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Em 5 de Junho de 1976 nascia em Alfarim, pequena aldeia do Concelho de Sesimbra, um Clube
Desportivo, fundado na carolice de uns tantos, cientes de que o mesmo poderia e deveria
contribuir para o bem-estar da população de Alfarim, que tão espontaneamente recebeu a sua
fundação.
O Grupo Desportivo de Alfarim é obra dos seus associados e dirigentes e de quantos com o
seu labor e trabalho contribuíram para que seja cada vez maior.
Com as características próprias de um Clube de aldeia, a sua actividade tem sido pautada pelo
amadorismo puro, com o sacrifício de todos os que têm pertencido aos Corpos Gerentes,
vocacionado para servir a sua população, quer substituindo-se ao estado, na resolução das
carências que se verificam em Alfarim, quer ao proporcionar uma prática regular de actividade
desportiva a mais de uma centena de jovens que todos os anos se inscrevem no Grupo
Desportivo de Alfarim, quer na contribuição e na disponibilidade que tem demonstrado para
colaborar com entidades e colectividades do Concelho.
De uma pequena sede, gentilmente alugada por um dos nossos mais prestigiados associados, o Sr.
Acácio Duarte, e depois da sua morte, pelos seus herdeiros, o Clube possui hoje um admirável
património onde pontificam um Pavilhão Gimnodesportivo, um Centro Desportivo com
iluminação própria, que dispõe de campo de futebol, campo de futebol de sete, numa sequência
interminável de obras, umas a seguir às outras, que tanto têm valorizado o Clube e que só foram
possíveis pela grande capacidade de trabalho das gentes de Alfarim e do apoio sistemático e
carinhoso da Câmara Municipal de Sesimbra e da Junta de Freguesia do Castelo, baluartes na
construção deste Clube.
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CENTRO DESPORTIVO
DE

ALFARIM
O Centro Desportivo de Alfarim, nasceu a norte da Aldeia,
num terreno doado por Jesus Homem Francisco, sendo
inicialmente constituído por um Campo de Futebol e uma Pista
de Atletismo. Foi inaugurado a15 de Fevereiro de 1981.
Ao longo dos anos, fruto de diversas Obras, as suas
características foram sendo alteradas, dispondo actualmente de
um Campo de Futebol Principal e um de Campo de Futebol de
Sete, dispondo ambos de relvado sintético.
A Pista de Atletismo mantém-se, embora não tenha actualmente
qualquer utilização.

03 de Junho de 2000
Inauguração da iluminação eléctrica
25 de Abril de 2005
Inauguração do Relvado do Campo Principal
8 de Dezembro de 2014
Inaugurados os Novos Balneários e Bancada Poente
Outubro de 2017
Inauguração da Cobertura da Bancada no Complexo
Desportivo

Outra das melhorias que saltam à vista, é a Bancada do Campo
Principal e respectivos Balneários, inaugurada em Outubro de
2017.
O Centro Desportivo de Alfarim é dos primeiros recintos, a
nível distrital, a dispor de um Desfibrilador Automático Externo
(DAE), projecto integrado na implementação de um Programa
de Desfibrilação, devidamente certificado e com formação

específica de diversos colaboradores do clube.

PAVILHÃO DESPORTIVO
DE

ALFARIM

O Pavilhão Desportivo do Grupo Desportivo de
Alfarim pode ser alugado para as mais diversas
iniciativas, desde Torneios, a Eventos desportivos e
não desportivos.
Para mais informações contactar a Secretaria do
Clube através do email:
despalfarim.blog@gmail.com
ou por telefone: 939 775 528

O Grupo Desportivo de Alfarim cresceu de uma forma algo
desproporcionada, nos anos 80, encontrando-se numa situação
financeira difícil, com os atletas a fazerem exigências monetárias
incomportáveis para as possibilidades do Clube, nomeadamente
no futebol e atletismo, Com receitas exíguas e com um ringue
sem condições para manter uma prática desportiva continuada,
durante todo o ano, surge o “desafio” para cobrirmos o nosso
ringue, lançado pelo Presidente da Câmara Municipal de
Sesimbra de então, Ezequiel Lino, a que os dirigentes e
associados se entregaram de corpo e alma, conseguindo colocar
de pé um Pavilhão Gimnodesportivo, uma obra orçada em mais
de 500 mil euros (100 mil contos), com uma contribuição do
Clube de cerca de 200 mil euros (40 mil contos), que não tinha
e que foram transformados em horas de trabalho, carolice e
muito determinação dos associados e directores do Clube.
Este seria inaugurado em Agosto de 1997 e permitiu
atenuar situações de permanente dificuldades de tesouraria,
passando o Clube a dispôr de melhores condições de
atendimento, quer para a prática desportiva, quer para as
dezenas de associados que se deslocam a Alfarim para usufruir
do Posto Médico.

AUDITÓRIO CULTURAL
DE

ALFARIM
O Grupo Desportivo de Alfarim inaugurou no dia 1 de
Junho de 2019, o seu Auditório Cultural, no Centro
Desportivo de Alfarim.
Nesta mesma data, foi inaugurada a Exposição Fotográfica
«Paisagens de Sesimbra, Sol e Mar», de Jorge Patrício e que
contou com o apoio da Côte d'Azur.

O Auditório do Grupo Desportivo de Alfarim pode
ser alugado para as mais diversas iniciativas, desde
Formações, a Eventos desportivos e não desportivos.
Para mais informações contactar a Secretaria do
Clube através do email:
despalfarim.blog@gmail.com
ou por telefone: 939 775 528

Contando com a presença da Exma Srª Presidente da Junta de
Freguesia do Castelo, da Exma Srª Presidente da Assembleia
Municipal de Sesimbra e do Exmº Sr Presidente da Câmara
Municipal de Sesimbra, o Presidente do Clube, em exercício,
José Fernando Dias fez questão de agradecer o apoio das
Entidades Oficiais e do IPDJ, que tornaram possível a
remodelação dos antigos Balneários e a sua reconversão em
Auditório.
Neste mesmo mês, o GD Alfarim anunciou a criação do seu
Departamento de Cultura, uma nova área, voltada ao
desenvolvimento de projetos de cultura e também de ações
que venham a contribuir para o bem estar da população e
ajudem ao desenvolvimento cultural do concelho. São
responsáveis por este Departamento, Paula Rodrigues, Vera
Gaspar e Carina Severino.

FUTEBOL SÉNIOR
O primeiro jogo que uma equipa de Futebol do Grupo
Desportivo de Alfarim foi no dia 4 de Outubro de 1980, em
Sesimbra, contra a equipa local para disputa da Taça Amizade,
tendo vencido por 3 – 1.
O primeiro jogo oficial, foi contra o Morçoas, para o
Campeonato Distrital da IIª Divisão, no dia 12 de Outubro de
1980, com a vitória da nossa equipa por 3 – 2.
A determinada altura, as ambições de subida da equipa de
futebol sénior, quase hipotecaram o futuro do Clube, levando
à suspensão da sua prática, na época de 1989/90 suspendeu-se
A prática do futebol sénior, só foi retomada quando os
jogadores que iniciaram o processo de base (no escalões de
formação do Clube, cuja aposta surge na época 1996/97),
chegaram aos seniores, o que só aconteceu na época
2000/2001.
Após o regresso do Futebol Sénior, a equipa atingiu o ponto
alto na época 2002/03, com a conquista do título da II Divisão
Distrital e consequente subida histórica ao Campeonato
Distrital da I Divisão.
Até hoje, à excepção da época 2005/06, o Alfarim tem sido
um assíduo representante do Concelho de Sesimbra no
campeonato maior da Associação de Futebol de Setúbal.

FUTEBOL DE PRAIA
Uma das mais recentes modalidades do clube, o
Futebol de Praia, nasceu na época de 2012/2013
sob o comando dos misters Ricardo Dias e João
Ribeiro.
Nas duas primeiras épocas, participou apenas em
torneios distritais, mas a partir de 2014/2015
começou a disputar os campeonatos nacionais.
Sempre englobado na zona sul, conseguiu ser Tetra
Campeão da mesma, caindo no jogo decisivo para
subida à divisão de Elite, logo no ano de estreia
frente ao Varzim. Não subiu à segunda, nem à terceira
mas acabou por subir à Divisão de Elite na sua
quarta presença e logo com um histórico título. Na
época em curso, disputa a divisão de Elite,
defrontando alguns dos melhores jogadores do
mundo e defrontando SC Braga actual campeão do
mundo, assim como o Sporting de Madjer, uma
referência na modalidade!

ESCOLA DE FUTEBOL

GERAÇÃO ALFARIM
O Projecto Escola Geração GD Alfarim teve inicio na época
2016/2017, onde a aposta na qualidade do ensino e da formação das
crianças foram os principais objectivos. O excelente Campo de Relva
Sintética localizado no Centro Desportivo de Alfarim proporciona
magníficas condições de treino para as crianças, dos 4 aos 15 anos, de
ambos os sexos. No Concelho de Sesimbra, a Escola Geração GD
Alfarim é sem dúvida uma das escolas de formação de futebol que
apresenta melhores condições, quer de instalações de treino, pela
excelência do campo relvado, quer em termos de organização, que
possibilita a frequente participação em jogos e torneios convívio por
todas as crianças. A Escola Geração GD Alfarim visa principalmente, a
formação das crianças no âmbito pedagógico e a fomentação do espírito
de equipa, e também a oportunidade de todas as crianças praticarem a
modalidade de futebol sem estarem sujeitos a qualquer tipo de seleção e
à desmotivação causada pela exclusão da equipa. A nossa Escola
proporciona uma ocupação ativa e saudável das crianças nos seus tempos
livres, de forma a criar hábitos de prática de atividades desportivas,
evitando assim o sedentarismo e o isolamento provocado pelos
computadores e pela televisão no dia-a-dia das crianças. 3 épocas após o
ínicio do Projecto, o GD Alfarim prepara outros objectivos, tais como a
Certificação como Entidade Formadora da FPF (processo em fase
de conclusão) e um envolvimento maior dos pais nas atividades, ao
facultar a possibilidade destes efetuarem regularmente treinos e jogos
com os treinadores e com as crianças, e uma agenda de actividades,
enquanto o seu filho está no treino.
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MODALIDADES DE PAVILHÃO

GINÁSTICA ACROBÁTICA
A modalidade de Ginástica já existe no Grupo Desportivo de
Alfarim há aproximadamente 20 anos.
Presentemente é composta pelas Classes de Infantil, Formativa,
Acrobática e Acrobática de Competição, tendo contando no seu
corpo técnico com 3 elementos, todos com formação na área do
desporto.
Ao longo dos anos e fruto de um trabalho conjunto entre Clube,
Autarquia, Junta de Freguesia, Treinadores e Pais dos Ginastas, foi
possível a aquisição de diversos equipamentos, dos quais
destacamos, fatos de treino para as classes de Acrobática, um
praticável (10 rolos) e uma pista de tumbling.
Existe um plano anual de actividades que prevê a realização no
Pavilhão do Grupo Desportivo de Alfarim do Sarau Natalício
GDA e da Gala Gimnica GDA.
Já realizámos também um Torneio Distrital de Ginástica
Acrobática no nosso Pavilhão, em conjunto com outras entidades,
estando nos nossos planos, voltar a repetir esta acção.
A prática regular de desporto é um hábito a adquirir desde cedo,
pelo que um dos nossos objectivos é sempre a captação de
jovens atletas ainda na idade pré-escolar.
Tentamos desde cedo transmitir aos Pais que investir na prática
do desporto, pelos filhos, é apostar no desenvolvimento de
competências que os auxiliarão na vida académica e é contribuir
para uma melhor saúde física e mental, a curto e a longo prazo.

MODALIDADES DE PAVILHÃO

PATINAGEM ARTÍSTICA
A Patinagem Artística existe no Grupo Desportivo
de Alfarim desde 2002, sendo uma modalidade
federada, que conta atualmente com cerca de 25
atletas, que competem a nível individual e em grupo.

Objectivos:

O grupo é constituído por atletas masculinos e
femininos, das mais variadas idades, desde os 3 aos 17
anos (iniciação até juniores). Participam em diversas
provas calendarizadas pela Associação de Patinagem
de Setúbal, desde testes de iniciação e disciplina, a
torneios e taças da associação.

- Queremos ser uma Escola de Patinagem de
referência no Distrito de Setúbal e aumentar o
numero de atletas;
- Organizar mais eventos atribuídos pela Associação
de Patinagem de Setúbal;
- Organizar torneios no Concelho de Sesimbra;

Nos últimos anos, a secção tem obtido bons
resultados, sendo que um dos melhores prémios que
obtiveram, foi a de Campeões Nacionais de
Infantis.

MODALIDADES DE PAVILHÃO

CAPOEIRA
A Capoeira é uma arte de liberdade. Com ela aprendemos a
desenvolver o nosso corpo de forma saudável, aprendemos a
tocar vários instrumentos e danças do folclore brasileiro, entre
outras.
Com a capoeira ajudamos na integração social, no
desenvolvimento motor e rítmico.
O Grupo Capoeira Alto Astral foi fundado pelo nosso Mestre
Marco António em 1995 em Portugal.
Devido a toda a bagagem cultural do nosso mestre, o grupo
pratica várias danças do folclore brasileiro e apresenta todos os
anos um espectáculo.
O grupo Capoeira Alto Astral Sesimbra tem neste momento 10
anos, é liderado pelo Formado Meia Dúzia que sempre procurou
enriquecer o trabalho procurando formação em várias viagens,
participações em evento de capoeira, formações de capoeira, etc...
Neste momento o grupo em Sesimbra tem vários espaços de
treino pelo concelho com professores capacitados para o ensino
da nossa arte, todos eles procurando sempre aprender mais para
puder ensinar a nossa arte cada vez melhor e de forma divertida
para os jovens.
Esta arte é destinada a todos, a diversidade é o que faz a capoeira
um arte única."

MODALIDADES DE PAVILHÃO

KARATÉ

O Karaté no Grupo Desportivo de Alfarim teve inicio
na época 2017/2018, contando neste momento já com
um grupo de 20 praticantes. A modalidade é praticada
no pavilhão gimnodesportivo do Grupo Desportivo de
Alfarim, duas vezes por semana. Modalidade que visa
proporcionar uma ocupação ativa e saudável das
crianças nos seus tempos livres, de forma a criar hábitos
de prática de atividades desportivas, evitando assim o
sedentarismo e o isolamento provocado pelos
computadores e pela televisão no dia-a-dia das crianças.
O Karaté tem como objectivos principais, a formação
das crianças no âmbito pedagógico, a fomentação do
espírito de equipa, autocontrolo e concentração.
Modalidade que abrange atletas a partir dos 4 anos, de
ambos os sexos.

MODALIDADES DE PAVILHÃO

BASQUETEBOL

O Basquetebol no Grupo Desportivo de Alfarim teve
inicio na época 2021/2022, contando neste momento já
com um grupo de 35 praticantes. A modalidade é
praticada no pavilhão municipal de Sampaio, nos escalões
Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Os responsáveis pela
implementação e desenvolvimento da Modalidade no
Clube e no Concelho de Sesimbra são os jovens
treinadores David Clemente e Tomás Sanches.

MODALIDADES DE PAVILHÃO

OUTRAS

O Pavilhão Gimnodesportivo do Grupo Desportivo de
Alfarim acolhe cerca de 125 atletas que se distribuem
por diferentes modalidades.
Destaca-se a relevância conferida pelo GD Alfarim às
modalidades de pavilhão, em que, pela articulação entre
o Clube, os distintos treinadores, os atletas e as suas
famílias, tem sido promovida uma ótica de plena
integração social e de acompanhamento sustentado e
sustentável no crescimento destas crianças e jovens por
meio de uma prática desportiva regular e saudável,
permitindo ao Clube, consolidar a missão do Grupo
Desportivo de Alfarim na promoção do bem-estar da
população, fomentando o seu desenvolvimento social e
contribuindo para o crescimento da cidadania através do
desporto.

PARCEIROS
INSTITUCIONAIS

PROJECTOS G.D. ALFARIM

CAVALHADAS DE CARNAVAL
O Largo das Forças Armadas, em Alfarim, recebe as
tradicionais Cavalhadas, na terça-feira de Carnaval,
atividade que recria tradições medievais que
testavam a perícia dos cavaleiros.
Os habitantes, a cavalo, de bicicleta ou de mota,
demonstram a sua perícia, recriando hábitos
medievais.
As Cavalhadas são um costume típico das zonas
rurais e no concelho de Sesimbra têm
acompanhado várias gerações, com o Grupo
Desportivo de Alfarim a manter bem viva esta
tradição.

PROJECTOS G.D. ALFARIM

GD ALFARIM AWARDS
O Projecto «Gala GD Alfarim Awards», foi
iniciado em 2018, onde os principais objectivos do
evento são, a promoção de todas as modalidades
desportivas do Clube, promover o convívio e a sã
camaradagem entre todos aqueles que directa ou
indirectamente participam na actividade desportiva
do Clube, promover e reforçar os valores do
Espírito Desportivo e destacar os agentes
desportivos com desempenho de excepcional valor.
Já com duas edições realizadas, o evento tem sido
um sucesso, tendo marcado presença mais de 350
pessoas em cada edição, divididas por atletas,
familiares
de
atletas, amigos do
clube,
patrocinadores (empresas) do concelho e
entidades oficiais.
A Gala GD Alfarim Awards é um Evento único no
Concelho, a nível desportivo, e que será para
continuar.

PROJECTOS G.D. ALFARIM

BIBLIOTECAS FRIGORÍFICAS
A Biblioteca Frigorifica – Livros Fresquinhos,
é um projecto do Grupo Desportivo de Alfarim
e do MSUG, Movimento Social Utopia Global.
Funcionam como estantes de bibliotecas públicas,
em que os interessados levam um dos livros
disponibilizados, que depois de lido, deve ser
devolvido ao frigorífico, ou trocado por outro.

A criatividade, a capacidade de reinvenção e de
adaptação não tem limites os Frigoríficos são arte
publica e urbana.
Todos estas mini Bibliotecas têm na sua génese o
contributo, inspiração e criatividade de um de nós.
Aceitamos doações de livros, basta contactaremnos por email: bibliotecafrigorifica@gmail.com

Acreditamos que com pequenos passos se pode
fazer um bom percurso na direcção da
solidariedade, da sustentabilidade, da interajuda e da
democratização e acesso à cultura, numa das formas
mais nobres, a literatura, chegando a todos aqueles
que, por vicissitudes várias, não tem acesso a um
bem tão importante como é um livro.

OPORTUNIDADES

PATROCÍNIOS E PARCERIAS

Publicidade estática no Centro Desportivo e/ou Pavilhão de Alfarim
Publicidade nas Camisolas e Vestuário Oficial ( nas diversas Modalidades )
Patrocinador Principal das Modalidades
Patrocinador Principal do Jogo ( Futebol Sénior )

Patrocinador Principal de Eventos ( nas diversas Modalidades )
Parceiro Principal nas Deslocações
Presença no site oficial e Redes Sociais do Grupo Desportivo de Alfarim
Entidades Associadas
A parceria estabelecida com as Entidades associadas funciona de um modo simples e prático. Mediante a apresentação do
Cartão de sócio do GD Alfarim, com as quotas em dia, o sócio obtém descontos e outras vantagens nos produtos ou
serviços das empresas e marcas parceiras.
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