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Marvilenses,
Apresentamos “Marvila Associativa” uma proposta para conhecer 
algumas das associações que desenvolvem um trabalho fundamental 
para a nossa freguesia.
Escolhemos para a capa desta revista, uma gravura daquela que é já 
um ícone de Marvila: a escultura “Lisboa”, do escultor José Guimarães.
Esta escultura que retrata uma mulher inclinada sobre o Tejo é um 
sinal de boas-vindas para quem entra na grande cidade que, como 
todas as grandes cidades, tem coisas fantásticas mas, também, 
algumas fragilidades.
Nas grandes cidades como Lisboa, o frenesim do dia a dia leva-nos, 
muitas vezes a esquecer ou a ignorar vizinhos ou outras pessoas com 
quem nos cruzamos. Por isso, frequentemente, viver numa grande 
cidade é sinónimo de solidão, isolamento e, em casos mais extremos, 
de exclusão.
Marvila, porta de entrada para Lisboa, tem sido um exemplo de como 
a vida na grande cidade pode e deve ser pautada por princípios de 
solidariedade e inclusão.
São muitos os protagonistas desse trabalho. As Associações, sejam 
as que se formam em torno de moradores ou de causas, são 
fundamentais para que esses objetivos sejam atingidos.
Tal como no número anterior, também neste, não esgotamos todas 
as instituições que trabalham para o bem comum dos Marvilenses. 
Em próximas publicações, outras, terão também o destaque que 
merecem.
Felizmente, Marvila tem muita e boa gente, que se organizou em 
Associações para detetar os problemas reais das pessoas, dinamizar 
ações para combater a solidão e estabelecer pontes com instituições, 
nomeadamente a Junta de Freguesia, com vista à resolução das mais 
variadas situações.
Marvila, a freguesia que através da escultura de José Guimarães dá as 
boas vindas a quem chega a Lisboa, assume-se, também, como uma 
referência para uma cidade mais solidária, inclusiva e amiga. ]

MARVILA, UMA FREGUESIA 
SOLIDÁRIA E INCLUSIVA

José António Videira
Presidente da Junta 
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AMI - Fundação de Assistência 
Médica Internacional

Uma porta amiga aberta em Marvila

A AMI foi fundada em 1984, com o Ser 
Humano no centro de todas as suas 
preocupações, com o objetivo inicial de 
prestar assistência médica nos PALOP, 
alargando rapidamente a todo o mundo, 
tendo a primeira missão decorrido na 
Guiné- Bissau, em 1987. Porém, em 
1994, face à necessidade de intervir em 
território nacional, a AMI estendeu a sua 
área de atuação na tentativa de minimizar 
os efeitos dos fenómenos da pobreza e 
exclusão social em Portugal. A promoção de 
cidadania ativa na área do associativismo, 
formação ou ambiente são outras áreas 
importantes desenvolvidas pela Fundação.
Trinta e cinco anos depois, a AMI já atuou 
em 82 países e conta com 15 equipamentos 
e respostas sociais em Portugal.

O Centro Porta Amiga (CPA) de Chelas 
é um dos equipamentos sociais da AMI 
em Portugal e proporciona aos seus 
beneficiários apoio social e psicológico, 
acesso a géneros alimentares e material 
escolar, gabinete de apoio ao emprego, 
Espaço de Prevenção da Exclusão 
Social Sénior, ações de informação e 
sensibilização.
O CPA de Chelas assinala 20 anos, tendo já 
apoiado mais de 4.200 pessoas em situação 
de pobreza e exclusão social, das mais 
de 70.000 apoiadas pela AMI em Portugal 
desde 1994. ]

Age – Muda -Integra

[Fundação de 
Assistência Médica 
Internacional (AMI)]

Morada: 
Rua José do Patrocínio, 49, 
1959-003 Lisboa
Data de fundação:  
5 de dezembro de 1984

Diretora do Centro 
Porta Amiga de Chelas: 
Salomé Marques   
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Ação Humanitária, Ação 
Social, Ambiente, Cooperação
para o Desenvolvimento, 
Cidadania
Telefone:
218 362 100
Email:
fundacao.ami@ami.org.pt
Site:
www.ami.org.pt

amifundacao

fundacaoami

fundacaoami
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ARBC-Marvila 
(Associação de Reformados

 do Bairro do Condado)
Promovendo o envelhecimento ativo e saudável

ARBC-Marvila (Associação de Reformados 
do Bairro do Condado) foi criada a 8 março 
2010, tendo por missão desenvolver 
atividades que contribuam para um 
envelhecimento ativo e saudável dos seus 
associados. Ao longo de 9 anos foi crescendo 
e, atualmente, temos cerca de 400 sócios. 
Procuramos desenvolver atividades que 
sejam uma forma de a ARBC ser um ponto de 
encontro dos seus associados, pois a velhice 
e a situação de reformados levam muitas 
vezes ao isolamento e à solidão.
Em 2016, concorremos ao programa BIP-
ZIP da CML, com o projeto” Escola de Avós 
e Netos” e, ao termos sido classificados, foi 
possível dar uma nova dinâmica de ordem 
socio-cultural à ARBC.
O projeto “Escola de Avós e Netos”, está 
diretamente ligado ao nascimento dos 
grupos musicais como Cantamarvila, 
Cavaquinhos e CCS (Cantamarvila Canções 
de Sempre). Estes projetos levam o nome 
da ARBC, através de espetáculos para os 
quais são convidados, até em lugares bem 
distantes como Ponte de Lima. Registe-se 
também atuação na RTP1.

No âmbito de um envelhecimento ativo, 
desenvolvemos atividades de ginástica e 
passeios de caráter cultural. De salientar 
visitas ao Parlamento Europeu, tendo sido 
a última em março 2019.
Promovemos mensalmente um almoço de 
confraternização entre sócios assim como
atividades de costura e costura criativa.
Realizamos um desfile de Vestidos de 
Chita, que acontece inserido nas festas da 
paróquia de São Maximiliano de Kolbe, 
onde a ARBC está sediada.
Atualmente estamos numa fase de obras, 
a arranjar o espaço por cima da nossa 
sede. Estas decorrem a bom ritmo, e 
temos levava-os a efeito as mais diversa 
atividades para ter fundos
para as mesmas. Agradecemos, também, 
às diversas entidades que nos facultaram 
materiais. ]

 Escola de Avós e Netos:  
 uma “fábrica” de músicos 

[ ARBC-Marvila 
(Associação de 
Reformados do Bairro 
do Condado) ]

Morada: 
Rua Botelho Vasconcelos
Lote 559 Cave
1950 - 158 Lisboa
Data de fundação: 
8 de Março de 2010

Presidente da Direção: 
Alexandre Nunes
Email:
arbc.marvila@gmail.com
Telefone:
216 077 006

Associação de 
Reformados do 
Bairro do Condado
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CNE – Corpo Nacional 
de Escutas

Formar jovens para construir um mundo melhor

O 1260 Bela Vista é um dos cerca de 
1030 Agrupamentos do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE) existentes em todas as 
regiões do país. 
O CNE é uma associação de educação 
não-formal cuja finalidade é a formação 
integral de crianças e jovens de ambos 
os géneros através de um método em 
que cada um é protagonista do seu 
próprio crescimento, de modo a que 
mais tarde adquiram os valores que 
o permitem desempenhar um papel 
construtivo na sociedade como cidadão 
e Cristão, pois também é um movimento 
da Igreja Católica, cuja fé e doutrina 
assume, proclama e defende.
O nosso agrupamento sedeado em 
Marvila no bairro da Flamenga, faz parte 
da Paróquia de S. Maximiliano Kolbe. 
Temos crianças e jovens de todas as 
comunidades que fazem parte da nossa 
Unidade Pastoral Franciscana de Marvila, 
S. Maximiliano Kolbe, Sta. Clara de Assis 
e Sta. Beatriz da Silva.

Atualmente, temos um efectivo de 
83 pessoas em que 16 são adultos 
voluntários que orientam as secções, 
grupos em que se dividem as nossas 
crianças e jovens. Dos 6 aos 10 anos 
temos os lobitos, dos 10 aos 14 anos 
os exploradores, dos 14 aos 18 os 
Pioneiros e dos 18 aos 22(23) temos os 
caminheiros. ]

 “Procurar deixar o 
 Mundo um pouco melhor   
 do que o encontramos” 
 Baden Powell – 
 Fundador do Escutismo  

[ CNE – Corpo 
Nacional de Escutas
Agrupamento 1260 
Bela Vista ]

Morada: 
Rua Rui Grácio, Lote 371 
Bairro da Flamenga
Data de fundação:
Abril de 2004

Chefe de Agrupamento: 
Nuno Renato dos Reis
Valência:
Escola de ensino não-formal 
para a educação integral de 
crianças e jovens, através de 
um método em que cada um 
é protagonista do seu próprio 
crescimento
Email:
geral.1260@escutismo.pt

agrupamento 
1260 Bela Vista
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GIN-Grupo Intergeracional 
Amigos dos Loios

O sabor especial do diálogo entre gerações 

O Grupo Intergeracional dos Amigos dos 
Lóios - GIN, existe desde 2011 e conta com 
mais de 300 sócios.
Este Grupo nasceu devido à necessidade 
criar uma instituição, com identidade 
jurídica, que recolhesse as receitas 
provenientes da organização de festas e 
venda de trabalhos manuais.
Ao longo de oito anos cresceu e tornou-se 
numa referência no Bairro dos Lóios.
São conhecidos os almoços convívio 
que fortalecem os laços de vizinhança, 
bem como os passeios organizados pelo 
GIN. De entre eles, destaque para as 
visitas a Azeitão, Aveiras, Quinta de Sto 
António.
O GIN mantém, também, para os seus 

sócios aulas de Costura e arranjos, de Ioga, 
Ginástica e Zumba.
As festas organizadas pelo GIN são 
igualmente apreciadas, nomeadamente 
as dos Santos Populares (em 2013, 
chegou a organizar uma Marcha) e a do 
Magusto.
O GIN, como o nome indica, é um fator 
fundamental para manter, em harmonia, as 
várias gerações dos Lóios. ]

Da comunidade 
para a comunidade

[ GIN-Grupo 
Intergeracional 
Amigos dos Loios ]

Morada: 
Rua José Pezarat, 13, 
Loios, Marvila
Data de fundação:  
02 de Maio de 2011

Responsável: 
Aurora de Carvalho
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Solidariedade, Equipa 
de trabalho Sénior e 
dedicada,parcerias 
com comércio local 
e outras instituições, 
acompanhamento e 
desenvolvimento de novas 
iniciativas para que consigam 
abraçar todas as idades.
Telefone:
917 809 498

Grupo 
Intergeracional 
Amigo dos Loios
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[Marvila Social]

Associação de Moradores
do Condado

Ajudar sempre quem nos procura

Associação de Moradores do Condado – 
Marvila, sem fins lucrativos, fundada em 
1997, tendo por objetivo representar e 
ajudar os moradores perante os orgãos 
institucionais, bem como perante as 
diversas entidades que operam no Bairro 
do Condado. Na eleição, em 2016, dos 
novos orgãos, ficou decidido dar um novo 
rumo à Associação, fortalecendo desta 
forma as relações com os moradores. 
Durante estes três anos foram elaboradas 
várias atividades em prol da comunidade 
melhorando as relações entre os 
moradores e agilizando os pedidos de 
ajuda junto dos orgãos competentes. A 
Associação tem conseguido ajudar quem 

a procura, tentado obter bons resultados. 
Apresentamos vários apoios gratuitos, 
sempre com voluntários que acreditam no 
trabalho realizado, destacando com prazer 
que o Sócio nº 1, Sr. Avelino Ferreira, 
fundador da Associação ainda colabora 
com a mesma. O apreço da Associação vai 
também para as pessoas que se dedicam 
de corpo e alma em ajudar o próximo. ]

 Não somos um, 
 somos um todo 

[ Associação de 
Moradores do Condado]

Morada: 
Rua Botelho de Vasconcelos, 
Lote 557 – C/V
1950-046 Lisboa
Data de fundação: 
16 de abril de 1997

Responsável: 
Ana Pinto
Valências ou áreas 
de intervenção: 
- Apoio ao Estudo; 
- Apoio Jurídico; 
- Serviço administrativo com 
encaminhamento para os 
orgãos competentes; 
- Lanches partilhados com os 
idosos do Centro de Dia e os 
associados;
- Programa Saúde e Bem-
Estar: Ginásio;  Massagista; 
Fisioterapia; Esteticista; 
Ginástica.
- Atividade OCCI (Ouvir para 
conhecer; conhecer para 
intervir);
- Convívios dentro e fora de 
portas; 
- Workshop (Informática; 
culinária; trabalhos manuais);
- Atividades com a SCML – 
Saúde Mais Próxima;
- Loja solidária de roupa;
- Participação no Grupo 
Comunitário e no Grupo de 
Segurança.
Telefone:
929 247 427
Email:
amcondado-marvila@sapo.pt

@amoradores
docondado
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Associação de Moradores 
do Bairro das Amendoeiras
Um grande bairro merece todo um mundo de atividades 

As instituições surgem em determinadas 
circunstâncias, por regra na vontade de 
satisfazer necessidades da comunidade. 
Foi o caso da constituição da Associação de 
Moradores do Bairro das Amendoeiras, em 
2006, no dia 24 de Fevereiro, com o objetivo 
social diretamente ligado à melhoria e o 
bem-estar da população. 
Das várias atividades convém evidenciar as 
chamadas atividades regulares, que constam 
do plano de atividades aprovado e, em muitos 
dos casos, levam anos de prática. Eis a lista:
Atividades âncora: Ginástica Sénior, Tai-chi, 
Oficina Ativa
Atividades desportivas / saúde: 
Caminhadas, Caminhadas inter-geracionais, 
Zumba, Pilates, Yoga
Atividades culturais: Esta Lisboa que eu 
amo, Conhecer Portugal, Tertúlias/debates, 
Clube de Leitura Luiz Pacheco, Grupo de 
Cavaquinhos, Exposições com criadores 
locais e/ou convidados.
Porque nunca é tarde para aprender:
Iniciação à informática, Iniciação ao inglês
Apoio/intervenção na comunidade:
Gabinete de apoio aos moradores, Prémio 
“Melhor aluno do ano”

Sessão Solene: Mostra das nossas atividades, 
Vizinho do ano, Comerciante do ano
Infância/Juventude: Sabes tanto, Mercado 
infantil, Amendoeiras em férias
Atividades comemorativas/convívio: 
Dia Internacional da Mulher, Dia da Árvore 
/ Início da Primavera, Comemorações do 
25 de Abril, Dia Internacional das Pessoas 
Idosas, Jantares Temáticos
A associação assume-se como uma 
plataforma de intervenção cívica, de portas 
abertas à comunidade, disponível para 
acolher todas as propostas (individuais ou 
de outras instituições ou associações) que 
visem o cumprimento dos seus objetivos, 
atrás enunciados. Quer continuar a sonhar 
e a inventar maneiras de concretizar esses 
sonhos, porque os afetos e a autoestima 
ajudam na qualidade de vida, como também 
ajuda a divulgação e o reconhecimento 
daqueles que, no Bairro, se destacam. ]

Amendoeiras 
sempre em flor

[ Associação de 
Moradores do Bairro 
das Amendoeiras ]

Morada: 
Rua Luiz Pacheco, Loja nº 5
Data de fundação: 
24 de fevereiro de 1996

Presidente da Direcção: 
Manuel de Jesus Saraiva
Email:
bairrodasamendoeiras
@gmail.com
Telefone:
214 028 322

AMBA - Associação 
de Moradores 
do Bairro das 
Amendoeiras



FEIRA 
MEDIEVAL 
EM MARVILA

9h00 [Abertura da feira medieval ]
10h00 até 12h00 [Atividades para 
as crianças]
10h00, 10h45, 11h30 [Malabares,
música medieval c/ danças]
10h30 até 11h30 [Serpentes 
e explicações lúdicas] 
10h00, 11h00 [Momento de dança 
oriental ]
10h00 até 12h00 [Ofícios e jogos 
a funcionar continuamente]
10h00, 11h00 [Demonstrações de armas 
em vertente para crianças]
10h15, 11h00, 11h45 [Explicações 
sobre as aves de rapina ]
15h00 [Música medieval]
15h30 [A arte da falcoaria]
16h00 [Cortejo Régio]
17h30 [O Velho Arlindo]
18h30 [Encantador de serpentes]
19h30 [Danças orientais nas tabernas]
21h30 [O Velho Escudeiro]
22h30 [Música e danças medievais]
23h00 [Espetáculo noturno]
24h00 [Encerramento]

27 SETEMBRO [6a feira]

28 SETEMBRO [sábado]

29 SETEMBRO [domingo]

15h00 [Abertura da feira medieval ] 
15h30 [O Lavadeiro Real ]
16h00 [Cortejo ]
16h45 [A arte da falcoaria]
17h00 [Demonstração explicativa de armas]
17h30 [Música medieval e danças]
18h00 [Encantador de serpentes ]
18h30 [Danças orientais ]
19h30 [O animal mais bem treinado]
21h30 [Malabares c/ música ]
22h00 [Dança oriental ]
22h30 [Torneio a cavalo ]
23h30 [O Louco Leproso ]
24h00 [O Destino (peça de teatro alusiva aos 
60 anos da fundação da Freguesia de Marvila)]
00h30 [Música medieval ]
01h00 [ Encerramento]

15h00 [Abertura da feira medieval 
com música e malabares]
15h30 [La Salette]
16h00 [Cortejo]
16h30 [Serpentes na tenda berbere ]
17h00 [Torneio a cavalo]
18h00 [Danças orientais ]
18h30 [Os frades]
19h30 [Música medieval e danças]
21h00 [Espetáculo de encerramento]
22h00 [Encerramento 
da feira medieval]

MATA VALE FUNDÃO

FEIRA 
MEDIEVAL 

EM MARVILA
.27.28.29. Setembro

MATA VALE FUNDÃO
.ENTRADA LIVRE.

anos

PELOURO 
DA CULTURA

. Cortejos Medievais . Torneio a Cavalo . Lutas de Espadas  .  Artesãos . Tabernas . Danças e Bailias . Teatro de rua .



FEIRA 
MEDIEVAL 
EM MARVILA

9h00 [Abertura da feira medieval ]
10h00 até 12h00 [Atividades para 
as crianças]
10h00, 10h45, 11h30 [Malabares,
música medieval c/ danças]
10h30 até 11h30 [Serpentes 
e explicações lúdicas] 
10h00, 11h00 [Momento de dança 
oriental ]
10h00 até 12h00 [Ofícios e jogos 
a funcionar continuamente]
10h00, 11h00 [Demonstrações de armas 
em vertente para crianças]
10h15, 11h00, 11h45 [Explicações 
sobre as aves de rapina ]
15h00 [Música medieval]
15h30 [A arte da falcoaria]
16h00 [Cortejo Régio]
17h30 [O Velho Arlindo]
18h30 [Encantador de serpentes]
19h30 [Danças orientais nas tabernas]
21h30 [O Velho Escudeiro]
22h30 [Música e danças medievais]
23h00 [Espetáculo noturno]
24h00 [Encerramento]

27 SETEMBRO [6a feira]

28 SETEMBRO [sábado]

29 SETEMBRO [domingo]

15h00 [Abertura da feira medieval ] 
15h30 [O Lavadeiro Real ]
16h00 [Cortejo ]
16h45 [A arte da falcoaria]
17h00 [Demonstração explicativa de armas]
17h30 [Música medieval e danças]
18h00 [Encantador de serpentes ]
18h30 [Danças orientais ]
19h30 [O animal mais bem treinado]
21h30 [Malabares c/ música ]
22h00 [Dança oriental ]
22h30 [Torneio a cavalo ]
23h30 [O Louco Leproso ]
24h00 [O Destino (peça de teatro alusiva aos 
60 anos da fundação da Freguesia de Marvila)]
00h30 [Música medieval ]
01h00 [ Encerramento]

15h00 [Abertura da feira medieval 
com música e malabares]
15h30 [La Salette]
16h00 [Cortejo]
16h30 [Serpentes na tenda berbere ]
17h00 [Torneio a cavalo]
18h00 [Danças orientais ]
18h30 [Os frades]
19h30 [Música medieval e danças]
21h00 [Espetáculo de encerramento]
22h00 [Encerramento 
da feira medieval]

MATA VALE FUNDÃO

FEIRA 
MEDIEVAL 

EM MARVILA
.27.28.29. Setembro

MATA VALE FUNDÃO
.ENTRADA LIVRE.

anos

PELOURO 
DA CULTURA

. Cortejos Medievais . Torneio a Cavalo . Lutas de Espadas  .  Artesãos . Tabernas . Danças e Bailias . Teatro de rua .
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Associação de Moradores do 
Bairro da Prodac Norte (1ªFase)

Defender ativamente o interesse dos moradores

Associação de Moradores do Bairro da 
Prodac Norte, é uma Associação recon-
hecida como Pessoa Coletiva sem fins 
lucrativos, constituída por tempo indeter-
minado e que se rege pelos presentes es-
tatutos, pelos seus regulamentos internos 
e pela legislação aplicável,  e está sedeada 
na Freguesia de Marvila.
Associação tem por objeto Social a defesa 
e a promoção dos interesses dos asso-
ciados perante a Câmara Municipal de 
Lisboa, Junta de Freguesia, diversos órgãos 
do Governo e todas as demais entidades 
públicas e privadas, designadamente:
- Lutar pela recuperação e manutenção de 
todas as habitações que o necessitem;
- Promover a regularização da situação 
Jurídica dos ocupantes das casa, mediante 
a transmissão para estes do direito de 
propriedade sobre as mesmas;
- Fomentar o mais elevado espirito de soli-

dariedade e civismo entre os residentes do 
Bairro, efetuando e promovendo reuniões 
e outras realizações compatíveis com re-
cursos e o funcionamento da Associação, 
no sentido de defender, preservar e mel-
horar as condições Ambientais;
- Acompanhar e participar nas atividades 
dos órgãos autárquicos sempre que isso 
seja do interesse dos seus associados.
- Realizar Festas, Eventos, Excursões 
e Convívios para podermos retirar as 
pessoas mais idosas de casa para o seu 
bem-estar. ]

Em Prol do Bairro 
e dos Moradores

[ Associação de 
Moradores do Bairro da 
Prodac Norte (1ªFase) ]

Morada: 
Rua Bento Mântua, 
Bloco 15 E/F
1950-300 Marvila – Lisboa
Data de fundação: 
10 de Maio de 2002

Responsável:
Herminio Miguel 
de Sousa Ferreira
Email:
Ass.prodac@gmail.com
Telefone:
218 090 391

Associação 
Moradores 
Prodac Norte
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Associação de Moradores 
do Bairro da Quinta do Chalé

Dando voz e instrumentos a quem não os tem

A Associação de Moradores do Bairro da 
Quinta do Chalé é uma organização sem 
fins lucrativos que tem por objetivo zelar 
pelo bem-estar dos seus sócios.
Conta com cerca de 180 sócios.
Existe desde 1994 e foi formada a partir 
de uma cooperativa de habitação. A 
Quinta do Chalé era propriedade de um 
casal abastado, que doou o espaço para 
a construção de habitação destinada 
a pessoas que, na altura, viviam em 
barracas. Atualmente as casas são 
propriedade da Câmara Municipal de 
Lisboa.
Uma vez que a população do Bairro está 
bastante envelhecida, a Associação de 
Moradores desenvolve muitas atividades 
destinadas a essa faixa etária.Para além 
disso, a Associação organiza diversas 
festas, como a de S.Martinho e a Festa 
da Associação, a 2 de Dezembro.A 
Associação de Moradores do Bairro da 

Quinta do Chalé desempenha também 
um importante papel de mediação entre 
os moradores e entidades públicas. 
Assim, a Associação sinaliza eventuais 
situações problemáticas e entra em 
contacto com entidades como a Junta de 
Freguesia de Marvila e GEBALIS com vista 
à sua resolução.]

 Associação do Bairro da  
 Quinta do Chalé, uma  
 Associação cheia de vida! 

[ Associação de 
Moradores do Bairro 
da Quinta do Chalé ]

Morada: 
Rua José do Patrocínio, 
lote 5, cave
Marvila Lisboa
Data de fundação: 
2 de Dezembro de 1997

Presidente da Direcção: 
Maria Fernanda Correia
Email:
ambqchale@gmail.com
Telefone:
309 968 426
Telemóvel:
966 957 284
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Associação Sócio-Cultural 
dos Moradores do Bairro 

Marquês de Abrantes
A  amizade e o convívio como chaves de sucesso 

para uma boa vizinhança

A Associação Sócio-Cultural dos Moradores 
do Bairro Marquês de Abrantes é uma 
instituição sem fins lucrativos.
Fundada em 2000 conta, atualmente, com 
cerca de 160 sócios.
A Associação disponibiliza aos seus sócios 
consultas de Psicologia e de Advocacia. 
Durante o corrente ano tem programada 
a continuação da colaboração de um 
advogado para prestar apoio jurídico aos 
seus associados.
Outra área em que a Associação se destaca 
é na organização de passeios culturais a 
vários pontos do país. Entre outros, já foram 
realizados passeios ao Douro, Serra da 
Estrela, Gerês e Fátima.
A Associação organiza, igualmente, a festa 
dedicada ao santuário da Senhora dos 

Remédios que foi implantado no Bairro há 
dois anos.
Este ano, a Festa comemorou, no dia 8 de 
Setembro, o 2° aniversário do Santuário 
com  missa, procissão e diversos momentos 
de convívio entre os moradores.
Um dos principais objetivos desta 
Associação é defender os interesses dos 
moradores do Bairro Marquês de Abrantes 
e fortalecer o espírito de solidariedade entre 
eles.]

Os moradores do Bairro 
Marquês de Abrantes 
contam connosco

[Associação 
Sócio-Cultural dos 
Moradores do Bairro 
Marquês de Abrantes ]

Morada: 
Rua Alberto José Pessoa 
Bloco 5-Lote D-lj B
Data de fundação: 
Maio de 2000

Representante:
Constantino Rodrigues
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Actividades sócio-culturais, 
psicologia, apoio médico, 
rastreio médico, noites de 
fados, magusto, passeios pelo 
País, entre outros.
Email:
amarvila@sapo.pt
Telefone:
218 598 887
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Associação de Moradores 
do Bairro do Vale Fundão

O dinamismo de várias gerações reunidas 
num projeto com futuro

A Associação de Moradores do Bairro do 
Vale Fundão, entidade sem fins lucrativos, 
com sede em Marvila, tem como principal 
objectivo a regularização urbanística do 
bairro e a realização de escrituras de posse 
das habitações.
O Bairro do Vale Fundão (ex prodac) 
auto-construído nos anos 1971 a 1973, em 
terrenos cedidos pela Câmara Municipal de 
Lisboa, é um bairro fortemente marcado 
pelo seu processo construtivo e pela justa 
luta dos seus moradores que, durante mais 
de 40 anos, se opuseram à sua demolição e 
pugnaram pela regularização.
Justa ambição reforçada, em 2004, com a 
primeira reunião constitutiva da presente 
Associação de Moradores que assumiu a 
responsabilidade de trabalhar para resolver 
a situação deste bairro que não constava no 
Plano Director Municipal.
Foi um trabalho difícil e só visível aos 

moradores, em 2010, quando a Câmara 
Municipal de Lisboa concluiu o loteamento 
do bairro e permitiu que os arquitectos 
parceiros deste projecto pudessem fazer a 
planta de cada habitação.
Hoje estamos numa fase adiantada de um 
processo que obteve 98,5% de adesão e 
permitiu que mais de 200 habitações, num 
universo de 458, sejam já propriedade dos 
seus moradores.
Com esperança e resistência construir o 
futuro. ]

 Associação ao serviço 
 da comunidade  

[ Associação de 
Moradores do Bairro 
Vale Fundão ]

Morada: 
Rua Manuel Caetano 
de Sousa, 48 A 1.º Dto. 
1950-182
Data de fundação: 
8 de Março de 2004

Presidente: 
José Augusto Silva 
Email:
am.valefundao.marvila
@gmail.com
Telefone:
 968 928 266
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Associação Ester Janz
Onde se acredita na Educação como o investimento 

mais seguro para o futuro

A Associação Ester Janz dedica-se à 
educação e formação de Crianças, desde a 
Creche até ao final do 1.º Ciclo.
Conscientes da importância do nosso 
contributo enquanto agente educativo 
e membro de uma Comunidade, 
norteados pelo lema Ensinar com Amor 
* Elevar o Civismo * Elevar a Cultura 
* para fazer crescer para um Mundo 
Melhor, pretendemos contribuir para o 
desenvolvimento harmonioso integral de 
cada Criança, procurando proporcionar-
lhe um ensino de excelência, bem como 
elevados níveis de satisfação e segurança.
Privilegiando um ambiente de carinho, 
afeto e respeito pela individualidade de 
cada Criança, promovemos atividades que 
contribuem para o seu desenvolvimento 

integral e a sua compreensão do mundo 
e entrada na comunidade do saber, 
através da aquisição de competências 
ao nível emocional, cognitivo, cultural, 
físico, relacional e social e no domínio das 
literacias, bem como desenvolvendo o seu 
espírito de solidariedade, civismo e a sua 
autonomia, visando o seu crescimento 
harmonioso. ]

 Ensinar com amor | 
 Elevar o civismo | 
 Elevar a cultura 
 Para fazer crescer para 
 um mundo melhor!

[Associação Ester Janz]

Morada: 
Av. Infante D. Henrique, 286 
1950-421 Lisboa
Portugal
Data de fundação:  
7 de julho de 1982

Administradora: 
Teresa Janz Guerra
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Creche, Pré-Escolar e 1.º Ciclo
Email:
geral@esterjanz.pt
Telefone:
218 311200
Site:
www.esterjanz.pt

Associação 
Ester Janz
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Colégio Cesário Verde
A Educação como uma ferramenta para formar 
os cidadãos que vão fazer um mundo melhor

Criado há mais de 60 anos, em 2004, 
o Colégio Cesário Verde foi adquirido pelo 
Grupo de Educação – ETIC, um grupo 
de escolas ligado ao ensino de áreas da 
criatividade, inovação e tecnologias. 
O objetivo foi o de promover um projeto 
educativo onde desde a mais tenra idade 
a criatividade fosse estimulada e com 
ela a capacidade de questionar, fazer 
conexões, inovar, resolver problemas, 
comunicar, colaborar e refletir criticamente. 
As artes ganharam centralidade no 
projeto pedagógico enriquecendo o 
desenvolvimento da criança e investindo 
numa experiência de vida transformadora 
e feliz no caminho do alcance dos melhores 
resultados académicos através de uma 
educação criativa e multidisciplinar. 
A prática desportiva tem tradição 

no colégio, com uma elevada participação 
de alunos em certames como o Sarau de 
Marvila e as Olisipíadas, sempre em bons 
resultados e contribuindo para o reforço do 
espírito de equipa e sentido de comunidade. 
O Colégio Cesário Verde instalou-se na 
Freguesia de Marvila em 2010 com a qual 
colabora desde então. ]

A Criatividade é um poder 
que se ensina

[ Colégio Cesário Verde ]

Morada: 
Av. Infante D. Henrique, 
Lote 309 
1950-421 Lisboa
Data de fundação: 
Fundado em 1958 e instalado 
em Marvila em 2010  

Direção Pedagógica: 
Paula Varanda
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Ensino – do berçário ao 9º 
ano, com desporto escolar e 
extracurriculares artísticas, 
desportivas e tecnológicas 
Email:
geral@cesarioverde-ensino.pt
Telefone:
219 457 590 
Telemóveis: 
936 437 399 | 936 437 372
Site:
www.cesarioverde-ensino.pt

CesarioVerdeEnsino
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[ Centro Social 
Paroquial São 
Maximiliano Kolbe ]

Morada: 
Av. João Paulo II (Infância) – 
Bairro do Condado 
1950- 153 Lisboa
Data de fundação: 
1985 

Presidente: 
Frei Fabrizio Bordin 
Público-alvo: crianças, jovens 
e idosos Valências ou áreas 
de intervenção: 
Creche, Jardim de Infância, 
ATL1º Ciclo, ATL 2º e 3º ciclo, 
Centro Dia, Centro Convívio 
e SAD 
Email:
centrokolbe@net.novis.pt
Telefone:
218 595 278
Site:
www.centrosãomaximiliano.
com

cspsmk.ipss

Centro Paroquial 
Maximiliano Kolbe

Os jovens, crianças e idosos podem contar connosco. 
Sempre ao lado da nossa comunidade

O Centro Social Paroquial São Maximiliano 
Kolbe, tem como missão, prestar 
serviços de natureza social e humanitária 
de qualidade à comunidade local, 
procurando colmatar falhas e assimetrias 
sociais, promovendo a igualdade 
de oportunidades, orientando a sua 
integração cívica e moral, tendo como 
raízes de conduta os valores da ética e 
conduta crista.
O Centro nasce de uma vontade dos 
Frades Menores Conventuais, que 
vêm residir na comunidade, mais 
concretamente no bairro do condado, ano 
1982 e não conseguiram ficar alheios às 
fragilidades da população que aqui vivia, 
nasce assim no Ano de 1985 o Centro 
Social, designada como IPSS.
 Tem como área de atuação e intervenção 
o pilar de toda a sociedade, ou seja, a 
Família, nas suas diferentes vertentes.   
Apoiamos crianças, jovens e idosos 
através das diferentes valências. Na área 

infanto juvenil, apoiamos diariamente 
200 beneficiários, em creche, jardim de 
infância e ATL.  No programa de atividades 
que desenvolvemos, mantemos um 
protocolo de colaboração com a UNICEF, 
Portugal desde 1986. Na área sénior 
apoiamos cerca de 120 idosos, a partir 
das valências de centro de dia, centro 
de convivo e SAD. Em todas as valências 
mantemos protocolo de cooperação com 
o ISSLVT. ]

“Só o Amor Cria”, 
sendo este o lema da vida 
do nosso padroeiro São 
Maximiliano, acreditamos 
que só com amor é possível 
melhorar a comunidade.
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Centro Social e Cultural 
de Santa Beatriz

A doutrina social da Igreja Católica é o nosso farol

“O Centro Social e Cultural de Santa Beatriz, 
é uma instituição de carácter social (IPSS), 
sem fins lucrativos pertencente à Paróquia 
de Santa Beatriz, situada no Bairro das 
Amendoeiras em Chelas.
O centro social caracteriza-se por um 
equipamento social onde funciona a 
valência de Centro de Dia, Apoio Domiciliário 
e Banco Alimentar.  
Tendo uma percentagem de população 
envelhecida bastante significativa, o 
Centro Social tem como missão atender 
às necessidades desta população e 
potencializar um conjunto de acções para 
promover uma convivência, participação e 
integração dos indivíduos na vida social. 
O Centro Social e Cultural de Santa Beatriz 
orienta a sua acção segundo a Doutrina 

Social da Igreja Católica sendo fiel aos 
seus princípios sendo o voluntariado um 
princípio fundamental. Este por sua vez 
valoriza a dignidade da pessoa humana, 
o bem comum e a solidariedade, e segue 
os valores da verdade, liberdade, justiça e 
paz, trabalhando para o desenvolvimento 
integral da pessoa humana. ]

 Valorizar o voluntariado  
 é mobilizar para a  
 responsabilidade de uma  
 cidadania activa. 

[ Centro Social 
e Cultural de Santa 
Beatriz ]

Morada: 
Av. Dr. Augusto de Castro, 
lote 14, loja C
1950-082 lisboa
Data de fundação: 
Novembro de 2001

Presidente: 
Frei Fabrizio Bordin
Diretora Técnica/
Técnica de Serviço Social: 
Ana Paula Soares
Público –alvo: 
População idosa
Valências ou áreas 
de intervenção: 
Centro de Dia- 30 utentes
Serviço de Apoio 
Domiciliário- 14 utentes
Apoio alimentar a famílias 
carenciadas (ajuda do Banco 
Alimentar Contra a Fome)
Email:
centrosantabeatriz@gmail.
com
Telefone:
218 371 889

Centro Social 
e Cultural de
Santa Beatriz



ELEIÇÕES
LEGISLATIVAS 

2019
SECÇÕES DE VOTO 

DA FREGUESIA DE MARVILAPOSTO A
SECÇÃO 1

 SALÃO DE FESTAS  
 DO VALE FUNDÃO 
 (antiga biblioteca) 

 Azinhaga do Vale Fundão,  

 1950-287 LISBOA 

06 de OUTUBRO de 2019 
das 08:00h às 19:00h

 SEDE DO CLUBE  
 ORIENTAL DE LISBOA 
 Praça David Leandro  

 da Silva, 

 1950-064 LISBOA  

POSTO B  
SECÇÃO 4

 ESCOLA EB1 JOÃO 
 DOS SANTOS 
 Rua Pedro de Azevedo 

 1950-233 LISBOA 

 ESCOLA BÁSICA   
 2+3 DE MARVILA  
 Rua António Gedeão 

 1950-346 LISBOA 

 ESCOLA EB1 LUIZA 
 NETO JORGE 
 Rua Luiza Neto Jorge, 

 1950-180 LISBOA  

 ISEL- INSTITUTO 
 SUPERIOR  
 DE ENGENHARIA 
 DE LISBOA 
 Rua Conselheiro  

 Emídio Navarro 

 1950-009 LISBOA  
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