ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

SAUDAÇÃO
ÀS FESTAS E AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO

Considerando que:
a) As Coletividades/Associações que organizam as tradicionais Festas, nas várias localidades
do nosso Município, têm tido um papel muito importante no seu desenvolvimento social,
económico e, fundamentalmente, cultural;
b) O valor do trabalho desenvolvido por centenas de voluntários, tanto nas atividades
religiosas como nas taurinas, é, muitas vezes, esquecido ou incompreendido por uma parte
da nossa população ou até mesmo por quem não vive no Município;
c) As várias Festas elevam bem alto o nome das suas terras, que todas ajudam as suas
Freguesias e, por consequência, o Município de Benavente a assumir a sua identidade cultural;
d) É de extrema importância, agora mais do que nunca, assumirmos orgulhosamente a nossa
identidade ribatejana, a identidade de um Município que respira o ar do campo, misturado
com o cheiro da festa brava, um Município que não esconde as suas raízes e a paixão ao toiro,
ao cavalo e a tudo o que os envolve;
e) O sucesso destas Festas decorre, também, de todo os esforço e empenho dos funcionários
municipais que ajudam a organizar e a montar toda a parte logística.
A bancada do PSD-Partido Social democrata propõe que a Assembleia Municipal de
Benavente, reunida no dia 28 de setembro de 2018, DELIBERE:
1 – SAUDAR coletivamente os homens e mulheres que, por amor às suas Festas, muito dão às
várias localidades do Município;
2 – SAUDAR todos aqueles que continuam a trabalhar voluntariamente, dia após dia, para
manter a tradição ribatejana que tanto caracteriza as nossas freguesias;
3 – SAUDAR todas as organizações de todas as Festas que ocorreram, pelo sucesso que
conseguiram obter;
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4 – SAUDAR todos os funcionários municipais, das mais variadas secções, que contribuem com
o seu empenho e brio profissional para o sucesso e a concretização de todas as Festas;
5 – Remeter a presente Saudação a todas as Associações/Coletividades que organizam as
tradicionais festas no nosso Município e a todos os funcionários municipais que
desempenham funções a favor destas organizações.
A presente Saudação deve, ainda, ser divulgada nos órgãos de comunicação social local,
regional e no sítio do Município de Benavente na internet, bem como nas suas redes sociais.

Benavente, 28 de setembro de 2018
A Assembleia Municipal de Benavente

A presente Saudação foi apresentada pelo Grupo Municipal do PSD,
em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Benavente, realizada
no dia 28 de setembro de 2018, tendo sido aprovada por maioria, com
dezoito votos a favor, sendo doze da CDU, um do PS e cinco do PSD e
seis abstenções do PS. ----------------------------------------------------------------

