MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 47/17
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 29 de junho de 2017

VOTO DE PESAR
MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS
(1932 – 2017)
MANUEL DE OLIVEIRA,

cidadão do Barreiro, faleceu no passado dia 20 de Junho com a

idade de 85 anos.
Nascido no Pinhal Novo em 29/05/1932, cedo se dedicou ao desporto, em particular ao
futebol, modalidade de que foi praticante, treinador, formador e comentador.
Enquanto futebolista sénior representou o Sporting CP, o Atlético CP e o GD da CUF,
onde terminaria a sua carreira de jogador na época de 1961/1962. Nesta qualidade foi
internacional por 8 vezes na Seleção Nacional Militar.
Pelos seus conhecimentos da modalidade e pelas suas qualidades de liderança, logo em
1962 deu início a uma prestigiada carreira de treinador de futebol, também no GD da
CUF (de 1962/63 a 1965/66), tendo também orientado o FC Barreirense (1969/70 e
1977/78) e outros 20 emblemas, em Portugal e no estrangeiro, onde igualmente fez
história.
Nos seus 35 anos de treinador realce-se os resultados obtidos sob a sua orientação pelo
GD da CUF, na época de 1965/66, e pelo FC Barreirense, na época de 1969/70,
respetivamente o 3º e o 4º classificados dos correspondentes Campeonatos Nacionais da
1ª Divisão, classificações que, ainda hoje são as melhores conseguidas por ambos os
clubes do nosso concelho na modalidade. Aquela classificação do GD da CUF conferiulhe mesmo a inédita e única possibilidade de ter acedido às competições europeias, feito
que dignamente cumpriu na época seguinte.

MANUEL DE OLIVEIRA

dedicou-se também à formação de treinadores desde 1963, tendo
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integrado em 1983 o Conselho de Treinadores da Federação Portuguesa de Futebol para
o Processo de Formação, bem como sido responsável e preletor de diversos cursos de
treinadores de futebol de diversos níveis.

Foi também Presidente do Sindicato de Treinadores de Futebol, fundador da Associação
Nacional de Treinadores de Futebol – seu Vice-Presidente e membro do Sector de
Formação.
Foi ainda comentador de jogos de futebol em diversos órgãos de comunicação televisivos
e radiofónicos, bem como participou em inúmeros colóquios da modalidade.
Ambicioso, ousado e pioneiro, queria sempre ir mais longe com as equipas que orientou.
A formação foi a sua grande paixão. O futebol foi, como reconheceu, a sua vida.
Pelo seu exemplar percurso no futebol foi galardoado, em 2010, “Barreiro reconhecido”
na área do desporto.
Face ao exposto, a Assembleia Municipal do Barreiro, na sua reunião ordinária de 29 de
junho de 2017, delibera:
- Aprovar um Voto de Pesar pela morte de Manuel de Oliveira, prestar um minuto de
silêncio em sua memória e endereçar as mais sentidas condolências à sua família.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 3 de julho de 2017.
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