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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 12/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

21 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DA POESIA 
 
 

 
«Forte aliada do entendimento entre os povos».   
  
«Catalisador crucial para o diálogo e a paz».  
  
 
Foi assim que a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – 
UNESCO –decretou, a 16 de novembro de 1999, na sua 30ª Conferência Geral, o dia 21 
de março como Dia Mundial da Poesia.  
  
O Dia Mundial da Poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias 
através das palavras, da criatividade e da inovação. A data visa relevar a reflexão sobre 
o poder da linguagem e do desenvolvimento de habilidades individuais, contribuindo para 
a diversidade criativa e para a pluralidade, moldando positivamente a nossa perceção e 
compreensão do Mundo.    
  
Os versos reafirmam a humanidade e mostram que pessoas em todas as partes do mundo 
compartilham os mesmos anseios, sentimentos e questões. Os versos unem-nos.  
 
A história portuguesa é rica em poetas cuja obra literária é mundialmente conhecida – 
Luís de Camões, Fernando Pessoa, Al Berto, Miguel Torga, Herberto Hélder, José Régio, 
Sophia de Mello Breyner Andersen, Natália Correia ou Eugénio de Andrade – Estes 
últimos comemorando este ano o centenário do seu nascimento – sem esquecer poetas 
de outras latitudes – Brasileiros e Africanos - que oferecem, na escrita dos seus poemas, 
a língua portuguesa ao Mundo, num exercício maior de Lusofonia.  
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera saudar o dia 21 de março como Dia 
Mundial da Poesia e recomenda ao Município do Barreiro a promoção de iniciativas de 
celebração desta efeméride, com destaque para poetas e obras da Lusofonia.  
  
Aprovada por unanimidade. 
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Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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