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EDITAL 
Nº 92/VIII/2002 

(Moção de Felicitações ao Serrado Futebol Clube) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 

2002, realizada no dia 28 de Junho de 2002, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO 

O Serrado Futebol Clube, uma pequena mas ambiciosa colectividade do nosso 

concelho, sagrou-se na época que findou Vice-Campeão Nacional de Futebol de 

Salão. 

Este feito é, já por si, assinalável, mas ainda o será mais se tivermos em conta 

que este clube não possui instalações desportivas próprias e todos os seus 

jogadores, técnicos e dirigentes desempenham as suas funções sem receber um 

cêntimo em troca. Afinal ainda existe “amos à camisola”! 

O «Serrado» contou esta época, tal como nas anteriores, com alguns 

imprescindíveis apoios financeiros doados por pura “carolice” e com a preciosa 

cedência de espaços municipais para aí efectuar os seus treinos e jogos. 

Mas as dificuldades só contribuíram para aumentar a motivação de todos, 

facto que é comprovado pela decisão do clube em avançar, na próxima época, com 

a constituição de equipas nos escalões de formação para assim alargar a sua acção 

aos jovens da freguesia de Caparica e de todo o Concelho. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Plenária no dia 

28 de Junho de 2002, felicita o Serrado Futebol Clube pelos brilhantes resultados 

obtidos e também pela visão e ambição dos seus dirigentes. Em simultâneo 

solicitam ao executivo camarário que acompanhe o esforço do clube, reforçando o 

importante apoio que até aqui tem sido prestado. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 

Almada, em 01 de Julho de 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


