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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 24/2021 

    
Reunião da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal do 

Barreiro, realizada em 29 de abril de 2021 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

Falecimento do Professor José Rocha 
 

 

 

Faleceu, no passado dia 25 de março, com 64 anos, o Professor José Rocha, 
Coordenador da Equipa do Desporto Escolar da Península de Setúbal. 
 

José Rocha, Licenciado em Educação Física pelo ISEF, em 1980, era coordenador Local 
do Desporto Escolar, com um percurso dos mais longos e competentes na condução dos 
destinos do Desporto Escolar da Península de Setúbal. 
 

A sua relação com as autarquias locais e o trabalho em prol da comunidade escolar vão 
deixar um vazio que será difícil de preencher. 
 

José Rocha foi professor, treinador e jornalista. 
 

Teve um enorme e reconhecido percurso na modalidade de Remo, onde chegou a receber 
a medalha de Mérito Desportivo da Federação Portuguesa de Remo pela obtenção do 
título mundial em 1999.  
 

No entanto, a sua marca no Desporto Escolar da Península de Setúbal não deixou 
ninguém indiferente ao longo dos vários anos em que assumiu o cargo de coordenação 
regional e em que os Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados de 2019, em 
Setúbal, foram uma das suas grandes marcas com um enorme sucesso. 
 

O seu percurso de colaboração com o Município do Barreiro deve ser realçado, no seu 
percurso a nível Escolar, mas também federado, onde por diversos clubes deixou a sua 
marca de competência e honestidade. 
 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 29 de abril de 202, delibera: 
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 Lamentar o falecimento do Professor José Rocha e endereçar sentidas 
condolências e profundo pesar à família, amigos e a toda a equipa do Desporto 
Escolar, Local, Regional e Nacional. 
 

 

 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
Barreiro, 29 de abril de 2021 
 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 
André Pinotes Batista 
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