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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 58/2020 

    
Sessão Ordinária de setembro da Assembleia Municipal do Barreiro 

Reunião realizada em 23 de setembro de 2020 
 

 
Saudação 

 
Desporto no Barreiro 

 
 

Apesar deste período conturbado que a Pandemia do COVID-19 nos tem confinado, 
folgamos em saber que tem havido atividades desportivas, e da melhor qualidade, por 
parte dos atletas e das coletividades do concelho.  
 
Assim gostaríamos de saudar o Clube de Vela do Barreiro, pelo investimento que tem 
vindo realizar através do protocolo assinado com a CMB, o Agrupamento de Escolas 
Augusto Cabrita e o Desporto Escolar com vista a alargar a oferta desportiva e académica 
dos currículos dos estudantes barreirenses, para tal congratulamos o clube pela 
renovação da sua sede, o que permite desde já esta renovada oferta. É ainda de referir e 
saudar o Clube de Vela do Barreiro, uma vez mais, pelo 2º lugar no Campeonato de 
Portugal de Juvenis e Infantis 2020 – classe Optimist, e do título nacional feminino 
conquistado pela atleta Madalena Wanzeller.  
 
Saudamos o Clube Naval Barreirense, que recebeu nas suas “águas” junto ao Bico do 
Mexilhoeiro, a 3ª e última Etapa do Circuito Nacional de Remo de Mar da Taça de Portugal, 
no mês de agosto. Tendo-se destacado um conjunto alargado de atletas deste clube, onde 
permitiram que o Clube Naval Barreirense obtivesse por equipas o 3º lugar nacional 
masculino e o 5º lugar nos femininos. Destacando-se com o pódio nacional os seguintes 
atletas: 2º lugar em C2 Juniores Masculinos - Pedro Seixo e Guilherme Carriço; 2º lugar 
em C1 Veteranos Masculinos – Daniel Santos.  
 
Saudar o Barreirense pelo 3º lugar do seu atleta, o mestre Sérgio Rocha, no Campeonato 
Nacional Absoluto de Xadrez.  
 
Saudar o Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro que foi o grande vencedor em termos 
coletivos no Campeonato Nacional de Jovens de Xadrez, a primeira prova de jovens após 
o confinamento imposto pela pandemia. Saudar, em particular, os atletas: Maksym 
Faryma, (vencedor nos sub-8), Beatriz Gonçalves, (campeã feminina sub-8), Matuiy 
Faryma (2º classificado sub-12), Artur Guia (vice-campeão sub-14), deixando uma 
referência a todos os jovens atletas que representaram o emblema nesta prova, alguns 
deles pela primeira vez em Campeonatos Nacionais, e que contribuíram para a 
classificação coletiva alcançada. 
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera: 

 

1. Saudar estes atletas e clubes barreirenses que se destacaram neste verão de 
2020; 

 
2. Que esta moção seja enviada para o conhecimento dos Clubes citados e 

respetivos atletas, bem como à Comunicação Social. 
 
 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

Barreiro, 23 de setembro de 2020 
 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 

 
 

André Pinotes Batista 
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