
Caro Presidente da Assembleia Municipal; 

Caros representantes das entidades publicas e privadas aqui presentes;  

Caros Eleitos;  

Acima de tudo, caras e caros amigos barreirenses! 

 

Permitam-me começar esta intervenção dando um abraço fraterno a todos aqueles que hoje terminam 

os seus mandatos. Hoje não é o tempo de avaliarmos politicamente o seu trabalho. Certamente que 

haverão muitos entendidos que dedicarão o seu tempo a efetuar juízos de valor sobre tudo e todos. 

Por mim, faço hoje aqui o que sempre fiz ao longo dos tempos, afirmando publicamente o que tive 

oportunidade de transmitir pessoalmente ao Presidente cessante da Câmara Municipal do Barreiro:  

 

- Discordámos muitas vezes, concordámos noutras tantas, defendo um rumo diferente para a 

minha terra. Mas isto não me leva nunca a não reconhecer que fez o melhor que pode e sabe 

pelo Barreiro e entregou-se à sua causa de corpo inteiro! 

 

Por isso agradeço, na pessoa do Sr. Carlos Humberto, a todos os que dedicaram o seu tempo ao Barreiro 

no último mandato, sacrificando muitas vezes a família em prol do concelho. Para eles, pedia a todos 

os presentes uma salva de palmas.  

 

Estas eleições abrem um novo ciclo político no Barreiro. Como sempre, não existe melhor aferição do 

rumo que se quer para o nosso concelho do que aquela que é conferida com o voto popular.   

 

E para mim, a leitura da vontade dos barreirenses expressa em urna é clara: é preciso mudar de rumo! 

  

Este é um desígnio que assumiremos de peito aberto!  

Vamos mudar!  

É a esta vontade conferida pelo voto dos barreirenses que daremos corpo. É para a concretização deste 

desejo que trabalharemos todos os dias! 

 

Tenho uma noção muito concreta sobre o que esperam de mim, da minha equipa e da esperança que 

muitos barreirenses em nós depositam. Sei bem o que estas eleições representam em termos 

históricos. Sei bem o que teremos de enfrentar.  

 



Mas também sei que não o farei sozinho. Sei que tenho do meu lado todos aqueles que, 

independentemente do seu quadrante político, querem de coração o desenvolvimento do Barreiro. 

Certamente com diferenças de opinião. Certamente com opções politicas e prioridades diferentes. Mas 

com uma ideia que a partir de hoje nos deve guiar sempre na nossa missão: Acima de tudo estará 

sempre o Barreiro! 

 

Por isso farei enquanto Presidente da Câmara Municipal do Barreiro exatamente aquilo que afirmei 

durante a campanha enquanto candidato:  

- Todos os vereadores eleitos, e porque TODOS representam a vontade e o voto do povo 

barreirense, serão convidados a ter pelouro. Porque acredito que os sinais se dão com ações e 

não com palavras, vou iniciar já amanhã estes convites para que todos possamos contribuir 

para o desenvolvimento do nosso concelho. Como sempre me disse um grande amigo, 

precisamos de construir um Barreiro com TODOS, de TODOS e para TODOS. 

 

Temos bem definidas as prioridades deste mandato e que passam por concretizar no Barreiro projetos 

que nos permitam voltar a colocar o concelho na orbita da competitividade: 

- Apostando na cultura como fator diferenciador; 

- Desenvolvendo uma oferta turística apelativa que alimente o nosso comércio local e a criação 

de novos postos de trabalho; 

- Construindo mecanismos para que a geração mais qualificada de sempre de barreirenses possa 

concretizar os seus projetos na sua terra e aqui residir; 

- Investindo da Educação das nossas crianças e jovens e dando qualidade de vida aos nossos 

séniores. 

 

Queremos um concelho revitalizado, ambicioso e com orgulho em dizer: Nós Somos do BARREIRO! 

 
Sei que a tarefa é árdua. Sei que vai exigir muito de todos nós, de muita concertação de opiniões, de 

muita convergência de posições. Sei que vai exigir que todos colocaremos o bem comum por cima do 

ego individual.  Por mim darei esse exemplo esperando que outros o sigam. 

 

Mas não sou ingénuo! Sei que alguns consideram esta tarefa impossível e o vão dizer aos quatro ventos, 

nas esquinas e nos cafés. Mas que estas pessoas nunca se esqueçam: se houvesse impossíveis não 

estaríamos a viver hoje este momento no Barreiro!  



 

Nunca apostem contra quem tem uma vontade férrea de trabalhar para mudar. Nunca apostem contra 

quem ama o seu concelho! Porque estes, mesmo nas piores situações, nunca se dão por vencidos e tudo 

irão fazer para levar o Barreiro ao destino que merece!  

 

Queria deixar também uma mensagem a todos aqueles que servem diariamente as nossas populações: 

os funcionários da autarquia. 

Os barreirenses com o seu voto deram-nos o privilégio de servir a nossa cidade. Assumiremos sempre 

que estamos de passagem como, de resto, qualquer político em democracia estará sempre. Servir 

politicamente a nossa terra é uma honra e não um emprego! 

 

Enquanto aqui estivermos exigiremos trabalho, respeito e honestidade na nossa relação. Apenas e só 

isto.  

Investiremos em melhores condições de trabalho. Ouviremos todos. E todos terão as mesmas 

oportunidades. Só juntos poderemos elevar novamente o Barreiro e prestar um melhor serviço á 

população!  

 

Por último queria deixar uma palavra a todas as pessoas que me são próximas e que muito 

contribuíram para aquilo que sou hoje como ser humano:  

- Aos muitos estão aqui nesta sala, como a minha mãe e o meu irmão; 

- Ao meu pai, que emigrou para que eu pudesse ir para a universidade e ter um futuro melhor e 

que hoje acompanha esta sessão à distância; 

- Aos que já partiram deste mundo, mas não do meu coração, como os meus avós e a minha tia; 

- Ao meu filho que deve estar feliz a brincar com os seus carrinhos em casa; 

- A quem faz o meu coração sorrir; 

 

Gostaria que soubessem que nada me motiva mais do que fazer com que tenham sempre orgulho em 

mim e nos valores que defendo.  

 

Muito Obrigado a Todos, 

Viva o Barreiro! 

 

Frederico Rosa 


