MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 59 /2012
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 14 de Dezembro de 2012
DESPORTO BARREIRENSE
SAUDAÇÃO
O Desporto do Concelho do Barreiro continua a ser uma referência Nacional.
INÊS CORREIA É VICE-CAMPEÃ MUNDIAL, após a quarta e última etapa do
Circuito Mundial de Kitesurf Wave.

Terminou no passado fim-de-semana a quarta e última etapa do circuito
mundial de Kitesurf Wave que decorreu na praia de Ho´okipa Beach em Maui,
no

Hawaii.

Depois de vários dias de espera pelas melhores condições climatéricas, a
competição teve então o seu início.
A Inês partiu para a última etapa com um único objetivo único de vencer.
Treinou na ilha de Maui no Havai diariamente, desde o início do mês.
A Inês conseguiu passar aos quartos-de-final da prova, onde viria a perder
para a Jalou Langeree, sagrando-se vice campeã Mundial.
Segundo as palavras da Inês: "Este ano sou Vice-Campeã Mundial, claro que
desde o início e como sempre o meu objetivo era o primeiro lugar, não
consegui mas a luta continua e no próximo ano cá estarei ainda mais forte.
Agora resta-me ficar contente com este bom resultado e focar-me no que
realmente é importante que é a minha evolução!”
Para que estes resultados aconteçam, muito se deve ao dinamismo dos
dirigentes, atletas, funcionários e associados do Clube de Vela do Barreiro,
bem como aqueles que acreditam e apoiam de forma desinteressada.
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Assim a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 14 de
Dezembro de 2012, expressa uma enorme saudação a todos quantos
contribuíram para o excelente resultado neste campeonato do
Mundo de Kite Surf

Aprovada por unanimidade

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
Frederico
Fernandes
Pereira
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