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Barreiro associa-se à Campanha «Parte de Nós – Ambiente»
Iniciativa prevê a colaboração de 150 voluntários
No âmbito do Projeto “Biodiscoveries –
Controlo de invasoras na ribeira das naus
do Coina”, co-financiado pelo Programa
LIFE, a Câmara Municipal do Barreiro
associa-se à Campanha “Parte de Nós –
Ambiente”, da EDP, no próximo dia 30 de
maio, sábado, a partir das 9h15, na Mata
da Machada.
O
Vereador
Bruno
Vitorino,
com
responsabilidade na gestão do Centro de
Educação Ambiental, fará uma intervenção na
sessão de abertura da iniciativa que prevê a colaboração de 150 voluntários.

PUB

No site http://w w w .partedenos.c om/ são divulgados os objetivos da campanha, que se
coincidem com o Biodiscoveries: “Pelo quarto ano consecutivo, a EDP desafia os seus
colaboradores e parceiros a juntarem-se ao projeto Parte de Nós - Ambiente, para ajudar o
ambiente e sensibilizar a sociedade para a necessidade de manter as florestas e as praias
limpas. O grande objetivo é chamar a atenção para a importância de proteger a biodiversidade
e para questões como o controlo de espécies invasoras e a limpeza das praias. Estamos certos
de que esta é uma causa que merece sempre a nossa atenção!”
Recorde-se que o Projeto Biodiscoveries visa controlar, de forma eficaz, a invasão de espécies
exóticas nos dois espaços que constituem a Reserva Natural Local - Sapal do rio Coina e Mata
Nacional da Machada -, com recurso a ações de voluntariado.
Esta campanha da EDP envolve vários parceiros como o Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas e o Corpo Nacional de Escutas, e desdobra-se em diferentes acções por todo o país,
que decorrem de 23 de maio a 27 de junho.
As acções estão abertas à participação de todos os interessados, bastando que se inscrevam
no site http://w w w .partedenos.c om/. /> Contamos c om todos para ajudar no c ombate às
espéc ies invasoras na Mata da Mac hada.
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Da Liberdade aos Dias que
Correm
Por Cláudia Russo
Barreiro
A nova ponte
Por Jorge Fagundes
Barreiro
Y Dreams ou o risc o de
empreender em Portugal!
Por Nuno Miguel S. Banza
Barreiro
O estado da nossa saúde
Por Nuno Cavac o
Moita

BASTIDORES
Em sessão promovida por PS e
JS do Barreiro e Moita
Sustentabilidade da Seguranç a
Soc ial apontada c omo um
desígnio inalienável
Deputados do PSD e do CDS-PP
do distrito de Setúbal
Defendem que Governo
garantiu futuro do Arsenal do
Alfeite
Deputados do PCP de Setúbal
Confrontam Governo c om

PUB.

comentários
Seja o primeiro a comentar esta notícia.

envie o seu comentário

PUB

PUB.

venda c omo suc ata de material
ferroviário do Barreiro

► Barreiro

Deputados do PSD do distrito
de Setúbal
Defendem c onstruç ão de
pavilhão desportivo na Esc ola
Sec undária de Palmela

CONVERSAS DE 2 MINUTOS
Rui Pedro Dâmaso, Out Fest
Barreiro
Afirmaç ão de uma marc a
«Barreiro» c om c onotaç ões
muito mais positivas e
apelativas

Pesquisar outras notíc ias no Google
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Domingos Coelho, o mais antigo
bombeiro do Corpo de
Salvaç ão Públic a – Barreiro
«Era importante dar inc entivos
aos jovens para aderirem aos
bom
Marc o Evaristo, bombeiro mais
jovem da Salvaç ão Públic a –
Barreiro
«Isto aqui é para viver c om
voluntariado»

PUB

Raquel Trindade, a mais jovem
bombeira do Sul e Sueste Barreiro
«Cada vez há mais idosos a
prec isar do apoio dos
bombeiros»
Chefe António Dionisio, o
bombeiro mais antigo do Sul e
Sueste - Barreiro
«Hoje ser bombeiro é mais
exigente, exige-se mais
formaç ão»

PUB

ENTREVISTA
Jorge Miguel Teixeira, líder do
CDS/PP Barreiro
«É prec iso pensar o Barreiro,
do ponto de vista politic o, mais
politic o e menos politiqueiro»
Moita - Nuno Cavac o,
Presidente da União de
Freguesias da Baixa da
Banheira e V ale da Amoreira
É c ruc ial para a região que seja
c onstruída a ligaç

AS EMPRESAS
Barreiro - Iníc io das Obras de
Requalific aç ão Urbana na
Avenida das Nac ionalizaç ões
Novas rotundas vão fac ilitar o
trânsito e c riar novo ac esso
Trabalhadores da EMEF
Barreiro
Manifestaram nas ruas c ontra a
privatizaç ão da empresa

DESPORTO
Sesimbra Summer Cup de 2015
apresentado na sede da
Federaç ão Portuguesa de
Futebol
TODOS OS CAMINHOS V ÃO DAR
AO CONCELHO DE SESIMBRA
Rota da Industria Bike Tour e
Barreiro Bike Tour
Conc entraç ão no Espaç o
Memória no Parque Empresarial
Baía do Tejo
Campeonato Nac ional de
Karaté de Inic iados a Juvenil
Barreiro sagra dois c ampeões

PUB.

nac ionais e dois terc eiros
lugares
Judo no Barreiro assinala 52
anos de vida em festa de família
Memorial Joaquim Barata e 4º
Torneio Cidade do Barreiro
reuniram c entenas de judo
AC Zambujalense (Sesimbra) –
Barreiro Stara Zagora
Na 1ª Jornada do Campeonato
Nac ional de Futebol de Praia
2015

Clube de V ela do Barreiro
Sailing Camp 2015 entre 15
Junho a 14 Agosto

AS ESCOLAS
Feira Pedagógic a do Barreiro
Crianç as c ontac tam c om os
meios utilizados pelos
bombeiros nas suas missões de
soc orro

PUB.

Barreiro - Interesc olas de
X adrez 2015
Dia 2 de junho no Parque da
Cidade
Liga dos Amigos da Esc ola
Sec undária Augusto Cabrita Barreiro
Colabora c om Banc o Alimentar
na c ampanha de rec olha de
alimentos

REPORTAGEM
Carlos Humberto, presidente
da Câmara Munic ipal do
Barreiro
A esc ola «é essenc ial para a
c onstruç ão da felic idade»

Presidente do IEFP na Baía do
Tejo – Barreiro
Protoc olo visa permitir a
jovens e trabalhadores
desempregados c riar seu
emprego e abrir sua empr
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Barreiro - Baía do Tejo quer
quer afirmar-se diferenc iadora
Contribuir para c onsolidaç ão
do tec ido empresarial da nossa
região
Setúbal é «uma das regiões
digitais da europa»
Novos sites afirmam uma região
moderna e na proximidade aos
muníc ipes

Barreiro - Manuel Salgado,
vereador da Câmara Munic ipal
de Lisboa
Tem “dúvidas” sobre o
c onc eito «c idade de duas
margens» defende c onc eito
«c i
Baía do Tejo c ertific ada de
Qualidade - Barreiro
Uma empresa estruturada c om
base nas boas prátic as de
gestão internac ional

No Barreiro há 319 pessoas
ostomizadas
Na sua maioria são pessoas c om
problemas sóc io-ec onómic os

Barreiro - «A Odisseia de
Ulisses... Manuel»
Onde o quotidiano se enc ontra
c om a história

PUB.

Companhia de Teatro do
Barreiro Arte V iva
É pelo riso que vamos…
desc obrindo o sentido da vida

MOLDURA
Hoje Dia Mundial da Crianç a Barreiro
Estudantes visitam Património
Ferroviário do Barreiro
Corpo de Bombeiros do Sul e
Sueste - Barreiro
Integrará o DECIF c om vários
meios
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Festas Populares de Palhais –
Barreiro
Ruth Marlene no enc erramento
das Festas
Barreiro - Convívio Sénior
União de Freguesias do Alto do
Seixalinho, Santo André e
V erderena junta 273 seniores

Junto à entrada do Hospital do
Barreiro
Tribuna Públic a em defesa do
Serviç o Nac ional de Saúde

CADERNO - PROGRAMA REPARA

CADERNO - CIDADE PARA TODOS

Na Casa da Cultura da Baía do
Tejo - Barreiro
Grande Conc erto de
homenagem a V ítor Real
Barreiro - União das Freguesias
de Alto do Seixalinho, Santo
André e V erderena
2ª Ediç ão da Festa de V erão
entre os dias 17 e 21 de Junho
BARREIRO LIGHT ON! DE 26 A 28
DE JUNHO
V EM DAR A CARA PELO
BARREIRO

NEW SLETTER

DAMOS ROSTOS ÀS CIDADES

Barreiro, Moita e Montijo
Dia Nac ional da Energia Conheç a melhor a S.energia!
Na Bibliotec a Munic ipal Bento
Jesus Caraç a na Moita
Enc ontro c om Energia
«Oportunidades de
financ iamento de projetos de
efic iênc ia energétic a»
BARREIRO - ESPAÇO MACHADA
Uma c asa amiga do ambiente

PUB.

AUTARQUIAS
Seixal c ontra
fusão/privatizaç ão dos sistemas
multimunic ipais
e abastec imento de água e de
saneamento.
Setúbal - Governo dec idiu
ac abar c om a Simarsul
Munic ipio do Barreiro vai
rec orrer a todas as medidas ao
seu alc anc e para defender as
populaç õe
Plataforma Multimodal do
Barreiro/Terminal de
Contentores
Lanç amento do Estudo Prévio e
Estudo de Impac te Ambiental
está por dias
Aeroporto V oos Low -Cost
Montijo entrega c aderno de
enc argos a ANA – Aeroportos
de Portugal

PUB.

Opç ões Partic ipadas - Barreiro
Inserem-se no programa do
Roteiro do Barreiro
Setúbal - A Juventude
Celebrou a Liberdade e os
V alores de Abril
AMRS e os Munic ípios da Região
têm desenvolvido um trabalho
inigualável
Qualidade da água para
c onsumo humano no Munic ípio
do Barreiro
Relatório de 2014 revela que
perc entagem de c umprimento
dos valores paramétric os

OPINIÃO
Portugal país da Europa c om
mais quilómetros de Auto
Estrada do que ferrovia
Por João Pintassilgo
Barreiro

DIV ULGAÇÃO

Passarinhos, pássaros e
passarões: aves de c idade,
gaios e alteraç ões c limátic as
Por Rui Lopo
Barreiro
EDIÇÃO IMPRESSA

O Barreiro e o Turismo
Por Frederic o Rosa
Barreiro
O ASSISTENTE SOCIAL E O
OSTOMIZADODE - O IMPACTO DE
UMA OSTOMIA DE ELIMINAÇÃO
NO MEIO FAMILIAR
Por V ítor Bento Munhão
Barreiro
SINTOMAS DA V ERTIGEM: O
TERMINAL DE CONTENTORES
Por André Carapinha
Barreiro
As árvores das c idades
melhoram a qualidade do ar e
embelezam o espaç o públic o
Por José Bastos
Montijo

:: SELECCIONE EDIÇÃO

CANALHICE OCIDENTAL
Por Hélio Bernardo Lopes
Barreiro

OUTRAS EDIÇÕES

Fac tos sobre a água para
c onsumo humano – Parte 12
Por David Cabanas
Barreiro

ASSOCIATIVISMO
Centro Soc ial de Santo António
- Barreiro
Ac ordo de Cooperaç ão c om a
Seguranç a Soc ial apoio a 24
Utentes em Apoio Domic iliário
V em V enc er - Barreiro
2ª Ediç ão da Atividade
Comemorativa do Dia Mundial
da Crianç a
Grupo Rec reativo da Quinta da
Lomba
Comemora 63º aniversário
Barreiro - URCD Coina Projeto
«Danc e Coolture»
Apurado para representar
Portugal no mundiais nos
Estados Unidos
. Apelo à ajuda financ ei
Enc ontro de Minis no Barreiro
BE MINI! BE MINIFRIENDSPT!
. Já ultrapassou mais de 3.400
membros

:: EDIÇÕES ANTERIORES
:: EDIÇÕES ANTERIORES
V IDEOS ROSTOS
CANAL ROSTOS NOS V IDEOS SAPO
ROSTOS DO ANO 2007
LIGAÇÕES
MARTA SOUSA PEREIRA Photography
ENTRE TEJO E SADO - BLOG SAPO LOCAL
SAPO LOCAL
SAPO NOTÍCIAS - BARREIRO
GOOGLE NEW S - BARREIRO
JORNAIS E REV ISTAS
CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO
CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

CULTURA

BLOG DEDICADO A LAURA SEIX AS

Na Bibliotec a da Moita
«Educ aç ão Literária e
Formaç ão de Leitores na
Esc ola»

ARTBARREIRO.COM
MEMBRO DA

LIVROS
Doc ente do Politéc nic o de
Setúbal lanç a livro
«Empreendedorismo - Uma
visão global e integradora»

Margarida Menezes do Barreiro
Lanç a romanc e «Um Amor e Um
Trapézio»

POSTAIS
Barreiro – Mata da Mac hada e
Sapal do Rio Coina
V ai ser implementado um Plano
Estratégic o para território da
Reserva Natural

Barreiro – Maus c heiros de
esgotos na Avenida da
Liberdade
Previsto ac abem a partir do
V erão de 2015
Barreiro – Ligaç ão rodoviária
entre Forum Barreiro e Largo
das Obras
Arranjo dos espaç os na zona
onde se enc ontra o «andar
modelo»

EUROPA
Preç os da eletric idade para os
c onsumidores doméstic os
na União Europeia aumentaram
2,9% em 2014
Produç ão na c onstruç ão
aumentou 0,8 % na zona euro
e 1,5% na União Europeia

Design: Rostos Design. Fotogr afia e Textos: Jornal Rostos.
Copyright © 2002-2015 Todos os direitos reservados.

