SAUDAÇÃO
ÀS FESTAS DO MUNICÍPIO
Considerando que as Colectividades/Associações que organizam as
tradicionais Festas nas várias colectividades do nosso Município têm tido um
papel muito importante no seu desenvolvimento social, económico e,
fundamentalmente, cultural;
Considerando que o valor do seu trabalho e das actividades por si
desenvolvidas, tanto as religiosas como as taurinas, são muitas vezes
esquecidas ou incompreendidas por uma parte da nossa população, ou até
mesmo por quem não vive no Município;
Considerando o esforço notório das diferentes organizações e comissões que
tentam sempre não defraudar as expectativas da população, ao mesmo tempo
que aprendem a cumprir o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo;
Considerando que as várias Festas elevam bem alto o nome das suas terras, e
que todas ajudam as suas Freguesias, e por consequência o Município de
Benavente, a assumir a identidade cultural;
Considerando de extrema importância, agora mais do que nunca, que devemos
assumir 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;

O Grupo do Partido Social Democrata propõe que a Assembleia Municipal
de Benavente, reunida no dia 29 de Junho de 2010, delibere:
- 1 – Saudar colectivamente os homens e mulheres que, por amor às suas
Festas, muito deram 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 freguesias
de Benavente, Samora Correia, Santo Estêvão e Barrosa;

- 3 – Saudar todas as organizações de todas as Festas que já ocorreram até à
presente data, pelo sucesso que conseguiram obter;

- 4 – Saudar e incentivar todas as organizações que ainda vão apresentar o
fruto do seu árduo trabalho, desejando as melhores sortes e sucessos;

- 5 – Remeter a presente Saudação a todas as Associações/Colectividades
que organizam as tradicionais festas no nosso Município. A presente Saudação
deve ainda ser divulgada nos órgãos de comunicação social local, regional e
nacional, e no sítio do Município de Benavente na internet.

Benavente, 29 de Junho de 2010

A Assembleia Municipal de Benavente

A presente Moção foi apresentada pelos autarcas do
PSD, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------Benavente, 05 de Julho de 2010. ----------------------------O Presidente da Assembleia Municipal --------------------

-Carlos Alberto Salvador Pernes-

