
Voto de Saudação: desporto em Alcântara 
 
Considerando que: 

A) O Atlético Clube de Portugal, o Boa Hora Futebol Clube, o Clube de Natação e Triatlo de Lisboa 
(CNATRIL), o Clube Desportivo Santo António de Lisboa e o Agronomia Rugby se apresentam 
como espaços desportivos de inegável importância na Freguesia; 

B) O associativismo promove e contribui para a inclusão de pessoas de toda a freguesia; 

C) Só com inegável esforço, voluntarismo e espírito de sacrifício de todos os membros destas 
associações da freguesia de Alcântara foi possível alcançar todos as conquistas realizadas durante 
a época desportiva de 2021-2022. 

 

Os eleitos do PS na Assembleia de Freguesia de Alcântara, em sessão ordinária de 23 de junho de 2022, 
propõem que a Assembleia delibere: 

1) Saudar o Atlético Clube de Portugal, todos os dirigentes, treinadores e atletas, pela subida aos 
campeonatos nacionais das equipas de futebol e futsal masculino e pela conquista da 1ª divisão 
distrital de futsal feminino 
 
2) Saudar o Boa Hora Futebol Clube, todos os dirigentes, treinadores e em particular: 

a. Inês Matos pelo campeonato nacional de Sub-21 individual e campeonato nacional de seniores, 
individual e pares de ténis de mesa; 
b. Beatriz Pinto pela medalha de bronze conquistada no europeu de Sub-13 de ténis de mesa; 
c. modalidade de andebol, pelo resultado de vice campeões nacionais de Sub-20. 

 
3) Saudar o CNATRIL, todos os dirigentes e treinadores: 

a. campeonato nacional de triatlo longo por equipas e duatlo por equipas; 
b. Raquel Rocha pelos títulos individuais de campeã nacional e campeã de Espanha de triatlo 
longo. 

 
4) Saudar o Clube Desportivo Santo António de Lisboa pelo prémio de equipa mais disciplinada do 
campeonato da Associação de Futebol de Lisboa  
 
5) Saudar a Agronomia Rugby, todos os dirigentes e treinadores: 

a. presença na final da Taça de Portugal de Rugby no escalão sénior; 
b. conquista do campeonato nacional de Sub-16 desta modalidade. 

 
6) Saudar ainda todos os clubes da freguesia pela sua capacidade de ultrapassar as dificuldades 
provocadas pela pandemia Covid’19 retomando a sua atividade desportiva, junto da comunidade, com 
um aumento significativo do número de praticantes nos escalões de formação 
 
7) Enviar este Voto de Saudação ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à Presidente da 
Assembleia Municipal de Lisboa, aos Vereadores da Câmara Municipal da Lisboa e aos grupos 
parlamentares da Assembleia Municipal de Lisboa 
 
8) Dar conhecimento deste Voto de Saudação nos locais de estilo da Junta de Freguesia de Alcântara 
 

Alcântara, 23 de junho de 2022 

Pelos eleitos do PS 


