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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
       
 

      DELIBERAÇÃO 
                              Nº 43/2021 

    
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal do Barreiro, realizada em 

15 de junho de 2021 
 
 

VOTO DE PESAR 
 Adelino Augusto Graça Barbosa Barros – Neno 

 
 
 

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, mais conhecido por Neno, nasceu a 27 de janeiro 
de 1962 na Cidade da Praia, em Cabo Verde. 

Neno tinha uma profunda ligação ao nosso Concelho, onde, após o 25 de Abril de 1974, 
os seus pais decidiram residir, aqui tendo crescido e iniciado a brilhante carreira 
futebolística.  

Começou por jogar no Santantoniense Futebol Clube e prosseguiu a formação no Futebol 
Clube Barreirense, onde chegou com quinze anos e de lá saiu já sénior. Passou, depois, 
pelo Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal. O antigo guarda-redes sagrou-se 
campeão nacional por três vezes e venceu ainda três Taças de Portugal, pelo Benfica. 
Nos vimaranenses, conquistou uma Supertaça em 1988. 

Na tradição dos grandes guarda-redes do Barreiro, realizou nove jogos ao serviço da 

Seleção Nacional entre 1989 e 1996. 

Terminada a carreira futebolística, ficou sempre ligado ao Vitória de Guimarães, onde 
desempenhou funções na Direção, foi relações públicas e também treinador de guarda-
redes, transformando-se num símbolo do Clube e da Cidade de Guimarães. 

Neno - foi um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português, tendo merecido 
ganhou a alcunha de "elástico" pela rapidez que demonstrava entre os postes, e deixou 
uma marca importante nas balizas portuguesas, servindo de referência para muitos 
guarda-redes que lhe seguiram as pisadas. 

Era carismático, afável e sempre disponível, conhecido de todos, e para todos tendo 
sempre um gesto amigo e um sorriso verdadeiro. 

A sua ligação ao Barreiro, que manteve sempre, manifestava-se no particular carinho com 
que falava da terra onde viveu a sua juventude e das gentes com quem conviveu na altura, 
tal como através dos contactos com os amigos e, designadamente com as associações 
africanas do Barreiro. 
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Faleceu a 10 de junho de 2021, aos 59 anos. A sua morte representa uma enorme perda 
coletiva, para além da especial perda sofrida pela família e amigos. 

Pelo exposto, reunida a 15 de junho de 2021, a Assembleia Municipal do Barreiro, 
mediante proposta subscrita por todos os Grupos Municipais que a compõem, delibera 
expressar o seu pesar pelo falecimento de Adelino Augusto Graça Barbosa Barros (Neno), 
endereçando à sua família e aos Clubes que representou as mais sentidas condolências. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
Barreiro, 15 de junho de 2021 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 
                                                       André Pinotes Batista 
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