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DELIBERAÇÃO 
Nº 38/2014 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 12 de junho de 2014 
 

SAUDAÇÃO 
 

GRUPO DESPORTIVO FABRIL 

CAMPEÃO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL  

 

O desporto na sua globalidade, quer enquanto força matriz de afirmação de 

uma identidade cultural, quer por outro lado como catalisador da adopção plena 

de estilos de vida saudáveis conducentes à promoção da saúde e prevenção 

da doença, sempre assumiu um poder aglutinador de vontades, crenças e 

união em termos sociais. A dinâmica de uma cidade cosmopolita não deve 

negligenciar este domínio de desenvolvimento económico, referência cultural e 

simultaneamente estabilizador social, fomentando o mais possível a prática 

desportiva regular das suas populações.  

O Grupo Desportivo Fabril, outrora CUF Clube União Fabril, foi fundando em 27 

de Janeiro de 1937. Desde esta data que o clube tem vincado o seu carácter 

ecléctico, transversal às centenas de praticantes das mais diversas 

modalidades. Ao nível do futebol, o clube regista várias presenças da divisão 

máxima do futebol português, tendo atingido o seu expoente máximo com a 

participação nas competições europeias, na outrora designada Taça das 

Cidades com Feira.  

Desde a sua génese que o clube se tem assumido como uma referência 

incontornável ao nível do desporto nacional, vincando de forma expressiva a 
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sua identidade formadora, e contribuindo assim para o sucesso das suas 

camadas de formação mais jovens. 

Durante a época 2013/2014, o Grupo Desportivo Fabril assumiu um registro 

exemplar nas competições onde se viu envolvido, tendo tido o culminar lógico 

de se ter sagrado campeão distrital de futebol e conquistando assim o direito 

desportivo a participar na época seguinte no Campeonato Nacional de 

Seniores, assim como na Taça de Portugal. Ao atingir os seus objectivos 

desportivos, o Grupo Desportivo Fabril irá ter a responsabilidade de representar 

as cores do concelho do Barreiro no escalão máximo de competições nacionais 

não profissionais, esperando-se que o faça com a mesma dignidade, 

competitividade e fair-play demonstrados até aqui.  

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária a 12 

de Junho de 2014, decidiu manifestar a sua satisfação pela conquista do 

campeonato da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal pelo 

Grupo Desportivo Fabril, saudando em particular todos os seus atletas, equipa 

técnica, dirigentes e demais sócios e simpatizantes por este regresso às 

competições nacionais, facto este que prestigia o concelho do Barreiro, 

relevando a importância da prática desportiva. 

 
 

Aprovado por unanimidade 
 
 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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