
 

Voto de Saudação e Louvor Pelo 43º aniversário do 

Centro de Atletismo das Galinheiras 

 

O Centro de Atletismo das Galinheiras, instituição de utilidade pública foi fundada 

em 25 de dezembro de 1979 pelo Sr. José Gonçalves Henriques conjuntamente com 

outras atletas, na freguesia da Charneca, hoje freguesia de Santa Clara, em Lisboa, e 

comemora este ano o 43º aniversário. 

 

O Centro é uma Associação sem fins lucrativos que até à data da sua fundação oficial 

a 28 de fevereiro de 1984, tinha como morada a residência do Sr. José Henriques, e 

os atletas treinavam nas ruas da freguesia.  

 

Mais tarde a CM Lisboa cedeu um terreno para a instalação da atual sede da 

Associação na Estrada da Póvoa lote CAG 1750-224 Lisboa, e ganhou o estatuto de 

Coletividade de Utilidade Pública durante a Governação Socialista a 18 de julho de 

1997 atribuída pelo então primeiro-ministro de Portugal, Eng.º António Guterres.  

 

À medida que a Associação começa a funcionar em pleno de acordo com os estatutos 

e com a realização das Assembleias Gerais, as atividades ligadas à prática regular de 

desporto em várias modalidades ganham outro dinamismo e outro profissionalismo, 

com especial enfoque no atletismo e nas Marchas Atléticas permitindo aceder aos 

apoios das entidades oficiais a quem compete apoiar as iniciativas locais deste tipo 

de Associação. 

 

O PSD de Santa Clara reconhece e enaltece o trabalho, a dedicação e o empenho 

desta Associação, e congratula todos os sócios e funcionários pelo trabalho realizado 

durante todos estes anos em prol da comunidade de Santa Clara. 



 
Um especial reconhecimento a todos os atletas que têm participado e ganho em 

inúmeras provas dentro e fora do país em nome da Coletividade, elevando sempre o 

bom nome da Associação, e que nos enche de muito orgulho.  

 

Um especial agradecimento ao Sr. José Henriques, que nos deixa um importante 

legado que jamais será esquecido pelos Lisboetas, não só pelo dinamismo, que 

sempre imprimiu a todas as atividades do Centro junto da comunidade, mas pelo 

Amor e carinho com que sempre abraçou este projeto, e que o mantém vivo e 

reconhecido pelo Município de Lisboa até hoje.  

 

Neste sentido, o Partido Social Democrata vem propor que a Assembleia de 

Freguesia de Santa Clara, reunida a 15 de dezembro delibere: 

 

a) Saudar o Centro de Atletismo das Galinheiras pelo seu 43º aniversário e 

homenagear todos os Sócios e funcionários em particular o Sr. José 

Gonçalves Henriques, pelo seu trabalho, empenho, dedicação e trabalho à 

Coletividade nos últimos 43 anos.  

 

b) Louvar o trabalho do Centro de Atletismo das Galinheiras em prol da 

comunidade da Freguesia de Santa Clara, tanto na área desportiva como na 

área do entretenimento pelas inúmeras ações/eventos que visam gerar 

convívio e confraternização entre todos os associados e comunidade.  

 
 

c) Enviar o presente Voto ao Centro de Atletismo das Galinheiras.  

 

 

 



 
Lisboa, 12 de Dezembro de 2022 

 

Os Eleitos 

 

Mafalda Lobo 

Maria José Cruz 


