
Proposta de Voto n.º 484/ XIV

De Congratulação pelo Aniversário Centenário do Clube Desportivo Arrifanense

No próximo dia 2 de abril de 2021, o Clube Desportivo Arrifanense assinala o seu 100.º 
aniversário. Este clube tem atualmente equipas de diferentes modalidades e escalões, 
sendo o palco privilegiado para muitas crianças e jovens, que neste clube fazem a sua 
escola no desporto, mas também como cidadãos colaborando em tarefas relacionadas 
com a qualidade de vida das populações, reforçando os seus laços de auxílio bem visíveis 
nos projetos desportivos, sempre numa lógica de cooperação ativa e responsável.

O empenho dos seus dirigentes, colaboradores, sócios, treinadores, atletas e amigos, ao 
longo desta centena de anos tem permitido a milhares de jovens o acesso à formação e 
prática desportiva acompanhada, bem como o desenvolvimento do sentimento de 
cidadania e de comunidade.

O Clube Desportivo Arrifanense tem sido uma referência ao longo dos seus 100 anos, no 
desenvolvimento da atividade desportiva.

Este clube tem desenvolvido um trabalho notável, com um realce especial na formação 
de jovens atletas, encetando ações de inclusão e integração social, tendo uma especial 
atenção na área de cidadania contribuindo de forma meritória para os valores da prática 
desportiva e da coesão territorial.

Na sua longa existência foi um forte impulsionador do associativismo desportivo, que ao 
longo dos tempos foi capaz de se adaptar e reinventar, deixando um legado desportivo 
de excelência, em benefício da população, de forma altruísta, merecedora de 
reconhecimento público.

Considerando os elevados serviços prestados ao desporto, considerando que tem sido 
um exemplo de correção, foi atribuída a medalha de bons serviços desportivos, nos 
termos do artigo 2.º e 6.º da Lei n.º 55/86, de 15 de março.



Assim, a Assembleia da República congratula O Clube Desportivo Arrifanense pelo seu 
Centésimo Aniversário ao Serviço do Desporto e da Cidadania, pela dedicação ao 
movimento associativo desportivo, exaltando todo o empenho, determinação e 
envolvimento na formação de jovens capazes de construir uma sociedade mais saudável 
e justa, que honrando a sua história, o seu presente e o seu futuro dignifica o desporto 
nacional, motivos que, sem dúvida, muito orgulham os portugueses.

Palácio de São Bento, 2 de março de 2021
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