MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 6/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

SAUDAÇÃO
AS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DO CONCELHO, AO DESPORTO E AOS
ATLETAS BARREIRENSES

Durante os meses mais recentes, o Barreiro esteve presente, como nos tem
bem habituado, nas mais diversas frentes competitivas ao nível do Desporto.
Com consequência de um sério trabalho de todos os agentes, foi possível a
participação de um sem número de atletas do Barreiro e de clubes sediados no
nosso concelho.
No Basquetebol os resultados obtidos demonstram um severo compromisso
com o desenvolvimento e a formação de atletas. O GDESSA continua o seu
trabalho no que concerne à aposta na formação e tem feito um percurso
invejável, tendo conquistado os títulos regionais nos escalões de sub 14, sub
16 e sub 19, conjugando tais vitórias com o facto de serem o maior clube a
nível do Basquetebol Feminino em todo o Distrito de Setúbal, quer pelo número
de equipas que movimenta (9 equipas e 160 Atletas federadas), quer pelos
resultados competitivos que tem vindo a obter.
Este trabalho de formação teve também reflexo na construção da equipa
sénior, sendo que esta venceu, durante o mês de Fevereiro, a Taça da
Federação em Basquetebol Sénior Feminino.
No que toca ao Basquetebol Masculino, é de realçar a presença de dois clubes
da cidade nas decisivas fases regionais dos diversos escalões, o Futebol Clube
Barreirense e o Galitos Futebol Clube.
O Futebol Clube Barreirense conquistou os três títulos no que toca ao
Basquetebol de Formação, colocando uma vez mais o Barreiro como símbolo
de referência da formação no Basquetebol no distrito e na região.
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Conjugados com o título de Vice-Campeão do Galitos em Sub18, estes
resultados espelham a total hegemonia do Barreiro no que toca ao
Basquetebol. Estes resultados são um espelho do trabalho e da dedicação de
todos os agentes ligados aos clubes do Barreiro.
Na Vela foram obtidos também excelentes resultados durante o mês de
Fevereiro. Durante a última prova a contar para o apuramento para o
campeonato nacional, os velejadores do Clube de Vela obtiveram ótimas
prestações. Este facto tornou possível que o Clube de Vela do Barreiro tenha 8
Atletas a disputar o Campeonato Nacional. Estes resultados tornam o Clube de
Vela do Barreiro o clube da região com maior número de participantes no
campeonato, realçando assim o reflexo do trabalho que se tem vindo a
desenvolver na modalidade.
O Barreiro marcou ainda com a conquista do campeonato nacional de Kumite,
na categoria de Juniores, e em Cadetes Masculinos - 67 Kg -, com o atleta
André Luís do Grupo Desportivo da Quinta da Lomba.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 25 de Fevereiro
de 2016, delibera:
- Saudar todos os atletas barreirenses, pelos resultados obtidos nos últimos
meses e pela afirmação dos valores desportivos e do Barreiro;
- Saudar todas as Associações e Clubes do Concelho, incentivando-os a
continuar o seu trabalho na formação de atletas de referência que projetam
o Barreiro para além das suas fronteiras.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016
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