MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 39/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 30 de Junho de 2015
RECOMENDAÇÃO

O Barreiro é a nossa casa, como todas as cidades são de quem as vive.
Esta que é a nossa soube crescer e transformar-se.
O Barreiro hoje já não é peixe, já não é sal, já não é indústria química. É um corpo em
transformação, mas com um profundo sentido da sua história. Esta consciência do
tempo que perpassa as várias gerações possibilita ao Barreiro uma visão de futuro,
clara e inovadora, como se deseja que a tenham as cidades do novo século.
Trinta e um anos de cidade comprometem-nos a todos, mas muito em especial aos
órgãos eleitos democraticamente, com a construção de uma cidade onde se quer viver
e onde todos os que aqui nasceram e todos os que, não tendo nascido aqui, fazem do
Barreiro a sua cidade de acolhimento sintam que este é o seu espaço identitário.
É por isso uma responsabilidade acrescida fazer do Barreiro um espaço que evolui
constantemente, que não pode estagnar, proporcionar uma formação permanente às
pessoas, cidadãs ativas e intervenientes, esclarecidas, não ficando presos num
passado mais ou menos longínquo.
Hoje, volvidos trinta e um anos, o Barreiro deve afirmar-se como uma cidade que tem
uma identidade própria, que não vem de há pouco, e que tem nos barreirenses, na sua
população, o seu mais valioso recurso.
Por eles fomos eleitos, para eles e com eles trabalhamos.
Por tudo isto, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária de 30
de junho de 2015, saúda a cidade do Barreiro, congratulando-se pelos seus 31 anos
de elevação a cidade e recomenda, na pessoa do seu Presidente que, já a partir do
Página 1 de 2

MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
próximo ano, se dignifique e valorize o papel da Assembleia Municipal nas
comemorações do 25 de Abril e do dia 28 de Junho, dia da Cidade, nomeadamente
através da promoção de sessões solenes abertas aos munícipes, destacando em
particular os valores da Tolerância, Liberdade e Cidadania.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 30 de Junho de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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