MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 20/2013
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 17 de Junho de 2013
SAUDAÇÃO
DESPORTO BARREIRENSE
O Desporto do Concelho do Barreiro foi desde sempre um referencia Nacional, em
modalidades como o Futebol de 11 Seniores em F C Barreirense que se subiu de Divisão, bem
como o GD Fabril pela boa prestação, assim como também no Futsal em que se encontra na
1ºDivisão.
Uma referência especial para o Atletismo do GD Recreativo da Quinta da Lomba que foi
campeão Nacional da 2ª Divisão
Ao Basquetebol (FCB e GDESSA, pelas boas prestações, nomeadamente nos escalões de
Formação.
No entanto não podemos deixar de exaltar as modalidades, que como o remo a vela, as artes
Marciais, a Ginástica, o Xadrez que tantas alegrias dão á nossa cidade.
As modalidades viradas para o alto rendimento, a formação mas também o desporto para
todos ou o lazer, têm espaço na nossa cidade.
Mais uma vez, e apesar dos apoios terem diminuído de uma forma bastante significativa por
parte da autarquia, mas também por outros agentes que de uma forma ou de outra
contribuíram em anos anteriores, não foi motivo suficiente para que o Movimento Associativo
barreirense deixasse de trabalhar para obter bons resultados.
Para isso se deve, sem sombra de dúvida o dinamismo dos dirigentes, atletas, funcionários e
associados das colectividades barreirenses, bem como aqueles que acreditam e apoiam de
forma desinteressada.
Assim a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 17 de Junho de 2013, expressa uma
enorme saudação a todos quantos contribuíram para os excelentes resultados na época 20122013.
Aprovada por unanimidade
O Presidente da Assembleia Municipal
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