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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 18/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 14 de Abril de 2011 

 

Saudação 

100º Aniversário da Cooperativa Operária Barreirense “Os Corticeiros” 

“História do Povo do Barreiro” 

 

Aconteceu a 11 de Março de 2011 o 100º Aniversário da Cooperativa Operária 
Barreirense “Os Corticeiros” 

Instituição da Nossa Terra construída com o esforço, dedicação, trabalho, 
determinação e inteligência do povo anónimo e que desempenhou um papel da maior 
importância junto dos Barreirenses, fazendo da sua história parte importante da 
História do Povo do Barreiro. 

Desde o seu nascimento até finais dos anos setenta, largas centenas de famílias, em 
tempos de dificuldades, fizeram da Cooperativa o seu instrumento de apoio social 
privilegiado. Cumpria assim, como instituição, o seu principal desígnio de “Fornecer 
aos seus sócios géneros de primeira qualidade, peso exacto e preço módico, facilitando 
economias e sua capitalização”. 

Não bastava, no entanto, a satisfação das necessidades materiais. Também actividades 
de carácter cultural e lúdico são desenvolvidas com regularidade. São disso exemplo a 
existência de uma valiosa biblioteca; a realização de exposições, debates e 
conferências, salientando-se as proferidas por António Sérgio, Dias Agudo e Francisco 
Ramos da Costa; a realização de festas e representação de peças de teatro; a 
realização de passeios e visitas de estudo; a existência, durante alguns anos da sua 
história, do ensino primário, da educação de adultos e até mesmo de uma escola de 
Esperanto. Tudo acontecia no pequeno grande mundo da Cooperativa. 

Hoje, na procura de novos caminhos e de respostas adequadas aos nossos tempos a 
Cooperativa pode orgulhar-se e todos nós Barreirenses, da existência da Escola de Jazz 
do Barreiro que no ano lectivo corrente tem mais de 100 alunos. 

Projecto pioneiro em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro e a Junta de 
Freguesia do Barreiro. 

Ontem como hoje, as gentes da Nossa Terra foram capazes de concretizar projectos 
inovadores. 
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A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 14 de Abril de 2011, presta 
homenagem pública à Cooperativa Operária Barreirense “Os Corticeiros”, os seus 
fundadores e a todos que deram continuidade aos seus IDEAIS na passagem no seu 
100º ANIVERSÁRIO. 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 Frederico Pereira 
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