!” realizou-se no Ginásio Atlético Clube, na Baixa da Banheira, a assembleia para constituição da Associação, sem
fins lucrativos, “Plataforma Cívica As Pessoas Primeiro - Organização Não Governamental, tendo sido eleita a Comissão
Instaladora, que será presidida por Carla Marina Santos.
Nesta Assembleia foi eleita a Comissão Instaladora composta
por 10 membros de diversas regiões e áreas de trabalho:
Composição da Comissão instaladora
Carla Marina Santos, na função de Presidente - Presidente
da Direcção da Cooperativa Cultural Popular Barreirense;
Jéssica Chainho Pereira – Licenciada em Ciência Política e

membro da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do
Barreiro;
Luís Chucha – Capitão da Força Aérea Portuguesa, aposentado;
Natacha Bexiga Patinha – Advogada e Presidente da Junta
de Freguesia de Alcochete;
Vítor Silveira – Piloto de Linha Aérea;
Ana Carolina Botas da Silva – Jurista;
José António Sequeira da Encarnação – Técnico de Manutenção Industrial, reformado;
Gilda da Conceição Gonçalves do Paço – Técnica de Actividades Extra Curriculares e membro da CPCJ do Montijo;
Carlos Matias Ramos – Engenheiro Civil, anterior Presidente
do LNEC e anterior Bastonário da Ordem dos Engenheiros;

Bento Brázio Romeiro – Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal;
-Luís Manuel Barreto Leitão – Coordenador da União dos
Sindicatos de Setúbal e membro da Comissão Executiva e
do Conselho Nacional da CGTP-IN;
-Manuel Ferreira Fernandes – Engenheiro e membro da Associação Barreiro Património Memória e Futuro;
-Nuno Miguel Fialho Cavaco – Geografo e Presidente da
União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira;
-Rosalina Carmona Pica – Licenciada em História;
-Paulo André Fernandes – Médico e Director da Unidade de
Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo;
Vitor Barata - Presidente do Ginásio Atlético Clube.
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Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita

Património religioso é indissociável da
história das nossas comunidades
Na Igreja de Alhos Vedros, decorreu a sessão
de apresentação do livro « Património Religioso
do Concelho da Moita- Paróquias de São Lourenço de Alhos Vedros e de Nossa Senhora da
Boa Viagem da Moita – Documentos Inéditos e
outras memórias (1575 – 1905)», de Rui Manuel
Mesquita Mendes.

Alhos Vedros terra que foi sede de concelho, uma
terra com mais de 500 anos de história.
“Há uma relação indissociável da história das
nossas comunidades e o seu património religioso”, acrescentou o edil.

Igreja de Alhos de Vedros tema
de Teses de Mestrado

Rui Garcia, lançou o desafio a todos que se dedicam ao estudo da história local, quer ao nível
académico, quer como hobbie, que não deixem
de estudar e investigar, e, perspectivou a necessidade de se conhecer a história mais recente, a
história dos últimos 150 anos – “a nossa história
industrial está por investigar”.

Na abertura Nuno Pacheco, Padre da Paróquia
de São Lourenço, referiu a importância destas
obras para motivar o interesse das pessoas pela
nossa história – “a Igreja será sempre um parceiro
para esta iniciativas”, disse.
Divulgou que a Igreja de Alhos Vedros, neste momento, está a ser objecto de estudo para Teses
de de Mestrado, um na área de Azulejaria, outro
em arquitectura.
Estimular o estudo sobre a história local
Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da
Moita, referiu que conhecer o passado é importante para intervir no futuro.
Salientou que a publicação desta obra está inserida na 3ª edição de um programa que a autarquia
iniciou em 2015, destinado a apoiar a divulgação
do património do concelho da Moita – “estimular
o estudo sobre a história local”, proporcionando
a publicação do estudos.
O autarca salientou que desta forma permitesse
que o conhecimento das investigações não fique
só pela Academia.
“O património religioso não e dissociável da história das nossas comunidades e do desenvolvimento da nossa terra, reflecte o desenvolvimento
e a riqueza da própria comunidade”, sublinhou
Rui Garcia.
Referiu que a Igreja de Alhos Vedros – “é um
expoente de arquitectura religiosa na região e
no país”, sendo um exemplo da importância de

A nossa história industrial está por investigar

A paisagem cultural religiosa está inscrita em
todo o território do país
António Nabais, historiador, referiu que conhecer
o património local é conhecer a comunidade ao
longo da história, sublinhou que “infelizmente”
por todo o país existe um grande abandono da
arquitectura religiosa, alertando para o facto de
“a paisagem cultural religiosa”, estar inscrita em
todo o território de Portugal.
Os templos religiosos são um marco na nossa
história, mas, disse – “temos tesouros abandonados no nosso território”.
O historiador António Nabais salientou que a obra
sobre Património Religioso do Concelho da Moita,
abre portas neste municipio, porque é um estudo
histórico – “onde há rigor e recurso a fontes”.
Recordou que o estudo do papel da Igreja na
margem sul, permite conhecer em pormenor
as relações económicas e sociais deste território
com Lisboa.
No período Filipino que se registou maior aumento demográfico em Portugal
Rui Manuel Mesquita Mendes, autor, na apresnetação do seu trabalho começou por referir

que a “a hitsória não se faz sem os arquivos”.
Recordou que a Ordem de Santiago é uma instituição marcante na região, marca uma identidade,
é um elemento agregador colectivo.
Referiu a importância das tradições históricas,
os rituais, as Festas de Nossa Senhora da Boa
Viagem e a Festa de Nossa Senhora dos Anjos.
“A história nunca está terminada, vai crescendo
de geração para geração”, salientou.
O historiador recordou que metade do seu livro são deocumentos, que recolheu na Torre do
Tombo e no Mosteiro de São Vicente de Fora –
“essas são as fontes”.
Disse que os documentos podem ser interpretados, estabelecendo a sua ligação à historiografia
local, a interpretação permite avaliar aquilo que
se acrescenta à tradição.
Sublinhou que foi no período Filipino que se re-

gistou maior aumento demográfico em Portugal
e surgiram novas Igrejas, fruto do Concilio de
Trento – “a religião esteve mais presente na vida
das comunidades”.
Referiu a existência de documentos da extinta
Igreja de Coina que foram transfreridos para a
Igreja de Alhos Vedros.
Recordou que a Capela da Barra Cheia, esteve
interdita a celebrações religiosoas, porque um
doente mental, decidiu fazer passar-se por Padre
e celebrar missas.
Estas e outras curiosidades foram recordadadas
pelo historiador como exemplo da importância
do património religioso e do papel da Igreja no
desenvolvimrento e consolidaçao das identidades das comunidades de Alhos Vedros e Moita.

Tó Pinheiro celebrou 70 anos de vida

Num encontro de amigos reviveram-se
memórias de tempos únicos
António Pinheiro da Silva ( Tó Pinhero) um nome indissociável das memórias da música dos anos
70 do Barreiro, da região e do país. Um dia deixou para trás o Curso de Engenheiro Quimico,
que ainda frequentou no Instituto Superior Técnido de Lisboa, para abraçar a sua paixão da sua
vida – a música. Integrou a banda «Perpectiva» que no ano 1977, que deu visibilidade a um
trabalho pioneiro no Rock de expressão portuguesa, obra para sempre gravada na memória de
diversas gerações e que, ainda, nos dias de hoje, continua a ser uma referência para os músicos
do Barreiro e para a comunidade barreirense.
«Lá fora a cidade», uma obra musicada com um poema de José Beira Mar, evoca uma terra e o
seu pulsar de trabalho e de solidariedade. Tó Pinheiro é guitarista e deixa inscrita a sua marca
especial - a flauta.
Um almoço no Barreiro, com um grupo de amigos, assinalou os 70 anos. Um encontro que permitiu recordar o ambiente musical, cultural e social da vida barreirense, nos anos 60 a perdere-se pelos anos 70 e 80.
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Barreiro - Projecto Técnico-Políticas de Regeneração Urbana

O capital humano desta cidade tem que
ser o motor do seu desenvolvimento

N

o Parque da Cidade, marcámos encontro com Carolina Cardoso
e Moisés Rosa, dois investigadores do ISCTE, que estão a desenvolver estudos no âmbito do projecto «Tur – Technopolitics
in Urban Regeneration», que visa estudar o impacto e o uso
das tecnologias em processos de regeneração urbana, como elas podem
promover e melhorar a qualidade de vida.
O objectivo central é investigar a regeneração urbana, de baixo para cima,
avaliar como através de metodologias mais colaborativas, quer com ferramentas analógicas, quer digitais, podem ser promovidos processos
de regeneração urbana, que partam da cooperação dos actores locais,
associações, ou, mesmo da população de forma global.
Entender o estado em que está o espaço público
Este projecto nasceu em 2019, e, começou por ser dinamizado com a
Câmara Municipal de Cascais, tendo como foco o espaço público, entender
o estado em que está o espaço público, e, partindo da avaliação da opinião
das pessoas, perspectivar as prioridades de acção de modos de uso,
dinamizando as propostas das pessoas em conjunto com as pessoas.
Este modelo de investigação, testado com a colaboração da Câmara Municipal de Cascais, foi, objecto de um estudo no Barreiro, que contou com
a colaboração da Baía do Tejo.
A importância do conviver com outras pessoas ao ar livre
“Este ano, com a pandemia as pessoas ganharam outra consciência sobre
a importância do espaço público, sentirem que o espaço público é um
prolongamento das suas casas. A pandemia trouxe esta consciência da
importância do espaço comum, a importância do conviver com outras
pessoas ao ar livre, a importância dos espaços para as crianças. A pandemia acentuou problemas, mas levou-nos à varanda e a sentir que há
outras varandas.”, sublinha Carolina Cardoso.
Construir a cidade comum
De referir que os «Laboratórios Experimentais» realizados no concelho do
Barreiro, no âmbito do projecto Tur – Technopolitics in Urban Regeneration,

tiveram como tema central o conceito «espaços habitáveis» - “saímos da
lógica do espaço público para entender o que é que pode ser um espaço
habitável, mais sustentável, na lógica de como é que nós conseguimos
construir a cidade comum, mais resiliente, mais adaptável a todos, mais
inclusiva, mais envolvente, refere Catarina Cardoso.
O estudo realizado no concelho do Barreiro foi dinamizado tendo por base
quatro eixos: a cidade comum (a cidade como espaço comum, cidadania
activa e conectada, a participação e o uso de novas tecnologias); cidade
verde e azul (a relação com o rio e com os espaços verdes), e, a cidade
acessível ( que tem a ver com a mobilidade para todos); a cidade lúdica
(as oportunidades para o desporto, para a cultura e para o brincar).
A realização do projecto teve seu inicio com um conjunto de contactos
com associações, visando elaborar um diagnóstico sobre as visões existentes em torno dos eixos de investigação, quer nos territórios onde
as associações estão inseridas, quer na visão global que existe sobre
a própria cidade.

“O rio podia ter mais utilização, ser utilizado para passeios culturais, promover o património com um olhar a partir do rio. Podíamos reactivar a
memória dos barcos, com o Pestarola, ou a Muleta, que podiam ser um
marco e um símbolo do Barreiro no Tejo, quer para as pessoas de fora,
quer para as pessoas de dentro”, sublinhou Carolina Cardoso.

Que cidade temos? Que cidade queremos?

A ocupação do património e a fruição do património, das antigas zonas
quer a industrial, quer a ferroviária, foi outra linha de preocupação expressa no inquérito, quer sendo sugeridos novos usos do património que
está desactivado, quer para cultura, quer para desporto ou lazer, porque
o património se não é usado degrada-se.

No âmbito do estudo foram feitas três perguntas centrais : Que cidade
é que nós temos? Que cidade é que nós queremos? Como é que nós
podemos activar a nossa cidade para alcançar aquilo que a gente quer?
O desafio foi que as pessoas conectassem essas perguntas e enquadra-las nos eixos da investigação, quer ao nível da mobilidade, no viver o
espaço comum, procurando encontrar respostas em relação a diversas
zonas do território.
Os investigadores e as suas equipas contactaram associações como a
ADAO, Fabril, «Os Franceses», Sempre Fixe, Bairro 25 de Abril, e conversaram com diversos cidadãos, nos ateliers montados no espaço público – em
Alburrica, junto à estátua Alfredo da Silva e na Rua Manuel Pacheco Nobre.
Barreiro está desconectado com outros municípios
Foi, igualmente, elaborado um inquérito por via on line, direccionado para
pessoas com acesso ao digital.
Moisés Rosa, sublinha que na análise dos inquéritos, a primeira prioridade
das pessoas está relacionada com a mobilidade e a mobilidade suave –
“foi uma das matérias mais abordada, as pessoas sentem muito que o
Barreiro está desconectado com outros municípios, que estamos isolados,
há criticas pela não existência de ligação com o Seixal, mesmo que fosse
a pedonal, ou a ligação da Barra-a- barra ao Parque Zeca Afonso, na Baixa
da Banheira, é, também referida a importância da ligação inter-regional,
e criticada a inexistência de um ciclovias e de vias partilhadas.”
Barreiro tem quotas que permitem a existência de um sistema de ciclovias
Moisés Rosa refere que – “o concelho do Barreiro tem quotas que permitem
a existência de um sistema de ciclovias, tem uma quota em toda a linha
de costa, do Barreiro até Coina, que permitiria percorrer o concelho, de
bicicleta em cerca de 20 minutos. Tem outra quota que permitiria ligar o
Hospital ao centro da cidade, e, uma terceira linha que liga os Fidalguinhos
à Vila Chã, Quinta da Lomba e Cidade Sol. Somos uma cidade plana, somos
um concelho privilegiado neste sentido”.
Os investigadores sublinham que uma rede ciclável permitira uma melhor
ligação do território com o rio, e dos barreirenses à Mata da Machada –
“muita gente falou de um corredor verde que ligue o centro da cidade à
Mata da Machada e com a zona ribeirinha”.
Ligar a cidade ao rio
Outra vertente muito focada no inquérito é a ligação da cidade ao rio,
sendo salientada a necessidade de superar muitas barreiras físicas que
existem, aproximar a cidade do rio, já existem zonas mais melhoradas,
mas continua a não existir o acesso franco ao rio, há uma barreira física
artificial, até criada pela fábrica.

As pessoas dão bastante a importância aos espaços verdes
Acrescentou que as pessoas dão bastante a importância aos espaços
verdes e ao tratamento dos espaços verdes, nomeadamente os espaços
verdes de proximidade.
“Sente-se essa consciência foi trazida para o pensar a cidade, muito pela
pandemia, porque muitas pessoas começaram a sair em busca dos espaços verdes”, refere Carolina Cardoso.
Novos usos do património que está desactivado

Capital humano tem que ser envolvido
“Há um grande capital humano nesta cidade, que tem que ser, ele próprio,
motor do desenvolvimento. Isso foi, talvez, a grande dinâmica e a grande
mais valia que tirámos deste trabalho. Esse capital humano tem que ser
envolvido. Tem que ser ouvido”, salientou Moisés Rosa.
Co-construir a cidade com todos os actores locais
Carolina Cardoso salientou que o envolvimento do capital humano deve
ser pensado em três níveis: co-criação, co- produção e co-governança.
“Eles estão interligados. Se não houver estas três fases não se consegue
co-construir a cidade. A co-construção da cidade tem quer ser co-criada,
co-produzida e co-governada. Existem metodologias e ferramentas e é
isso que, no fundo, esta investigação tende a pesquisar e a desenvolver. O
objectivo final é saber como conseguimos co-construir a cidade com todos
os actores locais, isso envolve o município, a sociedade civil, especialistas
e todos os cidadãos. Todos os actores têm um papel importante”, disse.
“A cidade é como um laboratório de inovação da cidadã, este é o meu
tema de investigação,” referiu Carolina Cardoso.
A cidade é uma rede de interdependências
“O meu estudo é o pensamento arquitectónico associado ao um processo
de transição, de mudanças, ligado a toda esta lógica que estamos a viver,
que vai desde as alterações climáticas, até aos processos de dar vida às
cidades, construir cidades mais resilientes”, referiu Moisés Rosa.
“A cidade é uma rede de interdependências, porque todos nós precisamos
uns dos outros. Temos que potenciar essa rede, promover interacção,
no Barreiro, essa rede, já existe presente no associativismo”, referiu
Moisés Rosa.
Colaborar vai muito mais longe que participar
“As redes sociais foram importantes no nosso trabalho, para divulgar o
nosso projecto. Sentimos a vontade das pessoas em participar. As redes
sociais podem ser uma boa ferramenta para promover a colaboração.
Gosto mais da palavra colaboração do que da palavra participação. Colaborar vai muito mais longe que participar. Participar é ir lá, dar opinião,
enquanto o colaborar, requer o envolvimento a mais longo prazo. Requer
uma interdependência muito maior do que meramente participar”, sublinhou a encerra a nossa conversa Carolina Cardoso.
S.P.
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Zé do Ò professor da Escola Álvaro Velho

A nossa missão é dar projetos de vida aos alunos
. Única escola no país com Certificado de Escola Segura

J

osé do Ó, natural de Silves, no ano
1976 começou a dar aulas de Trabalhos Manuais, na Escola Preparatória
Álvaro Velho.
No último dia que lecionou, este ano, 30 de
Outubro, marcámos um encontro no Bar
da Escola Álvaro Velho, e, por lá estivemos
a recordar episódios que fazem uma vida.
Nesse dia deu a sua última aula, nestes
tempos de pandemia, com as presenças
possíveis, devido às restrições impostas
pela COVID.
“Não estava à espera. O convite foi feito pela Direção do Agrupamento. Foi um
momento gratificante que agradeço profundamente. Nem eu nem os alunos contivemos as lágrimas. A minha última aula
foi para partilhar com os que ali estiveram
no auditório, a história da minha vida”, refere Zé do Ó.

saiu do mercado. Foi um sonho”, refere.

Motivar alunos para integração
na vida profissional

Zé do Ó, salienta que ao longo da sua vida
profissional sempre teve como perspetiva
que a escola não deve ficar apenas pela
transmissão dos programas escolares –
“não devemos ficar pelo ensino aos alunos, é muito importante o nosso trabalho
de ligação à comunidade educativa e à comunidade local”.
Recorda várias iniciativas, entre elas a
poesia que foi o mote de um projeto de
ligação da escola à família e à comunidade – “o concurso de poesia foi feito vários
anos envolvendo muitos alunos”.

José do Ó, nesta fase da sua atividade
profissional era um dos professores do
CEF – Curso de Educação e Formação,
que leciona desde 2006. É um Curso Profissional, integrado na escola para motivar alunos na aprendizagem e integração
numa vida profissional. É um trabalho de
proximidade aos alunos, que visa ajudá-los a crescer e aprender a traçar objetivos de vida, com abertura ao mundo do
trabalho. O estágio final é sempre numa
empresa. “Para alguns alunos participar
neste curso foi um sucesso e ficou como
uma marca para a vida deles, e, para a minha, essa a razão das lágrimas na hora do
adeus”, comenta.
O que fazemos agora, vamos
colher no futuro
“A nossa missão é dar projetos de vida
a estes alunos, para puderem seguir em
frente e fazerem escolhas. Nesta aula final eu disse aos meus alunos: nunca desistam, porque o que fazemos agora, será
o que vamos colher no futuro. Aos meus
colegas, disse-lhes: a minha paixão pelo
ensino e pela Escola Álvaro Velho, reside
naquilo que ela significa para mim - são os
maiores tesouros da minha vida. A vida é
um projeto que nós vamos contruindo, é o
resultado das escolhas, todas as escolhas
que vamos fazendo ao longo da vida. Esta
foi a minha escolha.”.
Da rua a campeões do Algarve
José de Brito Batista do Ó, natural de Silves, onde nasceu em 1955, a terra onde
cresceu, onde jogou futebol nas ruas, o

Única escola no país com
Certificado de Escola Segura
Foi o dinamizador de projetos inovadores
na sua escola, nomeadamente na área
da Proteção Civil, na qual conjuntamente
com Carlos Dias, elaboraram o Plano de
Prevenção e Emergência, em ligação com
o Serviço Municipal de Proteção Civil.
“Foi um projeto de escola, com um modelo
próprio. Promovemos simulacros, ações
de formação e a Semana de Proteção Civil
e de Prevenção Rodoviária. Somos a única
escola no concelho, no distrito e no país,
que recebeu um Certificado de Escola Segura, no âmbito da Proteção Civil”, refere.
Não devemos ficar pelo ensino aos alunos

espaço de aprendizagem e onde se forjam
laços de amizade.
Na nossa conversa recorda a criação do
«Clube Pirata» - “eramos onze jogadores,
que depois nove foram para os juvenis do
Silves e ganhávamos tudo, conquistamos
o título de vice-campeões distritais, depois de termos sido campeões do Barlavento, numa final com o Olhanense. Ainda
hoje recordo o penalti que falhamos, e, por
isso, perdemos no S. Luís em Faro”.
Fomos vigiados pela PIDE
Na Sociedade Filarmónica Silvenses integrou o Grupo o FOCITE - Grupo de Fotografia, Cinema e Teatro. Entrou na peça
«Auto da Vida e Morte», de António Aleixo.
“No final dos espetáculos existia um período de debate para conversarmos com
o público sobre a peça. Isso era muito progressista para aquele tempo, antes do 25
de Abril. Fomos vigiados pela PIDE”, sublinha.
Aos 23 anos estava efetivo
Depois de concluir o ensino até aos complementares, nos dias da revolução de
Abril, em Silves, posteriormente frequentou o Instituto Industrial.
A sua atividade profissional, na carreira de

professor, teve início em S. Bartolomeu de
Messines. A Matemática foi sempre a sua
paixão, juntava o útil ao agradável e dava
explicações.
Num concurso nacional de estágios foi
colocado na disciplina de Trabalhos Manuais, na Escola Preparatória Álvaro Velho.
Aos 23 anos estava efetivo.
Recorda os tempos que cada turma tinha
30 alunos, que o horário de cada professor era de 22 horas letivas, que tinha cinco turmas. Foram milhares de alunos com
partilhou a sua vida.
O sonho não realizado de comprar um
«Citroen boca de sapo»
O «professor Zé do Ó», como todos o conhecem sublinha que acompanhou todas
as mudanças, “adaptei-me sempre”, e,
refere “muitas vezes nem me apercebi,
recorda que na sua vida profissional, teve
ruas regras que sempre cumpriu – “assiduidade e pontualidade”.
Foram 44 anos a lecionar. A trabalhar continuou o seu percurso nos estudos e concluiu no Instituto Superior Técnico o Curso
de Engenharia Civil.
Outro sonho que recorda, era que gostava de ter comprado um «Citroen boca de
sapo», - “havia um na minha rua, em Silves,
e sempre quis ter um, não comprei porque

Marcha de Alerta sobre
o aquecimento global
E, a fechar a nossa conversa, não podia
ser esquecida a «Marcha de Alerta sobre o aquecimento global» - “mesmo
num dia de chuva, com os alunos a correr
para a escola no final do percurso, com
uma enorme participação da população
do Lavradio, enchemos a Avenida J.J. Fernandes numa ação, inesquecível de alerta
para os problemas do ambiente, ainda não
se falava tanto como hoje nas alterações
climáticas. Um dia que não se esquece, foi
muito bonito”.
Pois, Zé do Ó, a vida é feita de escolhas, e
de coisas que fazemos. Elas são a nossa
memória do futuro e a alegria de dar um
pequeno contributo para mudar e melhorar o mundo.
Foi uma conversa agradável, de troca de
opiniões, de vivências comuns, sim, eu
também estive nessa linda marcha de
alerta sobre o aquecimento global, e, foi
belo, ver alunos, professores, pessoal
auxiliar, pais, avós e filho, numa ação de
excelência...dando um colorido verde de
esperança ao mundo.
S.P.
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«Girls Like That» no Teatro Municipal do Barreiro

O ruído da intimidade: entre o jogo social e
a solidão interior
A Companhia de Teatro Arte Viva, estreou no Teatro Municipal do Barreiro, a peça «Girls Like That», de Evan Placey, com encenação de Carina Silva.
Um espetáculo a não perder. Talvez a vida seja esse movimento de peças sobre um ‘tabuleiro de xadrez’, onde tudo pode, um dia, resumir-se a
‘uma cadeira vazia’... claro!
ro nesta peça não é uma questão de género,
é uma questão de humanidade. O género é
rodapé. Claro!

A primeira referência vai para a encenação.
Esplêndida. Simplicidade. O espaço cénico
emerge como um tabuleiro de xadrez, ou
jogo de damas, onde o movimento das peças se articula com elegância, construções
esculturais. Os cacifos - armários – marcam o lugar, mas também são um elemento estruturante donde a peça se constrói e
desconstrói, na transformação das personagens. As personagens que nascem e renascem, saindo e entrando no armário. Um
desafio da vida.
Por trás, lá longe e bem perto a cidade, em
grafitis de protesto, de linguagem desconexa, que grita nas paredes, dando voz a uma
cultura urbana, que grita no silêncio dos grafitis.
Gosto de cenários que se misturam com o
texto e com o sentir dos personagens, afinal, o teatro é isto – um espaço cénico e personagens, que, ali, num tempo real, único, na
interação valorizam e dão vida a um texto.
A encenadora enriqueceu o texto através da
encenação, tanto mais, quanto a sua criação
estética permitiu aos atores ser teatralidade. As construções esculturais. A musicalidade que dá força e ritmo aos movimentos
dos personagens. A iluminação. Os figurinos.
O jogo de cores no guarda roupa, pensados
para gerar harmonia. A exploração estética
da beleza do corpo humano, movimento,
frescura, criando arte – dança ou escultura.
Muito bom Carina Silva! Parabéns
E, obviamente, toda a encenação só se completa no jogo das personagens, na força das
personagens que emergem na interpretação, na energia que cada atriz coloca no
sangue para fazer nascer o texto, no contexto cénico, sentimo-lo com toda a ex-

pressividade, nos tiques do olhar, na ternura
dos lábios, na sedução, na força e no peso de
cada palavra. A interpretação nasce plena de
paixão, flui na forma como o texto vai sendo vivido e na intensidade que vai descultando as emoções das personagens. Estão
esplêndidas. Top. Muito top. Um texto difícil,
longo ( que não se nota), muito bem interpretado.
Nota-se que as raparigas gostam mesmo
daquilo, que há, de facto, em cada uma das
personagens sentimento a pulsar no coração. Uma atriz nasce no momento que se
despe de si e entra na personagem, vivendo
o texto, sentindo o texto. Isso existe. Acredito que devem ter discutido o seu conteúdo e, que, o mesmo passou a fazer parte da
vossa interioridade.
Adriana Lopes, Carolina Lobato, Ana Pimpista, Catarina Santana, Sara Santino e Vanda
Robalo. Obrigado. Foram excelentes.
O texto desta peça é intenso, e, uma das
primeiras ideias que me ocorre é sublinhar
que, de facto, pode ser reducionista dar a
esta peça uma dimensão que a contextualize, meramente, na temática da ‘igualdade
de género´. Esse é um tema, um entre os
muitos temas que esta peça nos motiva a
interrogar no quotidiano. O texto é de facto
explosivo, na linguagem, na critica, na sátira, na problematização dos comportamentos do ser humano. Homem ou Mulher. Não
é por mero acaso, que o autor desdobra as
personagens a viver os mesmos conflitos
sociais. O texto é freudiano. O ego, o super
ego, o id. A ansiedade. Os traumas. Os recalcamentos. O texto é filosofia, sociologia,
antropologia, psicologia. Ah, sim política,
porque é a vida na polis. A questão de géne-

Esta peça é um mergulhar por dentro da
intimidade, é um confronto com a conflitualidade social, é um pulsar da solidão da interioridade. A condição humana. A inveja. As
relações de proximidade. A família. A educação. A memória. O esquecimento. A hipocrisia. O ser. O parecer. A criança que fomos
– há um jogo permanente neste texto que
se move entre o passado e o presente. Por
vezes, senti emergir no meu pensamento o
filme – «Uns e os Outros» - de Claude Lelouch.
Uma linha de pensamento neste texto é a
força das redes sociais, a cultura da imagem,
que se sobrepõe ao ser, aquele pensamento que leva, até, a pensar a inexistência de
cada um de nós, como seres humanos, com
vida própria, se não estivermos presentes
nas redes sociais. O mundo de ficção onde
a perceção se sobrepõe à concepção. As
redes sociais que desnudam, caluniam, que
gera estigmas, onde o pensamento é unificado, motiva comportamentos, geram um
pensamento que é diferente do pensamento único, porque é feito de uma diversidade
de pensamentos unificados. A Scarlett é a
vítima. E as amigas, geradoras de ansiedades, são as puristas que agem num jogo de
cumplicidades. Um desassossego.
É por tudo isto que considero um cliché reduzir esta peça à mera igualdade de género.
Ela é muito mais e vale por ser muito mais.
Os temas que nos propõe para refletir não
são meramente femininos, são humanos.
Olhar esta peça e pensar esta peça pelo
cliché de igualdade de género não ajuda a
pensar toda a sua potencialidade e humanismo, apenas gera um ângulo de visão,
estigmatiza, reduz a sua força a um pensamento que se traduz num género de pensar.
E, sem dúvida, senti, que nesta peça a vida é
mais, muito mais, basta sentir o que os personagens transmitiram – são homens e são
mulheres – num desdobramento de personalidades. São Humanos, simplesmente
humanos.
Uma peça espetacular. Uma peça que surge como um grito neste tempo de confinamentos e desconfinamentos. Corpos que se
cruzam em ritmo. Um texto que é explosivo.
Um tabuleiro de xadrez ( ou, jogo de damas),
uma cadeira vazia. Claro!
António Sousa Pereira

Ficha Técnica
SINOPSE
Seis jovens irão invadir o palco e
captar a vossa atenção para vos
contar a história de Scarlett. Estão
preparados?
Girls Like That explora as pressões
sobre os jovens de hoje com o avanço
da tecnologia.
Quando uma foto de um nude da
estudante Scarlett se torna viral e se
espalha por todos os telemóveis da
escola, a sua reputação é posta em
causa e a amizade com as raparigas
com quem cresceu fica ameaçada.
Mas por quanto tempo Scarlett pode
permanecer em silêncio?
E porque não acontece o mesmo com
os rapazes?
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