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Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 4 de dezembro de 2014 

 

SAUDAÇÃO 

PROFESSOR MANUEL FERNANDES 

 

O Barreiro sempre foi uma terra de desporto. Muitos têm sido os barreirenses 
que se têm distinguido como praticantes e agentes de diversas modalidades 
desportivas.  

Desde há muito que falar de desporto no Barreiro é referenciá-lo como terra 
onde o basquetebol tem assumido, não só a transversal adesão da sua 
comunidade, mas também uma reconhecida e qualificada relevância que, 
indesmentivelmente, o tem valorizado. 

Hoje saudamos um dos que, tendo sido adotado pela nossa terra, desde muito 
novo aqui foi afirmando o seu atleticíssimo, aderindo à prática de múltiplos 
desportos, em alguns dos quais veio a assumir relevo nacional. 

Mas foi ao basquetebol que dedicou grande parte da sua vida, tendo sido sua 
referência como jogador, monitor de minibasquete, treinador, Diretor Técnico 
Distrital de Setúbal e, nos últimos 25 anos, Diretor Técnico Nacional da 
Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB). 

Como corolário da sua determinação, empenho e dedicação, mas também 
como reconhecimento das suas capacidades de liderança e competências no 
bem fazer na, e pela, modalidade, foi impelido por muitos, e de todo o país, que 
assumisse a candidatura à Presidência do respetivo organismo máximo 
nacional.  

Tendo aceite o desafio, veio a merecer a confiança da maioria qualificada da 
assembleia eleitoral que, realizada no passado dia 8 de Novembro, mandatou 
os Órgãos Sociais da FPB para o quadriénio 2014-2018. 

Atendendo ao que anterior e sinteticamente foi considerado, a Assembleia 
Municipal do Barreiro, reunida no dia 3 de Dezembro de 2014, congratula e 
saúda regozijadamente o Prof. MANUEL FRANCISCO FERNANDES pela sua 

Página 1 de 2 
 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 
eleição como Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, 
desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho do Cargo. 

A presente saudação, uma vez aprovada, será divulgada junto da Câmara 
Municipal do Barreiro, Juntas e Uniões de Freguesia, bem como da Federação 
Portuguesa de Basquetebol, Federação de Basquetebol de Setúbal e 
Comunicação Social. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 

 
Barreiro, 5 de dezembro de 2014 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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