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Destaque

Após dois anos
de interregno,
a ACCL reativou
este ano a Corrida
da Liberdade,
tendo sido
um sucesso
com grande
participação do
público, nesta que
foi a 43.ª edição.
Para além
da ACCL,
o evento conta
também com
a organização da
FCDL e da A25A,
em coorganização
com a CML,
contando ainda
com o apoio
de grande parte
das Juntas
de Freguesia
da cidade, da
CMO e da Junta
de Freguesia
da Pontinha
e Famões.
p. 6

Que venham
muitas mais décadas!

N

o passado dia 26 de
abril, a ACCL comemorou o seu 20.º aniversário na União das Associações
do Comércio e Serviços de Lisboa (UACS). Após duas décadas desafiantes e pautadas por
muito trabalho, o evento cele-

brou o associativismo bastante
presente na cidade de Lisboa.
Estiveram representadas diversas entidades e organismos,
como a Câmara Municipal de
Lisboa, a Federação Portuguesa de Futebol, a Confe-

deração das Coletividades, a
Federação das Coletividades
do Distrito de Lisboa, diversas
Juntas de Freguesia da cidade
de Lisboa, dirigentes associativos, entre muitos amigos da
ACCL. Agradecemos a todos
pela presença!

Conversa com o Associado

Boa-Hora
Futebol Clube
p. 6

Torneio de Ténis
de Mesa

A

p. 4

rúbrica “Conversa com
o Associado” desta edição entrevistou um clube com mais de cem anos de
história e muita atividade dentro e fora do Concelho de Lisboa: o Boa-Hora Futebol Clu-

be. Revisitamos, entre muitas
outras coisas, a história deste
coletivo, as atividades que têm
vindo a desenvolver e os esforços para contornar inúmeros
desafios.

Realizou-se, nos passados
dias 4 e 5 de junho, o 7.º
Torneio de Ténis de Mesa –
com a parceria da Junta de
Freguesia do Areeiro, com o
apoio da CML e sob a direção
técnica da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa.
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Editorial

T

erminado
o primeiro
semestre deste
ano, muito foi feito e
muito temos a agradecer a todas as
entidades públicas
e privadas que tanto
têm contribuído para o nosso sucesso.
Começamos janeiro com a Tomada de Posse dos Novos Órgãos da ACCL para o triénio
2022/2024, numa cerimónia que decorreu na
sede da União das Associações do Comércio e Serviços (UACS) e que contou com a
presença de representantes de coletividades
e casas regionais filiadas, das estruturas do
Movimento Associativo (FCDL e CPCCRD), da
FPF e AFL e, entre outros, autarcas.
Demos início às nossas inúmeras atividades,
muitas das quais aguardavam a melhoria da
situação pandémica pela qual ainda estamos
a atravessar – e sublinho o facto da Pandemia
COVID-19 ainda não ter acabado, com novos
casos a surgirem todos os dias, por todo o
mundo.

Demos continuidade a projetos de grande dimensão e que englobam um elevado número
de entidades, associações e de público, como
a Corrida da Liberdade que concluiu com sucesso e com grande adesão do público a sua
43.ª Edição.
Depois de um interregno de dois anos, a bola
voltou a rolar nos pavilhões da cidade de Lisboa, com a 5.ª Edição do Torneio de FUTSAL,
que estará a decorrer até ao dia 3 de julho. Têm
estado em competição 32 clubes, num torneio
que cimenta protagonismo e valor acrescen-

02

LISBOA ASSOCIATIVA

tado ao desporto lisboeta, organizado pela
ACCL e com o alto patrocínio do município.
Realizamos, nos passados dias 4 e 5 de junho,
o 7.º Torneio de Ténis de Mesa – com a parceria da Junta de Freguesia do Areeiro, com
o apoio da CML e sob a direção técnica da
Associação de Ténis de Mesa de Lisboa. Para
além de uma excelente jornada de convívio, a
competitividade do torneio foi bastante elevada, o que permitiu aos atletas federados um
excelente treino em competição e aos não
federados a oportunidade de competir com
atletas.
Entre muitas outras atividades, destaco também que este foi um ano marcante para a
associação: celebrámos, no passado dia 26
de abril, o nosso vigésimo aniversário numa
cerimónia que contou com a presença de vários convidados importantes para o movimento associativo da cidade, também na sede
da UACS, pelo que aproveito para agradecer
mais uma vez à Dra. Carla Salsinha pela disponibilização do espaço.
Para o semestre que segue temos já outro leque de atividades e de ações que se avizinham
e que muito em breve divulgaremos, estando
certo de que poderei contar com a presença, participação e apoio de todos os que nos
têm acompanhado durante todos estes anos.
Também não posso deixar de lamentar que a
terrível situação de guerra pela qual a Europa
tem vindo a passar ainda não esteja resolvida e espero que possamos, juntos, encontrar
soluções que nos guiem em direção à paz e à
solidariedade entre todos.

Pedro Franco
Presidente da ACCL

TESTEMUNHO

Mensagem do Vereador
da Cultura do Município
de Lisboa, Dr. Diogo
Moura à ACCL

O

APÓS DOIS ANOS DE PAUSA E ADIAMENTOS
É TEMPO DE REGRESSARMOS, COM A DEVIDA
PRECAUÇÃO E EM SEGURANÇA, A UMA CERTA
NORMALIDADE, ONDE AS EXPRESSÕES
DE ALEGRIA E UMA ESPERANÇA ACRESCIDA
SÃO TÓNICAS DOMINANTES.

Município tomou a decisão de retomar as Marchas Populares, bem com as Festas de Lisboa,
com programação cultural diversificada, com
arraiais e festas onde reinam a sardinha assada,
os manjericos com as suas quadras e muita animação, numa
dinâmica que tem lugar um pouco por toda a cidade, em particular nos bairros históricos e populares.

Lisboa deve ser o equilíbrio entre Tradição e Inovação, Preservação e Criação, salutar convivência entre culturas e expressão plural das comunidades, das respetivas associações
e coletividades que fazem a grande comunidade que é Lisboa, muito mais do que a soma das partes. É esta Lisboa que
queremos que se afirme cada vez mais e cada vez melhor. As
Festas da Cidade em 2022 serão um espelho disso mesmo.

Na cidade, as coletividades de Lisboa têm um importante papel cultural e social, junto de diversas gerações, de miúdos a
graúdos, que devem ser valorizadas e que contribuem para a
riqueza da pluralidade que faz de Lisboa uma cidade única no
mundo.

Amália, cujo centenário teve lugar em 2020 e tema recuperado
para este ano de 2022, escreveu e cantou: “Cheira bem, cheira
a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa”. O Município faz suas
as palavras de Amália e tudo fará para que seja uma cidade
construída com todos e para todos. Para a concretização perene dessa missão, enquanto parte do tecido vital de Lisboa,
contamos com a dedicação e o empenho da ACCL e das coletividades de Lisboa.

O reconhecimento municipal, merecido de resto, do Movimento Associativo Popular e da sua relevância na melhoria da
qualidade de vida da comunidade, através da promoção cultural, recreativa e desportiva, com as sociedades filarmónicas,
grupos de teatro de amadores, grupos corais/orfeões, clubes
desportivos e ainda associações humanitárias de bombeiros,
instituições particulares de solidariedade social e associações
de moradores.

Vivam as Coletividades! Viva, sempre, Lisboa!
Diogo Moura
Vereador da Cultura
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ENTREVISTA
Conversa com o Associado

BOA-HORA
FUTEBOL
CLUBE
José Ramos



O

Presidente da Direção

Boa-Hora Futebol Clube é um
dos mais antigos clubes de
Portugal em pleno funcionamento. Pode contar-nos um
pouco da história deste espaço tão versátil e aberto a iniciativas desportivas?
É uma história rica e longa, mas vou tentar resumir.
Entre 1913 e 1914 um grupo de rapazes adeptos do
futebol, que se juntavam nas imediações da Boa-Hora na freguesia da Ajuda, idealizavam formar uma
equipa de futebol que mais tarde levasse à criação de
um clube desportivo no próprio bairro.
Como se tratava de rapazes muito jovens, na maioria
com idade para prestar o serviço militar, foram, entretanto, incorporados e pouco tempo depois integrados
num contingente de tropas para combater na I Guerra
Mundial. Por esse motivo, só em 13 de julho de 1918
após o seu regresso e reencontro, se formalizou a tão
ambicionada ideia do nascimento desse clube.
A Assembleia Geral Ordinária que deu lugar à primeira
ata, realizou-se no dia 23 de novembro de 1918 e foi
efetuada em casa do associado Jorge Mendes Loureiro (sócio n.º 1), residente na Calçada da Boa-Hora,
em que estiveram presentes 22 associados, número
suficiente para que entre si formasse duas equipas e
assim pudessem treinar e jogar futebol. Esta ideia partiu dos dois primeiros sócios mencionados no respetivo “registo”, Jorge Mendes Loureiro e Vicente Seabra.

“É muito complicado termos de
investir dinheiro nosso, dos nossos
próprios bolsos, para mantermos
as atividades deste importante
clube para a cidade.”
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Desde então, e há uns anos, o Boa-Hora FC foi considerada
Instituição de Utilidade Pública pelo Decreto-Lei 460/77, tendo-lhe sido atribuída uma Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro
a 6 de Abril de 1993.
Quais as atividades que desenvolvem e com que entidades
têm protocolos?
As modalidades praticadas no clube são: andebol, ténis de mesa,
ténis, musculação, cross FIT, artes marciais, cicloturismo e dança.
Em termos de protocolos, temos um com o município, com a
Junta de Freguesia de Alcântara e com o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude. Estes protocolos concretizam-se através de pequenos apoios financeiros. Neste momento
sentimos uma pressão muito grande pela falta de verbas porque um subsídio da Junta de Freguesia que deveria ter chegado no mês de janeiro continua atrasado porque a própria junta
também não recebe da Câmara Municipal. É muito complicado
termos de investir dinheiro nosso, dos nossos próprios bolsos,
para mantermos as atividades deste importante clube para a
cidade. Principalmente com os constantes aumentos na água,
na luz e no gás que nos são essenciais.

Quantos são e quais os perfis dos sócios da academia?
Temos cerca de 200 sócios. No que diz respeito ao perfil, podemos dizer que muitos dos sócios mais antigos já não têm comparecido, dando lugar aos mais jovens – sobretudo rapazes. Quando tínhamos a piscina a funcionar, contudo, o clube contava com
a inscrição de centenas de pessoas.
Como caracteriza o envolvimento do BHFC com a comunidade lisboeta?
O nosso envolvimento com a comunidade lisboeta foi sempre
marcante e tem vindo a crescer com o tempo, em especial com
a comunidade de Alcântara e da Ajuda. Muitas vezes existem
cedências de ambas as partes, sendo que sempre que é preciso, disponibilizamos as nossas instalações para eventos que
não sejam necessariamente nossos.
Neste momento também temos um espaço dedicado a um
grupo de jovens do Afeganistão que os recebe duas vezes por
semana para praticar futsal. Existe, portanto, um grande intercâmbio e envolvimento com a comunidade local e não local.
Existem certamente algumas curiosidades que poucos conhecem sobre a história do clube. Quer contar-nos algumas delas?
Uma das curiosidades, ou talvez factos interessantes que posso referir, é que por este clube já passaram muitas pessoas conhecidas e figuras importantes da nossa cultura.
O apresentador Fernando Mendes, o jornalista Fernando Correia, o cantor Quim Barreiros, o produtor de vídeo Tiago Gonçalves e o artista Pariz One são apenas alguns dos muitos nomes.
Sabemos que as coletividades em Portugal têm passado por
anos muito complicados. O que têm feito para contornar estes desafios e como preveem que seja o futuro do BHFC?
Se isto continuar assim, o futuro do Boa-Hora FC não é bom, se
é que podemos dizer que haverá futuro.

“A ACCL é um importante parceiro
de toda uma vida. É uma presença
estratégica e temos uma ótima
relação com a associação.”
Neste momento estamos a incrementar as atividades – o Ténis de Mesa é uma grande potência a
nível nacional, até porque temos muitos campeões
– e nós queremos avançar, mas sem dinheiro, é totalmente impossível. Pela primeira vez na história do
clube, a equipa de juniores de andebol foi aprovada
para ir à final nacional (e eliminámos aqui o Sporting, devo mencionar), e apesar de estarmos infinitamente contentes, com os jogos que se seguem,
surgem também inúmeros custos que o Boa-Hora
terá de suprir (transporte, alojamento, alimentação,
etc.). Faremos os impossíveis, como sempre, para
que a nossa equipa compareça na final, mas há que
dizer que atualmente a questão financeira tem sido
mesmo muito complicada para nós.
E de que forma tem a ACCL contribuído para o
vosso desenvolvimento?
A ACCL é um importante parceiro de toda uma vida.
É uma presença estratégica e temos uma ótima relação com a associação – o atual Presidente Pedro
Franco representa precisamente o BHFC. De uma
forma geral, sabemos que estamos aqui uns para
os outros, sempre que precisarmos.
Gostaria de acrescentar mais algum elemento
que considerem importante?
Sim! Gostaria de acrescentar que o associativismo é muito importante para a nossa sociedade e
gostava que estas dificuldades financeiras e não
financeiras fossem rapidamente ultrapassadas, de
forma a garantirmos que os clubes, associações e
coletivos de Lisboa não fechem as portas.
Os apoios têm um papel fundamental para a continuação da nossa atividade e, mais importante, contribuem para que o associativismo tenha, de facto,
um impacto positivo na vida de toda a nossa população, em especial dos mais jovens.
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DESPORTO

COMPETIÇÃO

Concluída mais
uma edição da
“Corrida da Liberdade”

Pavilhão do Casal
Vistoso recebeu torneio
de Ténis de Mesa

APÓS DOIS ANOS DE INTERREGNO, A ACCL
REATIVOU ESTE ANO A CORRIDA DA LIBERDADE,
TENDO SIDO UM SUCESSO COM GRANDE
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO, NESTA QUE
FOI A 43.ª EDIÇÃO.

R

ecebemos todos aqueles
que mantêm e querem
vivos os ideias de Abril,
nesta grande e já muito
conhecida corrida da cidade de Lisboa que, para além da ACCL, tem
como principais organizadores a Federação das Colectividades de Cultu-

ra, Recreio e Desporto do Distrito de
Lisboa e a Associação 25 de Abril.
A corrida esteve aberta a toda a população, incluindo a pessoas que pratiquem Desporto Adaptado, pelo que
agradecemos a participação de todos
os que estiveram presentes.

ENCONTRO CULTURAL

Quinta das conchas acolheu
encontro de regionalismo

Nos passados dias 25 e 26 de
junho, realizou-se um Encontro
Cultural sobre o Regionalismo em
Lisboa.
Durante o respetivo fim de semana, a Quinta das Conchas, ao Lumiar, foi palco deste evento realizado pela ACCL, a ACRL e a EGEAC,
com o apoio da Junta de Freguesia
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do Lumiar. O programa incluiu a
atuação de ranchos folclóricos, entre outros agrupamentos musicais,
sendo que no final de cada dia decorreram sessões de fado.
Diversas casas regionais, representantes de muitas regiões do
país, tiveram stands no evento,
com os mais variados produtos.

Nos passados dias 4 e 5 de junho, a ACCL,
em parceria com a Junta de Freguesia do
Areeiro, com apoio da Câmara Municipal de
Lisboa e sob direção técnica e operacional
da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa,
realizou o 7.º Torneio de Ténis de Mesa, no
qual participaram cerca de 400 atletas, federados e não federados.
O evento decorreu no Pavilhão do Complexo Desportivo do Casal Vistoso e a atividade esteve também aberta a pessoas que, a
título individual, quiseram participar. Como
convidada, esteve presente a FPTM - Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, através
do Departamento de Para Ténis de Mesa,
para atletas das seguintes classes: I -V (cadeiras de rodas), VI – X (de Pé) e XI (deficiência intelectual, e síndrome de down).
Para além de uma excelente jornada de
convívio, a competitividade do torneio foi
bastante elevada, o que permitiu aos atletas
federados um excelente treino em competição e aos não federados a oportunidade de
competir com atletas.
A ACCL agradece a participação de todos
os atletas, treinadores e respetivos clubes.
Agradece também todos os seus parceiros de organização, que permitem que esta
atividade seja sempre possível, abrigando
novas perspetivas de futuro para o Ténis de
Mesa na nossa cidade.
Os vencedores dos diversos escalões em
competição poderão ser consultados nos
nossos meios de comunicação digital (Site
e Facebook).

AS COLETIVIDADES!
COMEMORAÇÃO

Estamos de volta e com mais força!

A

pós mais de dois anos de
pandemia, seguidos de uma
paragem forçada, eis que a
primavera rejuvenesceu novamente a Sociedade Filarmónica União
Capricho Olivalense (SFUCO), que realizou, no passado dia 10 de abril, o “Concerto de Primavera”.

rabéns a mais um ano de vida desta tão
importante coletividade.
Várias iniciativas têm vindo a ser desenvolvidas, tendo como evento final uma
grande Sessão Solene Comemorativa.

A Orquestra Juvenil e a Banda Filarmónica da SFUCO, dirigidas pelo
Maestro Luís Ferreira, espalharam o
perfume a todos aqueles que vieram
dar as boas a uma das mais bonitas
épocas do ano.

a entrega de emblemas aos associados
com 25 anos de filiação. Seguiu-se uma
parte musical com o quinteto de música
clássica da Banda da Armada e do Coro
Polifónico do CSA.
No passado dia 1 de junho, a Sociedade
Musical Ordem e Progresso (SMOP), celebrou o seu 124.º aniversário.
Estiveram presentes o poder autárquico local e a Associação Concelhia, que
puderam testemunhar, através da intervenção do Presidente da Direção, as dificuldades que a coletividade continua a
ultrapassar para manter-se em atividade.
O evento terminou com um pequeno concerto de um jovem trio de música jazz.

O Clube do Sargento da Armada comemorou, no passado dia 7 de maio, o 47.º
aniversário da sua fundação e o 38.º aniversário da Delegação no Feijó. Os muitos associados, amigos e convidados
encheram o magnifico salão de festas.

A 1 de maio, na sessão de abertura das
comemorações do 87.º aniversário do
Mirantense FC, muitos amigos, associados e convidados quiseram dar os pa-

De destacar o representante de Sua Exa.
O Almirante CEMA, as três associações
de militares AOFA, ANS e AP, representantes do poder autárquico local, bem
como coletividades vizinhas e amigas.
Após as intervenções do presidente da
direção e de alguns convidados, foi feita
ACCL | ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LISBOA
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E AS CASAS REGIONAIS?
Associativismo e regionalismo “saíram” à rua,
numa grande festa popular

D

epois de dois anos de interregno, devido à
pandemia COVID-19, nos passados dias 27,
28 e 29 de maio realizou-se, na Alameda Afonso Henriques, o 6.º Encontro do Associativismo e
Regionalismo. Aguardadas com enorme expetativa
por parte do tecido associativo da capital do país, as
Festas da Alameda regressaram em boa hora.
Este certame, que envolveu na sua organização, para

INSTITUTO S. DE AGRONOMIA

Mercado biológico
com produtos
regionais

N

o passado dia 21 de maio, realizou-se no
Instituto Superior de Agronomia um mercado biológico. Organizado pela associação de
estudantes do ISA, a ACCL participou como
entidade convidada e colaborante, tendo proporcionado a algumas associadas regionalistas a divulgação
dos seus produtos endógenos e dos seus concelhos.
Para além de três bancas ocupadas pelas Casas de
Concelho de Ferreira do Zêzere, Alvaiázere e Gouveia,
atuaram ainda o grupo “Os Serranitos” da Casa do
Concelho de Pampilhosa da Serra e o Grupo de Cantares de Santa Engrácia. A ACCL colaborou ainda com
a presença dos Jogos Tradicionais que fizeram sucesso junto dos universitários.
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além da ACCL e da ACRL – Associação das Casas
Regionais de Lisboa, a EGEAC, a Câmara Municipal
de Lisboa e as Juntas de Freguesia do Areeiro, de
Arroios e da Penha de França, também contou com a
participação de um grande número de Casas Regionais e Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio
que responderam afirmativamente ao convite lançado, quer através dos stands onde mostraram ou um
pouco da sua região, ou parte da sua atividade.
Não faltaram os Jogos Tradicionais que deliciaram
os mais novos. O público, razão última desta organização, acedeu em grande número, trazendo à festa
o colorido que só ele pode dar.
A ACCL, pela sua parte, agradece o empenho de todos os envolvidos para que o evento tenha registado o
sucesso que cremos ser unanimemente reconhecido.

CASA REGIONAL FERREIRA DO ZÊZERE

85 anos
de atividade!

A

Casa Regional de Ferreira do Zêzere comemorou, no passado dia 15 de maio, a passagem do seu 85.º aniversário. Regionalistas
juntaram-se à comemoração desta efeméride na sede da Casa Regional para mais uma grande
festa e confraternização.
Várias Casas regionais em Lisboa estiveram presentes, para além de entidades como a Câmara Municipal
de Ferreira do Zêzere, na pessoa do Sr. Presidente,
representantes da Câmara Municipal de Lisboa, da
Junta de Freguesia de Arroios, João Costa, da ACRL,
Elísio Chaves e, em representação da ACCL, esteve
Artur Botão, elemento da Direção. Após dois anos de
pandemia e privação do convívio entre regionalistas,
este foi um almoço de revigoração para todos.

SAUDAÇÃO

Madragoa é Rainha das Marchas 2022!

A ACCL ENDEREÇA OS MAIS CALOROSOS VOTOS DE PARABÉNS AO ESPERANÇA
ATLÉTICO CLUBE, COLETIVIDADE ORGANIZADORA DA MARCHA DA MADRAGOA,
À JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA, PELO APOIO CONCEDIDO A ESTA MARCHA
DO SEU TERRITÓRIO E A TODOS OS ENVOLVIDOS NA SUA PRODUÇÃO.

E

stão também de parabéns, as restantes Marchas
que participaram nos concursos, pelo magnifico espetáculo proporcionado e que é, em si, um ex-libris
da nossa Cidade de Lisboa.

Finalmente, um agradecimento à EGEAC e à Câmara Municipal
de Lisboa pelo empenho colocado no regresso do Concurso
de Marchas Populares de Lisboa já em 2022, que compreende

todos aqueles que trabalharam para que este evento pudesse
alcançar o sucesso que se verificou.
A ACCL, para além da participação do seu Presidente da Direção, Pedro Franco, como Presidente do Júri do Concurso, esteve também representada pelas muitas Colectividades – suas
filiadas – que organizaram muitas das Marchas a Concurso.
Vivam as Marchas de Lisboa!

USUFRUA DE TODOS OS INÚMEROS BENEFÍCIOS QUE A ACCL
E A CONFEDERAÇÃO TÊM PARA OFERECER!
(JURÍDICOS, CONTABILÍSTICOS, ETC.)

Para tal, relembramos que todas as nossas associadas têm o dever
de manter o pagamento das quotas anuais em dia.
Regularize a sua situação por transferência bancária, para o NIB:
0036 02649910 0005059 98
Após o ato de transferência, deverão enviar o respetivo comprovativo para o e-mail
acconcelholisboa@gmail.com, indicando o nome da coletividade.
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