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EDITORIAL

Início do fim.
Até sempre, 
Folha Informativa!

Augusto Flor, Dr.  |  Presidente da Direcção

No início deste ano 2016, estamos a preparar o 
acto eleitoral que terá lugar a 9 de Abril. Trata-
se de um procedimento estatutário e 
democrático. Serão eleitos novos dirigentes e 
apresentado novo Programa de Acção para o 
triénio 2016/2019.

Ao mesmo tempo, damos seguimento às 
recomendações saídas do Congresso Nacional 
das Colectividades, Associações e Clubes, 
reunindo com grupos parlamentares da 
Assembleia da República, Ministros e 
Secretários de Estado e ANAFRE.

Vamos passar a uma nova fase da nossa vida 
associativa e no plano da informação, 
comunicação e imagem vamos ter novidades. 

Está decidido que a “Folha Informativa” vai ser 
substituída pelo “Elo Associativo” antigo título 
da FPCCR e que foi suspenso no formato papel. 
Esta é uma despedida de um titulo que nos 
acompanhou por alguns anos e a nova 
Direcção dará vida ao novo ELO.

É a vida das pessoas e das coisas que as pessoas 
decidem manter ou transformar.  

É o inicio do fim que nos trás outro início!

O
 dia 12 de Março de 2016 foi um dia muitíssimo 

especial para a nossa Confederação. Foi 

apresentada a Revista Análise Associativa (nº2) 

da parte da manhã e da parte da tarde realizou-

se o Conselho Nacional (ordinário).

Presidido pelo Dr. Barbosa da Costa, o CN teve oportunidade 

de apreciar, discutir e aprovar o Relatório e Contas de 2015, 

onde ficou bem patente o trabalho realizado ao longo do ano 

mas também ao longo do mandato 2013/2016. Não obstante 

todas as dificuldades que nos foram impostas, o balanço é 

francamente positivo e incita-nos a continuar.
(continua na página 2)

CN DE 12 MARÇO
UM DIA MUITO ESPECIAL
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(continuação da primeira página)

O CN teve ainda a oportunidade de se debruçar sobre duas 

propostas apresentadas pela Direcção acerca de alterações ao 

RGI e ao sistema de financiamento da estrutura associativa 

nacional. Numa ampla participação, foi possível identificar 

aspectos positivos e negativos das propostas e decidir qual o 

melhor modelo a levar ao Congresso Extraordinário.

Foi ainda dada uma informação detalhada de todo o processo de 

preparação da Lista e do Programa de Acção com a participação 

de muitos dos membros dos actuais órgãos sociais e das 

estruturas descentralizadas.

Não só pelo local em que se realizou, pelo ambiente de 

solidariedade e pelos assuntos discutidos, este CN foi um 

momento histórico que os presentes recordarão por muitos 

anos.

Os valores do associativismo e a confiança no futuro 

estiveram presentes do princípio ao fim!

PROTOCOLOS…
PARA QUE VOS QUERO!
Durante o primeiro trimestre de 2016 foram assinados vários 

protocolos dos quais de destacam o que foi celebrado com a 

SPA – Sociedade Portuguesa de Autores. 

O Protocolo estabelecido com a SPA permite assim que as 

filiadas da Confederação com a Quota de 2016 em dia, 

possam ter descontos especiais sobre a Tabela de Licenças 

disponível ao público. Foi um processo negocial complexo e 

longo que se concluiu mas que, ainda assim, deixou alguns 

aspectos de fora que, no entender da Confederação, deveriam 

ser tidos em conta.

Podemos dizer que o acordo conseguido, permite às filiadas 

continuar o seu trabalho de divulgação da cultura 

portuguesa e levar às grandes massas os autores 

portugueses.

JUNTA DE ARROIOS 

FAZ ENTREVISTA
AO PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO

Numa iniciativa da Junta de Arroios, nossa vizinha, uma 

equipa de reportagem dirigiu-se à sede da Confederação 

onde tiveram oportunidade de conhecer as instalações, o 

Espaço Museu, o Centro de Documentação e os vários 

serviços que aqui funcionam.

Tiveram ainda a oportunidade de entrevistar o Presidente da 

Confederação - Augusto Flor que respondeu a todas as 

questões colocadas. Uma síntese da entrevista pode ser vista 

em:

À Junta de Arroios, seus eleitos E equipa de comunicação e 

informação, fica o reconhecimento pelo facto de se terem 

lembrado da nossa Confederação e assim dado o respectivo 

destaque ao nosso trabalho.

https://www.youtube.com/watch?v=2ByZQOrMzO8&index=

1&l is t=PLkjyrLfM9COEp-bOI-ho-AKWLO2_ARQJL

https://www.youtube.com/watch?v=2ByZQOrMzO8&index=1&list=PLkjyrLfM9COEp-bOI-ho-AKWLO2_ARQJL
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COMISSÃO ORGANIZADORA

DO CONGRESSO NACIONAL DAS COLECTIVIDADES

REÚNE COM OS GRUPOS PARLAMENTARES, ANAFRE

E MINISTRO DA CULTURA

C
om início no dia 19 de 

Janeiro, tiveram lugar 

reuniões com todos os 

Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República, 

onde uma Delegação da Comissão 

Organizadora do Congresso 

Nacional teve oportunidade de 

expor a situação do movimento associativo e apresentar 

as Recomendações do Congresso.

O BE; PS; CDS-PP; PCP; PSD; PEV e PAN, tiveram 

oportunidade de ouvir e trocar impressões com a Delegação 

deixando de uma forma geral demonstrada a receptividade 

aos assuntos elencados e destacados. 

Foi consensual que muitas das questões colocadas terão 

solução desde que exista vontade política e sem custos para 

o Orçamento do Estado.

Ficou ainda demonstrado que, caso existam iniciativas 

parlamentares, muitos dos problemas poderão ser 

resolvidos por consenso de todos os partidos considerando a 

justeza e abrangência do associativismo popular.

Na sede da ANAFRE, a Delegação da Comissão Organizadora 

teve oportunidade de apresentar as recomendações 

dedicadas ao poder local (autarquias) tendo havido acordo 

que estas eram exequíveis e que de futuro deveria ser 

constituído um Grupo de Trabalho para acertar pormenores 

de implementação das nossas propostas.

Já em Março, tivemos oportunidade de ser recebidos pelo 

Ministro da Cultura – Dr. João Soares que, em ambiente 

informal, recebeu a Delegação das entidades organizadoras 

do Congresso Nacional tendo ficado acordado que seriam 

recebidos pela Secretária de Estado da Cultura de forma a 

acertarmos os pormenores da relação com aquela área do 

governo.

A Fundação AIP – Associação Industrial Portuguesa, decidiu constituir um 

Conselho Estratégico da Economia Social. É presidido pelo Eng.º Rocha de Matos 

que presidiu à sua primeira reunião.

A Confederação foi convidada a estar representada pelo Presidente Augusto Flor 

que teve oportunidade de, na primeira reunião, colocar algumas questões que 

têm a ver com as causas da exclusão social e com o modelo social existente.

A nossa participação neste Conselho Estratégico permite termos uma perspetiva 

do estado da economia em geral e da Economia Social em particular. Não será um 

espaço onde se resolvam muitos dos nossos problemas mas poderá ser um 

espaço onde através de troca de experiências possamos ajudar a dar a conhecer o 

Movimento Associativo Popular ao qual, orgulhosamente, pertencemos.

CONFEDERAÇÃO INTEGRA 

CONSELHO ESTRATÉGICO 

DA ECONOMIA SOCIAL
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PROTOCOLO 

ASSINADO 

COM O IPL 
eiterando a estratégia de alargamento de 

parcerias com as diversas entidades da Rsociedade civil, nomeadamente da 

Academia, que prosseguem dinâmicas de 

desenvolvimento apostando na qualificação dos 

Dirigentes Associativos Voluntários (DAV), foi 

assinado, no dia passado dia 8 de Fevereiro, entre a 

CPCCRD, representada pelo seu presidente, Augusto 

Máximo Flor, e o IPL, representado pelo Diretor da 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de 

Leiria, Rui Manuel Netos e Matos um protocolo que, 

nas suas linhas gerais, visa:

• O aproveitamento, mutuo, dos recursos científicos, técnicos e 

humanos;

• Prestação de serviços à comunidade, designadamente - traduções, 

consultoria, auditorias, investigação e desenvolvimento;

• Realização de colóquios, seminários, conferências e análogos;

• Execução de estágios nos diversos níveis;

• Intercâmbio de informação técnica e científica.

Porque a Qualificação é uma componente da ação estratégica da 

CPCCRD congratulamo-nos com estas iniciativas e apelamos à 

disponibilização dos DAV para um envolvimento que promova 

resultados eficazes para os DAV.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO
“FORMAR E QUALIFICAR PARA MELHOR DIRIGIR”

A
 Formação e Qualificação dos 

Dirigentes Associativos é um das 

grandes prioridades da nossa 

Confederação. A Formação em sala de 

aula ou em auditório, teórica ou prática 

(contexto  de t rabalho)  é  uma 

necessidade que tem vindo a alargar-se 

um pouco por todo o país com a 

colaboração das nossas estruturas 

descentralizadas e autarquias.

A adesão dos colegas Dirigentes é 

desigual de região para região mas todos 

os que par ticipam acabam por 

reconhecer a sua importância e de 

recomendar a outros. Ainda há quem 

pense que “sabe tudo” e “não tenha nada 

a aprender”. Contudo, o processo de 

Formação é recíproco, ou seja, 

formadores e formandos aprendem e 

ensinam.

A formação garante melhores conhecimentos, métodos e técnicas que previnem 

erros e dão novas perspetivas para a gestão associativa com base nos valores de 

sempre.

Neste trimestre realizaram-se Formações na Marinha Grande; Almada e Lisboa. 
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CONFEDERAÇÃO NO CONGRESSO DA CGTP
 CGTP-Intersindical Nacional convidou a nossa 

Confederação a estar representada na sessão de Aabertura dos trabalhos do seu Congresso. Tendo em 

conta que mais de 80% dos Dirigentes Associativos são 

trabalhadores por conta de outrem, aceitámos o convite e 

tomámos conhecimento que, muitos dos problemas ali 

tratados dizem respeito aos nossos colegas dirigentes.

Desde logo no que respeita às alterações laborais que 

dificultam a vida associativa e familiar como a desregulação 

dos horários de trabalho, deslocalização das empresas, 

baixos salários, precariedade e desemprego. A instabilidade 

laboral que conduz à desestabilização social, reflete-se na 

vida associativa tal como se reflecte na vida familiar e na 

qualidade de vida dos trabalhadores e dirigentes 

associativos.

A presença como observadores, permitiu-nos perceber 

melhor porque temos dificuldades em encontrar 

disponibilidade para aceitar cargos associativos. 

Foi útil e esclarecedor!

º
20.  ANIVERSÁRIO 

DA FUNDAÇÃO 

MONTEPIO

Fundação Montepio fez 20 anos de existência tendo para o 

efeito organizado um ciclo de Debates sobre o papel daquela 

importante instituição mutualista.

Estivemos presentes e tivemos oportunidade de ouvir e ver 

vários exemplos de instituições que, com o apoio da 

Fundação Montepio têm desenvolvidos projectos sociais e 

associativos da maior importância para as comunidades 

locais.

Ao fim de 20 anos de vida, a Fundação faz um balanço muito 

positivo, partilhado por todas as entidades presentes que 

encheram por completo (manhã e tarde) o Auditório da Rua 

do Ouro. Pela nossa parte deixamos os parabéns à Fundação 

e manifestamos toda a nossa disponibilidade para colaborar 

nos próximos… 20 anos.

Bem hajam!
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uma organização dos Professores (as) daquela Escola de 

Setúbal, teve lugar uma Sessão sobre “Associativismo Nnos 40 Anos da Constituição da República” dedicada a 

alunos do ensino secundário nocturno.

Com a presença de vários Professores e mais de 60 alunos foi 

apresentado pelo Presidente da Direcção Augusto Flor um 

conjunto de documentos que provam que o “Associativismo não 

caiu do Céu”.

Apresentou documentos onde se pode constatar que na 

Constituição Política da Monarquia (1822) surge pela primeira 

O ASSOCIATIVISMO NOS 40 ANOS 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

vez a Liberdade de Pensamento, tendo na Carta Constitucional 

de 1826 surgido a Liberdade de Expressão, na Constituição 

Monárquica de 1838 a Liberdade de Associação que se manteve 

na Constituição da República (1911) tendo sido condicionada e 

negada na Constituição do regime fascista de Salazar (1933) e 

readquirida e ampliada na Constituição democrática de 1976.

A sessão permitiu um debate entre os presentes tendo ficado 

claro que a melhor forma de defender os direitos, liberdades e 

garantias, é usá-los com responsabilidade e regularidade e o 

associativismo é um excelente espaço de cidadania e 

participação.

NA ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA – SETÚBAL

O CPPC – Conselho Português para a Paz e Cooperação várias incursões belicistas de certos países que 

realizou uma Conferência Internacional em Almada com continuam a tentar mandar nos destinos de povos 

a participação de várias dezenas de delegados nacionais soberanos, pondo em causa a liberdade dos povos à sua 

e estrangeiros. independência e à Paz. As questões dos refugiados, as 

O Palácio da Cerca com a sua excelente varanda virada causas e consequências foram também debatidas 

para Lisboa, permitiu que, num ambiente de grande tendo-se verificado unanimidade quanto à necessidade 

fraternidade e solidariedade, se debatessem questões de darmos todo o apoio aqueles que foram obrigados a 

da maior importância para a PAZ enquanto valor da fugir da fome e da morte.

Humanidade em todo o Mundo. Tomámos conhecimento de como estão organizados e 

Estiveram presentes e usaram da palavra Delegados de em condições actuam os movimentos socias daqueles 

vários países da América Latina e América do Sul. A países, em particular o movimento associativo que tem 

Presidente do Conselho Mundial da Paz, apresentou características muito próprias mas que, no fundamental, 

uma comunicação onde manifesta preocupação com as se desenvolve onde há Paz.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO CPPC  EM ALMADA
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A
 confirmar o que já se sabia, fomos notificados no 

passado dia 3 de Fevereiro que devíamos abandonar 

as instalações onde a Confederação está instalada há 

92 anos. Foi-nos entregue 

uma notificação onde consta 

o valor da indeminização ou a 

possibilidade de realojamento. 

Na reunião havida com os responsáveis 

técnicos da Câmara Municipal de 

Lisboa, podemos deixar as nossas 

preocupações e propostas sem que 

algo ficasse comprometido ou 

encerrado.

A Confederação tem há muito tempo 

um projecto de ampliação das suas instalações de forma a 

permitir a instalação de dois grandes projectos nacionais: 

Museu Nacional do Associativismo Popular e o Centro Nacional 

SEDE NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO
de Documentação. Cremos que a mudança de instalações 

deverá resolver estas necessidades bem como dar condições de 

trabalho aos Dirigentes e trabalhadores da Confederação.

O momento que se vive é de grande 

incerteza mas também de grande 

determinação e confiança que 

encontraremos, com a CML, uma 

solução digna da nossa instituição e da 

nossa história.

Os sentimentos misturam-se entre 

preocupação, oportunidade, passado e 

futuro!

Por isso, a Direcção e a Mesa do 

Congresso  dec id i ram rea l i za r  

apresentação da Revista Análise Associativa e o Conselho 

Nacional de Março na sede da Confederação para uma 

despedida simbólica da casa comum do Associativismo Popular.

UMA ENCRUZILHADA 

DE SENTIMENTOS 

E DECISÕES

Perante uma assistência que encheu por completo o Salão do Espaço Museu 31 de 

Maio (Sede da Confederação) foi apresentado o número 2 da Revista Análise 

Associativa. Os convidados, autores de vários artigos da revista tiveram oportunidade 

de apresentar e debater com os presentes os conteúdos deste número.

Por sua vez, o Director da revista, Sérgio Pratas, apresentou a estratégia futura desta 

importante edição, quer para o Dirigentes Associativos, quer para os estudiosos do 

nosso movimento associativo, particularmente académicos que já perceberam a 

enorme importância do associativismo.

Ficou o compromisso de todos contribuirmos para dar relevo e visibilidade a esta 

revista que de alguma forma veio preencher um vazio que existia neste género de 

publicações de caráter científico. Por isso vai continuar!

REVISTA ANÁLISE ASSOCIATIVA

APRESENTADA EM DIA DE CONSELHO NACIONAL
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CHARNECA DE CAPARICA FUTEBOL CLUBE

COMEMORA 28 ANOS

Um ano depois, nos festejos do 28.º Aniversário do CCFC, o 
discurso mantém-se e o caminho frutuoso continua! A 5.ª Edição 
dos Troféus “Trinar dos Canários”, uma iniciativa em boa hora 
criada pelo CCFC, embelezou mais uma vez, com carisma, 
surpresas e novidades, a atribuição dos prémios aos 
vencedores! 

Houve lágrimas, desgostos, sorrisos e alegria entre os nomeados, 
tristeza e satisfação também se notou nalguns rostos mas, a vida é 
mesmo assim... exige-se a cada um de nós, logo a começar pelos 
mais pequeninos... jovens Atletas do CCFC, Directores e Corpos 
Sociais, Patrocinadores, Treinadores, Trabalhadores e 
Colaboradores, Órgãos Autárquicos do Concelho e Colectividades 
congéneres do Movimento Associativo, cada vez mais e maior 

Nós somos Charneca! 
empenho, dedicação e salutar comportamento nas variadas 
funções que todos desempenham!

Nós... cá estaremos para os diferenciar e premiar!

Nesta brilhante, original e majestosa festa anual onde somos, nós 
CCFC, um exemplo digno do Movimento Associativo Nacional e 
uma montra diáfana e visível no sentido do dever cumprido, com 
paixão e carolice, aos olhos de outros Clubes vizinhos que 
igualmente assentam na modalidade do futebol e não só... urge 
extractar e divulgar alguns dos breves depoimentos proferidos 
pelos ilustres elementos e altas patentes que ocuparam de um 
modo sublime e cortês a Mesa de Trabalhos da Sessão Solene das 
Comemorações do 28.º Aniversário do CCFC

O ATM situado nas instalações do Clube Recreativo Águias Unidas 

Fanqueiro-Seixal provocou elevados prejuízos a esta associação 

não só a nível imobiliário como também nas viaturas  desta 

associação.

As imagens documentam bem o grau de destruição que estes 

amigos do alheio provocam pouco lhes importando que, para se 

apoderarem dos valores da caixa ATM destruam património de 

uma associação que tudo faz para o bem comum criando-lhe, e 

aos seus associados, ainda maiores dificuldades para exercer as 

actividades culturais e desportivas que praticam.

ARROMBAMENTO ATM 
NO CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO ÁGUIAS UNIDAS
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A Confederação decidiu realizar o Dia Nacional das 

Colectividades e os 92 anos no próximo dia 11 de Junho. 

Estas comemorações terão lugar em Loures no Palácio 

dos Marqueses da Praia e Monforte e será uma 

organização conjunta da CPCCRD, ACCLoures e da 

Câmara Municipal de Loures 

Neste Dia Nacional das Colectividades a parte da manhã 

será ocupada com demonstrações de Jogos Tradicionais 

no espaço exterior do palácio.

Pelas 14,30h com um acto evocativo dos 40 anos da 

Constituição Por tuguesa e a sua ligação ao 

associativismo.

Pelas 16h terá lugar a Cerimónia de Homenagem às 

Colectividades Centenárias de Loures pela Câmara 

Municipal e a entrega de Galardões e Distinções pela 

Confederação.

SALVAGUARDA DOS ARQUIVOS 

DAS ASSOCIAÇÕES

A Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, 

Recreio e Desporto e a Direção Geral de Arquivos - Torre do 

Tombo, vão levar a efeito um levantamento da situação dos 

Arquivos das Colectividades confederadas, com o objectivo 

de, posteriormente, se tomarem medidas de salvaguarda dos 

documentos mais relevantes. 

Nesse sentido, continuamos a solicitar a cooperação de 

todas as Colectividades no preenchimento do Questionário 

enviado pela DGA-Torre do Tombo. Estão assegurados os 

apoios e esclarecimentos técnicos ao preenchimento 

através dos serviços da DGA-TT mas também pela nossa 

Confederação. 

Embora este projecto se destine essencialmente às filiadas 

que foram constituídas até Abril de 1974, esta nota procura 

dar a conhecer este projecto de forma a sensibilizar todas as 

filiadas e os seus dirigentes para a importância de preservar 

a documentação associativa no sentido de conhecer a 

identidade e a história da nossa sociedade e do nosso país.

Voltamos a chamar a atenção para a importância deste 

projeto e para o preenchimento destes questionários às 

associações que ainda o não fizeram pois trata-se de 

preservar os documentos mais relevantes de cada 

associação.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA 

DOS JOGOS TRADICIONAIS

Está já definida a data e local para eleição da nova Federação 

Portuguesa dos Jogos Tradicionais. 

As eleições decorrerão dia 5 de junho no âmbito da 

Convenção de Jogos Tradicionais que se realiza em Setúbal 

inserida nas iniciativas de Setúbal 2016 Capital Europeia do 

Desporto.

Decorrem já os preparativos para encontrar uma lista que 

após eleita tome nas suas mãos os destinos da nova 

Federação e a conduza para os objectivos para que foi criada: 

implementar, divulgar, e desenvolver os Jogos Tradicionais 

em Portugal.
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IV ENCONTRO DE COLECTIVIDADES 

DO CONCELHO DO BARREIRO

N
o passado dia 20 de Março de 2016 (Domingo), 

entre as 9h30 e ás 18h00, no Auditório da 

Assoc iação Un i tá r ia dos Reformados , 

Pensionistas e Idosos do Lavradio (AURPIL), no 

Barreiro, realizou-se o IV Encontro de 

Colectividades, Associações e Clubes do Concelho do 

Barreiro.

O Encontro, organizado pela Associação das Colectividades 

do Concelho do Barreiro (ACCB) – estrutura descentralizada 

da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, 

Recreio e Desporto (CPCCRD), dirigida aos dirigentes 

associativos voluntários (DAV`s), aos seccionistas e a todos os 

que colaboraram directa ou indirectamente nas 

Colectividades, Associações e Clubes.

Após a recepção dos oradores e dos dirigentes convidados, o 

Encontro teve início com uma sessão de abertura, com o tema 

«Os desaf ios do MAP» , da responsabi l idade de 

representantes da ACCB, da Federação das Colectividades do 

Distrito de Setúbal, da CPCCRD e da AURPIL, respectivamente 

Daniel Ventura, Diamantino Estanislau, Augusto Flor e 

Angélico Tempero

No segundo painel da manhã, com o tema «Protocolo com a 

Sociedade Portuguesa de Autores», João Alexandre, vogal da 

CPPCRD, falou sobre o protocolo estabelecido entre 

Confederação e a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), 

tema antecedido de uma introdução dedicada aos projectos 

que tem vindo a ser desenvolvidos no âmbito da divulgação 

dos jogos tradicionais portugueses e da formação da 

Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais.

As relações entre o movimento associativo popular e a SPA 

suscitaram numerosos pedidos de esclarecimento por parte 

dos dirigentes associativos presentes. Nomeadamente no 

que decorre dos protocolos estabelecidos entre a 

Confederação e a Sociedade, com vista a disponibilizar taxas 

mais favoráveis e sustentáveis para as acções e projectos 

desenvolvidos pelas Colectividades. Foram apresentados as 

debilidades deste sinuoso processo, que viu o seu fim com a 

recente assinatura e entrada em vigor de um novo protocolo 

«possível».

Antes do almoço convívio houve oportunidade de apresentar, 

discutir, votar e aprovar o documento de base para o 

Manifesto do 42.º Aniversário da Revolução de Abril.

Na parte da tarde, no painel de intervenções e debates foram 

dedicados às temáticas da «Constituição, Democracia e 

Associativismo», a cargo de Sérgio Pratas, dirigente da 

CPCCRD, e do «Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário», 

por Maria João Santos que, inevitavelmente, suscitaram um 

debate muito participado e o apelo à necessidade de 

fortalecer a família associativa representada pela 

Confederação, a a f i rmação das suas est ruturas 

representativas, associações concelhias e federações 

distritais, como essenciais para o trabalho futuro.

O IV Encontro de Colectividades, Associações e Clubes contou 

com participação de autarcas barreirenses, quer da Câmara 

Municipal do Barreiro, com a vice-presidente Sofia Martins, 

quer da União e Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo 

André e da Verderena, com Jaime Matias. Houve, ainda, a 

participação d e diversos dirigentes associativos e o vice-

presidente da Câmara Municipal da Moita, Daniel Figueiredo.
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PRÉMIO BEATRIZ ÂNGELO - C.M. ODIVELAS
Maria Fernanda Patrocínio Moroso (quinta a contar da 

esquerda), nasceu em Odivelas, a 20 Abril de 1962. A paixão pela 

História levou-a à Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, tendo-se licenciado em História. Em 2004, no âmbito do 

Mestrado em História Regional e Local, confrontada com a 

escolha do objeto de estudo para Seminários Teoria Geral do 

Património Cultural e Gestão do Património Cultural, elegeu a 

sua cidade, Odivelas. Do universo do património histórico e 

ANDORRA RECEBE UM NOVO ANO COM AS JANEIRAS
No passado dia 16 de Janeiro, os elementos do Grupo de Folclore 

“Casa de Portugal” apresentaram no Principado de Andorra a 11ª 

edição das Janeiras.

A tradição portuguesa de visitar os lares por parte dos elementos 

do Grupo, porta a porta, para desejar bom ano novo, iniciou-se na 

Igreja de Santa Eulália de Encamp na missa das 19h30 seguindo 

a visita a diversos estabelecimentos comerciais da cidade de 

Encamp. No Domingo, foi a vez do Centro Comercial Pyrénèes, às 

11h e da Igreja de Sant Esteve na capital do Principado, às 12h, de 

receber os cânticos tradicionais lusitanos.

O fim-de-semana de 24 de Janeiro foi marcado principalmente 

cultural de Odivelas, foi a Sociedade Musical Odivelense (SMO) 

que lhe suscitou especial interesse, por se tratar da instituição 

cultural mais antiga (criada em 1863), e por ter sido o espaço 

que, na sua infância, lhe abriu as portas para o fantástico mundo 

do cinema. Nas eleições de 2007, foi eleita Presidente da Direção 

da SMO, função que mantém até à data. Hoje as atividades 

regulares desenvolvidas (Banda, Grupo Coral, Escola de Música, 

Teatro e Ballet) envolvem cerca de 250 participantes.

pela já tradicional visita à Catedral de Santa Maria d'Urgell em 

Espanha, na presença do Arcebispo e Copríncipe de Andorra Joan 

Enric Vives onde o Grupo participou na celebração eucarística e 

no final, interpretaram as Janeiras.

A edição deste ano conclui no último fim-de-semana do mês com 

a visita a diversos lares e estabelecimentos comerciais estando 

prevista também a visita pela primeira vez à Igreja de Sant Pere 

Mártir, na cidade de Escaldes-Engordany. Este ano o Grupo de 

Folclore “Casa de Portugal” comemora duas décadas de cultura e 

amizade, efeméride que contará com um conjunto de iniciativas 

culturais durante 2016.
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CONFEDERADAS APROVADAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 

N.º NOME LOCAL

3777

3778

3779

3780

3781

3782

3783

3784

3785

3786

3787

3788

3789

3790

3791

3792

3793

3794

3795

3796

3797

3798

3799

3800

3801

ALMADA

ALMADA

LISBOA

LOUSADA

LOURES

VILA DE REI

LISBOA

ENTRONCAMENTO

ENTRONCAMENTO

VALONGO

ABRANTES

OUREM

SETUBAL

FARO

ODIVELAS 

BARREIRO

BARREIRO

BARREIRO

BARREIRO

BARREIRO

GOLEGA

ALVITO 

BARREIRO

BARREIRO

BARREIRO

ASSOCIAÇÃO DAS CANTADEIRAS DE ESSÊNCIA ALENTEJANA

CAPARICA FUTEBOL CLUBE - C.F.C.S.

ARAPL - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS AMIGOS DO PAÇO DO LUMIAR

ALBANO MOREIRA DA COSTA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM ATLÉTICO CLUBE DO TOJAL

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DE AIVADO

GRUPO DE AMIGOS OS FOREVER DOS OLIVAIS

NAE - NÚCLEO DE ANDEBOL DO ENTRONCAMENTO

C.L.A.C. ENTRONCAMENTO - CLUBE LAZER AVENTURA E COMPETIÇÃO

ADPA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA PESSOAL DE ALFENA

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DA FREGUESIA DE ALVEGA

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE PERAS RUIVAS

ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO-AJA

SOCIEDADE RECREATIVA BORDEIRENSE

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

A.R.P.I.S.A. ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SANTO ANDRÉ

COOPERATIVA CULTURAL POPULAR BARREIRENSE, C.R.L.

ASSOCIAÇÃO AFRICANA

CORO POLIFÓNICO DO ALTO DO SEIXALINHO - ASSOCIAÇÃO

GRUPO DE DADORES DE SANGUE DO CONCELHO DO BARREIRO

AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE

COOPERATIVA CULTURAL ALENTEJANA

MIORITA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS IMIGRANTES MOLDAVOS

CENTRO DE CONVÍVIO DOS MORADORES DA QUINTA MARQUES DA COSTA

CENTRO SÓCIO-CULTURAL DO BAIRRO DA LIBERDADE

A Confederação tem protocolos com a Qualimais e a Gliese no 

domínio da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho e que isso pode 

trazer diversas vantagens às associações? Também no domínio da 

formação nesta área é possível obter vantagens sobretudo se as 

associações tiverem mais de 10 trabalhadores.

SABIA QUE:

FOLHA INFORMATIVA: Propriedade CPCCRD - Rua da Palma, 248 · 1100-394 Lisboa · Tel: 218 882 619 · 218 822 731 · 916 841 315 · 916 537 101   |  Fax: 218 882 866

www.museudascolectividades.com  ·  www.jogostradicionais.org  ·  www.confederacaoportuguesacolectividades.blogspot.com

e-mail: cpccrd@confederacaodascolectividades.com

Nota: Os textos deste Boletim Informativo, são escritos sob o antigo e novo acordo ortográfico de acordo com cada autor.
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