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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 20/2011 
 

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

 

SAUDAÇÃO 

FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE 

100 ANOS AO SERVIÇO DO BARREIRO 

 

O dia 11 de Abril foi um dia de festa para o FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE pois completou 100 
anos de existência. 

Em 11 de Abril de 1911, numa pequena casa situada na Rua Almirante Reis, um grupo de 
Barreirenses encabeçado por Francisco Augusto Nunes Vasconcelos fundou o Futebol Clube 
Barreirense. 

Clube detentor de uma história centenária, protagonizada por milhares de Cidadãos, o FC 
Barreirense foi na sua génese um clube popular, independente, democrático e aberto aos 
cidadãos Barreirenses, mas também aos cidadãos do Distrito, conferindo uma dimensão 
regional. 

Na sua origem estiveram casapianos, ferroviários, comerciantes, industriais, estudantes e 
intelectuais, demonstrando uma colectividade eclética que atravessou todas as classes sociais. 
Porém, nunca deixando de ter sua verdadeira matriz popular. 

Ao longo destes 100 anos de história do FC Barreirense, o clube tem sabido manter uma 
relação ímpar com a sua Cidade e seus cidadãos, progredindo a par com o Barreiro. No 
entanto, como qualquer organização teve também os seus percalços, sabendo sempre 
celebrar a hora das vitórias e levantar-se das derrotas. 

O Clube soube manter a sua identidade. O presente e o futuro exigem que continue a manter a 
sua chama bem acesa, a sua distinta identidade e alegria caracterizando como parte da nossa 
Cidade. 

Não podemos falar no FC Barreirense sem referir a sua sede, um edifício especial e 
emblemático do Barreiro. 

A Histórica construção da sede foi assegurada pela Comissão Pró - Ginásio, e em especial por 
António Balseiro Fragata, então figura de referência da nossa cidade. 

Todavia, não se pode dissociar todos aqueles que anonimamente contribuíram com a sua 
generosa disponibilidade, empenhada e competente na edificação deste magnífico Edifício. O 
FC Barreirense, não deve apenas aos notáveis, cujos nomes constam em letras douradas, mas 
também, devemos recordar a nossa gratidão a todos que estiveram envolvidos na glorificação 
do nosso Clube. 
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O nosso País atravessa uma dificuldade financeira grave, patenteado na generalidade dos 
Clubes Desportivos que evidenciam sinais de fragilidade, ruptura, como tal acusando uma 
maior dependência do sector público. Esta situação, acaba por espelhar que apenas 
sobrevivem aqueles que verdadeiramente souberem se adaptar aos tempos, é preciso estar 
apto para as adversidades. 

 A Autarquia tem desempenhado um papel importante, o seu apoio tem-se demonstrado 
crucial e decisivo para o desenvolvimento da actividade de muitos clubes. 

Os alicerces deste suporte têm assumido em diferentes períodos modelos de financiamento 
sustentado com critérios coerentes para o Movimento Associativo, em outras alturas 
assumindo uma forma não muito clara e desejável. 

Em 2007, a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, veio conferir maior transparência e 
exigência no apoio autárquico, nomeadamente à vertente profissional. 

Porém, o FCB, tudo tem feito ao longo dos tempos para merecer os apoios da autarquia 
barreirense. 

O FC Barreirense é o clube mais representativo do Barreiro, e assim sendo, espera-se que a 
Autarquia corresponda aos anseios do clube de acordo com a sua grandeza. 

O FC Barreirense é e sempre foi um clube formador, talvez o melhor em algumas modalidades, 
tais como o Basquetebol, o Xadrez, e entre os melhores na ginástica, no Futebol entre outras. 

Um clube que se pode dizer sustentável pela sua excelente formação, um verdadeiro 
paradigma da formação de atletas. 

Mas, são gritantes, as insuficiências estruturais, no que diz respeito a equipamentos 
desportivos, e aqui, uma vez mais a Autarquia pode e deve estar atenta, contribuindo para 
acompanhar o crescimento do clube em quantidade e qualidade dos seus atletas, dirigentes, 
treinadores, equipas médicas e restantes funcionários e voluntários do clube. 

Para terminar não podemos deixar de declamar alguns versos da poetisa Barreirense Maria 
Helena Bota Guerreiro, publicados no Jornal “O Barreirense em Março de 1957. 

“Querer é poder”! Na verdade 

Foi assim que aconteceu… 

Houve fé, houve vontade 

E o barreirense venceu! 

Um bravo aos nossos rapazes 

Transmite a nossa alegria! 

Mostraram que são capazes 

De lutar com galhardia!.. 

Foi bem expressa a gratidão 

Desta massa associativa; 

Houve palmas, emoção, 

Nesta data tão festiva! 

Cada qual em si sentiu 

Alegria de quem vence, 

Mas um só brado se ouviu; 

-Barreirense!... Barreirense!... 
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Por tudo isto, na comemoração de uma efeméride emblemática, endereçamos os Votos de 
Parabéns e os desejos de muitas felicidades para o futuro desta instituição referência do 
desporto nacional, repleto de vitórias, e que a vida do clube continue a abrilhantar a nossa 
Cidade e o nosso desporto em particular. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 14 de Abril de 2010, delibera: 

Aprovar uma Saudação ao FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE pelo seu 100º aniversário. 

PARABÉNS FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE! 

 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal  

 

Frederico Pereira 
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