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Editorial

O
h o m e m  e s t á  i n t e r l i g a d o  e  

correlacionado ao desporto desde os 

primatas, quando fugiam de animais-

predadores, lutavam por áreas e 

regiões e disputavam domínios no início das 

coletividades.

Acredita-se que depois da alimentação, a mais antiga 

forma de atividade humana é a que hoje se conhece por 

desporto. Mas a prática desportiva teve início remoto, 

onde já havia monumentos de vários estilos dos antigos 

egípcios, babilónios, assírios e hebreus com cenas de 

luta, jogos de bola, natação, acrobacias e danças.

Entre os egípcios, a luta corpo a corpo e com espadas 

surgiram por volta de 2.700 a.c. e eram exercícios com 

fins militares. Os outros jogos tinham carácter religioso. 

Pedro Franco  |  Presidente da ACCL

O COMEÇO 
DA HISTÓRIA 
DO DESPORTO

Campeonatos, torneios, olimpíadas, 

recordes, títulos, medalhas, torcidas e 

comemorações. A aura mítica do 

desporto e seus heróis, os seus atletas, fazem 

parte do dia a dia de milhões de pessoas ao redor do 

planeta. 

As disputas desportivas têm o poder de colocar países 

inteiros em compasso de espera. Portugal pára para ver 

os jogos da seleção  e o mesmo se repete no Brasil, 

Argentina, Inglaterra ou na Itália. Nações dos cinco 

continentes acompanham as transmissões de provas e 

partidas de todos os jogos olímpicos, mesmo que os seus 

atletas não tenham qualquer chance de vitória. A longa 

história do desporto ajuda a entender como um 

fenómeno surgido há milénios se perpetuou no 

imaginário do homem. Inicialmente, a prática desportiva 

está ligada aos exércitos e ás guerras. 

A aprimorar e desenvolver a força física do soldado, além 

de significar mais chances de vitória nas batalhas, serve 

para demonstrar a superioridade de um povo. Na china 

desenvolveu-se o Kung-Fu há mais de 5.000 anos. 

Acredita-se que foram os Gregos e os Persas os pioneiros 

na sistematização da prática desportiva.



Os jogos tradicionais são uma peça fundamental da nossa história porque relatam a história 
e a cultura do nosso país, através dos séculos e por norma são transmitidos oralmente de 
geração para geração.
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António Vicente  |  Vice-Presidente da Cultura e Desporto ACCL

JOGOS TRADICIONAIS

om eles pretende-se 
mostrar aos jovens de hoje 
c o m o  a s  g e r a ç õ e s  
passadas aproveitavam e 
ocupavam os seus tempos 
livres, variavam de região C para região e constituiram 

no passado uma importante nascente da 
cultura portuguesa. Muitos deles são 
seculares e eram praticados ou no intervalo do 
trabalho agricola ou como um momento de 
descontracção e de pausa na labuta diária e 
com eles fazia-se um convívio simples e de 
festa, além de salutar entre pessoas ou grupos, 
a exemplo do que hoje sucede com a ida aos 
ginásios ou a qualquer outra actividade 
desportiva e de lazer.

Existem os mais diversos tipos de jogos 
tradicionais e provenientes das mais diversas 
zonas do país, quer do interior de Portugal quer 
da zona litoral, desde o dominó, a laranjinha, a 
cabra-cega, o pião, o arco, a subida do pau 
ensebado, as 5 pedrinhas, a malha, o saco, o 
berlinde, o bilas, as andas, etcetc., tendo todos 
estes jogos e muitos outros uma faceta própria 
dos tempos passados, onde na ausência de 
tecnologia e maquinaria adequada, os mesmos 
eram feitos pelos próprios praticantes e não 
conduziam ao consumismo.
Todos os jogos tradicionais atrás mencionados 
e muitos outros continuam bem vivos nas 
regiões interiores do país, contudo e com o 
fluxo migratorio em meados do século 
passado do interior de Portugal para Lisboa na 
procura de melhores meios de vida, as 
tradições e costumes acompanharam os 
mesmos e neles estão também incluídos os 
jogos tradicionais.
Assim, a procura destas tradições e costumes 
cada vez mais se foi cultivando quer por todo o 
país quer em Lisboa, onde muitos Clubes e 
Casas Regionais procuraram as entidades do 
associativismo lisboeta no sentido de estas 
fazerem demonstrações de todo o tipo e 
referentes a esta vertente.
Assim, em 22 de Março de 2014, em reunião 
das estruturas descentralizadas da CPCCRD – 
Confederação Portuguesa das Colectividades 
de Cultura e Recreio, foi criada uma Comissão 
Instaladora com vista a ser criada a FPJT – 
Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, 
a qual foi constituida pelas seguintes 
instituições: FCDL – Federação das 
Colectividades do Distrito de Lisboa, 
CPCCRD, FCDS – Federação das  
Colectividades do Distrito de Setubal, FCDA – 

Federação das Colectividades do Distrito de 
Av e i r o ,  A C C P –  A s s o c i a ç ã o  d a s  
Colectividades do Concelho do Porto, a qual 
criou condições para a criação da dita 
federação e em Junho de 2016 foram 
convocadas eleições, das quais sairam os 
diversos Órgãos Sociais, sendo a Direcção 
assumida pelo João Carlos Moreira Alexandre, 
ex-1ºsecretário da CPCCRD.
Durante este 1º mandato, foram criadas todas 
as condições para a divulgação destas 
tradições e costumes, foram adquiridos novos 
'kits' de jogo, fez-se muito diálogo entre todas 
as entidades, muito em especial com o IPDJ, 
fez-se a filiação na TAFISA – Federação 
Internacional de Desporto para Todos, na 
Associação Europeia dos Jogos Tradicionais, 
membro do Comité Paraolímpico e 
recentemente membro do COP e conseguiu-se 
trazer para Portugal a realização dos Jogos 
Mundiais em 2020.(7º Tafisa World 
Games),conjuntamente com a CPCCRD e 
IPDJ.
Definiram-se também as regras para serem 
satisfeitas as muitas solicitações que chegam 
de todo o lado, sendo que as mesmas devem 
ser todas dirigidas à FPJT – Federação 
Portuguesa de Jogos Tradicionais, as quais 
depois de analisadas serão enviadas para as 
suas filiadas, sendo que para Lisboa foi 
definido:

- Demonstrações Concelhias – serão feitas, 
coordenadas e dirigidas pela ACCL, 
sendo que esta poderá ou não pedir ajuda 
humana à FCDL;

- Demonstrações Distritais – serão feitas, 
coordenadas e dirigidas pela FCDL, 
sendo que esta poderá ou não pedir ajuda 
humana à ACCL.

De registar ainda que durante este 1º mandato, 
a FPJT realizou as seguintes demonstrações:

- A nível nacional – Mais de 1800 
demonstrações, com mais de 500.000 
Participantes;

- A nível do distrito de Lisboa e da 
responsabilidade da FCDL – mais de 300 
demonstrações com mais de 50.000 
Participantes;

- A nível do concelho de Lisboa e da 
responsabilidade da ACCL – umas 50 
demonstrações com 15.000 participantes.

Sobre as demonstrações feitas pela ACCL, 
esta esteve presente em vários locais sendo de 
destacar os a seguir descriminados e a pedido 
das seguintes instituições:

No dia da P.S.P. e a pedido desta 
estivemos presentes na Alameda D. 
Afonso Henriques, onde participaram 
mais de quatrocentos alunos e professores 
de diferentes escolas da cidade de Lisboa;
Na Avenida da Liberdade, em 3 sessões e 
integradas no Programa Lisboa Sai à Rua, 
onde várias centenas de nacionais e 
estrangeiros participaram, entre eles 
diversos deficientes motores;
No Estádio 1º de Maio em parceria com a 
C.M. Lisboa e diversas Escolas;
Em Maio, na Alameda D. Afonso 
Henriques no dia Nacional das 
Colectividades;
Em Junho, no Inatel / Estádio 1º de Maio 
no encerramento das Olisipiadas;
Em vários eventos das Juntas de 
Freguesia de São Domingos de Benfica, 
de Santa Maria Maior, da Penha de França 
e outras;
Em várias escolas da cidade de Lisboa;
Em São Martinho da Gândara, a pedido 
duma Associação local;
Em Castro Daire, a pedido da Câmara 
Municipal, com demonstrações numa 
Praia Fluvial em Folgosa, onde a 
afluência de pessoas foi muita e houve a 
necessidade de ser feito um concurso para 
classificar os melhores executantes, 
sendo atribuidas medalhas aos três 
primeiros classificados;
Ainda em Castro Daire, na Associação A. 
C. D. Recreativa Relvense, na festa do dia 
do Emigrante realizado naquela Aldeia 
Serrana.

De referir que nas três presenças atrás 
referidas, em Castro Daire, localidade bem 
longe de Lisboa e no norte Portugal, a presença 
da ACCL deve-se ao facto de o nosso director 
para esta área, o Ílidio Magueja ser natural 
daquela zona.
Para terminar este breve trecho de referir que a 
1 de Dezembro do corrente ano, voltaram a 
ocorrer eleições para os Órgãos Sociais da 
FPJT, onde a ACCL está representada através 
do actual director desta Associação, o Ílidio 
Magueja e ali irá durante três anos 
desempenhar o seu cargo no Conselho Técnico 
e Científico, sendo que a ACCL deseja ao seu 
representante e a todos os restantes órgãos da 
FPJT as maiores felicidades e votos de grande 
sucesso no desempenho de tão nobre missão 
que lhes foi confiada, além de estar totalmente 
empenhada na divulgação e apoio aos mesmos 
e na franca colaboração com a FPJT.
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A Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa (ACCL), em coorganização com a Câmara Municipal de 
Lisboa, irá realizar, a 4ª edição do Torneio de Futsal da Cidade de Lisboa.

Direção da ACCL

IV TORNEIO DE FUTSAL 
CIDADE DE LISBOA

Trata-se de uma competição 

aberta a todos os clubes e 

coletividades do concelho e, 

individualmente, aos munícipes 

com idade igual ou superior a 

vinte e três (23) anos que não 

sejam federados na modalidade 

de Futsal, Futebol e Futebol de Praia.

Oferecer aos amantes do Futsal a possibilidade de participarem 

num quadro competitivo alargado a todo o concelho, incentivar a 

prática de atividade física junto de segmentos da população que 

apresentam baixos níveis de participação desportiva e contribuir 

para a revitalização do tecido associativo constituem os 

principais objetivos do torneio.

A competição é limitada à participação de tinta e duas (32) 

equipas (mistas), será desenvolvida em duas (2) fases e terá a 

duração de cerca de cinco (5) meses. Cada equipa será 

constituída por um máximo de doze (12) jogadores, sendo que 

pelo menos seis (6) terão obrigatoriamente idade igual ou 

superior a trina e cinco (35) anos (50% da equipa).

Todos os atletas terão que estar em perfeitas condições físicas 

para a pratica da atividade desportiva comprovado pelo 

(Formulário de exame médico exigido pelo IPDJ) e devidamente 

validado por um médico especialista.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
FLOR DA SERRA
(Bairro do Calhau)

Albano Ginja

Associação de Moradores Flor da Serra, nascida a 8 de setembro de 1976, tem-se pautado pela defesa dos 
interesses dos seus associados e do Bairro do Calhau em geral, lutando, nomeadamente, pela defesa do espaço 
publico, pela limpeza e conservação do mesmo, pela melhoria das condições de habitabilidade das habitações 
propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, organizando atividades de carácter social, cultural e 
entretenimento.

Com o apoio da Associação das Coletividades do 

Concelho de Lisboa e da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica realizou-se a 26 de Outubro uma 

grandiosa Noite de Fados, a guitarra de Manuel Gomes e a 

viola de Fernando Gomes acompanharam os fadistas; 

Sandra Rodrigues, Ana Branco, Maria Vicente, Edgar 

Antunes, Hélder Ruiz, Carlos Rodrigues, Carlos Barroso, 

Fernanda Duarte, Paula Cordeiro, Francisco Nascimento 

e Judite Lino.

Apesar da noite não ser muito convidativa a estar ao ar 

livre o magnifico espaço da sua sede encheu-se de um 

publico entusiasta que se aqueceu através das belíssimas 

vozes e músicos que honraram a nossa canção de eleição 

"O Fado" saboreando os petiscos e bebidas características 

das Grandes Noites!
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Nuno José da Conceição, falecido em 2018, figura emblemática de Campolide, dirigente associativo e grande 
impulsionador e dinamizador do Desporto e das Marchas Populares de Campolide, foi homenageado através 
de um dos eventos que ele tanto amou em vida.

A Associação Viver Campolide, em parceria com a 

Associação das Coletividades do Concelho de 

Lisboa, Federação das Coletividades de Cultura 

Recreio e Desporto do Distrito de Lisboa, com o 

apoio da Junta de Freguesia de Campolide, Câmara 

Municipal de Lisboa, IPDJ, I.P. Liberdade Best Place 

to Be!, deram vida á 1.ª Corrida/Trail e Caminhada 

Nuno da Conceição, evento composto de uma 

caminhada de 5 Km e prova principal de 10 Km.

1.ª CORRIDA/TRAIL E 
CAMINHADA NUNO DA CONCEIÇÃO

Percurso muito bem delineado, com partida do 

"Panorâmico de Monsanto", através dos belos 

trilhos de terra batida de Monsanto, Corredores 

Verdes de Alcântara e Monsanto terminando bem 

no alto de Campolide "Jardim da Amnistia 

Internacional"

Os cerca de 800 participantes puderam no final 

conviver numa grandiosa festa ao sabor de um 

delicioso porco assado no espeto.
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Nuno José da Conceição



Albano Ginja

O FADO MORA EM LISBOA!

A Festa do Fado das Coletividades da Cidade de Lisboa mais um ano 

marcou presença escolhendo mais três (3) coletividades de onde 

saíram quinze (15) fadistas que estiveram na grande Sessão Final de 

29 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara 

Municipal de Lisboa, 1ª Sessão dia 12 de Outubro no coração de 

Alfama, Sociedade Boa União, os músicos José Manuel Timóteo e 

Vítor Tiago, acompanharam Hélder Ruiz, Carlos Rodrigues, José 

Serra, José Marques, Ana Carvalho, Judite Lino, Carlos Barroso, 

Juliana Santos, Odete Carmo, Franklim de Sousa, Bruna Duarte, 

Martim D´Aires, Rute Xavier e Olga de Sousa, fadistas representando 

13 coletividades da Cidade de Lisboa e que deliciaram as cerca de 

uma centena de presenças.

A 2ª Sessão realizou-se a 19 de Outubro no carismático Ginásio do 

Alto do Pina, este ano em festa prolongada pela conquista do 1º 

Lugar das Marchas Populares de Lisboa.

O Ginásio no seu novo e renovado espaço encheu-se para mais uma 

calorosa Noite de Fados á moda antiga, a guitarra de José Maria 

Fonseca e a viola de Carlos Fonseca, acompanharam Fernanda Silva, 

Isabel Mata, Maria Passarinho, Tiago Conceição, Luís Teixeira, Edgar 

Antunes, Paula Cordeiro, Ana Amélia, Manuel Carvalho, Fernanda 

Duarte, José Grilo, Vasco Moringa, Carlos Mendes, Catarina 

Candeias, Eduardo Batista, Vanessa Sequeira e Guida Cruz, fadistas 

representantes de mais 9 coletividades e que embalaram noite 

dentro a mais de uma centena de presenças.

A 3ª Sessão foi a 16 de Novembro no Caselas Futebol Clube, 

coletividade do Alto da Ajuda, rica na sua história desportiva, mas 

também recreativa e cultural a caminho dos seus 80 anos de 

existência vai receber a guitarra de João Simão e a viola de Hugo 

Serra, para acompanharem os fadistas, Rui Santos, Célia Rodrigues, 

Raquel Castro, Daniela Runa, Ana Branco, Maria Vicente, Sandra 

Rodrigues, Mila de Jesus, Jorge Jesus, Jorge Mendes, Miguel Dias, 

João Silva, Catarina Campos, Filomena Bispo, Ângela Teixeira, Joana 

Carvalhas, Joel Moreano, Josefa Isabel e Ana Martins, mais 12 

coletividades aqui representadas para darem voz á canção de eleição 

o "Fado"! 

Cerca de sessenta (60) fadistas representando as suas coletividades 

souberam demonstrar o porquê do fado ser Património Imaterial da 

Humanidade e continuar a  "Morar em Lisboa"!
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Quando vimos a Cidade de Lisboa a ser despovoada de algumas das suas coletividades, os bairros a serem transformados 
em alojamento local, subtraindo aos mesmos o genuíno bairrista, podemos continuar a dizer que o fado não se 
compadece com a subida do IMI, Lei das Rendas, despejos, continuando a afirmar que o mesmo mora em Lisboa.



GALA DE FADO
DAACCL 2019

SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Mais uma edição da GALA DO FADO da ACCL ocorreu a 29 de Novembro no Salão Nobre da CML, esta na sua 7ª edição 
naquele espaço.
Foi uma grande jornada da divulgação do fado e do associativismo lisboeta, onde estiveram presentes 15 fadistas em 
representação de 13 Clubes / Associações / Casas Regionais da cidade de Lisboa.

FADISTAS E CLUBES REPRESENTADOS:

• João Silva  ::  GDE 'OS COMBATENTES'

• Ana Amélia  ::  Maria Pia SC

• Eduardo Batista  ::  Ginásio Alto Pina

• Bruna Duarte  ::  CLAF

• José Grilo  ::  Clube Tap

• Raquel Castro  ::  Casa da Covilhã

• Martim Saragaço D'Aires  ::  Voz do Operário

• Carlos Mendes  ::  Ginásio Alto Pina

• Ana Sofia Branco  ::  Casa do Concelho de Castro D'Aire

• José Serra  ::  ACOF

• Guida Cruz  ::  Mirantense F C

• Ana Martins  ::  Voz do Operário

• José Marques  ::  Sociedade Boa União

• Maria Vicente  ::  Casa do Concelho de Castro D'Aire

• Joel Moriano  ::  Grupo Sportivo Adicense

MÚSICOS:
• José Maria Fonseca  ::  Guitarra • Carlos Fonseca  ::  Viola • João Devesa   ::  Viola Baixo

António Vicente
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C
omo é usual nesta gala, é sempre 
homenageado um dirigente 
associativo e também um fadista 
reconhecido e que tenha 
começado a sua carreira artística 

nos Clubes e Associações da cidade de 
Lisboa.
Assim, o dirigente escolhido pela ACCL foi o 
Presidente do C A Galinheiras, o José 
Henriques, há muito ligado aquele Clube e 
onde tem feito uma obra digna em prol do 
associativismo e também na vertente social, 
tendo com o seu empenho e dedicação 
tirado muitos jovens dos maus caminhos e 
tornando-os campeões na sua modalidade 
querida, o atletismo.
O fadista homenageado foi o António Pinto 
Basto, pessoa conhecida e reconhecidade 
por todos os portugueses, com pergaminhos 
firmados no fado e reconhecido quer em 
Portugal quer no mundo, o qual no seu início 
de carreira também muito andou pelas 
Colectividades.
De realçar que o Salão Nobre da CML foi 
pequeno para acolher tanta assistência, a 
qual ocupou não só os lugares sentados e 
disponíveis, como muitos outros tiveram de 
ver este espectáculo de pé, mas não dando 
de certeza por mal empregado o tempo que 
ali passaram e como foi comprovado no final, 
através de manisfestações de agradecimento 
e carinho à Organização.
Abriu esta sessão de fados o Presidente da 
CML, Dr. Fernando Medina, o qual deu as 
boas vindas a mais esta iniciativa da ACCL e 
frisou que aquele nobre salão de visitas da 
cidade de Lisboa estará sempre aberto para 
futuras iniciativas que a nossa Associação ali 
queira realizar.

De mencionar ainda que esta gala foi mais 
uma vez apresentada pela nossa bem 
conhecida Inga de Oliveira, locutora 
sobejamente conhecida do público amante 
do fado e aonde a sua voz chega às nossas 
casas diariamente através da Rádio Amália.
A mesma foi gravada pela Fado TV, que irá 
passar um pequeno apontamento nas várias 
redes sociais daquele canal, além de também 
ter sido gravada para a Rádio Amália, que em 
breve a irá reproduzir em diferido.
A ACCL quer expressar publicamente dois 
agradecimentos muito especiais.
Um à CML – Câmara Municipal de Lisboa, na 
pessoa do seu Presidente e da Vereadora da 
Cultura, por mais uma vez terem confiado na 
ACCL e de novo nos terem concedido a honra 
de podermos estar presentes na mais nobre 
sala de visitas da cidade de Lisboa, ou seja o 
seu Salão Nobre.

Relacionado ainda com esta entidade, não 
queremos esquecer também os funcionários 
daquela instituição e que connosco 
colaboraram, muito especialmente os 
afectos ao Protocolo e Som.
O segundo agradecimento vai para os Fadistas 
e Clubes / Associações / Casas Regionais que 
representaram e se associaram à ACCL, os 
quais em conjunto tornaram possíveis quer as 
eliminatórias quer a Gala final.
Foram 23 Clubes que aderiram a esta festa do 
fado e 60 fadistas que se inscreveram, um 
recorde que esperamos na próxima edição 
seja ultrapassado.
Agradecimento especial ainda para os Clubes 
que nos abriram as portas, que tão bem nos 
acolheram e tornaram possível a realização 
das três eliminatórias, refiro-me à Sociedade 
Boa União, Ginásio do Alto Pina e Caselas 
Futebol Clube.



Até Quando!
AS COLETIVIDADES CONTINUAM A FECHAR

Albano Ginja

Continua a ser cada vez mais difícil morar em Lisboa, nos últimos anos assistimos a uma alteração profunda das 
dinâmicas habitacionais nas áreas metropolitanas do país.

O Novo Regime de Arrendamento promulgado em 2012 (Lei 
Cristas) veio liberalizar ainda mais o arrendamento, aumentar o 
poder dos senhorios, atualizar excessivamente as rendas e facilitar 
os despejos, levando à expulsão de muitos habitantes das áreas 
mais centrais da cidade, em conjunção com uma queda abruta da 
oferta e com um aumento exponencial dos valores para aquisição 
de casa própria, tornaram o acesso à habitação em Lisboa 
privilégio de poucos e direito praticamente inacessível às famílias 
portuguesas, levando ao encerramento de atividades económicas 
sociais e culturais.
Esta drástica subida dos valores do arrendamento de habitação 
tem levado à expulsão de população levando a um processo de 
gentrificação, associado e acelerado pelo pico de projeção 
internacional e por uma grande intensificação do turismo e do 
alojamento para fins turísticos que Lisboa atravessa, com 
consequente pressão e especulação fundiária e imobiliária.
Estas medidas vieram lapidar o Movimento Associativo Popular, a 
juntar a outras como o Estatuto do Dirigente Associativo (confuso 
no seu contexto), o IMI, água, luz, e outros bens essenciais taxados 
com IVA máximo (23%).
Temos de continuar a caminhar para que as Coletividades passem 
a ser vistas com uma mais-valia, cultural, social, recreativa e 
desportiva para as zonas onde estão inseridas, elas são 
constituídas por dirigentes voluntários e benévolos, sem fins 
lucrativos, substituindo em muito o papel do Estado!
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Tudo o que atrás está mencionado tem contribuído para o 
encerramento ou aviso de encerramento a curto prazo, de muitas 
Coletividades algumas delas centenárias.
É necessário renovar o Movimento Associativo com jovens 
dirigentes, mas medidas destas só os afastam cada vez mais, 
faltam incentivos, reconhecimento de quem tem esse poder e 
assim sendo vemos todos os dias algumas delas fecharem, 
mudarem de instalações cortando-lhes a sua raízes, ou mudando 
de instalações mas com condições financeiras incompatíveis, 
alguns casos uns mais antigos outros mais recentes:
• Grupo Recreativo Bem Intencionados;
• Sport Lisboa e Campolide;
• Associação do Bairro de Campolide;
• Grupo Desportivo "Lancias";
• Associação Recreativa Amigos do Paço do Lumiar;
• Academia Recreio Artístico;
• Sociedade Musical Ordem e Progresso;
• Grupo dos Cinco Reis;
• Mirantense Futebol Clube;
• Clube dos Sargentos da Força Aérea;
• Ateneu da Madre Deus;
• Ginásio do Alto do Pina.

Até Quando! Teremos que continuar a defender o Morar em 
Lisboa e Construir uma Lisboa de Todos! 

D
R



AGOSTO A DEZEMBRO 2019

ACCL EM MOVIMENTO

15 AGOSTO 2019
164º Aniversário da Academia Recreio Artístico (ARA), mais um 
ano passado e os associados e convidados encheram a sala da 
Academia onde saborearam um delicioso almoço, troca de 
lembranças e entrega de diplomas aos sócios com 10, 25 e 50 
anos de filiação.
João Carlos Roque apresentou mais uma grandiosa Tarde de 
Fados, onde a guitarra de Bruno Xaveiro e a viola de Ivan Cardoso 
acompanharam as vozes de Leonardo Pereira, Valéria de Carvalho, 
Miguel Candeias, Milene Sofia, Maria de Lurdes Braz, Elvira Igrejas, 
Sofia Glória, Vítor Miranda, Conceição Guadalupe etc; deliciando 
mais uma vez aqueles que encheram a bonita sala da Academia! 
Cantados os parabéns e partida do bolo de aniversário.

14 SETEMBRO 2019
Por iniciativa do Vice-Presidente da Direção da Casa do Concelho 
de Gouveia em consonância com os restantes elementos da 
direção foi decidido organizar uma sessão de reconhecimento, a 
Joaquim Cabral atual Presidente da Direção.
Joaquim Cabral, nos seus oitenta anos de vida e mais de 
cinquenta dedicado ao regionalismo e associativismo, tem feito 
da Casa do Concelho a "Embaixada" de Gouveia em Lisboa.
ACCL foi convidada a fazer parte da comissão permanente de tal 
iniciativa, o que muito nos honrou.

21 SETEMBRO 2019
Gala Comemorativa do 75º Aniversário do Vitória Clube de 
Lisboa, nesta gala foram entregues os galardões de ouro aos 
sócios com 50 anos de filiação e troféus de mérito a quem 
durante estes 75 anos ajudou a engrandecer o nome do 
Vitória.
A gala foi apresentada pelo ator e encenador Rui de Sá e pela atriz 
Ana Cardoso, as vozes de Clara Fernandes e Rui Silva 
acompanhadas ao piano pelo maestro Nuno Romero, deliciaram 
os associados e convidados que encheram por completo a sala de 
espetáculos.
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28 SETEMBRO 2019
Decorreu no restaurante o Mastro o jantar de encerramento do 
39º aniversário do Grupo Desportivo "Os Lancias".
O mesmo serviu para premiar associados, atletas, dirigentes e 
entidades, quer pela sua filiação, conquistas, ou que tenham 
estado ligadas á Coletividade para ajudar a mesma a crescer na 
procura dos objetivos a atingir!

29 SETEMBRO 2019
86º aniversário do Cruzeirense Atlético Clube, associados e 
convidados saborearam um delicioso almoço de convívio e 
confraternização, seguindo-se a troca de lembranças, premiando 
associados pela sua filiação, bem como entidades que têm 
contribuído para que a Coletividade possa continuar a caminhar 
em direção ao rumo traçado.

29 SETEMBRO 2019
5º Aniversário da Associação de Estilos de Vida Saudável (EVELX), 
feitas as honras da casa, procedeu-se à entrega de prémios 
anuais a dirigente, associado, treinador e atletas.
Foi servido um Porto de Honra a todos os presentes.

5 OUTUBRO 2019
XXV Festival de Folclore da Casa de Castro Daire, depois de um 
delicioso almoço de confraternização seguiu-se o desfile e 
apresentação do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa de 
Castro Daire, Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, 
Rancho Folclórico da Casa de Cinfães e Rancho Folclórico Flores 
da Beira de Lafões.
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10 OUTUBRO 2019
III Gala do Fado da Voz do Operário em parceria com a Musica 
Unida, sendo uma gala de caráter solidário com vista a angariação 
de fundos para fazer frente a obras e manutenção da grande 
instituição, no caso a renovação do Salão de Festas, serviu 
também para premiar artistas de reconhecido valor que, de uma 
forma ou outra, têm uma ligação íntima com a Voz do Operário e 
com o Fado.
Esta Gala premiou; Simone de Oliveira, Cidália Moreira, Rodrigo, 
Luísa Amaro, Carlos Manuel Proença, Clube Lisboa Amigos do 
Fado - CLAF, Esmeralda Amoedo, António Torre da Guia, Vítor 
Miranda, Ricardo Ribeiro, Soraia Cardoso, Luís Carlos e Paulo de 
Carvalho.
Foi também prestada homenagem a título póstuma ao jornalista 
e dirigente político Rúben de Carvalho.

11 OUTUBRO 2019
115º Aniversário da Sociedade Promotora de Educação Popular, 
como vem sendo habitual mais um ano e a Sociedade Promotora 
promoveu uma bela tarde de muita animação luz e som através 
das suas crianças, seus monitores e professores.
Foram entregues galardões que premiaram todos aqueles que ao 
longo do ano com o seu trabalho ou aproveitamento 
contribuíram para o prestigio da Coletividade.
Servido um beberete a todos os presentes, cantados os parabéns 
e partida do bolo de aniversário.

15 OUTUBRO 2019
No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de 
Lisboa
foram entregues os troféus aos vencedores das Marchas 
Populares 2019.
Foi anunciado o tema das Marchas Populares de 2020 "Amália 
Rodrigues", uma homenagem da cidade no ano em que se 
celebra o centenário da diva do fado. 

18 OUTUBRO 2019
Na Casa da Comarca de Arganil realizou-se o jantar da 42ª Corrida 
da Liberdade.
O mesmo serviu de convívio, balanço, agradecimento e 
reconhecimento para com as entidades e elementos que 
estiveram por trás da já grandiosa Corrida da Liberdade, única no 
género e moldes que existe na cidade de Lisboa e que ano após 
ano vem batendo o recorde de participantes.
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22 NOVEMBRO 2019
V Edição das Olisipiadas, o Salão Nobre dos Paços do Concelho da 
Câmara Municipal de Lisboa, encheu-se de atletas de palmo e 
meio para a entrega de prémios da V Edição Olisipiadas (jogos de 
Lisboa).
Depois de premiados os vencedores e participantes, foi 
anunciada a abertura de inscrições para a VI Edição. 

24 NOVEMBRO 2019
12º aniversário da Associação Casas Regionais em Lisboa, 
celebrado com um almoço de convívio e confraternização entre 
associadas, entidades convidadas, ao que não faltou uma tarde 
dançante para animar a passagem de uma dúzia de primaveras.

30 NOVEMBRO 2019
Sessão Solene Comemorativa de Encerramento do 47º 
aniversário dos Ingleses Futebol Clube, varias iniciativas tiveram 
lugar durante o mês de Novembro, jogos inter-sócios, 36º Prémio 
de Atletismo "Cândido de Oliveira", feita a entrega de emblemas 
aos associados com 10 e 25 anos de filiação, trofeus aos 
vencedores dos vários jogos de sala, sendo servido um beberete 
a todos os presentes.

1 DEZEMBRO 2019
Associação Desportiva "Os de Baba" levaram a efeito um Torneio 
de Futsal Feminino Solidário, recolha solidaria de pares de meias 
para serem entregues aos sem-abrigo, iniciativa em conjunto 
com a Comunidade Vida e Paz.
Torneio que teve com Patrono a jogador internacional de Futsal 
Janice Silva, equipas; Damaia Futsal, Valejas AC, União 
Mucifalense, União Progresso Venda Nova, Dragões Futsal C, e a 
equipa Futsal Feminino de Os de Baba.
Equipa vencedora Dragões FC que derrotou os de Baba.
Apoios da Junta de Freguesia do Beato, Associação das 
Coletividades do Concelho de Lisboa e Radio Visão Periférica.
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1 DEZEMBRO 2019
32º aniversário da Casa do Concelho de Castanheira de Pera, 
almoço de confraternização, troca de lembranças. animação com 
os acordeonistas conterrâneos, José Cláudio e Catarina Brilha 
que puseram toda a gente a dar um pé de dança.
Partida do bolo de aniversário.

1 DEZEMBRO 2019
Sessão Solene Comemorativa do 68º aniversário da Casa do 
Concelho de Gouveia, orador convidado, Prof. Pedro Carvalho.
Entrega dos diplomas de 25 e 50 anos de associado, seguiu-se um 
almoço de convívio e confraternização.
Integrado nas comemorações na manhã de 30 de Novembro 
realizou-se o Torneio de Futsal-Troféu António Ferreira de 
Almeida, com as equipas; Casa do Concelho de Gouveia, Casa do 
Concelho de Castro Daire e Associação Viver Campolide.
A parte da tarde foi preenchida com uma belíssima Tarde de 
Fados.

7 DEZEMBRO 2019
40º Aniversário do Centro de Atletismo das Galinheiras, almoço 
de convívio e confraternização, entrega de emblemas de 10 e 25 
anos de filiação e entrega das faixas aos atletas master, bem 
como aos atletas do ano Masculinos e Femininos.
Vários jogos tiveram lugar inseridos no aniversário; snooker, 
setas, do burro, bem como um torneio Internacional de 
chinquilho com a participação de um atleta Ucraniano.
O 40º GP de Atletismo das Galinheiras e o 26º GP de Marcha 
Atlética. 
As Comemorações encerraram com a tradicional tarde de Fados.

8 DEZEMBRO 2019
E porque é Natal a Sociedade Filarmónica União Capricho 
Olivalense quis 
deixar a sua mensagem Natalícia  através da sua Banda 
Filarmónica, sob a direção do Maestro Luís Ferreira.
Um salão muito bem composto por parte dos associados, amigos 
e convidados que certamente tiveram um Natal bastante mais 
recheado depois do magnífico concerto apresentado.
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11 DEZEMBRO 2019
Teve lugar o jantar de Natal da Associação das Coletividade do Concelho de Lisboa, para funcionários, colaboradores e representantes de 
entidades que têm contribuído para o crescimento e engrandecimento da Associação, foi feita a tradicional troca de lembranças e 
desejos de Boas Festas!

17 DEZEMBRO 2019
Assembleia Geral Ordinária da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa.
O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Vítor Agostinho abriu a sessão apresentando a Ordem de Trabalhos constituída de 2 pontos, 
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 e Vários.
Foi dada a palavra ao presidente da Direção; Pedro Franco que apresentou o Plano de Atividades, sendo depois dada a palavra à 
Tesoureira, Lídia Fontes para apresentação do Orçamento. 
Nos "Vários" o presidente da Direção deu algumas informações e respondeu às questões colocadas. 

22 DEZEMBRO 2019
18º aniversário Grupo de Pesca e Desporto de Santa Maria dos Olivais, entrega de trofeus aos muitos participantes na pesca desportiva 
ao longo da época de 2019.
Entrega do trofeu relativo ao 11º lugar conquistado pela Marcha dos Olivais.
A todos os associados e convidados foi servido um beberete e partida do bolo de aniversário.
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Hoje é dia de ser bom.
É dia de passar a mão pelo rosto das crianças,
de falar e de ouvir com mavioso tom,
de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças.
É dia de pensar nos outros – coitadinhos – nos que padecem,
de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria,
de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem,
de meditar sobre a nossa existência, tão efémera e tão séria.

Comove tanta fraternidade universal.
É só abrir o rádio e logo um coro de anjos,
como se de anjos fosse,
numa toada doce,
de violas e banjos,
entoa gravemente um hino ao Criador.
E mal se extinguem os clamores plangentes,
a voz do locutor
anuncia o melhor dos detergentes.

De novo a melopeia inunda a Terra e o Céu
e as vozes crescem num fervor patético.
(Vossa excelência verificou a hora exacta em que o Menino Jesus nasceu?)
Não seja estúpido! Compre imediatamente um relógio de pulso antimagnético.)
Torna-se difícil caminhar nas preciosas ruas.
Toda a gente acotovela, se multiplica em gestos esfuziante,
Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas
e fazem adeuses enluvados aos bons amigos que passam mais distante.

Nas lojas, na luxúria das montras e dos escaparates,
com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica,
cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilovates,
as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica.

Dia de Natal
Os olhos acorrem, num alvoroço liquefeito,
ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores.
E como se tudo aquilo nos dissesse directamente respeito,
como se o Céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores.

A oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento.
Adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrulhar-se no ar.
E a gente, mesmo sem querer, entra no estabelecimento
e compra – louvado seja o Senhor! – o que nunca tinha pensado comprar.

Mas a maior felicidade é a da gente pequena.
Naquela véspera santa
a sua comoção é tanta, tanta, tanta,
que nem dorme serena.
Cada menino abre um olhinho
na noite incerta
para ver se a aurora já está desperta.
De manhãzinha
salta da cama,
corre à cozinha em pijama.

Ah!!!!!!!

Na branda macieza
da matutina luz
aguarda-o a surpresa
do Menino Jesus.

Poema de António Gedeão

Associação das Colectividades 
do Concelho de Lisboa

Associação das Colectividades 
do Concelho de Lisboa

Feliz Natal e um Bom Ano NovoFeliz Natal e um Bom Ano Novo



Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa
R. Saraiva de Carvalho, 8-2º Esq. – 1250-243 Lisboa – Tel. e Fax: 211 993 916

e-mail: acconcelholisboa@gmail.com

www.accl.com.pt

INFO ACCL

QUOTIZAÇÃO

DIREITO E DEVERES ESTATUÁRIOS
QUOTA 2020 JÁ A PAGAMENTO

A QUOTA DE 2020 JÁ SE ENCONTRA  A PAGAMENTO!

Recordamos que algumas das associadas têm quotas em atraso

É um dever como associadas termos a quota em dia, só assim podemos eleger e ser eleitos e 
usufruir dos serviços que a Associação ou a Confederação no disponibiliza; Jurídicos; 

Contabilísticos; Direitos de Autor; Licença de Ruídos; etc.

Temos tido alguma dificuldade de cobrança porta a porta, podem liquidar a vossa quotização.

Solicitamos que a respetiva quota seja liquidada 
por Transferência Bancária para o NIB: 

0036  02649910  0005059  98

Devem de enviar o comprovativo indicando o nome da Coletividade ou solicitar algum 
esclarecimento para o mail: acconcelholisboa@gmail.com.

A ACCL saúda todas as colectividades 
pela passagem de mais um aniversário!ACCL

ASSOCIAÇAO COLECTIVIDADES 
CONCELHO LISBOA
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