
Destaque

Nascido em 2017, 
o Torneio de 
Futsal da Cidade 
de Lisboa entrou 
na sua 5.ª edição 
no final deste  
mês de março.
Em competição 
estarão 32 clubes, 
num evento 
organizado  
pela ACCL  
e que conta com 
o apoio e grande 
patrocínio do 
município, tendo 
como parceiros 
a Federação 
Portuguesa 
de Futebol, a 
Associação de 
Futebol de Lisboa 
e a Associação 
Portuguesa de 
Árbitros.
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DISTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL

No próximo dia 26 de abril a 
ACCL irá comemorar o seu 
20.º aniversário. Após duas 
décadas desafiantes e pau-
tadas por muito trabalho, o 
evento visa também celebrar 
o associativismo bastante 
presente na cidade de Lisboa. 

Duas décadas 
de ACCL
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2002–2022 

Em 2022 comemoramos 
a 43.ª Corrida da Liber-
dade. Como habitual, 

no próximo dia 25 de abril a 
Praça dos Restauradores será 
o ponto de chegada de todas 
as provas programadas para 
esta edição, recebendo todos 

aqueles que mantêm e querem 
vivos os ideais de Abril.

A ACCL, em conjunto com a 
Federação das Colectividades 
de Cultura, Recreio e Desporto 
do Distrito de Lisboa e com a 
Associação 25 de Abril, estará 

a receber as inscrições até ao 
dia 18 de abril de 2022 através 
do seu site (www.accl.com.pt). 

A corrida está aberta a toda 
a população, incluindo a pes-
soas que pratiquem Desporto 
Adaptado. Participe!

N esta nossa 1.ª edição 
da rúbrica “Conversa 
com o Associado”, es-

tivemos à conversa com a mais 
antiga associação da capital e 
primeira associada da ACCL: a 
Academia de Recreio Artístico. 

Revisitamos, entre muitas ou-
tras coisas, a história deste im-
portante coletivo, as atividades 
que têm vindo a desenvolver e 
os esforços para contornar inú-
meros desafios. Afinal, já são 
166 anos de muita história.

Academia 
de Recreio Artístico
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E xist imos 
há vinte 
anos e há 
vinte anos 

que temos o prazer 
de vos ter ao nosso 
lado, nesta grande e 
bonita caminhada.

Nesta data especial, recordamos que no dia 
26 de abril de 2002 era constituída a Asso-
ciação das Colectividades do Concelho de 
Lisboa. A sua fundação surge no seguimento 
de inúmeras reuniões destinadas à descen-
tralização do associativismo nas vertentes 
culturais, desportivas e recreativas, que tive-
ram como principal objetivo criar uma estru-
tura que possibilitasse a cooperação regular 
e continuada entre as várias coletividades do 
concelho de Lisboa.

Como resultado destas reuniões, foi estabele-
cida uma comissão de 31 coletividades, que 
aprovaram as bases estatutárias e elegeram 
uma Comissão Instaladora formada pelos se-
guintes clubes e associações: o Ginásio do 
Alto Pina, o Grupo Sportivo Adicense, a Socie-
dade de Instrução e Beneficência “A Voz do 
Operário”, a Associação Pró-Infância da Mou-
raria e o Sport Lisboa e Lapa.

Duas desafiantes décadas após a sua criação, 
a ACCL tem conseguido prosseguir com a sua 
missão de reconhecer e valorizar o Movimento 

Associativo Popular (MAP), representando-o 
no diálogo com os poderes instituídos e con-
tribuindo para a formação dos dirigentes asso-
ciativos e a qualificação das associações.

Para este triénio, ambicionamos, entre outras 
coisas, aumentar e melhorar o nosso contac-
to e intervenção junto aos nossos associados, 
assim como continuar a elaborar ações e ativi-
dades imprescindíveis para a vida associativa 
da capital. E estes objetivos só continuarão a 
ser possíveis graças às parcerias que temos 
vindo a estabelecer com a Câmara Municipal 
de Lisboa, as Juntas de Freguesia da cidade, a 
Federação Distrital, a Confederação Nacional, 
a ACRL e outras entidades, grupos e escolas 
que aproveito para agradecer.

E apesar dos inúmeros desafios trazidos pe-
las crises económicas dos últimos anos, pela 
pandemia e, mais recentemente pela lamen-
tável situação de guerra que vive a Europa, 
o associativismo popular tem vindo a dar um 
contributo muito importante para a vida social 
dos lisboetas e de quem por Lisboa passa – 
sendo por isso um dos pilares fundadores da 
sociedade contemporânea que deve manter-
-se protegido e valorizado. 

Da nossa parte, podem continuar a contar 
com o que for possível para alcançarmos, jun-
tos, este grande objetivo que é nutrir e deixar 
vivo o associativismo em tempos desafiantes 
e hostis.
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Em 2003, a Assembleia da Repú-
blica aprovou a lei que instituía o 
dia 31 de maio como o Dia Nacio-
nal das Coletividades. 

Esta significativa  decisão resul-
tou de importantes eventos para a 
vida associativa de Portugal – mais 
especificamente o Congresso da 
Federação Distrital das Socieda-
des de Educação e Recreio que 
decorreu nos dias 31 de maio e 1, 

2 e 3 de junho de 1924. Mais tar-
de, em 2003, o Congresso Nacio-
nal de Coletividades constituiu-se 
formalmente como Confederação 
Portuguesa das Colectividades de 
Cultura, Recreio e Desporto. 

Foi então publicada, a 22 de agos-
to daquele ano, a lei 34/2003 que 
visava o reconhecimento e a valo-
rização do movimento associativo 
popular.

A cerimónia decorrerá na 
sede da UACS (União de 
Associações do Comér-
cio e Serviços) às 18h30 

e contará com a presença de vários 
convidados importantes para o movi-
mento associativo da cidade. E para 

além da celebração de duas décadas 
de muito trabalho em prol do associa-
tivismo lisboeta, este evento também 
visa enaltecer todos os que de algu-
ma forma apoiaram o crescimento da 
ACCL e o cumprimento da sua missão 
ao longo dos anos.

FESTIVIDADE

ACCL comemora 
vigésimo aniversário

31 DE MAIO É O DIA NACIONAL 
DAS COLETIVIDADES!

SABIA QUE… 

Novos órgãos tomaram 
posse em janeiro

No passado dia 27 de janeiro, decorreu na 
sede da União das Associações do Comér-
cio e Serviços (UACS) a cerimónia de to-
mada de posse dos corpos sociais para o 
triénio 2022/2024.

Para além dos novos dirigentes, marcaram 
presença no evento representantes de co-
letividades e casas regionais filiadas, das 
estruturas do Movimento Associativo (FCDL 
e CPCCRD), da FPF e AFL e, entre outros, 
autarcas.

Discursaram o Presidente recém-empossa-
do, Pedro Franco, assim como a mandatária 
da Lista – e anfitriã do evento, na qualidade 
de Presidente da UACS – Dra. Carla Salsi-
nha. Nos discursos, foram apontados os 
principais desafios ao desenvolvimento do 
associativismo na cidade, a sua importância 
e os planos de ação para o mandato.

Ficou da parte dos corpos sociais eleitos o 
compromisso de realização de trabalho em-
penhado em prol do associativismo lisboeta 
e de reforço do papel da ACCL na vida da 
Cidade de Lisboa.

O evento foi também animado por um grupo 
de bailarinas orientadas pela Prof. Fernanda 
Martins, do Colégio S. Miguel Arcanjo. No 
final da cerimónia, a grande fadista Maria 
Mendes brindou a todos com um magnífico 
fado cantado à capela, tendo encantado to-
dos os presentes.

A ACCL deixa aqui o seu especial agradeci-
mento à União das Associações do Comércio 
e Serviços, em particular à Dra. Carla Salsi-
nha, pela cedência das excelentes instalações 
de que dispõe para acolher esta cerimónia de 
Tomada de Posse, tendo ficado também ex-
pressa a total disponibilidade da UACS para 
futuras colaborações com a ACCL.

APÓS DUAS DÉCADAS DESAFIANTES E PAUTADAS 
POR MUITO TRABALHO, A ACCL IRÁ COMEMORAR  
O SEU 20.º ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL.
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Quais as atividades que têm vindo a desenvolver?
Para além de organizarmos a Marcha Popular da Baixa, tam-
bém temos vindo a desenvolver sessões de fado e algumas 
atividades lúdicas e desportivas, como jogos de mesa, futsal, 
zumba, capoeira e tango.

Quantos são e quais os perfis dos sócios da academia?
Temos hoje algumas centenas de sócios. No que diz respeito 
ao perfil, podemos dizer que existem dois grandes grupos: os 
que residem na Baixa e os que residem em bairros circundantes 
(sendo possível verificar que muitos dos sócios que foram morar 
para os arredores de Lisboa optaram por dar continuidade à sua 
filiação). Para além desses, damos destaque ao facto de muitos 
dos nossos sócios trabalharem no comércio e na hotelaria. 

AA Academia de Recreio Artístico 
(ARA) é uma das mais antigas co-
letividades de Portugal em pleno 
funcionamento. Pode contar-nos 
um pouco da história deste espa-
ço tão versátil e aberto a iniciati-

vas culturais?
A Academia de Recreio Artístico foi fundada pelo 
grande ator António Pedro que, em conjunto com 
outras duas figuras menos conhecidas do grande 
público, ousaram criar uma instituição vocacionada 
para as artes, para a cultura, para o recreio e para a 
sã convivência entre os seus associados.
Ao longo dos seus 166 anos de história, e para além 
de executar iniciativas próprias, a ARA esteve sem-
pre aberta a iniciativas externas que lhe foram sendo 
propostas. Mantemos uma ligação próxima à socie-
dade civil, por intermédio de muitas parcerias com 
outros agentes.
Durante toda a sua história, foram inúmeros os no-
mes que atuaram no seu salão. Nomes esses im-
portantíssimos para as nossas artes: Lucília Simões, 
Chaby Pinheiro, Samuel Dinis, entre muitos outros. 
Nesta casa deliciaram-se muitas gerações com di-
versos espetáculos de teatro, cinema, fado, poesia, 
saraus, conferências, lançamento de livros, bailes 
temáticos, partidas de futebol, ginástica, boxe, festi-
vais, excursões, ciclismo e cicloturismo – para além, 
claro, das anuais celebrações de Natal, de aniversá-
rio, de Carnaval e de fim de ano.

ENTREVISTA

“O nosso envolvimento com a comunidade 
lisboeta foi sempre marcante e tem vindo  
a crescer com o tempo.”

“Ao longo dos seus 166 anos de 
história, e para além de executar 
iniciativas próprias, a ARA esteve 
sempre aberta a iniciativas externas 
que lhe foram sendo propostas.”

ACADEMIA 
DE RECREIO 

ARTÍSTICO 
| ARA

Dr. Armando Oliveira  
    Presidente da direção da ARA
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so desenvolvimento, mercê do apoio e das orienta-
ções que nos presta.

Gostariam de acrescentar mais algum elemento 
que considerem importante?
Neste momento, e a propósito da nova Lei do Ar-
rendamento, encetamos a luta pela manutenção 
da nossa sede – onde nos encontramos há mais 
de 100 anos – e que a Senhoria quer que lhe seja 
devolvida. Aguardamos que o Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa nos receba.
Não podemos também deixar de expressar a im-
portância dos apoios logísticos e financeiros (pro-
venientes de protocolos) que a Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior nos tem vindo a prestar e que 
muito agradecemos.

Como caracteriza o envolvimento da ARA com a comunida-
de lisboeta?
O nosso envolvimento com a comunidade lisboeta foi sempre 
marcante e tem vindo a crescer com o tempo. Para além de par-
ticipamos em vários eventos não organizados diretamente por 
nós (como eventos de outras associações e da própria Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior), realçamos os momentos de 
almoços e jantares nos quais recebemos os trabalhadores do 
comércio que connosco passam as suas horas de intervalo e os 
trabalhadores da hotelaria que connosco passam os intervalos 
da parte da tarde/noite.

Existem certamente algumas curiosidades que poucos co-
nhecem sobre a história da academia. Quer contar-nos al-
gumas delas?
Pouca gente sabe, mas tanto os saraus da academia – conhe-
cidíssimos no início do Século XX – como os ensaios da banda 
da Carris, tiveram lugar nas nossas instalações.

Sabemos que as coletividades em Portugal têm passado 
por anos muito complicados. O que têm feito para contor-
nar estes desafios e como preveem que seja o futuro da 
ARA?
Para contornar dificuldades, só temos uma receita e alguns in-
gredientes: muito trabalho, serviço à comunidade, contenção 
absoluta de despesas e “invenção” de receitas por mais pe-
quenas que possam ser. Alvitramos que o futuro será cada mais 
difícil, mas acreditamos que a nossa teimosia e o nosso volun-
tarismo não deixarão morrer a Academia.

E de que forma tem a ACCL contribuído para o vosso de-
senvolvimento?
A ACCL é um inestimável parceiro de toda uma vida, sendo pre-
sença constante e estrategicamente indispensável para o nos-

“Alvitramos que o futuro será cada mais  
difícil, mas (...) a nossa teimosia e o nosso 
voluntarismo não deixarão morrer a Academia.”

“Para contornar dificuldades, 
só temos uma receita: (...) muito 
trabalho, serviço à comunidade, 
contenção absoluta de despesas 
e “invenção” de receitas por mais 
pequenas que possam ser.”

05ACCL | ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LISBOA



LISBOA ASSOCIATIVA06

M uitos associados e ami-
gos da Voz quiseram par-
tilhar este dia de grande 
simbolismo. 

Estiveram representadas personalidades 
do Poder Autárquico de Lisboa, de Al-

mada e do Barreiro, assim como do Mo-
vimento Associativo, da Confederação 
Portuguesa das Coletividades de Cultura 
Recreio e Desporto, da Federação Distri-
tal e da Associação Concelhia, para além 
de muitas coletividades amigas. 

À semelhança de outros anos, foi home-
nageada uma figura que se tivesse desta-
cado positivamente, tendo sido celebra-
do o trabalho da ativista Marília Valverde 
Cabral, dirigente da União de Resistentes 
Antifascistas Portugueses (URAP). 

COMEMORAÇÃO 

A Voz do Operário 
comemorou o seu 139.º aniversário 

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. 

NO PASSADO DIA 12 DE FEVEREIRO, COMEMOROU-SE O 139.º ANIVERSÁRIO  
DA SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA A VOZ DO OPERÁRIO. 

AS COLETIVIDADES!

USUFRUA DE TODOS OS INÚMEROS BENEFÍCIOS QUE A ACCL 
E A CONFEDERAÇÃO TÊM PARA OFERECER! 

(JURÍDICOS, CONTABILÍSTICOS, ETC.) 



É o regresso da grande festa do associativismo da 
cidade de Lisboa. A Festa da Alameda regressa 
depois de uma pandemia que nos tirou o conví-

vio e a confraternização. A Alameda D. Afonso Henri-
ques, junto à Fonte Luminosa volta a ser ponto de en-
contro de coletividades da cidade de Lisboa e Casas 
Regionais com os moradores da cidade de Lisboa. 

As Casas Regionais voltam a trazer ao “palco” de Lis-
boa ranchos folclóricos e cantares tradicionais dos 
quatro cantos do país. Trazem a melhor gastronomia 

e os produtos endógenos, típicos das suas regiões e 
concelhos. Haverá lugar ainda à divulgação dos jogos 
tradicionais, bem como as valências de todas as co-
letividades da cidade de Lisboa. Este grande certame 
associativo realizar-se-á nos dias 27, 28 e 29 de maio, 
que servirá para celebrar o dia das coletividades, com 
efeméride marcada para dia 31 de maio. 

A festa inicia-se 6ª feira, dia 27 de maio, com a aber-
tura das barraquinhas, pelas 19h. Sábado, a festa abre 
pelas 10h e no período da tarde haverá atuações de 
ranchos e cantares tradicionais. A seguir decorrerá 
uma grande gala de fados até bem perto da meia-noi-
te. Domingo a festa volta a abrir portas pelas 10h, com 
uma nova sessão de ranchos e cantares no período da 
tarde. Esta irá terminar por volta das 20h, sendo orga-
nizada pela Associação das Coletividades da Cidade 
de Lisboa, em parceria com a Associação das Casas 
Regionais em Lisboa, com o grande patrocínio da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

E steve patente na Casa da Comarca da Sertã, 
entre os dias 4 de fevereiro e 18 de março, a 
exposição de fotografia “A cidade e as ser-
ras” de João Reis. A inauguração decorrida 

no dia 4 de fevereiro contou com a presença de repre-
sentantes da Associação das Coletividades de Lisboa 
e com a presença do presidente da Associação das 
Casas Regionais em Lisboa, Elísio Chaves.
Esta foi uma das primeiras iniciativas levadas a cabo 
por esta casa regional que inaugurou o seu novo es-
paço no passado dia 6 de novembro. A nova sede 
fica situada na rua Cidade da Praia, na freguesia dos 
Olivais.

ACasa do Concelho de Tomar celebrou, no 
passado dia 4 de março, o seu 79.º aniversá-
rio. Com sede na rua Flores do Lima, em Lis-
boa, a Casa do Concelho de Tomar foi funda-

da a 4 de março de 1943, tendo sede na rua D. Antão 
V. Almeida até 1969. O jantar comemorativo juntou 
muitos tomarenses e autarcas de Tomar e de Lisboa 
– nomeadamente da Junta de Freguesia de Alvalade, 
área onde está sediada a CCT.
Neste jantar foi prestada homenagem a João Godinho 
Granada com a entrega do Galardão de Mérito a título 
póstumo à sua esposa e de alfinetes de prata e ouro, 
correspondentes aos 25 e 50 anos de associados 
respetivamente. Numa noite que conseguiu reunir 82 
pessoas, que tanto esperavam por este tipo de conví-
vio após a mais recente pandemia, a CCT espera que 
as suas atividades voltem ao normal, uma vez que as 
Casas Regionais têm um papel importante na Capital, 
sendo também uma embaixada dos seus Concelhos.

CASA DO CONCELHO DE TOMAR

Nova sede  
recebe exposição 
de Fotografia 

79 anos  
de atividade!

FESTA DA ALAMEDA REGRESSA E COM ELA 
O REGIONALISMO VOLTA A GANHAR VIDA

E AS CASAS REGIONAIS?
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• CR Leões das Furnas
• Casa Concelho de Gouveia
• Oriental Recreativo Clube
• Grupo Desportivo do Castelo
• G.D. “Os Lâncias”
• Clube Futebol Chelas
• Dragões Futsal Clube
• Casa C. Castro Daire
• Clube Desportivo da Graça
• Marítimo Lisboa Clube
• G.D. Águias da Charneca
• Grupo Desportivo
  Mouraria
• Clube Futebol 
  Varejense
• C. Ferroviário Portugal
• Futebol C.R. Rossão
• Academia R. Leais Amigos
• Academia de Recreio Artístico
• CPT Bairro São João A.C

• Recreativa “O Relâmpago”
• G. D. Zip-Zip
• Clube Marvila Jovem
• Sociedade Boa União
• Associação Desportiva 
  Os de Baba / Junta 
  de Freguesia do Beato
• G. D. Os Combatentes
• Lisboa C. Rio de Janeiro
• Esperança Atlético Clube
• Santana Futebol Clube
• Sociedade Musical 
  3 Agosto 1883
• Grupo Gente Nova
• C.C.R. 
  dos Coruchéus
• Vitória Clube 
  de Lisboa
• Lisbon Foxes

ros a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação 
de Futebol de Lisboa e a Associação Portuguesa de 
Árbitros. Os jogos realizam-se aos sábados e domin-
gos, entre as 14h30 e as 18h, nos seguintes pavilhões 
da cidade: Polidesportivo de Vale de Fundão, Pavilhão 
do Liberdade Atlético Clube, Pavilhão Clube Futebol 
Varejense. 

Foram os vencedores da Taça CML em 2017, 2018 e 
2019, o CR Leões das Furnas, a Casa do Concelho de 
Gouveia e o Oriental Recreativo Clube.  Este torneio que 
decorre até ao dia 2 de julho é pautado pela sua origina-
lidade e inclusão, uma vez que 50% dos jogadores de 
cada equipa têm de ter 35 anos ou mais.

N ascido em 2017, o Torneio de Futsal da Cida-
de de Lisboa entrou na sua 5.ª edição no final 
deste mês de março – trinta e duas equipas e 
um troféu em disputa. O torneio divide-se em 

duas fases. Na primeira fase, quatro grupos de 8 equipas 
passam à segunda fase, sendo as duas melhores de cada 
grupo. A fase seguinte decorre em formato eliminatório.

Ao longo destes anos, o torneio tem cimentado protago-
nismo e valor acrescentado ao desporto de Lisboa e, o 
que inicialmente tinha surgido com o intuito de reativar os 
clubes da cidade, hoje tornou-se um dos torneios mais 
cobiçados da capital – no ato da pré-inscrição, aliás, o 
número de clubes interessados tem sido superior ao nú-
mero de vagas disponíveis.  O sorteio do torneio decorreu 
no passado dia 18 de março na União de Associações 
de Comércio de Lisboa, onde pontificaram várias perso-
nalidades ligadas ao futsal e ao desporto da cidade de 
Lisboa.

Organizado pela ACCL, este evento tem o apoio e o alto 
patrocínio do município de Lisboa, tendo como parcei-

UM ANO CHEIO DE NOVAS COMPETIÇÕES!

Torneio de FUTSAL da cidade de Lisboa 
regressa aos Pavilhões

OS 32 CLUBES EM COMPETIÇÃO:

DEPOIS DE UM INTERREGNO DE DOIS 
ANOS DEVIDO À PANDEMIA COVID-19,  
A BOLA VOLTA A ROLAR NOS PAVILHÕES 
DA CIDADE DE LISBOA.



AGENDA
Conheça os eventos da ACCL e não só!

A Associação das Colectividades do Concelho de Lis-
boa, em parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro 
e com a colaboração logística da Câmara Municipal de 
Lisboa e o apoio da Associação de Ténis de Mesa de 
Lisboa, vai organizar um novo torneio de Ténis de Mesa, 
no Pavilhão Casal Vistoso, nos dias 4 a 5 de junho.
O torneio é aberto a todos os atletas federados e não 
federados que representem clubes, escolas, coletivida-
des, associações ou que participem individualmente. As 
inscrições são gratuitas e os interessados deverão ace-
der ao site da ACCL para saber como se inscrever (www.
accl.com.pt). 
Esta iniciativa conta também com a participação da Fe-
deração Portuguesa de Ténis de Mesa, através do des-
porto adaptado.

As Marchas Populares de Lisboa retornam este ano mais 
fortes do que nunca, no início do mês de junho! Saiba tudo 
e acompanhe-nos através do nosso site (www.accl.com.
pt) e da nossa página de Facebook (https://www.face-
book.com/associacaocolectividadeslisboa.acclisboa/).

À semelhança de outros anos, estamos a preparar uma 
nova edição da “Grande Festa do Fado das Coletivida-
des” que irá decorrer no segundo semestre de 2022. 
Contamos com a participação de todos e sugerimos que 
estejam atentos aos nossos canais de comunicação.
No final do ano passado, o Teatro Aberto abrigou uma 
homenagem à fadista Maria Mendes na gala da ACCL, 
com a companhia de Sérgio Costa, Alexandre Silva e 
Nuno Lourenço. As imagens do momento ficaram regis-
tadas na página de Facebook da FadoTV. 

Apesar de canceladas em 2020 e 2021, este ano a cidade 
poderá voltar a celebrar as famosas Festas Populares. 
Os casamentos de Santo António estão marcados para o 
dia 12 de junho na Sé e no cartório do registo civil.
Este acontecimento, de grande relevo para Lisboa, co-
memorou em 2008 o seu Cinquentenário. Foi em 1958 
que, pela primeira vez, 26 casais ficaram unidos pelo ma-
trimónio na Igreja de Santo António. Hoje, os Casamen-
tos de Santo António constituem uma marca incontorná-
vel na tradição popular de Lisboa, contribuindo, todos os 
anos, para afirmar a identidade cultural da cidade.

Casal Vistoso recebe  
torneio de Ténis de Mesa

Gala de Fados: 
a grande festa vem aí!

Celebrações em Lisboa 
estão a chegar
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