
 
 Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

Exmos. Senhores Membros do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Fundado a 29 de agosto de 1949, o Clube Atlético de Alvalade (CAA) tem como objetivo 

melhorar a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar de todos os seus sócios e utentes, através 

da atividade física, promovendo as mais diversas modalidades desde ginástica, artes de combate 

e orientais a atividades ao ar livre. 

 

Localizado na freguesia de Alvalade, é um Clube desportivo com o estatuto de utilidade pública, 

que com a sua missão contribuí para o desenvolvimento físico e desportivo da população da 

freguesia e da cidade de Lisboa. 

 

A Medalha de Bons Serviços da Federação de Ginástica de Portugal e a Medalha de Bons Serviços 

Desportivos do Estado Português, provam a qualidade do trabalho que tem realizado em prol 

do desporto ao longo dos anos. 

 

Atualmente o Clube Atlético de Alvalade tem cerca de 1400 sócios efetivos, 7 coletivos e mais 

de 1100 sócios agregados, colaborando com a Junta de Freguesia no programa de “Desporto 

Júnior” e nas “Oficinas para Crianças”. Com o apoio da autarquia, o Clube Atlético de Alvalade 

desenvolve ainda o programa de férias de Verão desportivas, destinado a crianças e jovens, 

denominado “Mexe-te com Alvalade”. 

 

De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do art. 3. ° do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de 

atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado. 

 

Face ao atrás exposto, tenho a honra de propor a atribuição da medalha de mérito da Freguesia 

de Alvalade, nos termos do previsto no art. 7.° do regulamento da Medalha da Freguesia de 

Alvalade, ao Clube Atlético de Alvalade. 

 

Lisboa,  14 de julho de 2021. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. 
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