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Na Galeria de Artes do Fórum Barreiro 

Nos 20 anos do jornal «Rostos» Exposição 
de Fotografia «Utopias versus Harmonias»
A beleza das coisas, mesmo com um mundo ao contrário 

Na Galeria de Artes do Fórum Barreiro, no âmbito das comemorações dos 20 anos do jornal «Rostos» esteve 
patente ao público a Exposição de Fotografia - «Utopias versus Harmonias», de Marta Sousa Pereira. 

“Inverter estas imagens representa a possibi-
lidade de mudar a visão que temos do mundo. 
Desconstruir aquilo que estamos habituados 
a ver, sem ter que haver destruição ou auto 
destruição. Mantendo a beleza das coisas, 
mesmo com um mundo ao contrário, é possí-
vel reflectirmos o melhor que temos em nós, 
para o outro”, afirma Marta Sousa Pereira.
A beleza das coisas, mesmo com um mundo 
ao contrário
“Quando é que expões?”
“Quando é que tens uma exposição tua?”
“Podias expor as tuas fotos, porque não fazes 
uma exposição?”
Estas são algumas das perguntas que sem-
pre me fizeram, ao longo do tempo.
Desta vez quando o Jornal Rostos me propôs 

fazer uma exposição, inserida nas comemo-
rações dos 20 do Rostos, decidi responder 
sim!
Como o meu pai diz, “com os nervos a pulsar 
nas emoções”, escolhi uma série de fotos que 
dizem mais sobre mim, do que eu posso di-
zer sobre elas. Porque representam a essên-
cia daquilo que vejo e para isso, eu não tenho 
muitas palavras. Tenho fotografias!
Esta série de fotografias nasceu de um sonho. 
Um sonho de mudar o meu mundo, um sonho 
que me deu esperança, quando os dias nos vi-
ram das avessas!
Inverter estas imagens representa a possibili-
dade de mudar a visão que temos do mundo. 
Desconstruir aquilo que estamos habituados 
a ver, sem ter que haver destruição ou auto 

destruição. Mantendo a beleza das coisas, 
mesmo com um mundo ao contrário, é possí-
vel reflectirmos o melhor que temos em nós, 
para o outro!
Eu sempre tive a persistência de procurar a di-
reção da luz por entre as sombras e a fotogra-
fia possibilita-me, fazer esse caminho de uma 
forma mais bonita.
Obrigada de coração ao Jornal Rostos e ao Fó-
rum Barreiro pela oportunidade!
Obrigada a quem sempre esteve do meu lado 
e me fez as perguntas do início deste texto! E 
obrigada a quem tirar um pouco do seu tempo 
para visitar a exposição.

Obrigada pela sua presença!
Marta Sousa Pereira

Os Irmãos Gonçalves  
do Barreiro
Campeões de 
Xadrez levam a 
marca ROSTOS 
pelo país e Europa
 
Os irmãos Gonçalves - Beatriz e 
Dinis - que têm honrado o concelho 
do Barreiro com diversos títulos de 
campeões no mundo do Xadrez, 
fizeram uma agradável surpresa à 
equipa do Jornal Rostos, colocando 
no equipamento o nosso logotipo.
Os atletas do Grupo Desportivo 
Ferroviários do Barreiro têm vindo 
a concretizar carreiras brilhantes 
no mundo do Xadrez, quer ao nível 
distrital, quer ao nível nacional.
Beatriz Gonçalves vai integrar esta 
época a selecção nacional.

Fica o registo. O nosso Obrigado, 
por desta forma demonstrarem a 
vossa amizade e carinho pelo jornal 
Rostos.
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Carlos Bicas da associação Vultos da 
Nossa Terra, na sua intervenção na ceri-
mónia de Comemorações do Centená-
rio da primeira travessia aérea do Atlân-

tico Sul por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, 
evocando um evento que naquele largo decorreu 
há 100 anos, sublinhou que a “a sensibilidade que 
emerge” desta iniciativa, reside na “necessidade 
e urgência de preservação da nossa Memória 
colectiva e de laços de Solidariedade, uma vez 
que um Povo que não preserva a sua História e 
não constrói pontes e consensos sociais, viverá 
aprisionado por paredes e muralhas e, no seu 
isolamento, ficará inexoravelmente entregue 
às imprevisibilidades contingenciais do futuro”.

O País entrou em euforia apoteótica

Carlos Bicas, na sua intervenção, recordou que 
“em17 de Junho de 1922, o País entrou em euforia 
apoteótica. Sacadura Cabral e Gago Coutinho, 
duas figuras hoje lendárias, tinham cometido, com 
ousada bravura e sacrifico, o pioneiro e heróico 
feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, 
em frágeis hidroaviões.
Efectivamente, naquele dia, por todo o Pais, a 
imprensa deixou documentada as incontidas 
manifestações de júbilo dos portugueses. E não 
só naquele dia: a epopeia dos dois aviadores, 
oficiais de Marinha, que demoraria 78 dias, de 30 
de Março a 17 de Junho de 1922, utilizando durante 
o périplo três máquinas voadoras, fora seguida 
com atenção, expectativa e muito entusiasmo 
pelos portugueses, através dos telegramas 
das agências noticiosas e dos jornais (naquela 
época a rádio e a televisão, ainda não tinham 
feito, sucessivamente, os seus aparecimentos 
triunfantes, e muito menos a internet…).

Foi o princípio do delírio!

Salientou que “os festejos decorreram no Bar-
reiro à mesma hora e com o mesmo entusiasmo 
contagiante que se apoderou dos lisboetas. O 
jornal quinzenário barreirense “Acção” deixou-
-nos, pelas penas de Alberto Tomé Vieira e João 
Azevedo do Carmo, uma expressiva e vibrante 
descrição dos acontecimentos.
Nesse mesmo dia, 17 de Junho de 1912, ouvi-
ram-se, vindos de Lisboa, grandes estrondos 
anunciando “a Glória, a notícia, ansiosamente 
esperada, do fim da travessia aérea” [ou seja, 
a chegada triunfal dos dois aviadores ao Rio de 
Janeiro, no Brasil].
Foi o princípio do delírio!
[escreveu à época o jornal barreirense “Acção”]:
Deu-se então início a “demonstrações de regozi-
jo, vendo-se algumas casas particulares emban-
deirarem e inaugurarem quadros alegóricos com 
as figuras já agora familiares de Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral, regozijo que se prolonga pela 
noite em que as bandas de música percorrem 
as ruas entoando a Portugueza.
“Tudo decorre entre o entusiasmo delirante […]”.
Recordou Carlos Bicas que “os festejos prolonga-
ram-se pelo dia seguinte, domingo, 18 de Junho 
de 1922, ou seja, há precisamente 100 anos, com 
alvorada às nove horas, “seguida duma impo-

nente sessão solene organizada pela Câmara 
Municipal do Barreiro [CMB] e no seu edifício” 
sede, tendo usado da palavra vários oradores e a 
Banda Recreativa da CUF abrilhantado a sessão 
com a interpretação do Hino Nacional.
Seguidamente, foi formado um “cortejo cívico 
com a representação de todo o elemento oficial 
e colectivo para o largo da Alegria a que foi dado 
o nome de Gago Coutinho e Sacadura Cabral”.
No Largo da Alegria [hoje Praça Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral], usou da palavra o então 
Presidente da CMB, Manuel da Silva Simplício, 
que “convidou Alfredo Crispim Alves, então de-
legado marítimo nesta vila [do Barreiro], “como 
representante da arma a que os homenageados 
pertencem, a descerrar a lápide” toponímica.
Encerrou a cerimónia a Banda Filarmónica da 

Recreativa e Instrução, vulgarmente conhecida 
por Penicheiros, executando a Portuguesa, por 
entre entusiásticos “vivas à Pátria e a Portugal”.

Sublinhar a valia e actualidade de virtudes como 
a coragem

Carlos Bicas, referiu que foi a partir dos empol-
gados relatos de época, que a associação cultural 
VULTOS DA NOSSA TERRA decidiu comemorar 
no Barreiro, em cooperação muito estreita com o 
movimento associativo local, a CMB e o Chefe do 
Estado-Maior da Armada (CEMA), o Centenário 
da Travessia Aérea do Atlântico Sul por Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral.
“Não nos movem, por isso, serôdios fins nacio-
nalistas ou autarcistas. Os nossos objectivos, 

através da presente Comemoração do Cente-
nário da Travessia Aérea do Atlântico Sul, foram 
somente, em princípio, os seguintes: sublinhar a 
valia e actualidade de virtudes como a coragem, 
a ousadia do enfrentamento do desconhecido, 
embora com prévia criação e preparação de 
ferramentas técnicas pioneiras que garantam 
a utilização segura das inovações tecnológicas 
emergentes, como era o caso, então, da avia-
ção; a iniciativa transformadora, apoiada pelo 
pensamento crítico e construtivo; contrapor 
o inconformismo ao letargo e à ociosidade; e, 
sobretudo, em tempos de incertas mudanças e 
de negacionismos, realçar e reafirmar a impor-
tância da luz da razão e da evidência cientifica 
como factores imprescindível para a construção 
cívica da concórdia, da paz e da harmonia, que 
são o cume do edifício das sociedades tolerantes, 
empreendedoras, progressivas, coesas e social-
mente inclusivas”, disse.

Inventarem instrumentos próprios 
de navegação

“Gago Coutinho e Sacadura Cabral deram-nos 
ainda, no seu tempo, uma outra importantíssi-
ma lição: não basta fazer uso cego, instintivo e 
indiscriminado das tecnologias emergentes; é 
necessário ser-se criativo e transformador na 
utilização destas.
Ao inventarem instrumentos próprios de navega-
ção, portanto invenções pioneiras e inovadoras, 
essa vantagem permitiu-lhes cumprir os itine-
rários previstos na travessia com uma precisão e 
autonomia notáveis, não tendo necessitado, para 
o efeito, do recurso a marcações ou balizamentos 
visuais na projecção marítima do trajecto da sua 
viagem transatlântica.
Toda a viagem foi, por isso, orientada exclusi-
vamente por instrumentos de navegação ino-
vadores adaptados à aeronáutica.
E, seguramente, vantagem também pela po-
derosa força do humanismo que brotava do 
espírito destes dois homens bons e fraternos 
e de carácter”, afirmou Carlos Bicas.

Preservação da nossa Memória colectiva

A VULTOS DA NOSSA TERRA, o movimento asso-
ciativo aderente, com esta iniciativa que encheu 
as ruas do Barreiro, assinalaram de forma muito 
digna, no Barreiro, o Centenário da viagem de 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Um acto que contribuiu para a “preservação da 
nossa Memória colectiva e de laços de Solidarie-
dade, uma vez que um Povo que não preserva a 
sua História e não constrói pontes e consensos 
sociais, viverá aprisionado por paredes e mura-
lhas e, no seu isolamento, ficará inexoravelmente 
entregue às imprevisibilidades contingenciais do 
futuro que são os factores que minam e fazem 
ruir”, sublinhou Carlos Bicas.
No Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral – 
Largo do Casal – ficou perpetuada a celebração 
do centenário numa placa descerrada no local 
no dia 18 de Junho de 2022. 

S.P.

Carlos Bicas, da associação Vultos da Nossa Terra

Um Povo que não preserva a sua História 
viverá aprisionado no seu isolamento
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“Os livros infantis atingem a criança que vive 
dentro de nós”, afirmou Paulo Galindro, 
autor das ilustrações do livro «Únicos e 
Especiais».

“As crianças do livro representam as crianças com que eu 
trabalho. É a minha experiência de vida na NÓS”, disse Rita 
Jeurissen, autora do texto.
O livro «Únicos e Especiais» com texto de Rita Jeurissen 
e ilustrações de Paulo Galindro, editado no âmbito das 
celebrações dos 40 anos de vida da associação NÓS, foi 
apresentado no Auditório Manuel Cabanas, da Biblioteca 
Municipal do Barreiro, numa sessão moderada por Ana 
Lourenço Monteiro, que recordou as noites de trabalho 
que permitiram viver sentimentos e a alegria de ver nas-
cer este livro

Promover atitudes de inclusão social

Humberto Candeias, Director Técnico da NÓS, sublinhou 
que a associação aceitou realizar este projecto de escrita 
porque ele está “alinhado com a nossa missão e com a 
nossa visão de uma sociedade sustentável”, que mantenha 
o “respeito por todas as pessoas”.
Salientou que esta obra vai ao encontro dos valores cul-
turais e das práticas culturais, que marcam os 40 anos de 
vida da NÓS, enquanto entidade prestadora de serviços 
e promotora de atitudes de inclusão social.
A edição desta obra, referiu Humberto Candeias, contribui 
para dar a conhecer a um público mais vasto “o contexto 

do nosso quotidiano”.

Capacidade de integrar e relacionar-se

O Director Técnico da NÓS, salientou que Rita Jeurissen, 
autora do texto, é uma pessoa que sempre defendeu que 
devemos “aperfeiçoar-nos no que fazemos”, e, “ir à procura 
de conhecimentos”.
Recordou que na sua vida teve uma carreira profissional 
ligada à NÓS, que foi “marcada pela sua humanidade, capa-
cidade de integrar e relacionar-se com todas as pessoas”.
“Este livro reflecte isso tudo”, disse Humberto Candeias.

Todas as crianças precisam de ser vistas como crianças 
especiais

Rita Jeurissen, recordou que a ideia da edição deste livro 
nasceu “há bastante tempo”.
“As crianças do livro representam as crianças com que 
eu trabalho. É a minha experiência de vida na NÓS”, disse.
Recordou que todas as crianças gostam de brincar, e, atra-
vés deste livro, a ideia que se procura transmitir, é em vez 
de afirmar que somos todos iguais, é escrever “que todos 
somos diferentes”.
Sublinhou que este livro é mais para os adultos do que para 
as crianças.
“Todas as crianças precisam de ser vistas como crianças 
especiais, para que ganhem coragem de acreditar nas suas 
capacidades”, disse.

A diferença é que nos torna mais fortes

Paulo Galindro, nasceu no Barreiro, onde viveu 28 anos. 
Trabalhou na Câmara Municipal do Barreiro. Quando foi 
desafiado para ilustrar este livro, sublinha que “conheci a 
NÓS e apaixonei-me”.
Sublinhou que é “a diferença que nos une, não é a diferença 
que nos separa, nós somos todos diferentes. Somos únicos 
no universo”.
Recordou que as pessoas são diferentes fisicamente, têm 
cores diferentes, religiões, orientações sexuais, e, neste sé-
culo XXI, ainda há pessoas que sofrem por serem diferentes.
“A história é simples na aparência, é complicada na es-
sência”, referiu.
Recordou a forma como viveu cada personagem do livro, 
como os criou – “para vocês são bonequinhos, para mim 
são pessoas”.
“Os livros infantis atingem a criança que vive dentro de 
nós”, afirmou Paulo Galindro.
Sublinhou que “os livros são espelho”, quando os lemos, 
neles “vimos o que existe cá dentro”, porque um “livro não 
muda alguém, a mudança já está dentro de nós”.
“A diferença é que nos torna mais fortes, não é o que nos 
torna mais fracos”, referiu.

NÓS é uma referência no concelho e na região

Arlete Cruz, Vereadora da Câmara Municipal do Barreiro, 
recordou que no âmbito da sua actividade profissional, tem 
conhecimento do trabalho que ao longo dos anos a NÓS 
tem realizado na comunidade escolar e na sua escola, na 
comunidade e da dedicação dos seus dirigentes e técnicos 
- “tem feito um belíssimo trabalho”.
A autarca sublinhou que a “comunidade somos todos nós” 
e a NÓS é uma referência no concelho e na região.
“Não podemos falar da identidade deste concelho sem falar 
da identidade da NÓS”, afirmou.

S.P.

Humberto Candeias, Director Técnico da NÓS

Livro «Únicos e Especiais» - a nossa missão 
e visão de uma sociedade sustentável
. Todas as crianças precisam de ser vistas como crianças especiais

“Não podemos falar da identidade deste concelho sem falar da identidade da NÓS”, afirmou n Arlete Cruz, Vereadora da Câmara Municipal do Barreiro.



No dia 25 de Junho, numa Sala de Cinema do FÓRUM DO BARREIRO, realizou-se a Cerimónia de entrega do ROSTOS DO ANO 
2021, uma distinção que visa prestar um reconhecimento a personalidades e instituições que pela sua actividade deram um 
contributo na dignificação da vida da comunidade barreirense. Este ano serão recebem a distinção ROSTO DO ANO as seguin-
tes personalidades e e instituições:

No Cinema Castello Lopes do Fórum Barreiro - Cerimónia de 
Entrega de ROSTOS DO ANO 2021

Homenagem a quem contribuiu para 
dignificar a comunidade barreirense
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ROSTO DO ANO

Alfredo da Silva
As comemorações dos 150 anos do nasci-
mento de Alfredo da Silva, promovidas pela 
Fundação Amélia de Mello foi um aconteci-
mento de referência nacional, uma página 
importante para a nossa história local que não 
pode, nem deve passar por uma mera refe-
rência de rodapé

Recorde-se que a distinção «Rostos do Ano» 
é atribuída anualmente pelo jornal «Ros-
tos», sendo resultado de uma decisão co-
legial assumida por um colectivo composto 
por: António Oliveira, jornalista da Lusa; Ana 
Lourenço Monteiro, ex-Directora do Jornal do 
Barreiro e António Sousa Pereira, Director do 
jornal «Rostos».
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ROSTO DO ANO - EMPRESAS

SOFORMAS

ROSTO DO ANO - EDUCAÇÃO

Susana Alves

ROSTO DO ANO - DESPORTO

Neemias Queta
ROSTO DO ANO - ESCRITOR

Armando Seixas Ferreira

ROSTO DO ANO - JOVEM

Miguel Teixeira Vaz
ROSTO DO ANO - MÚSICA

Maria Inês Saraiva

ROSTO DO ANO - VETERANO

António Gonçalves Ventura

ROSTO DO ANO - CULTURA

Tertúlia de Poesia da UTIB

ROSTO DO ANO - COMUNICAÇÃO SOCIAL

António Oliveira

ROSTO DO ANO - MEMÓRIA

Elisa Esteves

ROSTO DO ANO - POLITICO

André Pinotes Baptista

A empresa SOFORMAS – Sociedade Industria de Formas, 
Ldª é uma indústria bonita e artesanal, com peças únicas, 
feitas à mão, é uma marca do Barreiro, um orgulho local, 
que através de um produto fabricado no Barreiro, leva o 
nome do Barreiro pelo mundo.

Susana Alves distinguiu-se pelo seu trabalho, na área da 
educação, através da implementação do projecto «Dig-
nipédia Global», de âmbito nacional, que visa criar uma 
plataforma digital que proporcione aos alunos e escolas 
material para o estudo dos direitos humanos.

Neemias Queta, 22 anos, faz história ao tornar-se o 
primeiro português a entrar na NBA, a melhor e mais 
espetacular Liga de Basquetebol do Mundo.
O atleta da formação do Futebol Clube Barreirense

Armando Seixas Ferreira,  jornalista, um homem que vive a 
escrita com prazer e que pela escrita partilha o seu prazer 
pela história. O seu livro «1821 – O Regresso do Rei», é, 
sem dúvida, uma obra de referência para Portugal e Brasil.

Miguel Teixeira Vaz, Violinista, com Mestrado em Ensino 
da Música e uma pós-graduação em música na infância, é 
um jovem exemplar na dedicação, na qualidade de execu-
ção. Sente-se a musicalidade dos sons nascer nas suas 
mãos, com encanto.

Maria Inês, tem uma personalidade pura e genuína, 
os seus olhos transmitem um brilho de curiosidade e 
inquietude, como quem busca olhar o outro sempre com 
um sorriso, adora ler, ouvir música e cantar. Tem uma voz 
melódica que cativou Portugal. 

António Gonçalves Ventura, Historiador, com o seu 
imenso trabalho e dedicação, tem dado um contributo de 
grande valor para pensar a margem sul, na sua história, 
no território e pessoas

Nos dias marcados pela pandemia, os encontros e as tertúlias de poesia, promovidas pelo 
Grupo de Tertúlia da UTIB, foram uma forma de “recusar o silêncio”, esses encontros  de-
ram origem à Antologia de Poesia – «Mar de Palavras», coordenada por Luciano Barata e 
Maria João Quaresma. 

Um jovem jornalista que é uma referência no concelho do 
Barreiro e na região, respeitado pela sua integridade, pela 
sua simplicidade e pelo seu humanismo. Um colega exem-
plar na partilha. Sente-se que vive o jornalismo com paixão.

Elisa Esteves, fundadora do CATICA - Centro de Assistên-
cia à Terceira Idade de Coina e Arredores, uma mulher de 
acção cívica e solidária, um exemplo de vida de entrega 
aos outros e de luta para servir a comunidade e fazer o 
bem comum.

André Pinotes Batista é incontestavelmente o político 
que marcou a vida autárquica e a vida política local, com a 
sua liderança política influenciou a acção e a vida política 
no concelho do Barreiro.

ROSTO DO ANO - ASSOCIATIVISMO

Cooperativa RUMO
A Cooperativa RUMO, é uma marca da cultura associativa, 
solidária e comunitária na região, com especial incidência 
nos concelhos do Barreiro e Moita. Em 2021 assinalou 40 
anos de vida. O seu legado está inscrito nos concelhos do 
Barreiro e Moita.
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ROSTO DO ANO - AUTARCA

Frederico Rosa
Frederico no ano 2017 conquistou a presidência da Câma-
ra Municipal do Barreiro, eleito pelo Partido Socialista, no 
ano 2021, foi reeleito presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, com maioria absoluta.

ROSTO DO ANO - AMBIENTE

Xi-Coração
O Jardim Infantil Xi- Coração, uma instituição do ensi-
no privado, que tem na sua actividade pedagógica e na 
gestão do espaço escolar metodologias de trabalho que 
visam sensibilizar e promover aprendizagens de susten-
tabilidade Ambiental.

ROSTO DO ANO - SOLIDARIEDADE SOCIAL

Bombeiros Voluntários do Barreiro /CSP
No dia 22 de junho de 1931 o Barreiro viu nascer a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública. No ano 2021, em plena pandemia, os 90 
anos de vida foram assinalados com um tempo de reflexão.

ROSTO DO ANO - CIDADANIA

Renascer Bairro da 
Palmeiras - NÓS
Unir Comunidades 
Cidade Sol - RUMO
Barreiro Velho - SDUB 
«Os Franceses»
Por serem exemplos de trabalho voluntário, de espaços 
de construção de parcerias interdisciplinares, e envolvi-
mento institucional, de estudos ao nível académico e do 
fazer cidade e cidadania, através do Programa «Bairros 
Saudáveis»



Li o romance «A Caneta Infeliz», de Carlos Alberto Co-
reia, já lá vai algum tempo. E, agora, optei por escrever 
uma nota comentário sobre o romance.
Recordo, que a seu convite participei num  jantar, em Ju-
nho, ali, em Casquilhos, no Restaurante «Pega e Leva»,  
onde o meu amigo regulamente almoça com um grupo 
de professores e amigos. Esse encontro- jantar teve 
por finalidade apresentar o romance e dar um abraço a 
Duarte Barreiro.
Carlos Alberto Correia, na abertura do seu romance, su-
blinha que Duarte Barreiro, proprietário do restaurante, 
num desses almoços regulares, teve dificuldades em 
utilizar a sua esferográfica, e, nessa situação, terá uti-
lizado a expressão: “Eta! Caneta Infeliz!”. 
E, foi assim, por um mero acaso da vida, que nasceu o 
título do romance: “A caneta infeliz”.
Nesse jantar, de forma espontânea, no meio de pala-
vras que se cruzavam, escrevi um texto, através do qual 
pretendi expressar a minha visão da leitura do romance 
de Carlos Alberto Correia, que tinha acabado de ler no 
dia anterior, e, dessa forma dar o meu abraço de grati-
dão ao escritor, agradecendo-lhe de forma simbólica a 
agradável a leitura que me proporcionou e a viagem pe-
las estórias que fazem a história da condição humana.
O texto que escrevi, na tolha da mesa, e ofereci ao Car-
los Alberto Correia, a propósito deste seu 3º romance, 
foi este que transcrevo:

O Álvaro tem um sonho.
A vida é uma tragédia.
O Álvaro vende o sonho.
A vida consome o Álvaro.
O Álvaro hipoteca o sonho.
A vida engole o Álvaro.
O Álvaro engole a vida.
É vida! 

O romance de Carlos Alberto Correia é, na verdade, uma 
lição de vida, sobre a vida. A vida onde somos trucida-
dos. A vida que erguemos sempre que desobedece-
mos. A vida como diz Álvaro, onde, “movemo-nos em 
linha de montagem”. A vida é dura. As circunstâncias. 
Os gritos. Os sonhos. A vida nas cidades, nas empre-
sas, na nossa rua, em cada rua feitas de estórias e de 
silêncios. Escolhas. Uma sociedade que, cada vez mais 
nos obriga a viver o tempo do já, como Álvaro recorda a 
sociedade moderna, não tem tempo para leitura ou es-
crita – “funcionamos em circuito fechado”.

O romance «A Caneta Infeliz» fala-nos de tudo o que 
somos e de todos os temas que fazem o tempo que so-
mos. Talvez, cada um de nós, se encontre, em mimêsis, 
nos contextos, nos factos, nas memórias de antes de 
Abril, ou até mesmo depois de Abril.
Um romance que através das circunstâncias, dos so-
nhos do Álvaro, ou até de projectos da comunidade, 
de jogos políticos, de conceitos culturais, de lutas e 
diálogos, os partidos, as relações humanas, o prestar 
serviços, a submissão, os tormentos, as depressões, 
as prisões, as fugas, a emigração, a clandestinidade, o 
amor, a memória, a consciência e outras questões, afi-
nal, um romance onde está de forma plena, em totali-
dade, a vida das gentes do meu país, nesse tempo que 
Abril estava por nascer, e, nas conversas com palavras 
sussurradas, a tocar nos nervos, foram-se inscrevendo 
no quotidiano, ao longo do tempo e das vidas vividas e 
matadas, todas as sementes que continuam a germi-
nar, nos dias de hoje, nas angústias de um Portugal por 
cumprir e na individualidade de cada um quando pára e 
pensa a busca de um sentido para a vida.

Neste romance sentimos as ideias borbulhar nas estra-
tégias e tácticas que consomem a vida, embrulhadas 
em ideologias, que são meras coberturas de chocolate. 
Há sempre alguém que como o bolo – na resistência ou 
na Liberdade.
É por tudo isso que, na realidade: “A vida engole o Álva-
ro. O Álvaro engole a vida.”

O romance de Carlos Alberto Correia é sobre tudo isto, 
sobre o preço da vida, das vidas que se compram e se 
vendem, sobre as ideias que se esgotam nos esgotos, 
das quezílias barulhentas da sobrevivência, uma via-
gem pura e dura, por dentro da beleza dos sonhos e da 
tragédia da própria vida.  
Um romance que permite pensar o tempo e como na 
vida, entre os sonhos e o real, o acaso, as circunstân-
cias, deixam sempre uma porta aberta para  sonhar, e 
perante todo e qualquer libelo que silencie a memória, 
restarão sempre os livros, e, talvez, a poesia que ficam 
como um grito para além do... “não ser da eternidade”. 
A morte é o infinito. 
«A vida engole o Álvaro. O Álvaro engole a vida.», afinal 
a morte é o infinito! 
É, talvez, isso: «movemo-nos em linha de monta-
gem»… na sobrevivência.

António Sousa Pereira

Nota – O romance «A Caneta Infeliz», de Carlos Correia, pode 
ser adquirido no Amazon.com.br
https://www.amazon.com.br/Carlos-Alberto-Correia/e/
B07K14R2MS%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
 

Romance «A Caneta Infeliz»,  
de Carlos Alberto Coreia

É, talvez, isso: “movemo-nos 
em linha de montagem”… na 
sobrevivência.

«A Noite dos Heróis» de 
Paulo Matias
Uma obra marcada 
por muito humanismo
. A história em movimento pela acção humana.
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O novo romance «A Noite dos 
Heróis», de Paulo Matias, foi apre-
sentado no Auditório Sardinha 
Pereira, no Museu Industrial da 
Baía do Tejo, no dia que se coom-
pletaram 17.523 dias, desde que 
foi vivido esse - dia 25 de Abril - 
inscrito no poema de Sophia Mello 
Breyner, como sendo, “o dia inicial 
inteiro e limpo. Onde emergimos 
da noite e do silêncio”.
Qual o papel do indivíduo na his-
tória?

“Ao longo da leitura do romance de 
Paulo Matias, senti que esta sua 
obra pode ser a motivação para 
reflexões em diversas dimensões, 
desde as literárias, passando pelas 
políticas, sociológicas, psicológi-
cas e históricas.
Deparei comigo, por diversas ve-
zes a pensar e a colocar a pergun-
ta : Qual o papel do indivíduo na 
história?
Porque, na realidade, cada perso-
nagem – real ou ficionada – em 
momentos concretos, pela sua 
acção, exerce influência no rumo 
dos acontecimentos. Esta é uma 
obra marcada por muito humanis-
mo, um humanismo existencialis-
ta”, disse António Sousa Pereira, 

na apresentação da obra.
Fazer o tempo, não esperar acon-
tecer.

“Nela sentimos emergir o emo-
cional. O racional. O medo. A co-
ragem. O ser humano em luta 
consigo mesmo, nos acasos e nas 
circunstâncias. O homem em luta 
contra o tempo. Fazer o tempo, 
não esperar acontecer.
Sentimos de forma, pura e dura, 
qual o papel que um indivíduo 
pode ter no processo histórico”, 
acrescentou.
Referiu que o romance “é um bom 
trabalho de investigação, jorna-
lística, histórica, que dá gozo ler e 
sentir, que nos cativa pela simpli-
cidade da linguagem, pela pureza 
dos relatos. Uma lição de história, 
que disseca de forma limpa e sub-
til um fragmento da história” .
“As palavras de Paulo Matias hu-
manizam «a noite dos heróis», 
fazendo-nos mergulhar no medo, 
na raiz dos pensamentos, no sen-
tir as perseguições da PIDE, no 
desejo apaixonado de colocar 
ponto final a uma ditadura que 
estava caduca e que resistia pren-
dendo e silenciando”, disse.



Ana Paula Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Alfre-
do da Silva, recordou que a construção de uma escola moderna, 
inovadora, inclusiva, passa pela inovação constante do seu cor-
po docente, mas também, “necessariamente por infra-estru-
turas adequadas”.
Sublinhou que as instalações e equipamentos, da Escola Alfre-
do da Silva “infelizmente, pouco ou nada acompanharam a mo-
dernização do ensino em Portugal”.
A Sessão Solene Evocativa dos 75 anos da fundação da Escola 
Alfredo da Silva realizou-se no passado dia 2 de Maio.
A anteceder a sessão foi inaugurada uma peça escultórica de 
Herminio Gil Martins, para assinalar as bodas de diamante.

Um passado de excelência

Na abertura da Sessão Solene foi escutado o Hino da Escola Al-
fredo da Silva, cantado pelo Coro de Alunos da Escola.
Ana Paula Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Alfredo 
da Silva, abriu a sessão começando por recordar que esta é a 
escola secundária mais antiga do concelho do Barreiro, subli-
nhou que não centraria as suas palavras no passado, reconhe-
cendo que a escola tem uma longa história, por onde passaram 
muitas gerações – “uma escola que foi e continua a ser uma 
escola de referência no concelho”, sendo uma escola com “um 
passado de excelência, soube adaptar-se à mudança e à inova-
ção, dando constante resposta aos desafios do novo  modelo 
educativo”.
Ana Paula Costa, sublinhou que a escola com as raízes de exce-
lência que herdou do passado quer continuar um trabalho para 
construir um futuro de excelência.
Recordou que, se no passado a autarquia, através de persona-
lidades como J.J. Fernandes, este presidente de Câmara deu um 
contributo para a construção desta escola, bem como do patro-
no Alfredo da Silva, hoje – “ temos que continuar a contar com 
aqueles que têm possibilidades de tornar as nossas ambições 
um realidade”
Defendeu a construção de uma escola moderna, inovadora, 
inclusiva, que passa pela inovação constante do seu corpo do-
cente, mas também, “necessariamente por infra-estruturas 
adequadas”.
Sublinhou que falava das instalações e equipamentos, “que in-
felizmente, pouco ou nada acompanharam a modernização do 
ensino em Portugal”.
“Acredito que todos juntos continuaremos da Escola Básica e 
Secundária Alfredo da Silva, uma escola moderna, adaptada à 

nova realidade educacional”, disse, acrescentando, “tal como 
hoje nos orgulhamos do passado, queremos que no futuro se 
orgulhem do presente”.
   
Não vivemos um momento de Municipalização da educação

Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 
recordou que os seus pais conheceram-se nesta escola numa 
festa de finalistas, esta que foi a sua escola, que foi a escola que 
lhe deu mais que a educação, deu-lhe o “enquadramento fami-
liar”, a “responsabilidade”, e deu-lhe noção do que era a história 
dentro da história do Barreiro.
Salientou que a escola tem muitas carências, já as tinha quando 
ele era aluno, há 25 anos atrás, mas foi uma escola que nunca 
teve a carência de afectos.
O autarca a propósito da transferência de competências na área 
de educação para as autarquias – “não vivemos um momento 
de 
Municipalização da educação”, disse, defendendo que o mo-
mento é de aprofundamento da relação de proximidade e de 
autonomia.
A propósito da carência de um Pavilhão na Escola Alfredo da Sil-
va, salientou que se o Ministério da Educação o acompanhar a 
Câmara está disponível – “não apenas para a cedência de ter-
reno, mas também investir”.     

Estabelecer prioridades para a melhoria de condições 
da Escola Alfredo da Silva

Bruno Santos, Delegado Regional da Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo, salientou que a autarquia do Barreiro foi exemplar no 
processo de descentralização de competências de educação 
para as autarquias, e, tem defendido a Escola Alfredo da Silva.
Sublinhou a necessidade de melhoria o equipamento informá-
tico, a rede digital, mais quadros interactivos, criação de labo-
ratórios digitais, assumindo o compromisso, de estabelecer 
prioridades para a melhoria de condições da Escola Alfredo da 
Silva – “não é uma acção que consigamos fazer já, no amanhã, 
no imediato”, disse, porque estamos num quadro mundial muito 
atípico de guerra.

Esta escola tem uma alma
  
Jorge Quintas, Secretário- Geral da Fundação Amélia de Melo, 
sublinhou que uma escola é um compromisso e uma causa pela 

educação. 
Sublinhou que o passado permite perceber a verdadeira causa 
do presente e do futuro- “esta escola tem uma alma”.
Sublinhou que o Prémio que distingue os alunos de excelência, 
atribuído pela Fundação aos alunos da Escola Alfredo da Silva, 
visa que –“os alunos sintam o reconhecimento” .
Recordou que o maior arquivo empresarial português está no 
Barreiro, inventariado e tratado, que vai ser disponibilizado a in-
vestigadores.

Família cufista dá sentido a uma identidade.

A encerrar a sessão o historiador Álvaro Silva, prelector convi-
dado, fez uma intervenção na qual perspectivou a importância 
da CUF no Barreiro, o seu contributo para a identidade local, que 
devido à existência do conceito “família cufista”, esse dá senti-
do a uma identidade.
A CUF é uma marca que pela cultura de empresa dá sentido de 
pertença, existe uma dimensão social, um modelo de gestão 
que valoriza o talento e a qualidade técnica, sendo a criação da 
Escola Alfredo da Silva, um passo nesse sentido. 
A Escola Alfredo da Silva, nesta relação da empresa com o Bar-
reiro deu um contributo para esta identidade cultural, sublinhou 
o prelector.  

De referir que, no decorrer da sessão, os antigos alunos da Es-
cola Alfredo da Silva ofereceram uma lembrança para recordar 
esta efeméride.
 

S.P.

Memorial do Herminio Gil Martins assinala 75 anos da Escola Alfredo da Silva
Aqui “muitos corações se cruzaram e uniram para uma vida em comum»

Ana Paula Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva

«Se hoje nos orgulhamos do passado, queremos 
que no futuro se orgulhem do presente»
Se o Ministério da Educação acompanhar a Câmara está disponível para a cedência de terreno e também investir na construção do Pavilhão da Escola.
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A partir da tarde do dia 2 de maio, no átrio da Escola Alfredo da Silva, 
um memorial construído por Herminio Gil Martins, antigo aluno da-
quele estabelecimento de ensino, vai assinalar o 75º aniversário.

A peça escultórica foi descerrada por Frederico Rosa, presidente da 
Câmara Municipal do Barreiro e pelo Mestre Pessanha, antigo pro-
fessor da escola, acompanhados pelo autor Herminio Martins e Ana 
Paula Costa, Directora da EBSAS.
Este foi o momento que antecedeu a visita à exposição documental 
sobre a história da Escola Alfredo da Silva e da Sessão Solene que 
assinalou as Bodas de Diamante, daquela que é a Escola Secundária 
mais antiga do concelho do Barreiro. 
Recorde-se que a Escola Alfredo da Silva foi inaugurada em 12 de 
janeiro de 1947, e, ao longo de todo o ano vão realizar-se diversos 
eventos para a celebrar os 75 anos.

Muitos corações se cruzaram e uniram
para uma vida em comum

O autor do Memorial aos 75 anos, Herminio Gil Martins, que conta 
anos de vida, tantos como a sua escola, antes do descerramento da 
peça escultórica, sublinhou que na Escola Alfredo da Silva “muitos co-
rações se cruzaram e uniram para uma vida em comum”. 
Sublinhou que o memorial procura representar a escola como sendo : 
“uma árvore em permanente crescimento, cujo fruto são pássaros a 

iniciar uma nova vida.”..
“Nada melhor que uma árvore para representar a EICAS como centro 
de ensino sempre em crescimento. Ela foi sempre responsável pelo 
desenvolvimento crescente dos alunos que a frequentaram. Aqui tem 
início a preparação para a vida futura.”, salientou.
Recordou que na sua escultura, os Cursos lecionados estão repre-
sentados pelas respectivas cores.
De referir que, Herminio Martins é natural do Barreiro, e frequentou a 
Escola Alfredo da Silva entre 1960 e 1965, no Curso de Formação de 
Serralheiro.

Eramos jovens felizes

“Fomos pássaros que voamos para o mundo do trabalho e eramos 
pretendidos preferencialmente pelas empresas. Quem aqui passou 
tem motivos para estar grato pela formação recebida”, disse Her-
minio Martins, evocando nome de diversos professores, entre eles o 
Mestre Pessanha, presente na cerimónia.
“Nesta escola eramos jovens felizes”, disse, Herminio Martins, pelas 
relações que se estabeleciam e pelo ensino de excelência, com muitos 
e dedicados professores.



@simarsul www.simarsul.adp.pt#simarsul

No 5º aniversário do reinício da atividade com gestão autónoma, reafirmamos o compromisso que assumimos desde a criação 
do sistema público de saneamento na península de Setúbal, contribuindo para a construção de uma região ambiental, social e 
economicamente mais sustentável, capaz de responder aos desafios societais, valorizar a água e combater as alterações climáticas. 

ONTEM E HOJE A TRATAR O FUTURO. ESTAMOS TODOS DE PARABÉNS!

ANOS 
Gestão Autónoma


	ROS_05_22_cor
	ROS_06_22_preto
	ROS_07_22_preto
	ROS_08_22_cor
	ROS_09_22_cor
	ROS_10_22_preto
	ROS_11_22_preto
	ROS_12_22_cor

