MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 37/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 30 de Junho de 2015
SAUDAÇÃO
O Barreiro é uma cidade de envolvimento, participação, associativismo, desporto.
É uma cidade que forma campeões e seres humanos, completos, através da
actividade desportiva, que se torna assim essencial para este processo de
formação.
Desde os mais remotos tempos da comunidade, destacando aqui os jogos juvenis
do Barreiro, até aos tempos actuais, sempre a nossa cidade apoiou actividades
desportivas.
Individualmente ou em equipas, os resultados são excelentes, o que prova a
tenacidade e a determinação dos participantes e do movimento associativo onde se
integram.
São exemplo de sucesso, o Futebol Clube Barreirense, que obteve excelentes
resultados no Futebol, onde se sagrou Campeão Distrital de Futebol da 1ª Divisão;
Igualmente no escalão sub-13, (infantis), a equipa foi campeã Distrital da
Associação de Futebol de Setúbal.
No Basquetebol, Campeão Regional Sub 14-Masculino;
No Xadrez, onde a equipa obteve o título de Campeão Distrital de Rápidas.
Também o Basquetebol Feminino deu cartas. Como aconteceu com o Grupo
Desportivo da Escola Secundária de Santo André, que conquistou o título de
Campeã Regional de Sub 14 femininos em basquetebol.
O Clube de Vela do Barreiro, igualmente, viu apurados em 1º lugar na selecção
para o Mundial, com o atleta Francisco Fráguas, e João Bolina em 1º lugar na
selecção para o Europeu, nas provas de seleção, na classe optimist.
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No Judo, o Fabril do Barreiro, na pessoa do seu atleta Diogo Martins, foi vicecampeão de juvenis desta modalidade.
Mas o desporto não é uma actividade exclusiva da juventude, como se demonstra
pela sagração de campeão da Europa de Masters75 (Halterofilia), do atleta do GAC
da Baixa da Banheira, Silvestre Fonseca, que começou a sua actividade desportiva
no Concelho do Barreiro, no Luso Futebol Clube.
E poderíamos certamente, continuar a enumerar diversos clubes e associações
onde os respectivos atletas se demarcaram, pela prática da actividade desportiva.
Os atletas do Barreiro, as suas organizações, estão mais uma vez, de parabéns.
A sua actividade, os resultados da mesma, projectam o nome da cidade do
Barreiro, para além das suas fronteiras.
A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 30 de Junho de 2015, endereça
uma forte saudação a todos os atletas Barreirenses, a todas as associações e
clubes, que neste ano se consagraram campeões, em diversas modalidades e que
de algum modo se notabilizaram no exercício da actividade desportiva, exortandoos a continuar buscando a satisfação de ser diferente e fazer a diferença.

Aprovado por unanimidade.
Barreiro, 30 de Junho de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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