
Destaque

No passado mês 
de novembro, o 
Grupo ACREART 
apresentou a peça 
“Maria Clara”, 
exibida no Salão 
António Pedro, na 
sede da Academia 
de Recreio 
Artístico (ARA), 
idealizadora do 
projeto, e no 
polo da ACAPO 
– Associação 
de Cegos e 
Ambíopes de 
Portugal do Vale 
de Santo António.
Trata-se de um 
importante projeto 
social, constituído 
por um elenco 
de atores cegos, 
com baixa visão 
(ambíopes) e 
normovisuais.
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Concluída com sucesso a 
edição deste ano da “Grande 
Festa do Fado das Coletivida-
des 2022”, o evento culminou 
numa grande Gala Final, que 
decorreu no dia 25 de novem-
bro, na Sala Azul do Teatro 
Aberto. Participaram vários 
talentos lisboetas.

Festa do Fado 2022 

Em 2023 a bola volta a 
rolar nos pavilhões da 
cidade de Lisboa. Após 

o sucesso da edição deste 
ano, o Torneio de Futsal da Ci-
dade de Lisboa entrará na sua  

6ª edição na primeira metade 
do próximo ano. Várias equi-
pas estarão a disputar o troféu 
do primeiro lugar, um galardão 
desportivo cobiçado por mui-
tas equipas desde o nascimen-

to do torneio, em 2015. 
As inscrições decorrem até 
ao dia 8 de janeiro e todos os 
interessados deverão enviar 
um e-mail para o endereço  
acconcelholisboa@hotmail.com. 

E Entrevistamos uma as-
sociação com 172 anos 
de história e muita ativi-

dade desportiva e cultural no 
Concelho de Lisboa: a Socie-
dade Filarmónica Alunos Es-
perança.
Nesta quarta edição da rúbrica 

“Conversa com o Associado”, 
ficamos a saber um pouco 
mais sobre a história deste 
centenário coletivo, as ativi-
dades e ações que marcaram 
a sua presença na cidade e a 
forma como, ainda hoje, con-
tornam inúmeros desafios.

Sociedade Filarmónica 
Alunos Esperança
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Torneio de Futsal 2023: 
inscrições abertas 

Conversa com o Associado
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Neste ano 
em que 
a ACCL 
comple-

tou vinte anos de 
existência, numa 
grande e bonita ca- 
minhada ao lado 
das nossas asso-

ciadas, cumpre-me destacar o quão especial 
foi este ano para nós.

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 as-
sociativos e a qualificação das associações.

E graças às parcerias que temos vindo a es-
tabelecer com inúmeros órgãos públicos e 
privados é que temos vindo, a bom passo, 
a alcançar os objetivos desta missão – apro-
veito para reiterar o meu muito obrigado à 
Câmara Municipal de Lisboa, às Juntas de 
Freguesia da cidade, à Federação Distrital, à 
Confederação Nacional, à ACRL, entre mui-
tas outras entidades, grupos e escolas.

Demos continuidade a projetos de grande 
dimensão e que englobam um elevado núme-
ro de entidades, associações e de público, 
como a Corrida da Liberdade que concluiu 
com sucesso e com grande adesão do públi-
co a sua 43.ª Edição.

Depois de um interregno de dois anos, a bola 
voltou a rolar nos pavilhões da cidade de Lis-
boa, com a 5.ª Edição do Torneio de FUTSAL, 

tendo estado em competição 32 clubes, num 
torneio que cimentou protagonismo e valor 
acrescentado ao desporto lisboeta.

Pela primeira vez em conjunto com a ACRL 
estivemos integrados nas Festas da Cidade 
de Lisboa com eventos de Fado e Ranchos 
Folclóricos que ocorreram em Junho na Quin-
ta das Conchas.

A segunda metade do ano trouxe-nos tam-
bém a necessidade inesperada de mudança 
física das nossas instalações: após 12 anos 
sediados na Rua Saraiva de Carvalho N.º 8, 
Freguesia de Campo de Ourique, a nossa 
nova sede passou a estar situada no Largo 
Luis Dourdil, na Freguesia de Marvila.

Concluímos também com sucesso o Torneio 
de Futebol Jovem de Marvila 2022, enqua-
drado na Semana Europeia do Desporto e 
organizado por nós e pela Junta de Freguesia 
de Marvila. Por outro lado, na esfera cultural, 
podemos dizer que a Grande Festa do Fado 
das Coletividades 2022 cumpriu com o seu 
principal objetivo: divulgar o fado lisboeta e 
os seus muitos talentos. 

Em 2023, teremos um novo leque de ativida-
des e de ações, que oportunamente divulgare-
mos, estando certo de que poderei contar com 
a presença, participação e apoio de todos os 
que nos têm acompanhado durante todos es-
tes anos. Da nossa parte, podem continuar a 
contar com o que for possível para alcançar-
mos, juntos, este grande objetivo que é nutrir 
e deixar vivo o associativismo em tempos de-
safiantes e hostis.

Pedro Franco
Presidente da ACCL
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A ssim como nos outros anos, decorreram três ses-
sões de fado nos recintos de algumas das coletivi-
dades associadas e que contaram com a inscrição 
de diversos Clubes Lisboetas e com a participação 

de dezenas de fadistas do Associativismo local.
A 1.ª Sessão decorreu no dia 8 de outubro na Sociedade 
Musical 3 d’Agosto de 1885, a 2.ª Sessão no dia 22 de outu-
bro no Grupo Desportivo Académica da Ajuda e a 3.ª Sessão 
no dia 5 de novembro, na Casa do Concelho de Pampilhosa 

da Serra. O evento culminou numa grande Gala Final, que 
decorreu no dia 25 de novembro, na Sala Azul do Teatro 
Aberto que lotou a capacidade de 400 pessoas contando 
com a participação de 15 Associados entre eles quatro Ca-
sas Regionais. A ACCL agradece a todos que fizeram desta 
festa um sucesso – entidades, associações, artistas e públi-
co. Neste evento esteve a fadista Conceição Ribeiro como 
artista convidada, e foi homenageada a Rádio Amália e a 
associativista Michelle Faro.

CULTURA

Festa do Fado  
concluída com sucesso absoluto

COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O FADO LISBOETA E OS SEUS MUITOS TALENTOS,  
A ACCL LANÇOU, COM GRANDE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO,  
A EDIÇÃO DESTE ANO DA “GRANDE FESTA DO FADO DAS COLETIVIDADES 2022”.



Filarmónica Alunos Esperança sempre participou, tivemos o 
privilégio de ter como marchantes na marcha de 1935 Amália 
Rodrigues e sua irmã Celeste Rodrigues. É uma viva tradição, 
caraterizada por um bucolismo bairrista, próprio de gente sim-
ples e humilde, onde os mais novos estão sempre prontos para 
participar com a sua energia criativa nos santos.
Mais inclinada para atividades de caráter cultural, nesta cole-
tividade surgiram nomes que se destacaram no teatro. Infeliz-
mente já desaparecido, conta-se entre outros, o grande obreiro 
do teatro amador Vítor Silva. Motivo de orgulho, é de salientar 
o nome da grande e popular artista que é Marina Mota, nascida 
no bairro, também ela familiarizada com a Sociedade Filarmóni-
ca Alunos Esperança.
A Grande Noite do Fado, concurso organizado pela casa da 
Imprensa, permitiu à Sociedade Filarmónica Alunos Esperança, 
enriquecer com alguns nomes a chamada Canção Nacional.
À Sociedade Filarmónica Alunos Esperança, se deve, em parte, 
a grande expansão do ténis de mesa, a nível Nacional. Nas suas 
instalações realizou-se o primeiro torneio de Lisboa de ténis de 
mesa e, a nível distrital, atraiu para o seio da modalidade muitos 
clubes que lideram este tipo de desporto.

Que atividades têm vindo a desenvolver nos últimos anos e 
com quais entidades têm, atualmente, protocolos?
Atualmente, a SFAE dedica-se aos campos do desporto e da cultura.
Relativamente ao desporto, a SFAE conta com 2 equipas de futsal: 
um dos escalões de formação e outra equipa sénior/veteranos. 
Relativamente à equipa do escalão de formação, esta atividade 
tem como principal objetivo o entretinimento dos jovens e a inte-
gração dos mesmos na nossa Sociedade. Queremos que todos os 
jovens tenham direito ao desporto, mesmo não tendo as capaci-
dades monetárias a que os grandes clubes obrigam.

Com mais de 170 anos de his-
tória, a Sociedade Filarmónica 
Alunos Esperança é uma das 
coletividades mais antigas da 
capital. Pode contar-nos um 
pouco da vossa história?

Decorria o ano de 1850, quando um grupo de jovens 
rompeu com o monopólio da aristocracia, fundando 
a Sociedade Philarmónica Alunos Eutérpe (SPAE), 
mais tarde Sociedade Filarmónica Alunos Esperan-
ça (SFAE) como é atualmente conhecida.
É, atualmente, a coletividade mais antiga do distrito 
de Lisboa, a segunda mais antiga do país e a quarta 
mais antiga da Europa.
Federada n.º 4 da Confederação das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, condecorada com 
as medalhas de ouro e prata por bem fazer, esta 
coletividade tem sabido resistir a períodos mais ou 
menos instáveis que ao longo dos anos se têm ma-
nifestado no seu seio, motivados, essencialmente, 
pelas transformações socioeconómicas que surgi-
ram nas primeiras décadas do século. Com efeito, 
nenhuma coletividade, deve ter conhecido de modo 
tão acentuado a crise económica/social que se fez 
sentir logo a seguir à evolução industrial que, duran-
te o século XIX, se verificou no bairro.
O desaparecimento da Banda Filarmónica que, por 
alturas da segunda república, entraria em decadên-
cia, marcou o percurso associativo da SFAE. Foi 
famosa no país e no estrangeiro, deu concertos e 
executou obras dos mais famosos autores e com-
positores. Exibiu músicas populares e organizou 
concursos de dança nos mais variados estilos.  E foi 
nesta Filarmónica que Jorge D’Ávila, figura bastante 
conhecida no seio musical, se instruiu para a músi-
ca – ele se deve grande parte das composições que 
vêm servindo de tema para as marchas dos bairros.
Nas Marchas Populares, nas quais a Sociedade 

ENTREVISTA

“É, atualmente, a coletividade mais antiga  
do distrito de Lisboa, a segunda mais antiga 
do país e a quarta mais antiga da Europa.”

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA 

ALUNOS 
ESPERANÇA

Mário Ferreira 
    Presidente da Direção 
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os desafios que o associativismo tem vindo a en-
frentar, é vista por muitos como imortal. Pensamos 
que já tenha dado muitas provas disso ao longo 
destes 172 anos de histórias e de muitas memó-
rias. Independentemente de quem esteja cá daqui 
a uns anos, o povo de Alcântara, os seus sócios e 
simpatizantes e os seus dirigentes nunca deixarão 
que esta coletividade feche portas, por mais difíceis 
que os tempos sejam. Toda a dedicação e todo o 
carinho que sentem por esta coletividade, são o se-
gredo desta longevidade.

Gostaria de deixar alguma mensagem que con-
sidere importante?
A nossa mensagem vai para todas as coletividades 
e clubes de Lisboa. Dizer-lhes que, apesar de todas 
as dificuldades atuais, jamais deveremos “atirada a 
toalha ao chão”. 
Lembrem-se que, enquanto existir um grupo de só-
cios capaz de desenvolver determinada atividade, 
seja desportiva, cultural, social, entre outras, nós 
contribuiremos, sempre, para uma comunidade 
melhor e para uma melhor integração de todas as 
pessoas nessa mesma comunidade. Entristece-nos 
muito quando ficamos a saber que determinada 
coletividade fechou as portas, porque essa mesma 
coletividade leva sempre consigo uma grande his-
tória – uma grande história de alegrias e tristezas, 
de sorrisos e de lágrimas, de vitórias e derrotas.
Do que depender de nós, estaremos sempre pron-
tos para ajudar, dentro das nossas possibilidades, 
e a participar ativamente no sucesso de qualquer 
coletividade.

No que diz respeito ao setor cultural, a SFAE organiza desde 1932 
a Marcha de Alcântara. Sendo neste momento, a par da Marcha 
da Madragoa, a Marcha com mais participações nas edições das 
Marchas Populares de Lisboa. Nesta atividade, juntam-se cerca 
de 100 pessoas com idades entre os 6 e os 65 anos.

No que diz respeito aos sócios da SFAE, quantos são e 
como os caracteriza?
Atualmente, a SFAE conta com uma massa associativa de cerca 
de 200 sócios, de diversas idades e de ambos os géneros.

Como caracteriza a relação que a Sociedade tem vindo a 
manter com a comunidade lisboeta?
Desde a sua fundação, no século XIX, que a SFAE tem tido um 
papel preponderante na comunidade lisboeta.
Além das atividades desportivas e culturais, a SFAE sempre de-
senvolveu ações sociais e de caridade para as pessoas mais 
necessitadas da nossa comunidade. Exemplo disto, foi a reco-
lha de alimentos e de mantimentos para dar às pessoas mais 
carenciadas em pleno Inverno.
Em plena Pandemia de Covid-19, os marchantes da nossa mar-
cha andaram a distribuir manjericos por todo o Bairro, não dei-
xando desta forma a tradição morrer e alegrando as pessoas 
que estavam em confinamento, mais concretamente a popula-
ção mais envelhecida.
A integração de jovens na Sociedade dos dias de hoje também 
tem sido um trabalho levado a cabo por esta coletividade.

E ao longo de tantas décadas, existem, certamente, algu-
mas curiosidades que poucos conhecem sobre a SFAE. 
Quer contar-nos algumas delas?
Existem muitas curiosidades, sim! Deixo aqui enumeradas al-
gumas: 
 •  Foi fundada com o nome “Sociedade Philarmónica Alunos 

Eutérpe (SPAE)”, tendo sido apenas em 1901 alterado para 
“Sociedade Filarmónica Alunos Esperança (SFAE)”;

 •  As suas cores iniciais eram o azul e o branco, ligadas à mo-
narquia da altura. Posteriormente, e tendo a SFAE contribuí-
do como espaço de diversas reuniões de preparação da Im-
plantação da República, foram alteradas para verde e branco, 
simbolizando a esperança.

 •  Aquando da sua fundação, existia um critério para pertencer 
à Sociedade: todos os sócios tinham de pertencer à “Banda”.

 •  Foi a SFAE que organizou o primeiro torneio de ténis de mesa 
da cidade de Lisboa.

 •  Da SFAE, já foi dada a pontuação do Júri português da Euro-
visão da Canção.

 •  Germano de Figueiredo, considerado por muitos um dos me-
lhores defesas centrais do futebol português, foi sócio desta 
coletividade.

 •  Marina Mota deu os primeiros passos no palco da SFAE.
 •  Amália Rodrigues, a grande diva do Fado, também esteve 

ligada a esta coletividade, tendo sido marchante e madrinha 
da Marcha de Alcântara nos anos de 1935 e 1936 e no ano de 
1950, respetivamente.

Como prevê que seja o futuro da coletividade, face aos cons-
tantes desafios que o associativismo tem vindo a enfrentar?
A Sociedade Filarmónica Alunos Esperança, apesar de todos 

“Além das atividades desportivas 
e culturais, a SFAE sempre 
desenvolveu ações sociais e de 
caridade para as pessoas mais 
necessitadas da nossa comunidade.”
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No dia 19 de novembro o cenário 
da belíssima Igreja dos Anjos ser-
viu de palco para uma justa Ho-
menagem a uma grande artista da 
Rádio, da televisão, do Teatro e 
da Revista que foi e ainda é Anita 
Guerreiro, com ela ficará sempre 
“O Cheira Bem, Cheira a Lisboa”.
A Associação das Colectividades 

do Concelho de Lisboa, associou-
-se à Junta de Freguesia de Arroios 
na referida Homenagem, tendo o 
evento decorrido com a participa-
ção dos músicos João Simão, Ar-
mando Figueiredo e Nuno Louren-
ço, que acompanharam os fadistas 
Conceição Ribeiro, Ana Maceda, 
Ryan Green e Maria Passarinho.

T rata-se de um importante 
projeto de inclusão e opor-
tunidade da nossa capital, 
com vocação sociocultural 

e inédito no país, sendo um grupo 
de teatro amador constituído por um 
elenco de atores cegos, com baixa vi-
são (ambíopes) e normovisuais.
No passado mês de novembro, o gru-
po apresentou a peça “Maria Clara”, 
exibida no Salão António Pedro, na 
sede desta que é a coletividade mais 
antiga de Lisboa e no polo da ACAPO 

– Associação de Cegos e Ambíopes 
de Portugal do Vale de Santo António.
Sendo esta a nona obra levada a cena 
pelo Grupo ACREART, contou com o 
apoio da Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior e tem como trama a vida 
de uma família comum e a surpresa 
pela cegueira inesperada de um dos 
seus membros.
A peça poderá ser exibida em ou-
tros locais durante o próximo ano, 
tendo os interessados que contac-
tar a ARA.     

TEATRO

Grupo ACREART  
tem nova produção

Grande artista  
Anita Guerreiro foi homenageada

CULTURA

III Gala do Desporto  
de Marvila 

A 4 de novembro realizou-se no Auditório 
da Escola Secundária D. Dinis a III Gala do 
Desporto de Marvila.
A mesma serviu para distinguir Atletas e 
Instituições pela dedicação e excelência no 
trabalho desenvolvido e que levam Marvila 
a ser conhecida como a Freguesia do Des-
porto.
A Associação das Coletividades do Conce-
lho de Lisboa esteve representada pelo Vi-
ce-Presidente António Vicente.

O Movimento  
Associativo está de luto 

O Fado e o Desporto ficaram mais pobres, 
com duas perdas irreparáveis para o Movi-
mento Associativo da cidade de Lisboa.
Deixamos aqui a nossa homenagem ao 1.º 
Presidente da Direção da Associação Cul-
tural “O Fado” (ACOF) e atual Presidente da 
Direção do Clube Amigos do Fado (CLAF), 
Armando Tavares Carvalho da Fonseca, e 
ao Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral do Liberdade Atlético Clube, Paulo José 
Carvalho dos Santos.

CONSTITUÍDO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008,  
O GRUPO ACREART – ARTES CÉNICAS  
É UM PROJETO ORIGINAL DA ACADEMIA  
DE RECREIO ARTÍSTICO (ARA).

DESPORTO

PERSONALIDADES



A ACCL conseguiu estar presente em alguns dos 
vários aniversários de associadas que comemo-
raram, nestes últimos meses do ano, décadas de 
existência. 

Reiteramos aqui as nossas felicitações e votos de muito su-
cesso para o futuro às seguintes coletividades:

8 DE OUTUBRO 111.º Aniversário da Casa de Lafões

14 DE OUTUBRO  103.º Aniversário do Clube Sportivo 
                             de Pedrouços

3 DE NOVEMBRO  159.º Aniversário do Clube Atlético 
                              e Recreativo do Caramão

19 DE NOVEMBRO)  50.º Aniversário do Clube Ingleses Futebol 
Clube

26 DE NOVEMBRO  35.º Aniversário da Casa do Concelho 
                                de Castanheira de Pera

27 DE NOVEMBRO  15.º Aniversário da Associação 
                                das Casas Regionais

1 DE DEZEMBRO  71.º Aniversário da Casa do Concelho 
                             de Gouveia

1 DE DEZEMBRO  75.º Aniversário da Casa do Concelho 
                             de Tondela

10 DE DEZEMBRO  43.º Aniversário do Centro de Atletismo
                               das Galinheiras

17 DE DEZEMBRO  31.º Aniversário da Casa do Concelho 
                   de Castro Daire

18 DE DEZEMBRO  21.º Aniversário do Grupo de Pesca 
                               e Desporto de Santa Maria dos Olivais

22 DE DEZEMBRO  100.º Aniversário do Clube Atlético 
                               de Campo de Ourique (CACO)

22 DE DEZEMBRO  94.º Aniversário do Clube Ferroviário 
                               de Portugal
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COMEMORAÇÃO 

Estão de parabéns!

AS COLETIVIDADES!

Informamos que, a par do dever de manter o pagamento das quotas anuais em dia, o Concelho  
Nacional da CPCCRD tem executado uma campanha de regularização da situação  

de todas as filiadas que tenham o pagamento da quotização em atraso. 
Desta forma, informamos que: 

• As coletividades filiadas com cinco ou mais anos de quotas em atraso poderão regularizar  
a situação através do pagamento de 207,50€, ao invés de 290€. 

• As coletividades em situação de dívida igual ou superior a cinco anos, podem apresentar proposta  
de plano de pagamento dos valores a liquidar (tendo os anos de 2020, 2019 e 2018 descontos  

na ordem dos 25%, 50% e 75% respetivamente). 
• As coletividades filiadas que pagarem a quota de 2023 até 31 de Maio (Dia Nacional das Coletividades)  

ficarão com um crédito de 10€ a descontar em 2024. 
• Esta Resolução entra em vigor a 1 de Janeiro de 2023 e termina em 31 de Maio.

 Para mais esclarecimentos, entre em contacto connosco através do endereço
de e-mail acconcelholisboa@gmail.com . 

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



N No passado dia 3 de dezembro foi exibido 
o documentário “Chieira” no auditório da 
Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras. 
Da autoria de Luís Esteves, atual presiden-

te da Direção da Casa do Concelho de Castro Daire 
e ex-dirigente da ACCL, o documentário revive toda 
a história do regionalismo da cidade de Lisboa. 

A exibição contou com a presença do senhor ve-
reador da cultura da Câmara Municipal de Lisboa,  
Dr. Diogo Moura e outras entidades, como os presi-
dentes da Confederação das Coletividades de Por-
tugal, da ACCL e da Associação das Casas Regio-
nais em Lisboa, bem como dirigentes regionalistas. 

Situada na Rua 
das Escolas Ge-
rais, em Alfama, a 
Casa do Conce-

lho de Pampilhosa da Ser-
ra renovou recentemente 
a sua sede. As obras ini-
ciaram em 2020, em plena 
pandemia Covid-19, tendo 
um investimento de cerca 
de cem mil euros. 
No passado dia 25 de setembro realizou-se um even-
to de inauguração que contou com um grande almo-
ço, seguido de um agradável convívio. 
Estiveram presentes várias entidades e casas regio-
nais, tendo marcado presença o presidente da Câ-
mara Municipal da Pampilhosa da Serra e todo o seu 
executivo, assim como o senhor vereador da cultura 
da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Diogo Moura. 
A ACCL fez-se representar através do seu dirigente 
Artur Botão. A festa foi abrilhantada com a atuação 
do grupo de concertinas da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra.

A ACCL tem, ao longo de todo o ano, exe-
cutado diversas ações, demonstrações e 
eventos participativos que incidem sobre a 
importância e o impacto cultural dos jogos 

tradicionais na capital. 
Esta iniciativa tem decorrido em escolas e centros de 
dia, comprovando a sua intergeracionalidade.  
Nestes últimos meses do ano, concretizamos pales-
tras e demonstrações de jogos em diversos centros 
de dia, como o Centro Social São Boaventura / Bairro 
Alto e o Centro de Dia Nossa Senhora dos Anjos. As-
sinalamos igualmente datas e momentos importantes, 
como a Semana Europeia da Mobilidade, a Semana 
Europeia do Desporto, o Dia Internacional do Idoso e 
o Dia Mundial do Coração. 

ESTRUTURAS CULTURA

Documentário 
“Chieira” exibido 
em Lisboa 

Casa do Concelho 
de Pampilhosa da Serra 
tem sede renovada

Os Jogos Tradicionais 
andam por Lisboa 

E AS CASAS REGIONAIS?
INVESTIGAÇÃO
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Após a exibição do documentário, seguiu-se um pe-
queno debate entre os presentes e, atualmente, a 
obra encontra-se em vários concursos internacio-
nais, já tendo alcançado dois prémios.



CULTURA

Assim, este projeto contribui para a prevenção do isola-
mento social e solidão não desejada das pessoas com 65 
e mais anos residentes em lisboa, bem como para a pro-
moção da rede social da cidade, das redes de vizinhança 
e de bairros residenciais mais comunicativos e atentos às 
necessidades da população com 65 e mais anos.

Assente numa Plataforma digital, o RADAR permite 
otimizar os processos de partilha de informação, co-
municação e disponibilização da mesma, entre os 30 
parceiros envolvidos no Projeto, de forma a ativar as 
respostas sociais adequadas às necessidades identifi-
cadas e possibilitar uma resposta mais eficaz, célere e 
efetiva, detetando precocemente situações de risco.

Este é um verdadeiro projeto de cidadania ativa no senti-
do em que nos convoca para estarmos atentos ao que se 
passa à nossa volta de forma a ativar os recursos sociais 
e de saúde disponíveis e não deixar ninguém para trás. 

Contactos: 
Ligue 213 263 000 | 2.ª a 6.ª feira | 09h00 – 18h00
projetoradar@scml.pt

Procura envolver todos os cidadãos, coletividades, 
associações e estabelecimentos de comércio local 
na deteção de situações de isolamento e solidão 
não desejada, em particular as mais vulneráveis. 

Baseado num conceito pioneiro, pretende reconhecer e 
acompanhar as pessoas com 65 ou mais anos da cidade 
de Lisboa, que estejam em situação de isolamento e so-
lidão, proporcionando condições para que estas possam 
residir mais tempo nas suas habitações, o Projeto RADAR 
é um plano de intervenção comunitária e de desenvolvi-
mento local. Após análise, existe uma intervenção ade-
quada, com respostas específicas, tendo em conta o per-
fil de cada pessoa, bem como os seus contextos de vida. 

O Radar assenta no pressuposto da otimização e da ges-
tão de informação, no sentido da agilização dos proces-
sos para uma intervenção precoce no risco, mais ajus-
tada a cada situação. O Projeto está orientado para a 
prevenção do isolamento e da solidão, numa perspetiva 
comunitária, assente em valores de dignidade e de soli-
dariedade. Com este instrumento pretende-se identificar 
a população com 65 e mais anos de idade, que apresente 
ou possa vir a apresentar índices de isolamento e de so-
lidão, procurando distinguir eventuais expetativas, priva-
ções e potencialidades relacionadas com a habitação, a 
saúde, as acessibilidades, entre outras. Com base nos in-
dicadores recolhidos, é acionada uma resposta integrada, 
de proximidade e que seja célere nos casos que manifes-
tem maior exigência e responsabilidade na intervenção. 

Para a identificação e sinalização destas pessoas, o pro-
jeto tem como prioridade a constituição de RADARES de 
base comunitária para a identificação de situações de 
risco e agilização de uma intervenção ajustada a cada si-
tuação. Os radares são constituídos pela comunidade em 
geral – vizinhos, voluntários, comércio local, coletivida-
des, numa lógica simples de falar, escutar, cuidar. 

INTERVENÇÃO

Projeto Radar: ninguém fica para trás
O PROJETO RADAR SURGE EM JANEIRO DE 2019 NO ÂMBITO DO PROGRAMA “LISBOA, CIDADE 
DE TODAS AS IDADES” E ASSENTA NUMA PARCERIA COLABORATIVA ENTRE A SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, A CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, A POLÍCIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE, A SEGURANÇA SOCIAL, GEBALIS  
E AS 24 JUNTAS DE FREGUESIA DA CIDADE DE LISBOA,
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