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DELIBERAÇÃO 
Nº 31/2012 

 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 25 de Junho de 2012 

 
 

SAUDAÇÃO 

DESPORTO BARREIRENSE 

 

O Desporto do Concelho do Barreiro foi desde sempre uma referência Nacional. 

Este foi um ano particularmente importante para as modalidades como o Futebol (FC 
Barreirense que se sagrou campeão distrital de Setúbal), e o Basquetebol (FCB e GDESSA, em 
Seniores, mas também Sub 20, 19 e 16 pelas classificações obtidas). 

No entanto, não podemos deixar de exaltar as modalidades, como o Remo a Vela, o Atletismo, 
as Artes Marciais, a Ginástica, o Xadrez, entre tantas outras, que deram alegrias á nossa 
cidade. 

Já, as modalidades mais recentes, tais como o Futsal (Grupo Desportivo Fabril) que subiu á 1 
divisão nacional em Seniores ou mesmo o Kite Surf (Clube de vela) colocaram o Barreiro no 
Top do desporto nacional. 

As modalidades direcionadas para o alto rendimento, a par da formação de jovens praticantes, 
bem como o Desporto para Todos ou o de Lazer, têm espaço na nossa cidade. 

O ano de 2012, é excecional em matéria de grandes eventos desportivos internacionais, o 
Euro2012 e os Jogos Olímpicos de Londres, este último aclamado como o expoente máximo do 
desporto Mundial, Portugal estará representado por muitos atletas, mas especialmente por 
dois campeões da Vela Portuguesa (Miguel Nunes e Álvaro Marinho), apoiados diretamente 
pela nossa autarquia, materializando o esforço de todos os barreirenses com a sua presença. 

Desejamos a todos os praticantes que fazem parte da Delegação Nacional presente em 
Londres, muitas felicidades e força, esperando que o seu esforço traga alegrias ao Barreiro e a 
Portugal! 
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No entanto, e apesar da acentuada diminuição de  apoios por parte da autarquia, igualmente 
por outros agentes privados, fragilizou significativamente as condições de sucesso do 
Movimento Associativo barreirense, mas acabou por preconizar um teste à sua capacidade de 
esforço e determinação  em obter bons resultados de elevado potencial. 

Para isso se deve, sem sombra de dúvida, o dinamismo dos dirigentes, atletas, funcionários e 
associados das coletividades barreirenses, assim como aqueles que acreditam, e apoiam de 
forma desinteressada o Desporto no Barreiro. 

 Assim sendo, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 25 de Junho de 2012, 
expressa uma enorme saudação a todos quantos contribuíram para os excelentes resultados 
na época desportiva 2011-2012. 

 

Aprovada por unanimidade 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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