
 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2020 

(Publicidade das deliberações tomadas na Assembleia de 12/11/2019, conforme o 

disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 

Manuel Portugal Lage, Presidente da Assembleia de Freguesia de Marvila, torna público 

que, na sequência da reunião de Assembleia de Freguesia, realizada no dia 12/11/2019, 

foram aprovadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: 

 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO/REVISÃO DOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO COM AS 

SEGUINTES ENTIDADES: 

 

1. 1 Protocolo de colaboração com a Cáritas Diocesana de lisboa e projeto esperança – 

Cooperativa de Solidariedade Social, Crl (deliberação n.º 1230/2019 da Junta de 

Freguesia); 

1. 2  Protocolo de colaboração com a Associação de Coletividades do Concelho de 

Lisboa (deliberação n.º 1414/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 3  Revisão do Protocolo de colaboração com Paramédicos de Catástrofe 

Internacional (proposta n.º 1424/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 4  Revisão do Protocolo com a Sociedade Musical 3 d’Agosto de 1885 (deliberação 

n.º 1386/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 5  Revisão do Protocolo de colaboração com a Associação Cultural “O Fado” 

(deliberação n.º 1406/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 6  Revisão do Protocolo de colaboração com a ACULMA – Associação para o 

desenvolvimento cultural e social de Marvila (deliberação n.º 1407/2020 da Junta de 

Freguesia); 



 

 

 

1. 7  Revisão do Protocolo de colaboração com a Casa do Concelho de Arcos de 

Valdevez (proposta n.º 1416/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 8  Revisão do Protocolo de colaboração a Casa do Concelho de Castro Daire 

(proposta n.º 1417/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 9  Protocolo de colaboração com o Vale Formoso Futebol Clube (proposta n.º 

1418/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 10 Revisão do Protocolo de colaboração com o Clube Lisboa e Amigos do Fado 

(proposta n.º 1419/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 11 Protocolo de colaboração com a Associação Ester Janz (proposta n.º 1422/2020 da 

Junta de Freguesia); 

1. 12 Protocolo de colaboração com a Associação Cultural Palco Oriental (proposta n.º 

1423/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 13 Revisão do Protocolo da colaboração com o Grupo Teatro Cultural Contra-Senso 

(proposta n.º 1425/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 14 Revisão do Protocolo de colaboração com a Associação de Inter-Ajuda de Jovens 

"Eco-Estilistas" (deliberação n.º 1420/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 15 Revisão do Protocolo de colaboração celebrado com o Corpo Nacional de Escutas 

C.N.E. – Escutismo Católico Português (Agrupamento 1260 Bela Vista) (proposta n.º 

1421/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 16 Revisão do Protocolo de colaboração celebrado com a Associação de Moradores 

do Bairro das Amendoeiras (deliberação n.º 1408/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 17 Revisão do Protocolo de colaboração com a Associação de Moradores do Bairro 

da Prodac Norte (deliberação n.º 1409/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 18 Protocolo de colaboração com a Associação de Moradores do Bairro do Vale 

Fundão (deliberação n.º 1410/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 19 Revisão do Protocolo de colaboração com a ARBC - Associação de Reformados do 

Bairro do Condado (deliberação n.º 1411/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 20 Protocolo de colaboração com a Associação Rés do Chão (deliberação n.º 

1412/2020 da Junta de Freguesia); 



 

 

 

1. 21 Protocolo de colaboração com a Associação Sócio Cultural dos Moradores do 

Bairro do Marquês de Abrantes (deliberação n.º 1413/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 22 Revisão do Protocolo de colaboração com a Associação de Moradores do Condado 

– Marvila (proposta n.º 1415/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 23 Protocolo de colaboração com o G´In – Grupo Intergeracional Amigos dos Lóios 

(proposta n.º 1494/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 24 Revisão do Protocolo de colaboração celebrado com CNAD (deliberação n.º 

1495/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 25 Revisão do Protocolo de colaboração celebrado com CERCI (deliberação n.º 

1496/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 26 Revisão do Protocolo de colaboração celebrado com Centro Social e Paroquial São 

Maximiliano Kolbe (proposta n.º 1497/2020 da Junta de Freguesia); 

1. 27 Revisão do Protocolo de colaboração com Centro Social e Cultural Santa Beatriz da 

Silva (proposta n.º 1498 da Junta de Freguesia); 

1. 28 Revisão do Protocolo de colaboração com Nuclisol Jean Piaget (proposta n.º 

1499/2020 da Junta de Freguesia). 

 

Foi presente ao órgão deliberativo o Pedido de Autorização da Celebração dos Protocolos de 

Colaboração e Cooperação e Revisões de Protocolos de Colaboração e Cooperação com as 

entidades acima indicadas, nos termos do disposto nos artigos 9º, n.º 1, alíneas i) e j), nº 2, 

alínea k) e 16º,alínea n), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

 

Passada a votação, foi a proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de 

Colaboração com a Cáritas Diocesana de lisboa e projeto esperança – Cooperativa de 

Solidariedade Social, Crl  (deliberação n.º 1230/2019 da Junta de Freguesia) aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP, BE e PMMI e as abstenções do PSD e do CDS-

PP; 

 



 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de Colaboração com a Associação 

de Coletividades do Concelho de Lisboa (deliberação n.º 1414/2020 da Junta de Freguesia) 

foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de Colaboração com os 

Paramédicos de Catástrofe Internacional (proposta n.º 1424/2020 da Junta de Freguesia);  

foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo com a Sociedade 

Musical 3 d’Agosto de 1885 (deliberação n.º 1386/2020 da Junta de Freguesia);  foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

Associação Cultural “O Fado” (deliberação n.º 1406/2020 da Junta de Freguesia);  foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

ACULMA – Associação para o desenvolvimento cultural e social de Marvila (deliberação n.º 

1407/2020 da Junta de Freguesia); foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, 

do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

Casa do Concelho de Arcos de Valdevez (proposta n.º 1416/2020 da Junta de Freguesia);  

foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 



 

 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração a Casa 

do Concelho de Castro Daire (proposta n.º 1417/2020 da Junta de Freguesia);  foi aprovada 

por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-

PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com o Vale 

Formoso Futebol Clube (proposta n.º 1418/2020 da Junta de Freguesia);  foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o 

voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com o 

Clube Lisboa e Amigos do Fado (proposta n.º 1419/2020 da Junta de Freguesia);  foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com a Associação 

Ester Janz (proposta n.º 1422/2020 da Junta de Freguesia); foi aprovada por maioria, com 

os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra 

do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com a Associação 

Cultural Palco Oriental (proposta n.º 1423/2020 da Junta de Freguesia foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o 

voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo da colaboração com o 

Grupo Teatro Cultural Contra-Senso (proposta n.º 1425/2020 da Junta de Freguesia  foi 



 

 

 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

Associação de Inter-Ajuda de Jovens "Eco-Estilistas" (deliberação n.º 1420/2020 da Junta 

de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração 

celebrado com o Corpo Nacional de Escutas C.N.E. – Escutismo Católico Português 

(Agrupamento 1260 Bela Vista) (proposta n.º 1421/2020 da Junta de Freguesia) foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração 

celebrado com a Associação de Moradores do Bairro das Amendoeiras (deliberação n.º 

1408/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

Associação de Moradores do Bairro da Prodac Norte (deliberação n.º 1409/2020 da Junta 

de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com a Associação 

de Moradores do Bairro do Vale Fundão (deliberação n.º 1410/2020 da Junta de Freguesia) 

foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 



 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

ARBC - Associação de Reformados do Bairro do Condado (deliberação n.º 1411/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com a Associação 

Rés do Chão (deliberação n.º 1412/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, 

com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto 

contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com a Associação 

Sócio Cultural dos Moradores do Bairro do Marquês de Abrantes (deliberação n.º 

1413/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com a 

Associação de Moradores do Condado – Marvila (proposta n.º 1415/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Protocolo de colaboração com o G´In – Grupo 

Intergeracional Amigos dos Lóios (proposta n.º 1494/2020 da Junta de Freguesia) foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração 

celebrado com CNAD (deliberação n.º 1495/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o 

voto contra do PMMI; 



 

 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração 

celebrado com CERCI (deliberação n.º 1496/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o 

voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração 

celebrado com Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe (proposta n.º 1497/2020 

da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do 

BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com 

Centro Social e Cultural Santa Beatriz da Silva (proposta n.º 1498 da Junta de Freguesia) foi 

aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e 

do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

E a proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Protocolo de colaboração com 

Nuclisol Jean Piaget (proposta n.º 1499/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o 

voto contra do PMMI; 

 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM AS SEGUINTES ENTIDADES: 

 

2.1 Revisão do Contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Oriental 

de Lisboa (deliberação n.º 1387/2020 da Junta de Freguesia); 

2.2 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Geração 

Marvila (proposta n.º 1429/2020 da Junta de Freguesia); 



 

 

 

2.3 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva e 

Cultural Capoeira Beija Flor (deliberação n.º 1430/2020 da Junta de Freguesia); 

2.4 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva 

Pastéis da Bola (deliberação n.º 1431/2020 da Junta de Freguesia); 

2.5 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Casa do Concelho de 

Arcos de Valdevez (deliberação n.º 1432/2020 da Junta de Freguesia); 

2.6 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Recreativo e 

Cultural Marvila Jovem (deliberação n.º 1433/2020 da Junta de Freguesia); 

2.7 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Grupo Desportivo de 

Chelas (deliberação n.º 1434/2020 da Junta de Freguesia); 

2.8 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Grupo Recreativo Janz e 

Associados (deliberação n.º 1435/2020 da Junta de Freguesia); 

2.9 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Instituto do 

Judo (deliberação n.º 1436/2020 da Junta de Freguesia); 

2.10 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Núcleo de Karate 

Shotokan de Lisboa (deliberação n.º 1437/2020 da Junta de Freguesia); 

2.11 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Sociedade Musical 3 

d’Agosto de 1885 (deliberação n.º 1438/2020 da Junta de Freguesia); 

2.12 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de Moradores 

do Bairro das Amendoeiras (deliberação n.º 1480/2020 da Junta de Freguesia); 

2.13 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Agrupamento de Escolas 

D. Dinis (deliberação n.º 1481/2020 da Junta de Freguesia); 

2.14 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Basquetebol de Lisboa (deliberação n.º 1482/2020 da Junta de Freguesia); 

2.15 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Jorge Pina 

(deliberação n.º 1483/2020 da Junta de Freguesia); 

2.16 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Zicão – Associação 

Brazilian Jiu-Jitsu (deliberação n.º 1484/2020 da Junta de Freguesia); 



 

 

 

2.17 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Centro Desportivo 

Universitário (deliberação n.º 1485/2020 da Junta de Freguesia); 

2.18 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com Futebol Clube Recreativo do 

Rossão (deliberação n.º 1486/2020 da Junta de Freguesia); 

2.19 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Futebol de Chelas 

(deliberação n.º 1488/2020 da Junta de Freguesia); 

2.20 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com Associação de Inter-Ajuda 

de Jovens “Eco-Estilistas” (deliberação n.º 1489/2020 da Junta de Freguesia); 

2.21 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Ferroviário de 

Portugal (deliberação n.º 1490/2020 da Junta de Freguesia); 

2.22 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com Oriental Recreativo Clube 

(deliberação n.º 1492/2020 da Junta de Freguesia); 

2.23 Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Torre Laranja Futsal Clube 

(deliberação n.º 1493/2020 da Junta de Freguesia); 

 

Foi presente ao órgão deliberativo o Pedido de Autorização da Celebração dos Contratos-

programa de desenvolvimento desportivo com as entidades acima indicadas. 

Ao abrigo do disposto no artigo 9º, nº 1, alínea a) aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, foi presente à Assembleia de Freguesia a Aprovação do Plano de Atividades 

para 2020. 

 

Passada a votação, proposta de Autorização de Celebração da Revisão do Contrato-

programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Oriental de Lisboa (deliberação n.º 

1387/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização da Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Geração Marvila (proposta n.º 1429/2020 da Junta de 



 

 

 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Desportiva e Cultural Capoeira Beija Flor (deliberação n.º 

1430/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Desportiva Pastéis da Bola (deliberação n.º 1431/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Casa do Concelho de Arcos de Valdevez (deliberação n.º 1432/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Clube Recreativo e Cultural Marvila Jovem (deliberação n.º 1433/2020 

da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do 

BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Grupo Desportivo de Chelas (deliberação n.º 1434/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 



 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Grupo Recreativo Janz e Associados (deliberação n.º 1435/2020 da Junta 

de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Instituto do Judo (deliberação n.º 1436/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Núcleo de Karate Shotokan de Lisboa (deliberação n.º 1437/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Sociedade Musical 3 d’Agosto de 1885 (deliberação n.º 1438/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação de Moradores do Bairro das Amendoeiras (deliberação n.º 

1480/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Agrupamento de Escolas D. Dinis (deliberação n.º 1481/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 



 

 

 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação de Basquetebol de Lisboa (deliberação n.º 1482/2020 da 

Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, 

as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Jorge Pina (deliberação n.º 1483/2020 da Junta de Freguesia) 

foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as abstenções do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Zicão – Associação Brazilian Jiu-Jitsu (deliberação n.º 1484/2020 da Junta 

de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com Futebol Clube Recreativo do Rossão (deliberação n.º 1486/2020 da Junta 

de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Clube Futebol de Chelas (deliberação n.º 1488/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com Associação de Inter-Ajuda de Jovens “Eco-Estilistas” (deliberação n.º 



 

 

 

1489/2020 da Junta de Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do 

PCP e do BE, as abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com o Clube Ferroviário de Portugal (deliberação n.º 1490/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com Oriental Recreativo Clube (deliberação n.º 1492/2020 da Junta de 

Freguesia) foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

A proposta de Autorização de Celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo com a Torre Laranja Futsal Clube (deliberação n.º 1493/2020 da Junta de 

Freguesia foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, as 

abstenções do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PMMI; 

 

 

Marvila, 12 de novembro de 2019 

 

 

             O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

                           Manuel Portugal Lage 


