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Saudação

Alvalade Freguesia do Desporto

A época desportiva de 2018/2019 fica mais uma vez marcada pelo sucesso desportivo
alcançado por um conjunto de clubes e grupos informais da Freguesia de Alvalade, que através
das suas equipas federadas e não federadas, em modalidades colectivas ou individuais
contribuíram para a consolidação da prática desportiva regular nas diferentes modalidades
afirmando Alvalade como uma Freguesia do Desporto.

Esta saudação é dirigida a todos aqueles que desenvolvem de forma regular e consistente a
sua actividade, cumprindo um papel fundamental na promoção e alargamento da prática e da
cultura desportiva. Clubes, Associações Desportivas e Grupos informais, que durante a última
época conquistaram importantes vitórias no plano competitivo, mas também outros sucessos
que consideramos poderem ser de maior alcance. Referimo-nos nomeadamente: à formação
desportiva de crianças e jovens, ao alargamento e à democratização da prática desportiva, à
acessibilidade ao desporto, à promoção de desporto inclusivo. Referimo-nos a uma acção
desportiva de amplo espectro, um contributo essencial para o enriquecimento da freguesia e
do seu património cultural e desportivo.

Assim saudamos:

Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas São João Brito

Associação de Lacrasse de Lisboa

Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa

Boys Just Wanna Have Fun

Câmara Lisboa Clube

Centra Cultural e Desportivo Boa Esperança

Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus

Centro de Voleibol Lisboa

Centra Desportivo e Universitário de Lisboa

Clube Atlético de Alvalade

Clube de Futebol 101 Alvalade

Clube de Praticantes de Futebol 3F



Clube Judo Lusófona

Clube Rugby São Miguel

Escola Clube de Ciclismo de Lisboa Coelhinhos

Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada

Lusófona Voleibol Clube

Núcleo Cicloturista de Alvalade

União Desportiva Corvos XXI

Urban Run Team

Os Clubes e Associações mencionados são aqueles com sede e registo na base de dados da
Freguesia, mas a estes se poderiam acrescentar muitos outros que não tendo residência fiscal
na freguesia praticam e desenvolvem aqui quotidianamente a sua actividade nas imensas e
importantes infra-estruturas existentes, colaborando para fazer de Alvalade uma Freguesia do
Desporto.

Saudamos ainda os atletas, os seus pais e todos aqueles que os acompanham, da Freguesia de
Alvalade, que nas modalidades individuais ou sem integração em estruturas associativas,
desenvolvem a sua actividade desportiva, não poucas vezes com grandes dificuldades para
compatibilizar as suas vidas profissionais e pessoais e desenvolvendo um significativo esforço
financeiro para assegurar a participação em provas competitivas, com resultados
frequentemente admiráveis.

Saudamos o desenvolvimento desta profunda e profícua actividade desportiva, construída com
o contributo das várias instituições e grupos informais, que acrescenta à realidade desportiva
da Freguesia uma outra dimensão-a prática desportiva informal, orientada e de qualidade,
muito especialmente junto das crianças e dos jovens. Nos últimos anos as crianças das Escolas
Básicas do l^ Ciclo e dos Jardins de Infância, tiveram a oportunidade de experimentar um
vasto conjunto de modalidades (somando-se mais de trinta) entre projectos de âmbito
curricular e extra-curricular, a que se junta as oficinas desportivas que acontecem fora do
âmbito escolar, com 9 modalidades.

Importante ressalvar que nos reportamos a actividades federadas, não federadas, lúdicas,
livres, algumas delas gratuitas, desenvolvidas em articulação com os clubes, as escolas e as
diversas entidades da Freguesia, e que tem recebido por parte da comunidade rasgados
elogios.

A Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida a 2 de Setembro de 2019, delibera:

l) Saudar o trabalho desenvolvido pêlos clubes, grupos informais, atletas, dirigentes,
professores, pais e aqueles que contribuíram para a democratização e aprofundamento da
prática desportiva em Alvalade;



2) Saudar o empenho e sucesso desportivo alcançado, de forma colectiva ou individual, que
se traduz pelo aumento de praticantes, nomeadamente do sexo feminino, a consolidação
dos escalões de formação e os resultados desportivos alcançados;

3) Saudar os trabalhadores da Junta que de forma profissional, responsável e altamente
empenhada, assumem este desafio, contribuindo de forma inegável para enriquecimento
desportivo da nossa freguesia.

4) Enviar esta saudação para as seguintes instituições sediadas na freguesia:
a) Aos Clubes e Associações Desportivas;
b) Grupos Informais;
c) Agrupamentos de Escolas;
d) Escolas e Associações de Pais;

Os eleitos da CDU na Freguesia de Alvalade

Lisboa, 02 de Setembro 2019
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