MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 06/2021
Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal
do Barreiro, realizada em 25 de fevereiro de 2021

Saudação
500º Aniversário do Município do Barreiro

«A quantos esta nossa carta virem, fazemos saber que, esguardando nós como o lugar
do Barreiro […]um dos mais principais assim em povo, como noutras coisas […] Nós de
nosso próprio moto, certa ciência e poder absoluto, fazemos o dito lugar do Barreiro, Vila,
e queremos que daqui em diante se chame Vila Nova do Barreiro […] e havemos por bem
que possam, daqui em diante, fazer seus oficiais e jurisdições deles na maneira que o
fazem as outras semelhantes vilas de nosso Reino.»
Rei D. Manuel I in Carta de Privilégio (adaptado)
Celebrou-se no passado dia 16 de janeiro os 500 anos da carta de privilégio através da
qual D. Manuel I, em 16 de janeiro de 1521, concedeu ao Barreiro o estatuto de vila. Esta
assinatura veio no seguimento do desenvolvimento do território no contexto económico e
social de então, em que se foi afirmando pela sua centralidade e potencialidades, um
desafio que se colocava ao Barreiro de há 500 anos, e um desafio que se coloca também
hoje.
Nestes 500 anos o Barreiro foi História viva. Foi Descobrimentos. Foi rural e urbano. Foi
Indústria e Caminhos-de Ferro. Foi luta operária e resistência antifascista. Foi Desporto e
Associativismo. Foi Cultura e Educação. Foi Cidadania e Participação Cívica.
Ser do Barreiro é um traço de identidade que nos marca a todos, os Barreirenses de berço
ou de afeto, os Barreirenses que foram, os que são e os que virão, que se sobrepõe à
normal e salutar diversidade política e ideológica, porque somos do Barreiro e, numa
multiplicidade de caminhos, queremos honrar o Barreiro e os Barreirenses e contribuir
para que que o melhor se concretize nos próximos 500 anos.
Ser do Barreiro é um orgulho há mais de 500 anos. Comemorar os 500 anos do Barreiro
é, para além do complexo momento que atravessamos, e talvez por ele, um imperativo
que não podemos deixar de honrar.
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera:
1) Saudar todos os Barreirenses e o Município do Barreiro, na pessoa dos seus
representantes aqui presentes.
2) Que esta moção seja enviada à Comunicação Social.
Aprovada por unanimidade.

Barreiro, 25 de fevereiro de 2021

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro,

André Pinotes Batista
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