
                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

Travessa do Município, 2 – 2830‐393 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 530 // E‐mail: AssMun@cm‐barreiro.pt 
 

Página 1 de 2 

DELIBERAÇÃO 
Nº 26/17 

 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 27 de abril de 2017 

 

Saudação 
 

Num mês em que o Futebol Clube Barreirense, o Luso Futebol Clube e o Galitos Futebol Clube 

celebraram mais um aniversário, como bom presságio foram vários os atletas das mais variadas 

instituições Barreirenses que levaram o nome do nosso Concelho ao Podium nas mais diversas 

frentes competitivas ao nível do Desporto. Fruto de um sério trabalho de todos os agentes foi 

possível a participação de um sem número de atletas do Barreiro e de clubes sedeados no nosso 

Concelho. 

No Basquetebol, o Barreiro esteve representado nas Festas do Basquetebol em Albufeira por 

cerca de três dezenas de Barreirenses, entre atletas, treinadores e dirigentes. Por mais um ano 

consecutivo, o Barreiro apresentou-se como o Concelho que mais Agentes fornece à Associação 

de Basquetebol de Setúbal. Acresce a esta representação os factos, com que nos congratulamos, 

do Futebol Clube Barreirense ter ascendido ao escalão máximo desta modalidade e da GDESSA 

se ter qualificado para disputar uma importante final, da qual esperemos que saia vitoriosa. 

Na Vela para além de vários atletas a disputar o Campeonato Nacional, foi conseguido um título 

de Vice-Campeão pela dupla João Bolina e Rafael Santos e um Quarto Lugar pela dupla Manuel 

e Gonçalo Ramos. Estes resultados permitem o apuramento para os campeonatos Europeus e 

Mundiais na classe de Júnior. 

No Kickboxing, Atletas do Luso Futebol Clube conquistaram quatro títulos mundiais e três 

títulos de Vice-Campeão em vários estilos, na competição que decorreu nas Caldas da Rainha. 

No Karaté, no Campeonato Nacional de Clubes, foi obtido o primeiro lugar em Juniores 

masculinos, assim como três lugares no pódio, em Juniores Femininos, Juvenis Femininos e 

Cadetes Masculino. 

Estes resultados não deixam de ser uma amostra do que ao longo dos anos, as “gentes do 

Barreiro” foram capazes de concretizar, cimentando o reconhecimento desportivo que o 

Barreiro tem, resultado óbvio da dedicação, empenho e fulgor Associativo que a nossa cidade 

sempre respirou. 
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Assim,  a  Assembleia Municipal  do  Barreiro,  em  reunião  ordinária  a  27  de  Abril  de  2017, 

apresenta as suas sinceras saudações aos Clubes e atletas pela dedicação e empenho na e na 

projecção das actividades desportivas e culturais do nosso concelho. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 

Barreiro, 19 de Maio de 2017. 

 

                                                                 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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