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DELIBERAÇÃO 
Nº 10/17 

 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 22 de fevereiro de 2017 

 

VOTO DE PESAR 
David Varela 

 

No dia 12 de Fevereiro de 2017 faleceu David Varela, um jovem barreirense que com a sua força de 
vontade e capacidade invulgar de resiliência, fez da sua condição a melhor das armas para 
combater a indiferença e a exclusão. 
Com largo espírito criativo, foi um cidadão ativo, convocando todos para aquela que foi a sua forma 
de viver, a integração plena na sociedade da pessoa com deficiência. Comandou a sua vida fazendo 
do sonho realidade, concretizando os sonhos de muitos outros que, como ele, diariamente lutam 
pela inclusão. 

Em 2012 terminou a sua licenciatura em Sociologia e começa a “desenhar” na sua mente, o que 
vem a nascer em 29 de julho de 2013, a Vem Vencer - Associação de Apoio a Crianças, Idosos e 
Pessoas com Deficiência. 

A 19 de Agosto de 2014, a Vem Vencer, é declarada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação 
como Organização Não Governamental de Pessoas com Deficiência e reconhecida como Instituição 
de Utilidade Pública. 

Em 2015, nasce mais um projeto, a Semana da Diferença, um exemplo de união de vontades e 
criação de sinergias em torno de um objetivo comum, a promoção da inclusão social. 

Ainda nesse ano, o Jornal Rostos atribui à Vem Vencer o Rosto do Ano na Área da Solidariedade. 

De David Varela fica-nos muito mais do que a sua obra. Fica-nos um legado de determinação e 
coragem num rosto sempre pronto a sorrir, num coração pleno de generosidade, numa mente de 
horizontes mais largos que os passos que dava. E tudo isto fê-lo chegar mais longe. A cidade do 
Barreiro está-lhe, por isso, reconhecida. 

A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 23 de fevereiro de 2017, envia sentidos 
pêsames à família e aos amigos do David Varela e presta-lhe uma última homenagem guardando 
um minuto de silêncio em sua memória. 

Aprovado por unanimidade. 
Barreiro, 22 de Fevereiro de 2017 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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