MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 58/2014
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de setembro de 2014

Voto de Pesar
JOSÉ JORGE VALENTE
No passado dia 8 de Setembro de 2014 faleceu o cidadão José Jorge Valente.
O José Valente, para além das suas demais qualidades, destacou-se como atleta e mais
tarde treinador de basquetebol.
Tendo iniciado a sua carreira na equipa júnior do CDIR 31 de Janeiro “Os Celtas”, foi figura
maior do basquetebol do Futebol Clube Barreirense e do Grupo Desportivo dos Ferroviários do
Barreiro, bem como do basquetebol nacional.
Havendo inquestionavelmente sido uma das figuras emblemáticas da mais célebre e
sucedida equipa sénior de basquetebol do Barreiro de todos os tempos, José Valente foi
campeão nacional absoluto, alinhando pelo Futebol Clube Barreirense, nas épocas de
1956/1957 e 1957/1958.
Para além de muitos outros títulos e proezas desportivas, foi também internacional sénior,
tendo chegado a capitanear a seleção de Portugal e sendo respeitado e admirado por
companheiros e adversários, em Portugal e no estrangeiro.
José Valente é, pois, a par de alguns outros, nas mais diversas modalidades desportivas,
um símbolo maior de referência do desporto barreirense, bem como da força de vontade e da
capacidade de superação dos barreirenses de todos os estratos e gerações.
A sua memória e a memória daqueles que o acompanharam nesta gesta merece, por
conseguinte, ser preservada e acarinhada, designadamente como exemplo e fonte de
motivação para os jovens do nosso concelho.
Nestes termos, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 25 de Setembro de 2014,
vem manifestar o seu pesar pelo falecimento de José Jorge Valente, expressando sentidas
condolências à família, extensíveis aos amigos e a todos os sócios e simpatizantes do Futebol
Clube Barreirense, do Grupo Desportivo dos Ferroviários do Barreiro e do CDIR 31 de Janeiro
“Os Celtas”, bem como, em geral, aos amantes do basquetebol.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 25 de setembro de 2014

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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