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A SEGUIR
À PANDEMIA

C

om o estado de emergência, foram proibidas
todas as atividades dos clubes. O Cov-19 não
está ainda fora de perigo nem se sabe
quando estará.

A Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa,
acompanhará com muita preocupação a defesa da saúde e da
economia. Também nos preocupa o medo, o individualismo e
com muita mais preocupação o oportunismo.
Esperamos que rapidamente as coletividades não sejam
esquecidas, pois brevemente está-se a discutir o Orçamento

BOLETIM DIGITAL

Geral do Estado para 2022 esperando
que o movimento associativo seja
contemplado com aquilo que tem
direito.
Não somos escolas, nem
estabelecimentos, nem lugares onde se
reze, somos um pouco de tudo. A
vontade e a necessidade de regressar à vida
normal pode gerar vários problemas que
queremos a todo o custo evitar.
Sendo a atividade associativa da maior importância para a
democracia participativa e de transparência, valores estes do
nosso Movimento Associativo.
O nosso apanágio é de cumprir todas as orientações vindas da
DGS e do Governo sobre esta Pandemia que atingiu o Mundo,
pois só assim poderemos ter razão para as nossas
reivindicações.
Neste tempo de novos desafios, os dirigentes associativos não
podem descansar sobre os pergaminhos e as tarefas de rotina.
Um associativismo sem ideias e com participação reduzida,
está condenada á extinção, por ausência de dinamismo e de
um projeto que envolva a comunidade.

FAN CUP – LISBOA CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021
Albena Bulgária 13 a 18 de setembro
A Câmara de Lisboa foi convidada a participar no evento Fan Cup a realizar entre 13 e 18 de setembro em Albena,
na Bulgária, no âmbito da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. Dada que a Associação de Colectividades
do Concelho de Lisboa tem participado em parceria com a CML na organização do Torneio de Futsal “Cidade de
Lisboa”, foi a referida entidade convidada a designar duas equipas para representação do município neste
evento o Grupo Desportivo do Castelo e o Oriental Recreativo Clube.

A DIREÇÃO

QUE ATIVIDADES!
Há cerca de ano e meio praticamente estamos parados, sem atividades, convívio, mas as despesas essas cada
vez a alargarem mais o seu foço em relação às receitas.
Fomos mantendo o contacto com as associadas e sabendo dos
seus problemas, foram feitos inquéritos junto de algumas,
apercebendo-nos que a sua maioria estavam a passar por
problemas graves, rendas, água e luz por pagar, despesas fixas e
receitas nulas, quando ia sendo permitido abrir tipo conta-gotas
algumas o fizeram, mas muitas delas fecharam portas e
dificilmente a tornarão a abrir.
Na qualidade de Estrutura Descentralizada mantivemos com a
Federação Distrital e com a Confederação Nacional uma ligação
de proximidade, acompanhamento e divulgação das suas notas,
plano de conduta e de contingência, manual de retoma
associativa e outros de combate e ajuda á pandemia.
Em 2020 ainda se tentou fazer alguma coisa, no desporto por
exemplo após o sorteio do IV Torneio de Futsal da Cidade de

Lisboa e a realização de alguns jogos da 1ª fase ainda houve uma
réstia de esperança mas que rapidamente se esfumou face aos
números assustadores de contagio que atingiu o Pais e a cidade
de Lisboa, bem como o Mundo em geral e que se mantem até aos
dias de hoje.
Deixamos aqui um agradecimento e solidariedade a todos
aqueles que sofreram e continuam a sofrer os efeitos do desgaste
a vários níveis que esta pandemia tem deixado, uma palavra de
gratidão a todos os que têm sabido resistir e uma palavra de
coragem e esperança para aqueles que teimam, tentam, querem
mas não podem!
Para que a esperança se mantenha viva de em 2022 voltarmos a
encher as ruas as nossas coletividades e a colorir os desejosos
pavilhões desportivos.
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Albano Ginja - Dirigente do CSA no MAP

CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA

“Um Clube Vivo é um Clube Participado!”
É este o Lema do Clube do Sargento da Armada (CSA) e tem sido ao longo destes quarenta e seis (46) anos de Vida
defendido e posto em prática por todos os seus associados e dirigentes.
Embora as dificuldades que todos nós
conhecemos por via desta pandemia que
nos atormenta á ano e meio e á qual o CSA
não foi exceção, não foi por ai que deixou
de fazer jus ao dito Lema.
Cumprindo rigorosamente as regras da
Direção Geral de Saúde (DGS) tem
mostrado que está vivo e participativo.
Os restaurantes quer na Sede Social quer
na Delegação têm funcionado dentro das
normas, privilegiando sempre a saúde
pública, pratica de atividades ao ar livre
tão aconselhadas nesta fase, como
exemplo passeios de BTT.

As Mulheres bem como as Crianças não
foram esquecidas no Dia Comemorativo
respetivo.
Reuniões com associados, assembleias
gerais para apresentação de resultados e
eleição de novos Órgãos Socias, bem
como os aniversários quer do CSA. bem
como da menina dos seus olhos na
margem Sul a Delegação no Feijó,
respetivamente 46 e 37 anos de Vida.
Tomada de posse dos novos Órgãos
Sociais do CSA, Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Carlos Capela,
Presidente do Conselho, Fiscal Rui

Maricato e Presidente da Direção, José
Fernandes, bem como da Comissão
Administrativa da Delegação.
Apresentação de Cumprimentos ao chefe
máximo da tão querida Marinha de
Guerra Portuguesa, Almirante Mendes
Calado.
Muito mais se faria se as circunstancias o
permitissem, não é por falta de coragem e
determinação!
Fica a esperança que brevemente voltará à
normalidade, afirmando sempre:
Um Clube Vivo é um Clube Participado!

ACCL · SETEMBRO 2021 | P03

A DIREÇÃO

A VOZ DO OPERÁRIO
Uma referencia de Vida!
A luta á época dos trabalhadores por melhores condições de vida, entre eles a
luta dos operários tabaqueiros contra a exploração e a miséria a que
estavam sujeitos e sem pouca ou nenhuma intervenção dos jornais da época
e seria a recusa de uma publicação das condições de vida dos operários
tabaqueiros que o operário tabaqueiro, Custódio Gomes afirmou
"soubesse eu escrever que não estava com estas demoras" criouse um meio onde pudessem denunciar as condições de trabalho e
de vida, como pugnar e difundir as suas reivindicações, assim a 11
de Outubro de 1879 nasce o Jornal a Voz do Operário pela mão de
outro operário tabaqueiro, Custódio Braz Pacheco.
Era necessário criar uma estrutura organizativa que para além do
Jornal tivesse um papel importante pela dignidade e melhoria das
condições dos trabalhadores e contribuindo para a sua emancipação
e elevação cultural, surgindo assim em13 de Fevereiro de 1883 a
Sociedade Cooperativa a Voz do Operário.
Em 1889 pelo facto de haver muitos sócios que já não eram operários
tabaqueiros houve necessidade de alterar os estatutos e no ano
seguinte passa a denominar-se, Sociedade de Instrução e
Beneficência a Voz do Operário.
Desde logo foram criadas escolas (a sua primeira escola nasce em
1891) para os trabalhadores e seus filhos de modo a que tivessem
acesso ao ensino ao mesmo tempo que era desenvolvida uma muita
profícua atividade nos diferentes campos da arte.
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A Voz do Operário ao longo destes 138 anos de vida para além da educação ocupar lugar de
destaque, desenvolve o apoio aos mais necessitados quer em refeições e balneário publico,
apoio social aos idosos com a criação de centro de dia, criando e aumentando as suas escolas,
creches e jardim de infância.
A sua vastíssima atividade cada vez mais crescente deixa de ser só na sua riquíssima sede social
de São Vicente e estende-se por outros polos da cidade de Lisboa, bem como á Margem Sul
(Almada e Barreiro).
Em 1987 cria a sua Marcha Infantil, que ainda nos dias de hoje faz parte do desfile das Marchas
Populares de Lisboa que desfilam quer no Pavilhão quer na noite de 12 de junho na Avenida.
É usual hoje em dia perguntar-se quem não é da Voz do Operário ou não tenha alguém que
esteja ou estivesse ligado á mesma.
A sua vertente social tem sido de uma enorme importância mas também de referencia quer na
cidade de Lisboa quer nos locais onde está implantada.
Esta pandemia que estamos a viver paralisou muito as nossas vidas, fechou-nos muitas portas
mas a Voz do Operário foi das poucas que soube resistir á mesma, nunca fechando portas, antes
pelo contrario abriu-as ainda mais àqueles que estavam mais necessitados, servindo todos os
dias centenas de refeições e também alguma higiene pessoal.
Os seus meninos continuaram a ter a sua parte de formação escolar, e as atividades que eram
permitidas sem nunca por em causa a sua saúde nem dos seus.
Não deixou de cumprir as regras estabelecidas quer pelo Governo quer pela DGS, sabendo
sempre contornar barreiras na defesa dos mais desfavorecidos.
Várias têm sido as distinções com que tem sido galardoada, quer Associativo, Autárquico e
Governamental.
De salientar em 2019, ter recebido das mãos do Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de
Sousa, a Ordem da Liberdade e este ano nas comemorações do Dia Nacional das
Coletividades, recebeu da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e
Desporto por proposta da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa o Galardão,
Reconhecimento e Homenagem.
Tudo é tão pouco quando se dá tanto!
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Albano Ginja | Sócio 185

CENTRO DE ATLETISMO DAS GALINHEIRAS

Resistência e Resiliência!

O Centro de Atletismo das Galinheiras(CAG) tem sido um dos exemplos, respeitando escrupulosamente as
regras e diretivas quer do Governo quer da DGS. Este tempo de pandemia tem também servido para beneficiar
e melhorar as instalações.
O Centro tem aberto as suas
instalações sempre que permitido e
feito algumas atividades desportivas e
culturais.
No desporto não foi possível realizar o
41º Grande Premio de Atletismo das
Galinheiras Junta de Freguesia de
Santa Clara as condições sanitárias não
o permitiram.
A 7 de novembro de 2020 realizou-se o
27º Grande Premio de Marcha Atlética
e a 19ª Légua do CAG na pista Mário
Moniz Pereira, provas com uma boa
participação, dos mais jovens aos
menos jovens, até atletas de Espanha
marcaram presença numa manhã
desportiva em que o São Pedro
também quis participar.

Campeonato da Europa de Master
Funchal Madeira que consagrou como
campeões europeus, Maria Orlete
Mendes, Francisco Araújo e Fátima
Costa.
Como prémio pelos excelentes
resultados alcançados foi oferecido
aos atletas com todas as despesas
suportadas pelo CAG, a participação
no Miting da Madeira (Ribeira Brava),
onde mais uma vez Maria Orlete,
Francisco Araújo e Fátima Costa
mostraram de que fibra são feitos,
alcançando os honrosos lugares do
pódio.
É de salientar o apoio que tem existido
da Junta de Freguesia de Santa Clara.
13 de junho de 2021 realizou-se o
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torneio de Chinquilho com forte participação e
competitividade pela conquista do bacalhau.
Cerimónia de entrega de troféus aos vencedores e uma
sardinhada de convívio.
Na cultura e cumprindo sempre as regas da DGS, saúde
publica em primeiro lugar realizou-se no dia 12 junho
uma tarde de fados, onde não faltou a bela da sardinha
assada, caldo verde, entremeadas, bifanas, bem regadas
pelo néctar tinto ou branco, infelizmente a tradição
deixou de ser o que era, mas dentro do que as normas
sanitárias permitiram o pavilhão apresentou uma boa
moldura humana, ficando a esperança que brevemente
voltará tudo ao normal!
A belíssima tarde de fados em vésperas de Santo António
teve os fadistas, Carlos Sobral, Rui Martins, Olga de
Sousa, Maria Vicente, Maria Passarinho, Tiago

Conceição, David Gonçalves, Joana Santos e Dionísio
Camacho.
Guitarra Fernanda Maciel e Viola Armando Figueiredo,
apresentação de Joaquim Baltazar.
Esta resistência e resiliência é fruto de equipas de
dirigentes que á 42 anos têm como timoneiro "José
Henriques", dirigente que sente uma honra enorme ter
ajudado a fundar e dar continuidade a uma Coletividade
que é uma referencia de exemplo e querer numa zona
problemática da nossa cidade, mas que ele tem sabido
ultrapassar e sendo hoje respeitado e reconhecido por
grande maioria não só das Galinheiras mas do MAP.
O reconhecimento desportivo e não só é a atribuição ao
presidente José Henriques da Medalha de Mérito
Desportivo da Câmara Municipal de Lisboa a ser entregue
oportunamente.
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ACCL

EM MOVIMENTO

AGOSTO 2020 A JULHO 2021
Dada a situação pandémica que estamos a viver á mais de ano e meio, temos vivido de uma forma atípica, fechados ou parados,
sem atividades, convívio, falta de receitas mas com as despesas a tornarem cada vez mais difícil a sobrevivência.
Face a esta situação dar os parabéns a todas as coletividades e associações que neste período foram aniversariantes,
principalmente àquelas que não foi possível estarmos presentes fisicamente, bem como saudar todos os que de uma maneira ou
outra foram assolados por este maldito vírus e que tenham ótimas recuperações.
Sentidos pêsames aqueles que de uma forma ou outra se viram privados dos seus ente queridos, (dirigentes, associados,
familiares e amigos).
Algumas das iniciativas onde foi possível estarmos presentes ou tivemos conhecimento da sua realização.

16 JULHO 2020
Sua Exa., o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
agraciou a Confederação Portuguesa das Colectividades de
Cultura Recreio e Desporto como Membro Honorário da Ordem
do Infante de Henrique, em cerimónia que decorreu na Sala dos
Embaixadores do Palácio de Belém.
As insígnias foram entregues ao Presidente da Mesa do
Congresso, Francisco Barbosa da Costa, também na presença do
Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro
Rodrigues.

15 AGOSTO 2020
164º Aniversário da Academia Recreio Artístico (ARA), dada
a situação de pandemia por via do COVID-19 e face às
restrições impostas pela DGS, cumprindo as regras de
segurança, teve lugar um almoço comemorativo para
assinalar tal efeméride.
De salientar a presença de Ricardo Dias, vogal da cultura e
desporto da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, ACCL
esteve representada pelo dirigente Albano Ginja.
Breves discursos, troca de lembranças e entrega dos diplomas de
10 e 50 anos de associados.
Cantados os parabéns e partida do bolo de aniversário.
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30 AGOSTO 2020
Inauguração da nova sede social do Mirantense Futebol Clube,
face á pandemia e para cumprir as regras da DGS a inauguração
foi feita por duas fases, 17h00 para as entidades convidadas,
Órgãos Sociais e 3 ou 4 associados mais antigos, a partir das
18h30 a portas foram abertas aos associados, amigos a visitarem
a nova sede e brindarem ao futuro do Mirantense Futebol Clube.

30 SETEMBRO 2020
O Grupo Dramático Escolar os Combatentes, foi mais uma das
colectividades que por via da pandemia teve que festejar o seu
aniversário de uma forma singela, mas de muito simbolismo.
114 anos de história, na esperança que possam celebrar de forma
diferente os 115 anos de vida.

29 SETEMBRO 2020
Nas instalações da Voz do Operário a ACCL realizou a Assembleia
Geral Ordinária para apresentação do Relatório de Atividades e
Contas de 2019.
Respeitando as apertadas regras da DGS, estiveram algumas
associadas presentes e que aprovaram o mesmo.

08 NOVEMBRO 2020
08NOV21, Cumprindo as regras da DGS, realizou-se a 4ª Gala de
Fado da Voz do Operário, um riquíssimo elenco de músicos e
fadistas deliciaram a plateia que foi possível e permitida face á
pandemia existente.
Sem quebrar o ritmo do espetáculo foi feita a entrega dos
Prémios A Voz do Operário que consagra figuras que se têm
revelado na interpretação, composição e divulgação.

29 SETEMBRO 2020
Associação de Estilos de Vida Saudável (EVELX), comemorou o
seu 6º Aniversário, fazendo jus ao seu nome e dada a situação
pandémica , escolheu a Mata da Madre Deus onde reuniu um
numero restrito de associados e dirigentes, com votos que
proximamente voltem a comemorar com a dignidade que a
Coletividade e seus amigos e associados merecem.
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21 DEZEMBRO 2020
Associação Cultural O Fado (ACOF) num cenário desolador
comemorou o seu 21º Aniversário, Adriano Santos, presidente da
direção, deixou nas redes sociais uma mensagem a todos os
amigos e associados.

26 MARÇO 2021
Clube Lisboa Amigos do Fado (CLAF), mais uma das muitíssimas
vítimas do COVID19 festejou o seu 28º Aniversário com
recordações do passado, na esperança que no próximo ano
possam celebrar com a dignidade que a Coletividade, associados
e amigos merecem.

26 JANEIRO 2021
Grupo Sportivo Adicense, por via da pandemia festejou o seu
105º Aniversário de uma forma sombria, não podendo ter os
associados e amigos a viver um momento de tão simbolismo na
vida da Coletividade, mas na esperança que em 2022 poderão
comemorar o 106º Aniversário de uma forma diferente.

10 MARÇO 2021
Academia de Santo Amaro (ASA), festejou o seu 75º Aniversário
recorrendo aos meios online.
O presidente da direção, Tiago Conceição deixou uma mensagem
de esperança através de um vídeo e imagens do passado até aos
dias de hoje recordando a sua linda e riquíssima história.

27 MARÇO 2021
Mais um ano infelizmente não muito diferente de 2020, não
permitiu que a Academia Recreativa Leais Amigos (ARLA)
comemorasse os seus 106 anos de vida como a Coletividade
queria e os seus associados e amigos merecem, fica a esperança
que em 2022 possam novamente estar juntos nas
comemorações do seu 107º Aniversário.
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01 MAIO 2021
Mirantense Futebol Clube, dentro do que esta pandemia permite
e cumprindo a regras da DGS, celebrou o 86º Aniversário, pela
primeira vez a comemoração do aniversário foi efetuada na nova
sede, mas face á pandemia que estamos a viver, foi uma
cerimónia simples para sócios e dirigentes.
Um porto de honra e partida do bolo de aniversário, na esperança
que em 2022 no 87º Aniversário já possam fazer a sessão solene
comemorativa com entidades convidas.
foto 19 e 20

15 MAIO 2021
Teve lugar na Praça Paiva Couceiro as comemorações do 47º
Aniversário do 25 de Abril da Zona Oriental de Lisboa.
Dentro das medidas a que o COVID obriga, foi possível
apresentar um espetáculo de animação mas acima de tudo de
reflecção face a esta "machada" que veio agravar situações
económicas, financeiras, emprego e outras que já vínhamos
enfrentando!
Mas o Povo mais uma vez saiu á rua e disse que comemorar Abril
é quando um Homem quiser.

15 MAIO 2021
Decorreram no Castelo de São Jorge e Parque das Nações
filmagens de divulgação e promoção dos Jogos Tradicionais,
iniciativa dos 7º Jogos Mundiais Desporto para Todos, TAFISA
Lisboa 2021.

26 MAIO 2021
Rede DLBC Lisboa inaugurou as suas novas instalações no Bairro
do Padre Cruz.
A Rede fazendo jus para o que foi criada ficou agora com
condições de dar aos seus associados e comunidade envolvente
valências que até aqui não tinha, quer no meio social, cultural e
desportivo entre outras.
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29 MAIO 2021
No Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do
Seixal, realizou-se as comemorações do Dia Nacional das
Coletividades e os 97 anos de vida da Confederação Portuguesa
das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto, cerimonia de
sala cheia dentro das normas da DGS, em que o teatro, dança e
musica encheram de luz, cor e som.
Feita a entrega dos Galardões da Confederação sobe propostas
das Estruturas Decentralizadas a entidades e personalidades que
se distinguiram no Movimento Associativo Popular, pela
promoção, divulgação e dedicação.

01 JUNHO 2021
Sociedade Filarmónica União Capricho Olivalense (SFUCO),
festejou o seu 135º Aniversário envolto numa nuvem negra que
há ano e meio ensombra o Mundo e naturalmente o nosso País.

01 JUNHO 2021
Sociedade Musical Ordem e Progresso comemorou o seu 123º
Aniversário, representantes da Junta de Freguesia da Estrela,
alguns associados e convidados, ACCL esteve representada pelo
presidente da direção Pedro Franco.

30 MAIO 2021
Sociedade de Instrução e Beneficência a Voz do Operário
celebrou o 138º Aniversário, Conceição Matos resistente
antifascista foi agraciada como socia honorária da Voz do
Operário.
Este evento devia de ser realizado a 13 de Fevereiro dia da sua
fundação mas por força da pandemia teve que ser adiada.

01 JUNHO 2021
Por via da pandemia a "Velhinha" Academia Musical 1 de Junho
de 1893 viu-se forçada a comemorar os 128 anos de vida despida
de associados, amigos e convidados na esperança que em 2022
possam estar juntos novamente.
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03 JUNHO 2021
Num formato que hoje em dia é permitido o Centro de Atletismo
das Galinheiras deu posse aos novos Órgãos Sociais
recentemente eleitos.

22 JUNHO 2021
Na Sociedade de Instrução e Beneficência a Voz do Operário, teve
lugar a Assembleia Geral Ordinária da ACCL para apresentação do
Relatório e Contas de 2020 e Plano de Atividades e Orçamento
para 2021.
Num ambiente típico a que as assembleias já nos habituaram
foram apresentados, discutidos e votados os documentos em
referência.
Dado que a pandemia não nos deu condições para realizarmos
em 2020 o habitual Jantar de Natal, no final houve um jantar de
convívio para todos os presentes, dirigentes, colaboradores e
familiares.

20 JUNHO 2021
Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio
e Desporto realizou no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira
da Foz ainda integrado nas comemorações do Dia Nacional das
Colectividades um espetáculo, "Portugal Precisa das
Colectividades", onde marcou presença a Música Filarmónica,
Folclore, Musica Ligeira, Cantares ao Desafio, Fado, Jogos
Tradicionais, Cante Alentejano, Dança, Poesia e Teatro.
Espetáculo apoiado pelas Estruturas Decentralizadas, que
deliciaram o vasto numero de participantes, respeitando as
regras da DGS.
De salientar a presença do presidente da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, Carlos Monteiro.

03 JULHO 2021
Realizou-se no Auditório da Universidade de Economia em
Coimbra o Conselho Nacional (extraordinário).
Evento face ás regras da pandemia foi realizado presencial e via
Zoom, servindo o mesmo para falar da Capacitação, situação
social do Movimento Associativo Popular, bem como preparar o
Congresso de 2022.
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A Direção

Inimigo que não conhece ninguém!

José Henrique Gaston

Até Sempre
O Mundo está perante um inimigo que não
conhece ninguém, ou melhor parece que nos
conhece a todos.
Tem deixado ao longo de mais de ano e meio um
rasto de destruição económica, sentimental, tudo
nos tem tirado até aqueles que tanto amamos e que
nem tempo nos dá para dizermos um até Sempre!
O Associativismo tem sido lapidado no seu todo,
até àqueles que lhe dedicaram uma vida inteira e
muito mais teriam para dar mas tal "praga" não o
permite.
Assim aconteceu com o presidente da direção da
Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa
(FCDL), José Henrique Gaston.
Homem simples de um enorme coração, amigo
do seu amigo, enorme paixão pelo Associativismo,
para além de associado em algumas coletividades da
nossa capital, ocupou vários cargos de dirigente na,
Voz do Operário, Grupo Desportivo do Intendente

entre outras, até ao dia em que este maldito
COVID19 pôs termo á sua Vida.
A sua memória ficará ligada principalmente aos
Jogos Tradicionais, á Corrida do 25 de Abril, e ao
Movimento Associativo Popular uma das suas
grandes paixões e naturalmente á sua família e
amigos.
Mas Zé acredita o vírus não é mais forte que tu,
continuas bem vivo em todos nós e os valores que
nos transmitiste serão eternos.
E certamente lá no outro lado continuarás a dar
vida ás tuas paixões, a nossa vida não pode nem é
assim tão curta e um dia nos encontraremos quem
sabe nesse Movimento Associativo!
Até Sempre Companheiro!

A Direção
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QUOTIZAÇÃO

DIREITO E DEVERES ESTATUÁRIOS
QUOTA 2021 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.

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
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~ COLECTIVIDADES
ASSOCIAÇAO
CONCELHO LISBOA

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

