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Carlos Moreira – Presidente de Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro

Uma Associação de todos e para todos
É uma honra presidir à Direção da
Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários do Barreiro – Corpo de
Salvação Pública, no tempo do seu
nonagésimo aniversário. É uma honra

servir nesta casa, depois grandes
dirigentes que aqui também serviram. São
noventa anos de dedicação de Bombeiros
e Bombeiras, de dirigentes, que permitiram
que se chegasse a esta bonita idade com
saúde e vitalidade.
A 22 de junho de 1931, um conjunto de
dezassete ilustres cidadãos formaram a
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Barreiro – Corpo de
Salvação Pública, democratizando o
acesso do socorro a toda a população
Barreirense, independentemente do seu
estatuto profissional ou pessoal. Uma
Associação de todos e para todos.
É uma honra sentir que o Corpo de
Salvação Publica está no coração dos
Barreirenses, que somos tratados por
“os Bombeiros do Barreiro”, que todos
reconhecem que aqui estamos para
servir, que somos de todos e para todos.

A história dos Bombeiros Voluntários do
Barreiro, foi sendo feita de altos e baixos,
com momentos de grandes dificuldades
e outros de grande crescimento. Destaco,
em primeiro lugar, o esforço que foi feito
para que a nossa Corporação passasse
para instalações que melhor servissem a
população, e refiro-me ao antigo quartel.
Antes das atuais instalações, o Corpo
de Salvação Pública estava instalado
num pequeno armazém no Largo Gago
Coutinho e Sacadura Cabral e esta foi uma
grande mudança. Já no presente século,
foi possível construir um novo quartel, que
criou melhores condições aos bombeiros
e bombeiras e potenciou a capacidade de
resposta às necessidades da população.
É uma honra servir numa Associação que
teve homens e mulheres que tiveram a
coragem de dizer “Não!” à discriminação
e construir de raiz uma Associação

de Bombeiros para todos, que teve
homens e mulheres que arregaçaram as
mangas e construíram sucessivas novas
instalações, que encontraram soluções
para adquirir mais meios de socorro e
combate a incêndios.
O caminho faz-se caminhando e apesar
de as condições de socorro às populações
ser de qualidade, continuamos a procurar
dar resposta às necessidades do dia a dia
e sempre com uma visão de futuro, com
projetos para hoje e com projetos para o
futuro, dos quais destaco a ampliação do
nosso quartel.
É uma honra servir nos Bombeiros
Voluntários do Barreiro, casa de Bombeiros
e Bombeiras que, de forma abnegada e
voluntária, já salvaram milhares de vidas,
que já salvaram inúmeros bens e que
salvaram milhares de hectares de áreas
rurais, como primeiros protetores do meio

ambiente.
Nestes noventa anos de vida muito foi
feito, mas muito faremos no futuro, com
trabalho e honestidade e a competência do
Comando e dos Bombeiros e Bombeiras,
iremos onde for preciso, colocando em
risco a própria vida, com o lema “Vida por
Vida”.
É uma honra saudar todos que
contribuíram para o crescimento e
vitalidade da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo
de Salvação Pública, aos Comandantes
e aos seus comandos, aos associados,
aos dirigentes e, naturalmente, a todos os
Bombeiros e Bombeiras.
Viva a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários do Barreiro –
Corpo de Salvação Pública, longa vida!
Continuaremos sempre na primeira linha
de apoio à população Barreirense.

José Figueiredo - Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários do Barreiro C.S.P.

Somos uma referência distrital e nacional de gestão e operacionalidade
Foi com muito orgulho que, a 18 de agosto
de 2009, iniciei a minha primeira Comissão
de Serviço de Comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários do Barreiro C.S.P.

Ser o décimo sétimo Comandante
desta corporação, numa altura em que
a legislação referente aos bombeiros
sofria alterações estruturantes, em
que era premente uma alteração de
comportamentos individuais e coletivos
dos operacionais e em que a necessidade
de equipamento de proteção individual era
crónica, não se afigurava uma tarefa fácil.
Juntando a isso a responsabilidade que
sentia de continuar o legado dos meus
antecessores, a pressão era considerável
e transformou estes últimos anos num
desafio constante que só foi possível
enfrentar graças à persistência, rigor e a
presença efetiva dos nossos bombeiros e
bombeiras.
Ao celebrar o nonagésimo aniversário da
Associação, não podemos esquecer a
coragem e determinação dos dezassete
homens que, a 22 de junho de 1931,
iniciaram a tremenda aventura de constituir
o primeiro Corpo de Bombeiros Voluntários
da, então, vila do Barreiro.
Olhando para o passado da Associação,

percebemos o esforço das centenas de
homens e mulheres que, dedicando-se a
uma causa tão nobre, souberam ultrapassar
sempre as imensas dificuldades que se
lhes depararam e cumprir o desígnio
daqueles dezassete pioneiros. Foi graças
aos que vieram antes de nós e que sempre
demostraram sentido de responsabilidade,
de dever, abnegação e espírito de missão,
que hoje somos uma referência distrital
e nacional de gestão e operacionalidade
focadas no socorro da população.
Atualmente temos um quartel que,
apesar dos melhoramentos que já se
impõem, está ainda à altura do sonho
daqueles que, durante 70 anos, estiveram
num antigo armazém transformado
em quartel. Neste momento, todos os
nossos bombeiros são portadores de dois
equipamentos de proteção individual (EPI
urbano/industrial e EPI espaços naturais),
possuímos uma frota relevante de veículos
de socorro operacionais e concebemos
um programa de formação desenvolvido
especificamente para dotar os nossos

operacionais com as ferramentas teóricas
e práticas para um bom desempenho nas
suas funções.
Vivemos num mundo global, onde a
informação flui a cada segundo e a ciência/
tecnologia evoluem a um ritmo alucinante.
Este desenvolvimento tecnológico leva à
constante atualização dos equipamentos
e técnicas, tendo como consequência a
acelerada desactualização no mesmo
espaço de tempo e tornando a Formação o
verdadeiro desafio do futuro. E por isso se
torna tão importante manter os vetores do
pensamento divergente: Fluidez (criação
de várias ideias/soluções para o mesmo
problema), Flexibilidade (criação de ideias/
soluções suportadas por diferentes áreas
de conhecimento), Originalidade (criação
de ideias/soluções fora do comum)
e Elaboração (aprofundamento dos
conceitos expressos nas ideias/soluções
criadas). Ou não fosse esse o legado
deixado por o nosso fundador Jorge Sobral
que, há noventa anos, ousou pensar de
forma diferente!

A maturidade a experiência que resultam
dos nossos 90 anos de caminho, permitem
concluir que o sucesso de hoje tem raízes
no trabalho e empenho dos bombeiros
e dirigentes e que a todos - do passado
e do presente - devemos respeito pelo
contributo dado e orgulho pelos resultados
alcançados.
Às Famílias dos nossos bombeiros, deixo
aqui a minha mais sincera gratidão por,
mesmo vendo frequentemente a presença
dos seus familiares trocada por horas de
ausência e preocupação, continuarem a ser
a âncora dos nossos Operacionais. Muito
obrigado!
Aos nossos Bombeiros e Bombeiras,
louvo e agradeço a bravura, a garra e a
disponibilidade, pela garantia que são
de que o nosso Futuro só depende do
nosso trabalho. Porque, como reza a
nossa história, nascemos da coragem e da
persistência, por isso somos BOMBEIROS.
Se fosse fácil, não era para nós…
Por fim, deixo um agradecimento especial à
minha família, pelo apoio incondicional.

PUB

Registos

2

JAN-JUN 2021

Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública

Há 90 anos ao serviço da população
– Uma chama que não se apaga!

A

década de 30 estava ainda a
começar... O mundo debatia-se
com a profunda crise económica
e financeira decorrente do Crash
da Bolsa de Nova Iorque, em 1929 e os movimentos totalitários proliferavam na Europa.
Em Portugal, a Ditadura Militar cumpria os
primeiros anos. António de Oliveira Salazar
era Ministro das Finanças e o regime consolidava a pendor autoritário e repressivo.
A crise agravava o clima de agitação social
e política e surgiam greves, manifestações
e sublevações populares.
No Barreiro, apesar da onda de despedimentos, vivia-se a expansão social e urbana,
fruto da era dourada da industrialização,
iniciada pelo incontornável Alfredo da Silva.
Terra com pergaminhos na tradição associativa, foi numa segunda-feira, dia 22 de
junho de 1931, que a então vila viu nascer
uma associação de cariz humanitário, que
perduraria até aos dias de hoje: o Corpo de
Salvação Pública do Barreiro.
Jorge Sobral, bombeiro na corporação pertencente aos Caminhos de Ferro do Sul e
Sueste, deixa a corporação semi-privada e
funda a primeira corporação de bombeiros
voluntários do concelho. Juntamente com
Heitor Costa, Raúl Mendonça, António Pereira, António Moura, Manuel Torrão e António
Dias, formou uma Comissão Administrativa
até que, a 22 de julho, se realiza a primeira
Assembleia-Geral, onde são aprovados os
Estatutos da corporação. No mês seguinte,
a 10 de agosto, é concedido o Alvará nº78,
pelo Governo Civil de Setúbal.
Comandante Interino durante os primeiros 5 anos de vida do corpo de bombeiros,
Jorge Sobral instalou-se com os restantes
16 membros do Corpo Ativo num pequeno
armazém no Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral passando, mais tarde, para um
armazém maior, situado na Rua Almirante
Reis. Com cerca de 150 sócios, deram início
à atividade de socorro e proteção a população do Barreiro contando apenas com uma
moto-bomba, algum material sapador e
muita coragem!
Construção de uma Casa-Escola
A Indústria prosperava e expandia-se,
conduzindo à disseminação dos bairros
operários como forma de fixação dos trabalhadores às fábricas. Em consequência,

a população continuava a aumentar, passando dos 29 719 habitantes no início dos
anos 50, para mais de 35 000 na década de
60. Este crescimento contínuo suscitou a
necessidade de crescimento correspondente na resposta do socorro e no Bombeiros
Voluntários do Barreiro CSP apostou-se
na formação.
Sempre com os olhos postos no Futuro, a
nossa Corporação, na altura com 19 anos de
existência, decidiu investir na construção de
uma Casa-Escola. A 04 de março de 1950
foi lançada a 1ª pedra do edifício, na zona
Sul do quartel.
Nove anos mais tarde, a 30 de agosto de
1959, por ocasião das celebrações do 28º
aniversário da associação, foi inaugurada a
Casa-Escola, símbolo do desejo de crescer
e evoluir.
O NOVO QUARTEL
O ano era 2004 o Barreiro celebrava 20 anos
de elevação a cidade e o programa Polis
dava os primeiros passos, projetando-se
a recuperação da frente ribeirinha entre a

Verderena e Santo André.
Para os Bombeiros Voluntários do Barreiro-CSP, 2004 seria um ano inesquecível, porque representou a realização de um sonho
muito antigo que começou a ganhar forma a
meio dos anos 30, quando a Corporação se
mudou para a (então) Rua Almirante Reis.
O edifício foi mudando com o tempo, de
armazém passou a quartel, os anos foram
passando e os bombeiros por lá ficaram 7
décadas.

A CELEBRAR CONQUISTAS
Como os Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública fazem
desde 1931 quando, com uma mão-cheia de
homens e “um magnífico pronto-socorro”,
uma moto-bomba e material sapador, mostraram que o equipamento mais importante
era então, como ainda é hoje, a vontade de
servir!
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Um ano depois, em 1932, conseguiram
acrescentar aos meios outro pronto-socorro, uma auto-maca, capacetes e fardamento.
No ano do Ciclone de 41, a corporação celebra
o seu 10ºaniversário e aproveita para, segundo notícias da época, presentear a Colónia
Balnear Infantil “O Século” com a generosa
doação de 20$00. Mas também recebeu um
galhardete bordado com as iniciais CSPB,
oferecido pela D.Maria Gertrudes.
Os anos passam e em 1959, no
28ºaniversário, inaugura-se a tão sonhada
Casa-Escola, juntamente com uma ambulância e um pronto-socorro.
Na década de 60 a corporação cresceu em
dimensão e em experiência. O Corpo Ativo
tinha passado dos 17 operacionais para 65
– Comandante, 2ºComandante, 1 Ajudante
de Comando, 1 Chefe de Secção, 1 Bombeiro 1ª, 5 bombeiros 2ª, 10 bombeiros 3ª, 25
aspirantes e 6 cadetes… Contava-se com
3 auto-macas, 1 ambulância, 1 auto-pronto
socorro e 1 auto-tanque. O número de associados tinha passado dos 128 iniciais, para
1220 sócios.
As celebrações do 41º aniversário contaram
com a presença especial do fundador do
CB, o Comandante Jorge Sobral.
Em 1973 tem início uma grande campanha
de angariação de sócios, que teve uma enorme repercussão financeira resultante das
verbas recebidas em quotização.
Em 1983, 52 anos depois da fundação, os
números são bem diferentes dos do seu modesto início: Quadro Ativo: 120 elementos.
Em 1988 é-atribuído à corporação o Posto
Emergência Médica. O sonho de ter uma
viatura INEM realiza-se!
Em 1992, por ocasião do 61º aniversário,
realiza-se outro sonho: aquisição de uma
escada Magiros!
Em 1997, pelo 66º aniversário é oferecido
um barco salva-vidas por um benemérito
e, no mesmo ano, é aprovada pela Câmara
Municipal do Barreiro a realização do maior
de todos os sonhos dos BVBarreiro: a construção do novo quartel! Mas teriam de decorrer ainda quatro anos até a obra ter o
seu início…
Finalmente, no ano em que se completaram 74 anos de existência, inaugura-se o
novo quartel! Com pompa e circunstância
, mas também com muita emoção na hora
da despedida da casa que abrigou todas as
esperanças, conquistas, sacrifícios e alegrias
durante 7 longas décadas.
No ano seguinte, em 2005, então com 8000
sócios, 160 elementos no Quadro Ativo e 20
viaturas ao serviço da corporação, inaugura-se o Gabinete de Saúde. Uma aposta arrojada que teve uma duração limitada, mas
que representou uma mais-valia enquanto
saber-adquirido.
2006 marcou o regresso do PEM à corporação, depois da viatura ter sido entregue
ao INEM, devido a divergências sobre a sustentabilidade do serviço. Quadro Ativo:
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163 operacionais.
Em 2011, a aposta na formação conduziu-nos à organização das I Jornadas de Socorro.

2013 foi um dos anos mais negros para os
Bombeiros em Portugal. Oito operacionais
perderam a vida naquele agosto quente.
Em 2016, nas comemorações do 85º aniversário, organiza-se a I Gala de Honra, que

juntou as várias gerações de bombeiros,
unidas pelo mesmo lema: somos BVBarreiro!
2017, o ano do choque. Mais de uma centena
de vítimas em dois incêndios absolutamente
incontroláveis e brutalmente devastadores.
Os BVB-CSP suspenderam as celebrações
do 86º aniversário, em homenagem às vítimas de Pedrógão Grande, sem suspeitar que,
quatro meses mais tarde voltariam a estar
presentes no combate de outro incêndio
tão mortífero como o primeiro.
No 88º anversário, em 2019, a AHBVB-CSP
atribuí a Medalha de Mérito ao Comandante
José Figueiredo, em reconhecimento pela
dedicação e entrega à causa dos bombeiros e pelos 30 anos de serviço prestado à
comunidade barreirense, à região e ao país.
2020 começou sem grande sobressalto,
mas depressa mostrou que não seria um
ano comum. A 11 de março a Organização
Mundial de Saúde declara pandemia o novo
Coronavírus e a 18 de março é decretado
o Estado de Emergência em Portugal. Os
BVB-CSP enfrentam o desafio com a coragem que a missão exige e, durante meses,
trabalharam incansavelmente para que todos, vítimas de Covid-19 ou não, tivessem
um socorro rápido e seguro.
O dia do 89º aniversário decorreu com a
solenidade inerente à memória que 89
anos de existência representam, mas sem
a celebração merecida, assinalando o dia
apenas com atos simbólicos que lembram
o caminho percorrido. Ainda assim, antes
do ano terminar, o Corpo Ativo teria uma
surpresa: uma Viatura de Socorro e Assistência Especial (VSAE).
E chegou 2021. Ainda em pandemia, ainda
com medidas especiais que, pela repetição,
passam a habituais. Máscaras, distanciamento, desinfeção, mas sempre presentes,
sem virar a cara aos pedidos de socorro que
nos chegam como em qualquer outro ano.
Mas este não é um ano qualquer… É o ano do
Nonagésimo. Um ano de reflexão, reinvenção, de reaferição de metas e das estratégias
para as alcançar. É o ano de perceber quem
está, quem quer continuar e quem se quer
juntar a nós no desafio de ser (cada vez)
melhores. É um ano de mudança, como tantos outros que a Salvação Pública - como
a população do Barreiro nos continua carinhosamente a chamar – já viveu e aos
quais sobreviveu. Mudança é sinónimo de
vitalidade, evolução, crescimento. O ano do
Nonagésimo é para recordar o Passado, (re)
aprender com ele e seguir em frente, com
os olhos no Futuro.
…Porque, num abrir e fechar de olhos, passaram noventa anos!
Síntese com base no texto de Teresa Caeiro
– Livro 90 anos do CSP/BVB
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Rui Grilo encerrou Seminário que assinalou 40 anos da RUMO

Sejamos felizes no que fazemos, porque daí
virão apenas coisas boas

. Apoio a cerca de 60 pessoas em situação de sem abrigo
. Atendimento a vitimas de violência doméstica envolveu cerca de 427 pessoas desde 2018.
. Criação de CRECHE para inaugurar em 2021.

R

ui Grilo, Director Técnico da RUMO,
encerrou o Seminário que decorreu
no Auditório Municipal Augusto Cabrita, para assinalar os 40 anos da instituição.
Recordou que há40 anos que se iniciou
um projeto com este lema - “PARA CADA
PESSOA UM PROJETO DE VIDA” - e por isso
deixo também aqui uma palavra de apreço
aos Fundadores.
Salientou que projeto foi crescendo e enraizando-se no território, tendo sempre
em conta as necessidades das pessoas,
promovendo-se sempre uma intervenção
participada e colaborativa com a comunidade, e tem contribuído de forma positiva
naquilo que é a empregabilidade através da
sua parceria com o IEFP, revelando uma intervenção baseada no modelo de emprego
apoiado.
No que diz respeito à formação profissional
na medida de qualificação para pessoas com
deficiência e/ ou incapacidade – PROJETO
FORMAR, no ano de 2020 foram cerca de
180 formandos.
CENTRO DE RECURSOS intervenção com
cerca de 1200 destinatários
Recordou que ao nível do CENTRO DE RECURSOS, existiu uma intervenção com cerca
de 1200 destinatários e salientou que REDE
DE EMPREGABILIDADE BARREIRO MOITA
tem tido um papel decisivo no âmbito do
desenvolvimento e promoção de ofertas
de emprego e qualificação profissional.
Criação de uma CRECHE
A parceria há muito estabelecida com o
ISS tem permitido uma intervenção muito
direcionada e sistematizada com diversos
públicos-alvo, e, agora está em marcha o
desafio de a criação de uma CRECHE que
pretendem inaugurar este ano de 2021.

mais recente crise, esta, ligada ao COVID e
à pandemia que se instalou, mas a RUMO
continuou o seu trabalho superando todas
as expectativas. A Rumo continuou a sua
Missão e o seu foco na Pessoa”, acrescentando que “a RUMO é feita de Pessoas que
diariamente se mobilizam em prol do outro;
e é também para todos os trabalhadores
que estão na retaguarda dos projetos que
deixo o meu obrigado”.
“Sejamos felizes no que fazemos, porque
daí virão apenas coisas boas”, disse.
RUMO Acção pioneira e inovadora

Dos projectos de cooperação protocolados,
salientou a CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL para 14 crianças e jovens em risco.
Recordou o PROJETO RSI com uma intervenção que ronda os 800 agregados familiares. Aqui revela-se essencial um trabalho
psicossocial descentralizado, bem como na
capacitação de competências pessoais,
profissionais e sociais.
O CENTRO DE INCLUSÃO COMUNITÁRIA
para 14 pessoas adultas com deficiência
e/ou incapacidade.
Também salientou que o desenvolvimento
dos CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO
LOCAL têm-se revestido de extrema relevância no âmbito da intervenção comunitária e territorial, nos territórios do Barreiro
e Moita.
Violência doméstica intervenção
com cerca de 427 pessoas
Rui Grilo,nas parcerias com AUTARQUIAS,
nomeadamente direcionadas para os Municípios do Barreiro e Moita, destacou dois
projetos que mostram o quanto é importante
as sinergias institucionais.

O PROJETO CAVBM, Centro de atendimento
a vitimas de violência doméstica que teve
uma intervenção com cerca de 427 pessoas
desde o seu inicio em 2018.
Apoio a cerca de 60 pessoas em
situação de sem abrigo
O PROJETO SER CASA com inicio em 2020,
tem apoiado cerca de 60 pessoas em situação de sem abrigo. Intervenção que tem
alterado as condições de vida dos destinatários, bem como o trabalho recorrente ao
nível das competências psicossociais e/ou
profissionais.
Rumo continua sua Missão e o seu
foco na Pessoa
O Director Técnico da RUMO, referiu que “a
humanidade está ainda a tentar superar da

Na sessão interviu, igualmente, Luisa Malhó,
Directora do Centro Distrital de Segurança
Social de Setúbal, recordando que a RUMO
marcou o começo da sua vida profissional,
nomeadamente pela aprendizagem de situações no terreno e pela inovação e criatividade de Augusto Siusa, fundador da RUMO,
para quem pediu um aplauso e foi prestado
um reconhecimento por todos os presentes.
Referiu que a RUMO soube sempre acompanhar as mudanças na sociedade e muitas das
suas acções pioneiras, criativas e inovadoras
foram e são exemplos para políticas sociais
no país, na definição de estratégias para
promover o bem comum nas comunidades.
Envolver todos os cidadãos na implementação de políticas
Maria do Carmo Guia, Directora do Centro
de Emprego do Sul Tejo, na sua intervenção
deu relevo ao pensamento estratégico da
União Europeia, até 2030, envolvendo todos
os cidadãos na implementação de políticas
que visam a saída da crise económica, nesse
sentido apontando a necessidade de apoiar
o desenvolvimento sustentado, com salários
dignos, garantindo a todos uma vida digna,
promovendo o diálogo social, a igualdade de
género e dando uma atenção especial às
pessoas afectadas pela pandemia COVID.
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Exposição de Jessica Burrinha a «terra» como matéria prima da Arte

Estamos cada vez mais a destruir a única terra que temos
. Exposição «A Ontologia da Terra» a visitar no AMAC – Auditório Municipal Augusto
Cabrita, no Barreiro, até ao dia 31 de Julho
Jessica Burrinha, faz questão de afirmar que com a sua arte pretende expressar as suas preocupações ecológicas, alertar para os efeitos dos
comportamentos humanos, que estão a sufocar a terra, a degenerar o ambiente, destruindo a natureza, na terra e no mar.
Jessica Burrinha, fez a sua formação
em Belas Artes, com Licenciatura e
Mestrado em Escultura. O seu Mestrado foi baseado em «terra», escultura
em «terra» e nas potencialidades e
possibilidades da escultura com «terra».
Nasceu no Barreiro, há 27 anos, aqui
frequentou a Escola Secundária de
Santo André, frequentou - «aquela
que a gente chamava a P2” e a Escola
Básica ao lado – “foram todas seguidinhas, na Quinta da Lomba”, recorda.
Das Ciências para as Artes
“Desde pequenina sempre gostei de
fazer coisas com as mãos, trabalhar
manualmente, mas decidi ir para ciências, porque achava que tinha mais
emprego em ciências.
Mas, foram os meus pais, os meus ricos pais, já eu frequentava o 11º ano de
Ciências, que me disseram: tu devias
experimentar ir para artes, porque não
estás feliz no teu curso.
E não estava. Então resolvi andar para
trás, voltei para o 10º ano de Artes. Fiz
tudo de novo.”, comenta Jessica.
Das Exposições Colectivas à
primeira individual
Jessica Burrinha, no ano 2015 participou numa exposição de artes, uma colectiva que decorreu na Faculdade de
Direito, em Lisboa, foi a primeira apresentação pública dos seus trabalhos. E,
a partir dessa presença, ao longo dos
anos tem participado em diversas exposições colectivas.
Agora, está no AMAC – Auditório Municipal Augusto Cabrita, esta, a sua primeira exposição individual, intitulada
- « A Ontologia da Terra».
A exposição patente ao público, no
AMAC, resulta do seu trabalho de estudo e investigação para o seu Mestrado, que teve por base escultura em
terra.
A terra é a matéria prima base de tudo
A artista refere que nesta exposição
está plasmado o “seu estudo empírico da terra”, aqui faz uma abordagem
sobre o que pode fazer com a terra,
que tipo de terra pode utilizar, o que se
pode construir com a terra.
“A terra é a matéria prima base de tudo,
por isso pensei – porque não construir
com ela - se já, há milhares de anos, a
terra é utilizada para a construção de
casas, na arquitectura – a taipa – esta
é uma técnica milenar, muito antiga
Existe uma cidade no deserto, com
construções de 38 metros de altura, só
com terra. Chamam-lhe a «Manhattan
do deserto».

São construções com uma potencialidade incrível, estruturas muito bem
concebidas e isso fascina-me.”, sublinha Jessica.
Não consigo deixar a terra por nada
Recorda que na Faculdade fizeram um
«workshop de terra», que foi promovido pela Arquitecta Tânia Teixeira,
convidada pelo professor, Fernando
Quintas, para dar essa formação.
“Eu agradeço-lhe imenso. Se não fosse ele, eu não conhecia a terra”, refere.
Salienta que foi essa formação que
despertou o seu interesse, e, afirma
que desde então – “não consigo deixar
a terra por nada.”
A sua formação de licenciatura foi em
cerâmica, durante esses três anos de
estudo, trabalhou em cerâmica. Mas,
quando em 2017, conheceu a «terra» “começou aí a minha paixão”.
Refere que tal como o ceramista Martin Rauch diz: quem começa a construir
com terra, já não é capaz de parar – “ é
mesmo isso que eu sinto”.
“É construir, é fazer, é experimentar,
eu sinto que o meu trabalho tem sido,
até agora, um processo de experimentação”, sublinha.
Jessica Burrinha, salienta que a exposição no Auditório Municipal Augusto
Cabrita – “na minha terra, é a minha
primeira exposição individual. Foi um
convite. Fiquei contente. Esta sala é
espectacular”, refere.
Dar a conhecer a terra que
está por baixo dos nossos pés
E, começámos uma «visita guiada à
exposição. Refere que na concepção
da exposição começou por fazer pesquisas sobre os terrenos do concelho.
A exposição abre com um mapa do
concelho do Barreiro, onde estão identificados os locais onde recolheu mostras de terra.
“Comecei por ir retirar várias terras, em
vários locais, pedacinhos de terra, que
são como mostruário das potencialidades que o concelho tem, das terras
que existem, nas suas diferentes freguesias.
Fui buscar terra em pontos específicos,
porque de certeza que há outros tons
de terra, noutros locais,
O que aqui está exposto são trabalhos
feitos de terra – só água e terra compactada.”, comenta,
Do Lavradio, na zona da antiga CUF,
onde estão os detritos industrias, restos das pirites, terra contaminada, da
zona do Alto do Seixalinho, do Barreiro.
De todo, o concelho.
“O objectivo é dar a conhecer a terra
que está por baixo dos nossos pés”,
sublinha.
Cada um dos «cubos» patentes na

exposição foi construído com terra
natural, de cada uma das freguesias,
percebendo-se pelas suas diferentes
tonalidades a diferença entre elas, nota
-se um padrão de cores em dégradé.
Estamos a sufocar a terra
Jessica Burrinha tem, igualmente, nesta exposição, trabalhos que integraram
as bienais «Arte Espinho» e a «Arte
Gaia», onde está a participar, para as
quais foi selecionada. Estas são duas
bienais de referência nacional e internacional.
Na Bienal de «Arte Gaia» foi distinguida com uma «Menção Honrosa», com
a sua peça de escultura intitulada «Sufoco».
“Este trabalho referencia a parte da urbanização das cidades, onde usamos,
cada vez mais, o cimento, numa construção desenfreada que predomina o
cimento e está a sufocar a nossa terra.
Os solos ficam impermeáveis. Não é
possível crescer vida, porque estamos
a sufocar a terra”, afirma.
Temos que ter sempre esperança
Recorda que nos tempos de pandemia,
o ter ficado em casa, deu origem à criação de alguns trabalhos, um deles patente na exposição, a peça, intitulada
«Degenerar». Este trabalho já esteve
patente em exposições em Vila Nova
de Cerveira, e em Salamanca, em Espanha.
“Este trabalho trás alguma esperança. Temos que perceber que mesmo
estando a passar um mau momento.
Temos que ter sempre esperança que
existirão melhores tempos. A natureza
prevalece e consegue superar tudo”,
sublinha Jessica.
Recorda que tem um trabalho idêntico
a esta sua escultura, presente numa
galeria em Espanha, em Aljazira, onde
foi participar como convidada pelo
CCB – “nesse trabalho usava cimento, depois de conhecer a terra converti
o meu pensamento para o lado mais
ecológico. Estes são trabalhos para
estar expostos no exterior. Por serem
trabalhos de terra as pessoas acham
estranho. Mas são”, comenta.
Sublinha que os seus trabalhos são de
«terra pura» - terra e água, compactada - não são de argila, porque a argila já
e tratada.
Alertar para os efeitos dos comportamentos humanos
Jessica Burrinha, faz questão de afirmar que com a sua arte pretende expressar as suas preocupações ecológicas, alertar para os efeitos dos
comportamentos humanos, que estão
a sufocar a terra, a degenerar o am-

biente, destruindo a natureza, na terra
e no mar.
Os efeitos do comportamento humano
já está inscrito na terra, por todo o lado,
até na Antártida.
Pinturas que permitem olhar
e sentir a terra
Na exposição patente no AMAXC, estão patentes uma série de texturas,
190 pinturas em formato A6, todos
estes trabalhos foram pintados com
terra - «pintados com terra, a cor que
ali está é a cor da terra”.
Nestas pinturas as pessoas podem
observar ao pormenor, olhar a cor,
sentir a textura.
Aqui estão expostas pinturas que permite olhar a terra – “como quem olha
através de mini janelas, e vê os pormenores de sítios geológicos, os sítios
para onde eu olhava e vi esta estratificação muito pequenina. Há arribas,
onde, quando olhamos é visível essa
diversidade. Gostei de apresentar, assim, nesta pinturas esse olhar para o
pormenor. Um olhar que proporciona
um zoom para vermos o que existe
dentro da terra”.
As Cartas perdidas no tempo
Outro trabalho, patente no AMAC, esteve exposto no Museu Militar, numa
exposição onde cinco mulheres, apresentaram trabalhos sobre a guerra.
Recorda que nessa exposição construiu um muro, de um metro e 80,
onde compactou terra com cartas nela
integradas – “cartas da guerra que
nunca foram entregues, escritas por
ex-combatentes e familiares. Cartas
que nunca forma entregues. As Cartas
perdidas no tempo”, refere .
Acrescenta que – “o trabalho é intitulado «Missão Cumprida», o título
de um livro de poemas publicado pelo

seu avô, que esteve na Guerra Colonial,
sendo esta escultura uma homenagem ao seu avô.
“Esta peça é o que restou dessa exposição”, afirma, Jessica Burrinha, recordando que produz trabalhos, a partir
de trabalhos que são destruídos e reconstruídos noutros trabalhos.
“É uma reciclagem, é como em tudo na
vida, nós crescemos, há sempre um ciclo, morremos”. salienta.
Mostrar que com a arte é possível provocar e chamar a atenção das pessoas
No final da nossa conversa que foi
fluindo no decorrer da «visita guiada»,
Jessica Burrinha, dizia que a exposição
estava a correr bem - «já consegui
vender alguns trabalhos, isso é óptimo,
porque viver de arte é muito difícil».
Sublinha que através dos seus trabalhos, nas mais diversas exposições,
procura – “continuar a mostrar que
com a arte é possível provocar e chamar a atenção das pessoas. É isso que
eu sinto que arte é, ela tem que ter algum significado, ajudar as pessoas a
perceber que temos que mudar a nossa mentalidade e temos que evoluir
para um lado mais ecológico, um pensamento mais ecológico porque o planeta está saturado. Estamos cada vez
mais a destruir a única terra que temos.
É esta mensagem que quero passar às
pessoas, é isto que quero continuar a
fazer e a mostrar com o meu trabalho”,
afirma.
Foi uma agradável visita à exposição.
Um encontro com as texturas e com as
tonalidades da terra. Uma exposição
que nos permite sentir a terra, descobrir a terra, e, afinal, alertarmos para a
importância de amarmos a terra.
Obrigado Jessica, pela lição sobre a
terra.
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA
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Telma Monteiro na ESSA – Barreiro

Decidi que queria ser das melhores do mundo
. É importante fazer coisas porque me fazem feliz
. Benfica deu-me condições para atingir o patamar olímpico
A judoca Telma Monteiro, hoje pela manhã, marcou presença no Auditório da Escola Secundária de Santo André, numa iniciativa da Biblioteca da
ESSA, que tem vindo a dinamizar palestras com pensadores e líderes da actualidade, visando proporcionar aos alunos lições de vida.
fazer o que gostamos – “ser atleta por prazer”.
“Há momento que parece que alcançar os
nossos objectivos é impossível”, salientou,
acrescentando que – “não há nada que se
queira alcançar que seja impossível”.
“Temos que dar o nosso melhor e sermos
nós próprios. Se somos resilientes as coisas
acabam por acontecer”, disse.
Salientou que após a sua fase de competição – “sou uma pessoa que quer continuar
a ter um papel na sociedade”, por essa razão
concretizou uma pós- graduação em Gestão e Marketing do Desporto.
Houve um tempo que o homem
era valorizado de forma diferente

Telma Monteiro é a judoca mais premiada ao
nível europeu, com títulos conquistados ao
nível europeu, mundial e olímpico, naquele
auditório, repleto de alunos, deu uma lição
de vida, de humildade, demonstrando - “que
não há nada que se queira alcançar que seja
impossível”, disse.
O que digo é o que sou
Esta manhã, no decorrer da sua intervenção
recordou no seu livro «Na Vida Com Garra»,
conta a sua história, o que está escrito vai ao
encontro daquilo que pensa – “tenho que
acreditar no que faço”, porque, acrescentou
“o que digo e o que faço tem que ser coerente” “O que digo é o que sou”, sublinhou a
judoca.
Referiu que a escrita do livro foi uma terapêutica – “foi muito exigente” – porque
sentia-se a escrever coisas que eram uma
motivação para si mesma – “sou eu a contar
a minha história”.
Escrever o seu livro, salientou foi “uma
aprendizagem muito grande”.
O objectivo do livro é passar uma mensagem – “se somos resilientes as coisas acabam por acontecer”, referiu.
Decidi que queria ser das melhores
do mundo
Telma Monteiro, recordou que começou num
clube pequeno, num Bairro no Monte da Caparica, onde eram dominantes as modalidades de futebol, atletismo e judo. Praticou
atletismo e futebol - “a minha irmã praticava
judo e andavam em viagens”, e foi essa a
sua motivação inicial para se dedicar ao judo
– “andar a viajar foi a primeira motivação”.

“Gostava de andar à porrada com a minha
irmã”, comentou com um sorriso e proporcionou uma gargalhada geral.
Depois, descobriu que no judo há sempre
“muita coisa a aprender”, e, sendo uma modalidade individual, “tudo depende de nós,
não dependemos de uma equipa ”.
“Percebi que era boa no que fazia, que era
acima da média”, sublinhou.
“Decidi que queria ser das melhores do
mundo, talvez não soubesse o que era ser
melhor do mundo, mas sabia que tinha que
trabalhar para o atingir”, afirmou Telma
Monteiro.
Benfica deu-me condições para
atingir o patamar olímpico
A judoca sublinhou que a sua ida para o Benfica, no ano 2007, onde foi iniciar o projecto
olímpico da modalidade, foi muito importante para o se desenvolvimento, porque assumiu o seu percurso profissional como atleta
– “o Benfica deu-me condições para atingir
o patamar olímpico”.
Telma Monteiro, sublinhou que “a maior parte das pessoas lembra-se de nós sempre
que ganhamos”, e, não recordam quando
“perdemos”, mas, para perder ou ganhar, há
sempre “muitas horas de trabalho”, “o esforço é diário”, “por vezes lutamos contra as
lesões”, continuamos a treinar a suportar a
dor.
“Quando corre bem aplaudem”, disse, mas
não o fazem quando se “falha”.
Ser atleta por prazer
A judoca referiu que o “o mais importante
da nossa vida é ter uma boa preparação” e

Interrogada se alguma vez, pelo facto de
ser mulher, sentiu que existe tratamento
diferente, a judoca, referiu que já houve um
tempo que “o homem era valorizado de forma diferente”.
Já houve uma altura que eram mais valorizados os resultados quando eram alcançados
pelos homens, os mesmos que eram alcançados por mulheres, disse.
Sublinhou que na sua carreira - “tenho sido
acarinhada e reconhecida”.
E ser da margem sul, também afecta?
“Não. Na margem sul somos os maiores”. E
os aplausos sentiram no Auditório.
Temos que libertar a mente de
coisas exteriores
Que pensa um atleta quando vai competir?
– foi outra pergunta.
“Saber o que tenho que fazer para ganhar.
Que estratégia tenho que ter. Pensar no que
se tem que fazer para ser bem sucedido.
Concentrar no que se tem que fazer.” Comentou Telma Monteiro.
Não pensar no que pensam os amigos, ou a
família, não desviar o pensamento noutras
coisas – “é preciso pensar o que temos que
fazer, o que fazer para ganhar”.
“Temos que libertar a mente de coisas exteriores”, disse.
Recordou que a psicologia ensina a ter estratégias de como lidar com o stress e a ansiedade.
Treino quatro horas por dia
Telma Monteiro respondeu diversas perguntas, sempre com grande humildade,
sempre como uma contadora de histórias,
ali, a partilhar a sua vida, a contar as suas
experiências.

Treino quatro horas por dia. O treino é um
método de trabalho que permite observar a
evolução, quer física, quer táctica.
“O ritmo que meto no combate, depende da
intensidade que exijo de mim”, disse.
É para ganhar, não para pensar num limite
Interrogada sobre se coloca algum limite nos
seus objectivos, respondeu : “Não existem
limites.”
Referiu que as próximas etapas são o campeonato do mundo e os Jogos Olímpicos
– “se estiver nos Jogos Olímpicos sei que
posso ganhar. Estar lá é para ganhar cada
combate. “É para ganhar, não para pensar
num limite”, afirmou.
É importante fazer coisas
porque me fazem feliz
Alguma vez pensou desistir? A judoca recordou que passou-lhe pela cabeça deixar a
alta competição quando estava na Faculdade. Estava cansada. E quando se está cansado perde-se.
“É importante fazer coisas porque me fazem
feliz”, disse.
Telma Monteiro sublinhou – “sou determinada e teimosa naquilo que penso”, por essa
razão, acrescenta - “tenho que exigir de
mim e desfrutar do que estou a fazer”.
Salientou que a viagem é mais que o destino
– “um dia de competição não é a viagem”,
o que importa, disse, “acreditar que o que
faço, tem que ir ao encontro do que penso”.
Isso é o ser feliz, fazer o que se gosta, sentir
prazer na «viagem”.
Ser o melhor deu muito trabalho
“É uma emoção muito grande ouvir o Hino
Nacional. É um orgulho muito grande. “, comentou Telma Monteiro.
Naquele instante “passa tudo pela cabeça, o
que tivemos que passar para chegar até ali,
saber quão difícil foi, e sentir que foi feito o
melhor para sermos os melhores.
“Ser o melhor deu muito trabalho.”, disse.
Escuta-se o hino e pensa-se que se fez
tudo que tinha ser feito para chegar até aqui
- “è uma emoção muito grande”.
E foi uma emoção muito grande aquela conversa, hoje, pela manhã, ali, no Auditório da
Escola secundária de Santo André – uma
lição de vida!
ANTÓNIO SOUSA PEREIRA
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Projeto FÁBRICA

Potenciar o Barreiro e os seus ativos a partir do
património industrial
O Projeto FÁBRICA - Parceria para o Património Industrial do Barreiro,
junta a Baía do Tejo e o município do Barreiro e conta com a participação
da Fundação Amélia de Mello no Conselho Consultivo.
O projeto surge na sequência da classificação, pela DGPC, do Património Industrial
da Baía do Tejo, como conjunto de interesse
público (CIP), concedido a um conjunto de
imóveis ligados à atividade industrial e à obra
social da Companhia União Fabril (CUF) no
Barreiro e pretende promover a criação de
uma marca identitária da cidade que constitua um polo de atração de novos públicos.
O Projeto Fábrica surge na sequência da
classificação, pela DGPC, do Património
Industrial da Baía do Tejo, como conjunto
de interesse público (CIP), concedido a um
conjunto de imóveis ligados à atividade industrial e à obra social da Companhia União
Fabril (CUF) no Barreiro, a qual veio ao encontro da política assumida há muito pela
Baía do Tejo, de valorização destes ativos

e de promoção do parque empresarial e
criação de dinâmicas no mesmo, a partir
dos seus elementos patrimoniais e culturais.
Pretende-se agora reforçar essa orientação
e promover a criação de uma marca identitária da cidade que constitua um polo de atração de novos públicos e de acolhimento de
atividades culturais e artísticas, tornando-se
num dos principais fatores diferenciadores
do Barreiro à escala metropolitana, e projetando a imagem da cidade a nível nacional
e internacional.
O reconhecimento oficial da importância
histórica do Património Industrial da Baía
do Tejo, impõe o reforço de valorização e
promoção da identidade histórica do território, e eleva o patamar de exigência da sua
gestão para níveis de resposta e projeção

mais abrangentes, com a criação e desenvolvimento de uma marca distintiva, que
cumpra, entre outros, os seguintes objetivos:
• Ativar um conjunto de equipamentos culturais com uma coerência cultural e forte
componente de inovação e criatividade,
que poderão contribuir para a criação de
dinâmicas de atração de novos públicos;
• Concretizar o potencial do património

industrial como fator de desenvolvimento
económico e turístico da cidade;
• Afirmar o património industrial como marca
da identidade da cidade, constituindo-se
como um território de visitação e acolhimento de atividades culturais e artísticas.
• Promover o desenvolvimento da investigação científica ligada à temática do património industrial.
Fonte - Baía do Tejo

