
reportagem 

Barreiro - «Rostos» do Ano» uma referência para a comunidade 
Personalidades e entidades que valorizaram a vida do concelho 

Paula Resende, da Empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, recebeu os homenageados e convidados, sendo projectado um 
vídeo de apresentação da ETAR e seu significado para a melhoria ambiental da região. 
 
«Rostos do Ano» uma referência na vida local 
 
António Sousa Pereira, Director do jornal «Rostos», saudou os homenageados e convidados sublinhando que a distinção «Rostos 
do Ano» é, nos dias de hoje, uma referência na vida local. 
Recordou que este evento é o ponto de partida para as comemorações do 14º aniversário do jornal «Rostos» que será 
assinalado no próximo dia 15 de Dezembro. 
Salientou que os ««Rostos» do Ano» propostos por jornalistas da imprensa regional, são personalidade e entidades que pela sua 
acção valorizaram a vida do concelho do Barreiro e são para todos nós um exemplo e a razão de ser deste evento.  
 
Barómetro Social do Barreiro.  
 
O director do jornal «Rostos» divulgou que está em fase de conclusão a constituição do painel de personalidades que vão 
constituir o «Barómetro Social do Barreiro», que neste momento já conta com 24 personalidades, estando em curso o 
alargamento a outros convidados de forma a garantir ao painel uma composição etária e social que permita «o maior rigor 
cientifico dos resultados». 
Sublinhou que o painel irá permitir uma avaliação regular do “pulsar” do concelho do Barreiro, numa avaliação sobre diversas 
vertentes, do desporto à cultura, da vida económica à politica. 
Referiu que o «Barómetro Social do Barreiro» poderá dar um importante contributo para o levantamento de temas para 
reflexão, debate e trabalhos jornalísticos. 
 
Ligar o jornal à comunidade 
 
António Sousa Pereira, referiu, igualmente, a reflexão de parceria que está em análise, com diversas propostas, entre o Jornal 
«Rostos» e a Rede de Empregabilidade do Barreiro, que poderá ser essencial para o desenvolvimento de trabalhos e 
aproximação do jornal da comunidade, assim como promover a criação de uma equipa com ligação às escolas. 
 
Não desistimos perante as dificuldades 
 
O director do Jornal «Rostos» referiu que no próximo ano a entrega do «Rostos do Ano» irá marcar os 15 anos do jornal, por 
essa razão – “queremos dar um salto em frente e inovar”. 
“Uma coisa é certa não desistimos perante as dificuldades”, sublinhou António Sousa Pereira, salientando que vale a pena 
continuar a trabalhar por este projecto jornalístico, pelo seu significado na vida local, e, acima de tudo, pelo respeito aos 70 
mil leitores que mensalmente visitam a edição on line, sendo cerca de 20 mil do Barreiro. 
“É isto que nos faz manter activos e não desistir desta aventura”, referiu. 
 
Quando um homem se põe a pensar 
 
A sessão encerrou com a projecção de um vídeo de fotografias, editado pela SFAL, uma homenagem à Liberdade, ao Tejo e às 
suas gaivotas, ao som de Zeca Afonso – “Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar”. 
 
Rostos do Ano 2014 
 
1. ROSTO DO ANO SOLIDARIEDADE SOCIAL 

. Barómetro Social do Barreiro está em marcha 
 
Hoje à tarde, no Auditório da ETAR Barreiro – 
Moita, realizou-se a cerimónia de entrega dos 
Diplomas e Placas aos homenageados com a 
distinção «Rostos do Ano – 2014». 
 
Foi uma tarde marcada por fortes emoções, no 
decorrer da qual foi prestado um reconhecimento 
público a personalidades e entidades que pela sua 
acção contribuíram para valorizar a vida do 
concelho do Barreiro. 
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NÓS - Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 
 
2. ROSTO DO ANO AUTARCA 
Rui Lopo 
 
3. ROSTO DO ANO DESPORTO 
Clube de Vela do Barreiro 
 
4. ROSTO DO ANO DESPORTO 
Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro – Remo 
 
5. ROSTO DO ANO ASSOCIATIVISMO 
Sociedade Democrática União Barreirense «Os Franceses» 
 
6. ROSTO DO ANO AMBIENTE  
Projeto Life + Mata da Machada 
 
7. ROSTO DO ANO ENSINO 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
 
8. ROSTO ANO MÚSICA 
Igreja Nª Srª do Rosário 
 
9. ROSTO DO ANO JOVEM 
Marcos Nascimento 
 
10. ROSTO DO ANO EMPRESA -PME 
«À portuguesa»  
 
11. ROSTO DO ANO COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Vítor Cardoso 
 
12. ROSTO DO ANO CULTURA 
AMAC - Auditório Municipal Augusto Cabrita 
 
13. ROSTO DO ANO CIDADANIA 
Associação Clínica Frater 
 
14. ROSTO DO ANO POLITICO 
Isidro Heitor 
 
15. ROSTO DO ANO INOVAÇÃO 
Clube dos Fotógrafos do Barreiro 
 
16. ROSTO DO ANO VETERANO> 
Nicolau Vieira 
 
17. ROSTO DO ANO MEMÓRIA 
Carlos Jesus (Carló) 
 
18. «ROSTO DO ANO» 
MÁRIO DURVAL 
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COPYRIGHT 
 
Todos os elementos deste site são da propriedade do Rostos e estão protegidos pela lei portuguesa, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e 
do Código da Propriedade Industrial, não sendo atendível a invocação do desconhecimento dessa protecção legal. A utilização dos mesmos 
apenas é permitida para fins não comerciais e informativos ou para utilização pessoal e não deverão ser copiados, modificados, reproduzidos, 
publicados ou divulgados sob qualquer forma sem autorização do seu proprietário. Exceptuam-se a esta interdição os usos livres autorizados 
por lei, nomeadamente o direito de citação, desde que claramente identificada a origem. 
A cópia, reprodução e redistribuição deste website para qualquer servidor que não seja o escolhido pelo seu propietário é expressamente 
proibida. 
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