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DELIBERAÇÃO 
Nº 24/2014 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 28 de abril de 2014 
 

SAUDAÇÃO 
 

ATLETA JOÃO RAPOSINHO – CAMPEÃO NACIONAL DE REMO INDOOR 
 
 
O atleta João Raposinho, remador júnior do Clube Naval Barreirense, consagrou-se no 
passado dia 12 de Abril, em Viana do Castelo, Campeão Nacional de Remo Indoor. 
 
O Clube Naval Barreirense esteve presente com dois atletas candidatos à Equipa Nacional de 
Juniores: João Raposinho e Miguel Costa. 
 
João Raposinho conquistou o Título Nacional da categoria com a marca de 6:18,7, 
praticamente 9 segundos de vantagem sobre o 2º classificado, numa prova disputada por 39 
atletas. Fez mesmo o 5º tempo absoluto (entre 73 concorrentes das categorias de juniores e 
seniores ligeiros e pesados). Esta prestação valeu-lhe ainda a integração na Equipa Nacional 
de Juniores seguindo no dia imediato para o Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho 
para estágio que culminará com a realização de novos testes, agora na água, no próximo 
sábado, dia 19 e que vão servir para aferir as equipas finais em representação do país. 
 
Tendo consciência da importância dos valores sociais, económicos e culturais dos valores 
desportivos, ao que se consubstancia o facto da prática regular desportiva constituir uma 
estratégia de afirmação de estilos de vida saudáveis, assim como a adopção de políticas 
efectivas de promoção da saúde, deve sublinhar-se com especial relevo os feitos desportivos 
alcançados pelos atletas barreirenses e/ou das colectividades e clubes desportivos do 
concelho, e que contribuem sobremaneira para a afirmação, nos mais diversos planos, do 
concelho do Barreiro.  
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária a 28 de Abril de 2014, 
delibera aprovar esta saudação de mérito desportivo ao atleta João Raposinho, ao Clube Naval 
Barreirense, seus dirigentes, técnicos e demais atletas que com o seu esforço e dedicação 
viram ser recompensado o seu trabalho na área do interesse público e desportivo. 

 
Aprovado por unanimidade. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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