MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 79/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 24 de Novembro de 2016
VOTO DE PESAR
P ELA MORTE DE MANUELA FONSECA
No passado dia 27 de Outubro, o Barreiro ficou mais pobre com a partida da
barreirense Manuela Fonseca.
Nasceu a 30 de Novembro de 1949, no Barreiro e dedicou toda a sua vida ao
ensino.

Licenciada em Românicas-Literatura na Faculdade de Letras de Lisboa e Mestre
em “Educação e Desenvolvimento”, iniciou a sua carreira docente em 6 de
Janeiro de 1975 no Liceu do Barreiro, tendo também lecionado na Escola
Secundária de Santo André e na Escola Secundária Alfredo da Silva.

Durante mais de 20 anos foi também Professora no Ensino Superior lecionando
língua portuguesa na Escola Superior de Educação de Setúbal e na Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro.
Desenvolveu, entre muitas outras atividades, a nível nacional ou internacional, um
importante trabalho na área da literatura infantil, colaborando inclusive em várias
antologias sobre esta temática.
Além da literatura, era uma apaixonada por futebol, pelo basquetebol, pelo seu
clube de sempre, o Futebol Clube Barreirense mas, principalmente, pela vida.
Em todas as suas dimensões enquanto mulher, a Manuela foi uma Humanista,
que sempre sonhou com um mundo melhor, assente nos valores da partilha, da
justiça e da solidariedade.
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Galardoada em 2009 com o prémio Barreiro Reconhecido, afirmou na ocasião
“que não conseguia viver sem as palavras, sejam escritas, cantadas, no teatro ou
simplesmente imaginadas no silêncio”.
Fica em nós o seu sorriso e a imensa alegria e bondade com que sempre nos
brindou.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 24 de Novembro de 2016,
delibera guardar um minuto de silêncio em sua memória e enviar o presente voto
de pesar à sua família e à comunidade educativa do Barreiro.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 24 de novembro de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
FREDERICO PEREIRA

FREDERICO
FERNANDES
PEREIRA

Assinado de forma digital por FREDERICO
FERNANDES PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Autenticação do Cidadão,
sn=FERNANDES PEREIRA,
givenName=FREDERICO,
serialNumber=BI010831150, cn=FREDERICO
FERNANDES PEREIRA
Dados: 2016.12.03 03:24:36 Z

Página 2 de 2

