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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 17/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 14 de Abril de 2011 

 

Saudação a duas Instituições Centenárias 

Cooperativa Operária Barreirense “Os Corticeiros” e Futebol Clube 

Barreirense 

No dia 11 de Março de 1911, a Cooperativa Operária Barreirense “Os 

Corticeiros”, iniciou a sua actividade na área do consumo. Ao longo do 

tempo desempenhou importante actividade e soube adaptar-se na resposta 

às novas necessidades, que surgem durante esta vida centenária, 

promovendo iniciativas em diferentes âmbitos de intervenção quer social, 

quer cultural. 

Em 1999, em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro e a Junta de 

Freguesia do Barreiro participa, na actividade pioneira a sul do Tejo, de 

criação da Escola de Jazz (EJB) o que prova, mais uma vez, a abertura de 

espírito e o gosto em responder a motivações da sociedade na qual se 

insere. 

Os contornos deste projecto em torno da música, neste caso específico do 

Jazz, são múltiplos e vão desde a formação de instrumentistas ao canto, 

mas também à formação de públicos, à divulgação e fomento do gosto por 

este género, com raízes na nossa terra, com a criação do Be Jazz Café 

como parceiro da Escola, e a constituição de uma Big Jazz Band formada 

por 19 elementos, alunos e ex-alunos da Escola, que colaboram no ensino 

da música dos alunos das Escolas Básicas e Jardins de Infância do Concelho 

do Barreiro. 
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O Futebol Clube Barreirense cumpriu o seu centésimo aniversário, no dia 

11 de Abril de 2011. 

Cem anos de história é muito tempo, muito trabalho, dedicação e empenho 

associativo, que merece a nossa distinção e agradecimento. 

Uma vida que se destaca quer a nível federado, com inúmeros títulos, em 

diversas modalidades, quer na resposta a uma população anónima que 

sempre encontrou no Clube a satisfação das suas necessidades de realizar 

actividade desportiva que contribua para o seu bem-estar e 

desenvolvimento físico e intelectual. 

Esta postura de serviço atento, afectivo e profissional, que ao longo de 100 

anos, é traço identificador de todos os que contribuíram para a projecção 

nacional e internacional do Clube, orgulha justamente todos nós, 

barreirenses. 

A Assembleia Municipal reunida no dia 14 de Abril de 2011 felicita e 

agradece penhoradamente à Cooperativa Operária Barreirense “Os 

Corticeiros” e ao Futebol Clube Barreirense, os seus 100 anos de 

actividade em prol da comunidade, marcados por um notável trabalho de 

dedicação, empenho e profissionalismo, de espírito associativo com os olhos 

sempre postos no Futuro. 

 

Aprovada por unanimidade 

 

O Presidente da Assembleia Municipal  

 

Frederico Pereira 
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