MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 25/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 27 de abril de 2015
SAUDAÇÃO
Futebol Clube Barreirense
Luso Futebol Clube
Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro
Galitos Futebol Clube
Fundado a 11 de Abril de 1911, o Futebol Clube Barreirense, fez mais um ano de
realizações no nosso concelho, contando já com 104 anos de História. Um Clube de
grande notoriedade nacional, com diversas Taças de Portugal e Campeonatos
Nacionais já conquistados nas modalidades de futebol e basquetebol. Em ambas as
modalidades, o Clube já representou Portugal em competições europeias. Desenvolve
igualmente as modalidades de xadrez, ginástica, natação e kickboxing. Ao nível das
camadas jovens, o Clube é conhecido como um formador de grandes talentos nas
várias modalidades.
Festejou-se também no passado dia 11 de Abril o 95º aniversário do Luso Futebol
Clube. Este Clube quase centenário é conhecido pela sua abertura à comunidade
quer em termos culturais, quer educativos, assim como pelo papel de formação de
talentos desportivos nas modalidades: de Futebol, Badmínton, Patinagem Artística,
Capoeira, Karaté, Futsal e Danças.
No passado dia 19 de Abril comemoraram-se os 85 anos do Grupo Desportivo
Ferroviários do Barreiro. O Clube mantém participação ativa nos Jogos Ferroviários
e, na sua ligação à cidade assume um papel na formação em modalidades como
Karaté, Natação, Xadrez e Remo, estas últimas a nível federado.
No passado dia 25 de Abril comemorou-se também o 80º aniversário do Galitos
Futebol Clube. Este Clube sediado no nosso concelho desenvolveu ao longo da sua
história a formação de atletas de Futebol e de Basquetebol, sendo inclusive finalista da
Taça de Portugal desta última. Num passado mais recente acolheu também as
modalidades de Zumba e Fitness.
Têm sido diversas as entidades que, ao longo do tempo têm vindo a agraciar estes
clubes reiterando, deste modo, o merecido reconhecimento pelo trabalho, dedicação e
empenho daqueles que têm contribuído para a consolidação e afirmação destas
agremiações desportivas.
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, em reunião ordinária a 27 de Abril de
2015, apresenta as suas sinceras saudações aos Clubes pela dedicação e empenho
na formação de atletas e na projeção das atividades desportivas e culturais no nosso
concelho.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 14 de maio de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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