MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 57/2014
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de setembro de 2014

Voto de Pesar
JOSÉ ANTÓNIO SILVEIRA SUTIL
José António Silveira Sutil, nasceu em Campo Maior a 6 de Junho de 1935,
cedo migrou para o Barreiro como muitos portugueses de todas regiões
em busca de uma vida melhor.
Assim iniciou a sua atividade como operário fabril na CUF, quando com 28
anos de idade um acidente trágico de comboio, leva a um longo
internamento hospitalar e a amputação dos dois membros inferiores.
José Sutil, não desistiu de lutar por uma vida melhor, ao longo do seu
percurso destacou-se como Membro da Comissão de Trabalhadores,
Sindicalista, Autarca, tendo assumido funções de Tesoureiro do Executivo
e de Presidente da Assembleia de Freguesia do Alto do Seixalinho.
Foi ainda mesário da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro.
Não fosse este já um percurso digno de vida, José Sutil nunca abandonou
a luta pelos Direitos de Cidadãos portadores de Deficiência: pelo direito à
mobilidade, ao derrube de barreiras arquitetónicas, à integração plena no
ensino e no mercado de trabalho e ainda à defesa dos Direitos dos
Deficientes da Forças Armadas.

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Neste âmbito foi representante em diversos organismos de âmbito
nacional, local e regional, tendo ainda feito inúmeras exposições e
depoimentos junto do Parlamento Europeu.
Este é o percurso de vida de um alentejano de nascimento, Barreirense de
adoção, que face às suas dificuldades nunca desistiu de procurar o bem
comum.
José Sutil faleceu a 28 de Julho de 2014.
Assim a Assembleia Municipal do Barreiro reunida em Sessão Ordinária a
25 de Setembro de 2014, presta-lhe a sua singela homenagem com um
minuto de silêncio.
Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 25 de setembro de 2014

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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FERNANDES
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