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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 39/2020 

 
    

Reunião da Sessão Ordinária de junho da Assembleia Municipal do 
Barreiro, realizada em 23 de junho de 2020 

 
 

SAUDAÇÃO 

Às efemérides: 100º Aniversário do Luso Futebol Clube e do 150º Aniversário 
da Sociedade Democrática União Barreirense (SDUB - “Os Franceses”) e da 

Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense (SIRB - “Os Penicheiros”) 
 
 
 

 A história do último século e meio do Barreiro tem sido largamente marcada pela 
importância e pelo dinamismo das suas forças-vivas, em especial pelo peso e 
disseminação do nosso movimento associativo que deixou uma marca como o “Concelho 
do Associativismo”. 

 
Neste sentido, o Partido Socialista gostaria de felicitar três associações barreirenses que, 
neste ano de 2020, festejam as efemérides mais importantes da sua história recente. 
 

 O Luso Futebol Clube teve a sua fundação entre os anos de 1919 e 1920, por um grupo 
de jovens “Camarros” corticeiros e ferroviários no Largo do Casal (atual Largo Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral), onde fixaram a data do seu início enquanto organização a 
11/04/1920. Nestes 100 anos de história, o Luso Futebol Clube ficou marcado como um 
grande clube desportivo, em especial dos anos 20’s aos anos de 70’s, com importantes 
títulos nacionais de Basquetebol, Halterofilismo, Luta Greco- Romana e de Badminton. 
Todavia, o clube teve também um importante papel sociopolítico na sociedade 
barreirense, através de uma intervenção ativa do ponto de vista cultural, de instrução e 
educação e de resistência, que marcou o desenvolvimento das suas atividades, através 
de uma Comissão Cultural muito dinâmica, contando com um jornal mensal, o Boletim 
“O Luso”, publicado de forma ininterrupta entre 1949 e 1986. Estas atividades desportivas 
e associativas foram o corolário para que, em 1979, tenha sido atribuído ao Clube o 
estatuto de “Pessoa Coletiva de Utilidade Pública”. 
 

 A Associação mais antiga do Barreiro foi a Sociedade Filarmónica Barreirense (SFB), 
fundada em 1848, que, por sua vez, no ano de 1870, foi marcada por uma cisão dos seus 
membros muito assinalada pelas divisões entre os que militavam no Partido Regenerador 
e no Partido Histórico/Progressista. Assim, nessa data, foi criada a Sociedade Marcial 
Capricho Barreirense, fundada pelos membros afetos ao Partido Regenerador, que, em 
1912, depois da Revolução de 5 de Outubro, mudou o nome para SDUB (Sociedade 
Democrática União Barreirense), cuja alcunha os “Franceses” (os traidores) advém do 
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acontecimento histórico que marcou esta época, a guerra Franco-Prussiana (1870-
1871). Por outro lado, a antiga Sociedade Filarmónica Barreirense que, em 1892, se 
extingue e dá origem à Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense (SIRB), e que foi 
apadrinhada pelo 3º Conde de Peniche, líder do Partido Liberal-Progressista, que 
apelidou os seus membros como seus “penicheiros”1. 
 
Nestes 150 anos, ambas as associações foram um dos pilares dos principais movimentos 
político-sociais da Primeira República no Barreiro, marcando ainda as atividades culturais 
e de instrução, com as suas bibliotecas, das primeiras do concelho a serem devidamente 
colocadas ao serviço dos barreirenses, pelas suas bandas que abrilhantaram inúmeros 
festejos e datas históricas do concelho e do país, e pelos inúmeros concertos e 
exposições que ambos receberam. Atividades essas que deram um excelente apoio para 
um mote que marca o Barreiro, no sentido de ser apelidado de uma terra de elevada 
cultura. 
 

Aos dias de hoje, e após estes 150 anos de história, tanto os “Franceses”, bem como, os 
“Penicheiros”, são associações de um enorme peso e importância na vida de centenas 
de barreirenses. 
 

“Os Franceses”, que celebram o aniversário no dia 4 de agosto, são detentores também 
do estatuto de “Pessoa Coletiva de Utilidade Pública”, sendo ainda uma IPSS que gere 
o externato “O Inicio”. 
 

“Os Penicheiros”, que celebram o aniversário no dia 7 de agosto, têm marcado as noites 
culturais barreirenses através da exploração do seu bar, bem como têm vindo a 
promover, nos últimos anos, inúmeros espetáculos de teatro, bailes e exposições. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro saúda e felicita o Luso Futebol Clube pelo seu 
100º aniversário; a Sociedade Democrática União Barreirense (SDUB – “Os Franceses”) 
e a Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense (SIRB – “Os Penicheiros”) pelo seu 
150º aniversário, e delibera, que esta moção seja enviada para o conhecimento dos 
corpos gerentes e associados do Luso Futebol Clube, da Sociedade Democrática União 
Barreirense (SDUB – “Os Franceses”), da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense 
(SIRB – “Os Penicheiros”) e à Comunicação Social. 

 
 

Aprovada por unanimidade. 
 
 

Barreiro, 23 de junho de 2020 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 
André Pinotes Batista 
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