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SAUDAÇÃO 
 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira realizou no passado dia 17 de novembro de 2018, 
a nona gala de mérito desportivo onde 83 atletas representando 6 coletividades da 
freguesia em 5 modalidades diferentes (atletismo, futsal, karaté, Kickboxing e natação) 
receberam distinções da Câmara Municipal: Baptista Pereira, Carlos Lopes e Pedro Alves. 
O desporto ocupa um lugar de referência na União de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa em termos de sucesso alcançado na formação de atletas e também dos 
resultados obtidos em competições, projetando a imagem da freguesia em termos 
nacionais. 
A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
considera ser justo reconhecer o trabalho desenvolvido por este conjunto de dirigentes, 
treinadores, atletas e seus familiares, no desenvolvimento, sustentabilidade e empenho nas 
suas modalidades desportivas, que ultrapassa dificuldades inerentes a este percurso, ano 
após ano.  
A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
pretende, desta forma, relevar o trabalho e esforço de todos os atletas e das instituições 
que representam, pela divulgação e dedicação à causa desportiva projetando desta forma o 
que de melhor se faz na nossa União de Freguesias, agradecer e reconhecer o trabalho 
desenvolvido. 
Assim, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, propõe saudar os atletas das Associações distinguidas pela CMVFX, felicitando-os pelo 
seu empenho e vontade de trabalhar novas conquistas, desejando-lhes os maiores êxitos e 
sucessos, pelos resultados alcançados: 

 Associação de Karaté Shotokan do Forte da Casa; 

 Associação Desportiva Swimturtles; 

 Centro Popular Cultura e Desporto; 

 Clube Académico de Desportos; 

 Michael Team Loyos Figthing Associação; 

 União Atlético Povoense. 

a ) A presente saudação, uma vez aprovada, será divulgada à comunicação social, e 
remetida às Associações e respetivos atletas e treinadores 

 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 3 de dezembro de 2018 
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 
Saudação aprovada com 15 votos a favor (4 do AIPMF, 1 do BE, 3 da CM, 7 do PS) e abstenção 
da CDU. 


