
Destaque

Organizado  
pela Junta  
de Freguesia  
de Marvila e pela 
ACCL, o Torneio 
de Futebol Jovem 
de Marvila 2022 
iniciuo-se no dia 
24 de setembro.
Este evento que 
está enquadrado 
na Semana 
Europeia do 
Desporto tem 
como objetivo 
proporcionar 
a todos os 
envolvidos 
momentos  
de lazer  
e entretenimento  
a partir de  
uma prática  
de atividade 
física organizada, 
promovendo 
assim os valores 
desta conhecida 
modalidade.
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N.º 3 SETEMBRO 2022 
DISTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL

Com o objetivo de divulgar o 
fado lisboeta e os seus mui-
tos talentos, a ACCL lançará a 
edição deste ano da “Grande 
Festa do Fado das Coletivida-
des 2022”.
As sessões decorrerão nos 
dias 8 e 22 de outubro e no 
dia 5 de novembro.

Festa do Fado 2022

Chegou ao fim, no dia 
3 de julho, o V Torneio 
de Futsal da Cidade 

de Lisboa. Iniciado no dia 27 
de março, a já conhecida ini-
ciativa assegurou três meses 
de muito desporto popular e 
foi resultado de uma parceria 

entre a ACCL, a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, a Federação 
Portuguesa de Futebol, a As-
sociação de Futebol de Lis-
boa, a Associação Portuguesa 
de Árbitros de Futebol, e o Nú-
cleo de Árbitros de Futebol de 
Lisboa.

Desde 2017 o torneio tem 
cimentado protagonismo e 
valor acrescentado ao des-
porto da capital. Este ano, 
estiveram 32 clubes em com-
petição, tendo sido o Futebol 
Clube Recreativo do Rossão o 
grande vencedor. 

E Entrevistamos uma as-
sociação com quase 
140 anos de história e 

muita atividade social no Con-
celho de Lisboa: a Sociedade 
de Instrução e Beneficência A 
Voz do Operário.
Nesta terceira edição da rúbri-

ca “Conversa com o Associa-
do”, ficamos a saber um pou-
co 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.

A Voz do Operário 
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Torneio de Futsal 
concluído com sucesso

Conversa com o Associado
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O ano ain-
da não 
acabou 
e ainda 

há muito a ser feito. 
Continuemos, por-
tanto, com “as man-
gas arregaçadas” 
e com o coração 

cheio de vontade de fazer mais e melhor.

Apesar da pandemia Covid-19 ainda não ter 
acabado – com novos casos a surgirem to-
dos os dias, por todo o mundo – a ACCL tem 
conseguido dar continuidade à execução do 
seu plano de atividades para o ano de 2022. 
Temos feito amplos esforços para diminuir os 
agressivos efeitos que a Covid-19 trouxe para 
a realidade do associativismo e que, sabe-
mos, ainda ecoam e dificultam a existência de 
muitas associações.

Setembro trouxe-nos também a necessidade 
(inesperada) de mudança física das nossas 
instalações. Após 12 anos sediados na Rua 
Saraiva de Carvalho N.º 8, Freguesia de Cam-
po de Ourique, fomos convidados a deixar es-
tas instalações em pouco tempo, cessando, 
assim, o protocolo então assinado.

Porém, graças ao ótimo relacionamento que a 
ACCL mantém com outras Juntas de Fregue-
sia, conseguimos encontrar uma rápida solu-
ção para esta repentina dificuldade: a nossa 
nova sede passará a estar situada na Aveni-
da Paulo VI, em Marvila. Neste sentido, e em 
nome de todos os nossos representantes e as-
sociados, aproveito para deixar aqui o nosso 
grande agradecimento ao Presidente da Junta 
de Freguesia de Marvila, António Videira.

Temos vindo a dar continuidade aos nossos 
projetos de grande dimensão e que, como 
sempre, englobam um elevado número de 

entidades, associações e de público, como, 
mais recentemente, o Torneio de Futsal que 
acabou no passado dia 3 de julho, após três 
produtivos meses – aproveito para agradecer 
a todas as equipas pela participação, assim 
como as muitas entidades que nos apoia-
ram das mais diversas maneiras durante este 
magnífico percurso.

Nestes meses que se seguem, dou destaque a 
duas atividades. No desporto, o Torneio de Fu-
tebol Jovem de Marvila 2022, enquadrado na 
Semana Europeia do Desporto e organizado 
por nós e pela Junta de Freguesia de Marvila. 
Na cultura, a Grande Festa do Fado das Cole-
tividades 2022, cujo principal objetivo é divul-
gar o fado lisboeta e os seus muitos talentos.

Neste Boletim temos também a participação 
d’A Voz do Operário, na rúbrica “Conversa 
com o Associado” – uma das nossas associa-
das de longa data que é um exemplo no âmbi-
to dos apoios sociais, culturais e associativos 
na cidade de Lisboa. Deixo aqui o meu agra-
decimento ao seu Presidente, Vítor Agostinho, 
pela disponibilidade e colaboração.

A propósito da eleição dos novos Órgão So-
ciais da Confederação Portuguesa das Colec-
tividades de Cultura, Recreio e Desporto, feli-
cito a todos os eleitos e faço votos de que o 
quadriénio 2022/2026 seja repleto de conquis-
tas, sucessos e muita vida associativa. Dei-
xando claro, também, que a ACCL tudo fará 
para que o Movimento Associativo Popular 
possa continuar a florescer e que possamos, 
juntos, dar resposta aos inúmeros desafios 
que diariamente dificultam a concretização 
dos nossos objetivos associativos.

Pedro Franco
Presidente da ACCL
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Nos dias 25 e 26 de Junho, integra-
do na programação das Festas da 
Cidade de Lisboa 2022, realizou-se 
na Quinta das Conchas, ao Lumiar, 
o evento Regionalismo em Lisboa 
– Encontro Cultural. Este certame 
traduziu-se num magnífico encon-

tro de cultura popular do País. 
A ACCL agradece à CML e à 
EGEAC a oportunidade que lhe foi 
concedida para integrar, enquan-
to coorganizadora de um grande 
evento, o magnifico cartaz das 
Festas da Cidade. 
Fazemos votos, e declaramos dis-
ponibilidade e interesse para, em 
anos subsequentes, podermos 
voltar a colaborar na programação 
festiva da Cidade, renovando este 
Encontro de Regionalismo ou nou-
tras atividades que a EGEAC e a 
CML entendam envolver a ACCL e 
as coletividades que ela representa.

O bjetivo deste evento pas-
sa por proporcionar a to-
dos os atletas, treinado-
res e pais momentos de 

lazer e entretenimento a partir de uma 
prática de atividade física organizada, 
promovendo assim os valores desta 
conhecida modalidade.
A iniciativa term lugar no Estádio En-
genheiro Carlos Salema, Campo n.º 2 

(Clube Oriental de Lisboa) e está di-
vidida entre dois principais escalões: 
Petizes (jovens nascidos entre os 
anos 2016 e 2017) e Traquinas (jo-
vens nascidos entre os anos 2014 e 
2015).
Para mais esclarecimentos, os inte-
ressados poderão entrar em contacto 
com a ACCL ou com a Junta de Fre-
guesia de Marvila.

DESPORTO

Marvila e ACCL  
organizam torneio  
de futebol

ACCL integrou encontro cultural
REGIONALISMO 

Confederação elege 
novos Órgãos Sociais

No passado dia 16 de julho de 2022, no 
Fórum Lisboa, decorreu o “Congresso Elei-
toral da Confederação Portuguesa das Co-
lectividades de Cultura, Recreio e Desporto 
(CPCCRD)”, a propósito das eleições dos 
respetivos Órgãos Sociais para o quadriénio 
2022/2026.
O Programa de Ação para o mandato 
2022/2026 foi apresentado durante a ma-
nhã, por Augusto Flor, Presidente da Dire-
ção e Mandatário da Lista, João Bernardino, 
Candidato a Presidente da Direção, Jorge 
Luís, Candidato a Presidente do Conselho 
Fiscal e Sérgio Pratas, Candidato a Presi-
dente do Conselho Jurisdicional.
Durante a tarde, o Presidente Barbosa da 
Costa anunciou os resultados eleitorais, se-
guindo-se a Tomada de Posse dos novos 
Órgãos Sociais e um período de reconheci-
mento por parte dos Delegados e Convida-
dos a Augusto Flor, que deixou o cargo de 
Presidente da Direção da CPCCRD, exerci-
do nos últimos 15 anos. Eleito, a ocupar o 
novo cargo de Presidente da Direção, está 
João de Matos Bernardino, representante 
da Sociedade de Instrução e Beneficência 
“A Voz do Operário”.
A Banda de Música de Santiago de Riba 
UL, na comemoração dos seus 300 anos 
de existência, foi galardoada com o galar-
dão máximo da Confederação, “Instrução 
e Arte”, tendo presenteado os participantes 
com três peças musicais, entre elas o Hino 
da Banda.
Por fim houve a intervenção do Presiden-
te da República, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, que sublinhou: «A Confederação é um 
exemplo de história e serviço a Portugal».  

ENQUADRADO NA SEMANA EUROPEIA  
DO DESPORTO E ORGANIZADO PELA JUNTA  
DE FREGUESIA DE MARVILA E PELA ACCL,  
O TORNEIO DE FUTEBOL JOVEM DE MARVILA 2022 
INICIOU-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO.

CERIMÓNIA



culos musicais, cinema, teatro, exposições de artes plásticas e 
dança. Incrementou-se a prática desportiva e alargou-se a ação 
social aos idosos, com a inauguração de um centro de convívio 
e, mais tarde, com o apoio domiciliário a idosos e acamados. 
Surgiram as creches e os jardins-de-infância como forma de 
apoio às famílias, manteve-se a publicação regular - agora men-
sal - do jornal, repuseram-se os livros proibidos (e apreendidos 
pela polícia política) nas estantes da biblioteca, estendeu-se o 
ensino do 1.º ao 2.º ciclo, criou-se a Galeria João Hogan e, em 
1987, a Marcha Infantil de A Voz do Operário.
No próximo ano iremos comemorar a bonita idade de 140 anos.

No que diz respeito à oferta, que atividades desenvol-
vem e com quais entidades têm protocolos?
Consideramos que A Voz do Operário sempre foi e continua a ser 
um exemplo no âmbito dos apoios sociais, culturais e associati-
vos na cidade de Lisboa.
Temos um programa cultural próprio e partilhado com outras or-
ganizações, onde destacamos a Gala Anual de Fado, o Jazz Tem 
Voz, o Festival de Tango Argentino, a Marcha Infantil, diversos 
arraiais, etc.
Devido a um leque de características atrativas, as nossas ins-
talações são muito procuradas por entidades exteriores, o que 
possibilita que as verbas daí provenientes contribuam para ame-
nizar o défice no orçamento das nossas escolas – uma vez que 
as crianças que frequentam estes espaços têm o pagamento es-
tipulado de acordo com os rendimentos dos respetivos encarre-
gados de educação.
Hoje, e apesar de desenvolvermos múltiplas atividades desporti-
vas, culturais, recreativas e sociais, somos uma coletividade que 
continua a enfrentar grandes dificuldades para concretizar os 
seus objetivos de carácter social, que passam por um conjunto 
de apoios para a população mais carenciada (alimentar, creches, 
jardins de infância). 

Como caracteriza os perfis dos sócios da associação? 
Quantos são?
A Voz é uma coletividade do Movimento Associativo Popular e, por 

Com uma história centenária, A 
Voz do Operário é uma coleti-
vidade multidisciplinar e bas-
tante conhecida no concelho. 
Pode contar-nos um pouco 
desta história?

A “Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do 
Operário” nasce num contexto histórico que, em 
grande parte, constitui a causa que preside à sua fun-
dação. Um movimento operário em ascensão, num 
tempo marcado pela luta contra a monarquia, em que 
republicanos e socialistas obtêm o apoio significati-
vo das classes laboriosas e cujos ideais não só en-
contram eco junto destas como as mobilizam para a 
transformação e a mudança. 
“A Voz do Operário” surgiu com a criação de um jornal 
com o mesmo nome, sendo que a exigência financei-
ra que implicava a manutenção do jornal levou a que 
os operários tabaqueiros responsáveis pelo projeto 
procurassem formas de sobrevivência para a inicia-
tiva. É assim que, a 13 de fevereiro de 1883, nasce a 
Sociedade Cooperativa A Voz do Operário. Logo se 
apercebeu que a sua ação não deveria cingir-se ape-
nas na produção do Jornal, tendo sido iniciado um 
novo ciclo de ação, através, inicialmente, da abertura 
de escolas – cerca de 70 estabelecimentos de ensino 
próprios e convencionados com o Estado. 
Com a Revolução dos Cravos, a cultura voltou a 
preencher os espaços da sede, através de espetá-

ENTREVISTA

Consideramos que  
A Voz do Operário sempre foi  
e continua a ser um exemplo no 
âmbito dos apoios sociais, culturais  
e associativos na cidade de Lisboa.

A VOZ 
DO 

OPERÁRIO
Vítor Agostinho 

    Presidente da Direção 
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cidos assim como apoiávamos estas pessoas com 
questões de fim de vida (nomeadamente apoios fu-
nerários).
Felizmente, com o evoluir da sociedade e daqueles 
que lutaram para a sua transformação, hoje estes 
dois importantes benefícios foram sendo absorvidos 
por uma melhor situação financeira e pelas responsa-
bilidades sociais que o Estado foi adquirindo.
Sempre fomos uma instituição com provas dadas na 
área da solidariedade, porque acreditamos que todos 
temos direito a uma vida plena e digna.

Face ao cenário atual, o que têm feito para 
contornar os constantes desafios à execução 
das vossas atividades e como preveem que 
seja o futuro da Voz do Operário?
Estamos sempre atentos e assim que são identifica-
dos determinados desafios que ponham em causa os 
nossos interesses associativos, tentamos dar uma rá-
pida e célere resposta. 
De sublinhar a importância dos apoios e protocolos 
públicos e privados para a execução das nossas ati-
vidades e para a resolução eficiente e eficaz destes 
constantes desafios que enfrentamos dia após dia, 
ano após ano.

Como sentem que a ACCL tem contribuído 
para o vosso desenvolvimento?
Assim como a Confederação e outras entidades, a 
ACCL tem sido uma importante aliada para o nosso 
desenvolvimento associativo. 
Através destas cooperações, temos vindo a elaborar 
planos de ação mais estratégicos e orientados para 
uma execução mais sustentável e estável dos nossos 
planos de ação. 

isso, podemos dizer que é constituída por aqueles que acreditam 
neste projeto e que nos dão o seu apoio ao tornarem-se sócios. 
Atualmente, o número de associados situa-se na ordem dos 
4.500. Os perfis são diversos em todas as suas esferas (idade, 
género, nacionalidade, etc.).

Como caracteriza a relação que a Voz do Operário tem 
vindo a manter com a comunidade lisboeta?
A nossa ligação com Lisboa tem sido, desde sempre, caracteri-
zada por uma partilha muito interessante e produtiva. 
É aqui, na cidade, que desenvolvemos muitas atividades multi-
disciplinares, apesar de sentirmos que a nossa presença é tam-
bém muito bem-vinda em outros concelhos (de destacar Almada, 
a Moita e Barreiro). Aguardamos um novo equipamento no Par-
que das Nações, sublinhando os espaços nas Freguesias de São 
Vicente, da Ajuda e do Restelo.

Existem certamente algumas curiosidades que poucos 
conhecem sobre a associação. Quer contar-nos algu-
mas delas?
Uma instituição como a nossa, com praticamente 140 anos, terá 
certamente algumas curiosidades. Por exemplo, há muitos anos 
oferecíamos, aos mais necessitados, enxovais de recém-nas-

Estamos sempre atentos e assim 
que são identificados determinados 
desafios que ponham em causa 
os nossos interesses associativos, 
tentamos dar uma rápida e célere 
resposta.

A nossa ligação com Lisboa tem sido,  
desde sempre, caracterizada por uma partilha 
muito interessante e produtiva.
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Com o objetivo de divulgar o fado 
lisboeta e os seus muitos talentos, 
a ACCL lançará a edição deste ano 
da “Grande Festa do Fado das Co-
letividades 2022”. 
Assim como nos outros anos, estão 

previstas três sessões que tomarão 
lugar nos recintos de algumas das 
coletividades associadas da ACCL. 
Espera-se a participação de cerca 
de 50 fadistas, existindo, por últi-
mo, uma Gala Final com 15 fadistas 
selecionados pelo júri.
A 1ª Sessão irá decorrer no dia 8 
de outubro na Sociedade Musical 3  
D’ Agosto de 1885, na rua de Mar-
vila Nº 34, a 2ª Sessão no dia 22 de 
outubro no Grupo Desportivo Aca-
démica da Ajuda e a 3ª Sessão no 
dia 5 de novembro, na Casa do Con-
celho Pampilhosa da Serra. A Gala 
Final irá decorrer dia 25 de novem-
bro, na Sala Azul do Teatro Aberto.

N o ano em que se come-
morou duas décadas da 
constituição da Associa-
ção das Colectividades 

do Concelho de Lisboa, a ACCL depa-
rou-se com a necessidade de alterar 
as suas instalações físicas, saindo da 
Freguesia de Campo de Ourique, para 
uma nova morada, na Freguesia de 
Marvila.
A saída de Campo de Ourique surge 
a propósito do término unilateral de 

um protocolo assinado há 12 anos. 
Felizmente, graças ao bom relacio-
namento que a ACCL mantém com 
outras Juntas de Freguesia da cidade, 
solucionou-se rapidamente aquilo que 
poderia ter sido um inconveniente. 
Deixamos aqui o nosso agradecimen-
to ao Presidente da Junta de Fregue-
sia de Marvila, António Videira, pela 
cedência de um espaço na sua fre-
guesia, localizado na Avenida Paulo 
VI, Lote n.º 8, R/C – Lojas 2, 3 e 4.

INSTITUCIONAL

ACCL terá nova 
sede e instalações

Grande Festa do Fado  
das Colectividades 2022

CULTURA

V Torneio de Futsal  
concluído com sucesso

Chegou ao fim, no dia 3 de julho, o V Tor-
neio de Futsal da Cidade de Lisboa. Ini-
ciado no dia 27 de março, a já conhecida 
iniciativa assegurou três meses de muito 
desporto popular e foi resultado de uma 
parceria entre a ACCL, a Câmara Municipal 
de Lisboa, a Federação Portuguesa de Fu-
tebol, a Associação de Futebol de Lisboa, 
a Associação Portuguesa de Árbitros de 
Futebol, e o Núcleo de Árbitros de Futebol 
de Lisboa.
Desde 2017 o torneio tem cimentado pro-
tagonismo e valor acrescentado ao despor-
to da capital. Este ano, estiveram 32 clu-
bes em competição, tendo sido o Futebol 
Clube Recreativo do Rossão o grande ven-
cedor – tendo derrotado, na final, o Grupo 
Desportivo da Mouraria, Vice-campeão da 
Cidade de Lisboa. Em terceiro lugar ficou a 
equipa do Clube Recreativo os Leões das 
Furnas, que derrotou o Oriental Recreativo 
Clube por 4-2 no jogo de apuramento do 
3º lugar. 
Atribuiu-se também um prémio para a equi-
pa que demonstrou maior esmero durante 
a prova, a Taça Fair Play, ganha pala equipa 
dos Lisbon Foxes – BJWHF, que registou 
apenas um cartão amarelo na prova.
O Troféu Vasco Resende, um dos grandes 
impulsionadores deste Torneio, atribuído à 
equipa com média etária mais elevada no 
Torneio, foi recebido pela Academia de Re-
creio Artístico.
A ACCL agradece a todas as equipas pela 
participação, assim como as muitas entida-
des que nos apoiaram das mais diversas 
maneiras durante este magnífico percurso 
de três meses.

APÓS 12 ANOS SEDIADOS NA RUA SARAIVA  
DE CARVALHO N.º 8, A ACCL TERÁ UMA NOVA SEDE. 
MARVILA SERÁ A RESIDÊNCIA OFICIAL  
DA ASSOCIAÇÃO.

DESPORTO
©
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COMEMORAÇÃO 

AS COLETIVIDADES!

No passado dia 24 de junho, a Sociedade Filarmónica 
União Capricho Olivalense comemorou o seu 136.º aniver-
sário.
Para além da presença de muitos associados, amigos e 
outras coletividades, descaram-se a participação de An-
dré Dores, representante da Câmara Municipal de Lisboa, 
Duarte Carreira, Vogal da Junta de Freguesia dos Olivais, 

Albano Ginja (CPCCRD), Marinho Caetano, representante 
da Confederação Musical Portuguesa e Pedro Franco, Pre-
sidente da ACCL.
Trocaram-se presentes e entregaram-se emblemas a al-
guns associados que completavam décadas de filiação. 
Com a direção do Maestro Luís Ferreira, a sua Banda Fi-
larmónica encarregou-se da parte cultural do evento que 
encerrou com o respetivo bolo de aniversário e convívio.

A Academia Recreio Artístico comemorou o seu 167.º aniver-
sário de vida associativa no Complexo Desportivo da Verbe-
na, onde decorreu o 3.º Torneio Futsal, envolvendo a equipa 
da casa, o Grupo Desportivo da Mouraria e o Grupo Des-
portivo ZIP-ZIP. A equipa da Academia de Recreio Artístico 
saíram como vencedores do torneio.   

Após dois anos de pandemia Covid-19, foi possível realizar, 
em segurança e sem restrições, o almoço comemorativo 
destes largos 167 anos de vida da academia.
De salientar a presença de Ricardo Dias, Vogal da Cultura e 
Desporto da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Alba-
no Ginja (ACCL) e Nuno Esteves (Federação Distrital).
Entregaram-se diplomas aos associados de longa data, ten-
do sido organizada, a seguir e por João Carlos, uma gran-
de tarde de fados. O evento encerrou com um momento de 
convívio e o respetivo bolo de aniversário.

Sociedade Filarmónica União Capricho Olivalense 

Academia de Recreio Artístico 

A ACCL ESTEVE PRESENTE NOS ANIVERSÁRIOS DE DUAS GRANDES COLETIVIDADES 
DO NOSSO CONCELHO. À SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CAPRICHO OLIVALENSE 
E À ACADEMIA DE RECREIO ARTÍSTICO, DEIXAMOS AQUI AS NOSSAS FELICITAÇÕES 
E VOTOS DE MUITO SUCESSO PARA O FUTURO.



O O Presidente da Casa do Concelho de Cas-
tro Daire e ex-dirigente da ACCL, Luís Este-
ves, defendeu no passado dia 28 de junho, 
a tese de Doutoramento em Arte dos Media 

da Universidade Lusófona, intitulada “Casas Regio-
nais em Lisboa. Lugares de cultura popular tradicional 
Portuguesa”. 
Deste trabalho desenvolvido nasceu o filme-docu-

mentário, “Chieira” – que revela a vida e a obra do re-
gionalismo na cidade de Lisboa, numa retrospetiva de 
80 anos de existência. Em fase de divulgação, o docu-
mentário venceu, recentemente, o White Unicorn Inter-
national Film Festival, que decorreu na Índia. 
Para além deste reconhecimento, no passado mês de agos-
to, a obra foi nomeada para o Rome Prisma Festival, nas ca-
tegorias de melhor som e melhor pequeno documentário.

E AS CASAS REGIONAIS?
INVESTIGAÇÃO E CULTURA
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“Chieira”, mostra regionalismo 
em documentário 

DA Casa do Concelho de Tomar organizou uma 
vez mais a sua Festa Popular de S. Pedro. 
O evento decorreu no passado dia 29 de ju-

nho, na respetiva sede e conseguiu obter enorme 
sucesso e uma grande adesão por parte dos asso-
ciados. Estiveram ainda representadas diversas en-
tidades: a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de 

Freguesia de Alvalade, a Associação das Coletivida-
des do Concelho de Lisboa e a Associação das Ca-
sas Regionais em Lisboa. 
“Os Serranitos” – grupo da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra – responsabilizaram-se pela 
animação musical e não faltaram, como de costume, 
as sardinhas assadas e o caldo verde.

Regionalismo de mãos dadas 
com as Festas Populares

COMEMORAÇÕES
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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. 

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

(JURÍDICOS, CONTABILÍSTICOS, ETC.) 

SAUDAÇÃO

Confederação: 
saudação aos novos Órgãos Sociais

E ndereçamos votos de muito sucesso aos novos 
membros de todos os Órgãos Sociais, em especial 
ao Presidente da Direção João de Matos Bernardi-
no, representante da Sociedade de Instrução e Be-

neficência “A Voz do Operário”.

Estando certos de que se avizinham tempos difíceis para o Mo-

vimento Associativo Popular, desejamos, mais do nunca, a ma-
nutenção de uma forte cooperação entre os representantes do 
associativismo, tanto a nível nacional como na esfera distrital e 
autárquica.

Que possamos, juntos, continuar o trabalho de reconhecimento 
e valorização do Movimento Associativo Popular.

A ACCL SAÚDA OS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CONFEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO 
(CPCCRD), ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2022/2026.


