
Caro Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

Caros Vereadores e Caras Vereadoras, 

Caros Deputados e Caras Deputadas Municipais,  

Caro e Caras Presidentes de Juntas de Freguesia 

Caros Homenageados, 

Caros Representantes das diversas entidades aqui presentes 

Caros e Caras Barreirenses, 

 

Comemoramos hoje mais um aniversário da elevação do Barreiro a 

cidade, o 34º. 

 

Nas comemorações do Dia da Cidade importa referir a importância deste 

momento de atribuição dos galardões de “Barreiro Reconhecido” para a 

afirmação do nosso concelho. 

 

Inspiramo-nos para a tarefa de desenvolvimento da nossa terra que os 

barreirenses nos delegaram também nas pessoas que hoje 

homenageamos. 

 

Para a realização desta tarefa, honrar os Nossos e a nossa História é um 

acto fundamental para melhor sentirmos a responsabilidade que temos 

em mãos.  

 

Só com o reconhecimento de todos aqueles que contribuíram para o 

engrandecimento da nossa cidade e do nosso concelho, nas suas mais 

diversas formas, e quando digo todos afirmo mesmo todos sem exceção, 



é que podemos dar passos decisivos na concretização do potencial que 

todos sabemos que temos. 

 

Ao longo da nossa vida, encontramos sempre pessoas que ou olham para 

o copo meio cheio, ou o vem como meio vazio. A diferença entre os dois 

é simples:  

 

Um vê pela negativa, outro vê pela positiva.  

 

Um torce para que corra mal, outro ajuda para que corra bem.  

 

Um quer o seu sucesso, o outro quer o sucesso de todos! 

 

Estes barreirenses que hoje homenageamos distinguem-se por quererem 

e lutarem desde sempre para o sucesso de todos nós. 

 

Invariavelmente, quem nos inspira quer o bem coletivo, dando o exemplo 

de forma reta, competente e desinteressada.  

 

Muitas vezes, senão quase sempre, com sacrifícios pessoais… 

 

Mas sempre com um orgulho enorme de servirem o Barreiro! 

 

Hoje é o momento de olharmos para os barreirenses que deram o seu 

melhor em prol da nossa da nossa comunidade,  

que nos prestigiaram com ações de referência, com uma enorme 

dedicação à sua terra, levando-a a patamares cada vez mais elevados. 



 

Como é o caso do David, o “nosso” astrofísico que da sua simplicidade e 

competência se transformou num profissional de referência em todo o 

mundo 

 

A sua distinção como cientista também é o reconhecimento da qualidade 

do ensino no Barreiro e em especial dos nossos professores! 

 

 

É igualmente com dedicação e profissionalismo que a Farmácia Normal 

sempre se apresentou aos barreirenses.  

 

Com 6 décadas de portas abertas, reconhecemos hoje um percurso de 

transformação, de serviço publico, de proximidade e de humanismo numa 

área onde ele é tão importante. 

 

E o que dizer do Álvaro, que conheci nos Penincheiros e no Luso pela mão 

do meu avô já lá vão algumas décadas, e que tem toda uma vida dedicada 

aos outros.  

 

O Álvaro é associativismo, é música, é companheirismo, é presença, é 

amizade. 

 

Tu Álvaro, és o Barreiro! 

 

 

A título póstumo também distinguimos o António Cabós Gonçalves.  



O Cabós.  

O Pai. 

O companheiro. 

O Amigo.  

 

Não é fácil para mim dizer a título postumo, porque sinto que ele está 

sempre presente.  

 

Nas conversas pela madrugada dentro, na energia transformadora, na 

irreverencia, nos desafios que colocava, no politicamente incorreto. 

 

Com ele celebramos um cidadão pleno e o exercício de uma cidadania 

ativa em prol daquilo por que ele sempre lutou: Um Barreiro melhor! 

 

 

Meus senhores e minhas senhoras, 

 

Reconheçamos os nossos! 

Assumamos com orgulho que somos do Barreiro! 

 

E que nos inspiremos em todos vós para fazer de uma terra com História, 

um concelho com Futuro! 

 

Viva o Barreiro! 

 

 

Frederico Rosa 

 



 

 

 

 

 


