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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

0 PRESIDENTE 

Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021 

Lisboa, capital de Portugal, é também capital de desporto e tem tudo para ser a Capital 

Europeia do Desporto em 2021. 

Lisboa tem sido palco de grandes eventos desportivos internacionais, desde finais de 

competições europeias de clubes e seleções no futebol e no futsal até à Volvo Ocean Race. 

A Meia Maratona de Lisboa é um espetáculo único de participação e de fruição da cidade. 

Mas além de ser o palco de grandes eventos, Lisboa é também uma cidade em que os valores 

do desporto se vivem nas comunidades e nos bairros. 

É impressionante a participação dos jovens e das freguesias nas Olimpíadas, por exemplo. 

E são cada vez mais os lisboetas que andam de bicicleta e praticam o running na sua cidade. 

A candidatura de Lisboa é um projeto nacional. Tem o apoio dos lisboetas e de todo o País. 

Como Deputado eleito por Lisboa e Presidente de todos os Deputados, declaro o meio apoio 

à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

O Presidente da Assembleia da República 

Eduardo Ferro Rodrigues 

Palácio de São Bento, 21 de abril de 2017 

PALÁCIO DE S. BENTO • 1249-068 LISBOA 



Gabinete da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Carta de Apoio 

Professora Doutora Maria Fernanda Rotlo, Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, manifesta, mediante a presente Carta, o seu apoio à Candidatura de Lisboa a Capital 

Europeia do Desporto 2021, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, cujo reconhecimento 

e atribuição compete à ACES Europe. 

Este apoio assenta na convicção de que os objetivos enunciados para a candidatura são 

decisivos para garantir a contínua aproximação de Lisboa ao seu território e aos seus cidadãos, 

através da democratização e consolidação das práticas desportivas e dos seus espaços, em 

particular, da atividade física em contextos intergeracionais e inclusivos. Assume-se, neste 

sentido, a prática de atividade fisica enquanto um mecanismo de realização pessoal, de 

melhoria da qualidade de vida e de igualdade de acesso às atividades desportivas. 

A valorização da candidatura proposta pela Câmara Municipal de Lisboa decorre ainda da sua 

prática continuada de incorporação de mais ciência no desporto, do conhecimento científico 

na definição estratégica e no desenvolvimento de iniciativas e ações no dominio da promoção 

do desporto e da atividade física, convocando as instituições de ensino superior e as 

instituições cientificas para a resolução de desafios que se colocam no plano da cidade, 

nomeadamente nos domínios da saúde, do desporto e da mobilidade, e sobretudo mobilizando 

a comunidade estudantil para contribuir ativamente para a preservação de uma cidade 

saudável e sustentável, estimulando igualmente mais desporto na ciência. 

Lisboa, 19 de junho de 2017 

A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

~) {w~/2(k 
I (Maria Fernanda Rollo) 

Gabinete da Secretária d• Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Palácio das Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, 205 1649·018 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21 723 10 00 EMAIL iabfnete.sectes@mctes.gov.pt www.portugal.gov.pt 
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Assf.MBtEtA DA ~F.PúBUCA 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

Ofício n.0 62/12.8 -CCCJD/2017 

Exmo. Senhor 
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande,25, 7°E 
17 49-099 Lisboa 

07.04.2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto, gostaria de lhe transmitir que é com muito satisfação e honra 

que aceito o honroso convite que me foi endereçado para integrar a Comissão de 

Honra da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, que, como 

muito bem refere, é uma candidatura de Portugal e de afirmação do desporto e da 

atividade física como fator relevante da agenda política nacional. 

Para terminar, quero transmitir-lhe a disponibilidade da Comissão a que presido 

para colaborar com V. Ex.a, se assim o entender, para que seja possível dar 

cumprimento integral à missão proposta de, em 2021, Lisboa ser a Capital Europeia 

do Desporto. 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

A Presidente da Comissão, 

~J (_- (~ 
(Edite Estrel'2tT"'~ --

Palácio de S. Bento, Largo das Cortes- 1249-068 Lisboa I tel. 213917564 I e-maii12CCCJD@ar.parlamento.pt 



Sua referência Sua comunicação 

tNSIITUIO PORIUGUtS 

OO DESPOIITO 

I JUVENTUDE. I P 

Exmo Senhor 
Dr. Jorge Máximo 
Vereador do Desporto 
Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande n°. 25, 7° E 
17 49-099 Lisboa 

email: ver.jorge.maximo@cm-lisboa.pt 

Nossa referência Data 
OE_SC_DDF _0476/2017 16-06-2017 

ASSUNTO: OE_SC_DDF _0476/2017- Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Eu, Augusto Fontes Baganha, Presidente do Conselho Diretivo Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.), venho manifestar em meu nome pessoal e da instituição a que presido o 

total apoio da Administração Pública Desportiva Portuguesa à candidatura de Lisboa a Capital 

Europeia do Desporto 2021. 

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. é um instituto público integrado na administração 

indireta do Estado, com jurisdição sobre todo o território nacional, que tem por missão a execução de 

uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, em estreita 

colaboração com entes públicos e privados, designadamente com organismos desportivos, 

associações juvenis, estudantis e autarquias locais. 

Lisboa é já, por excelência, a capital do Desporto. Nela se encontram sediados os principais 

organismos desportivos nacionais, é a capital da realização dos megaeventos desportivos, possuindo 

uma oferta desportiva diversificada desde atividades aquáticas e náuticas, de jogos de praia, em terra, 

nomeadamente de natureza e de sustentabilidade ambiental, bem como jogos tradicionais e 

populares e desportos aéreos. 

Página 1 de 2 

Sede - Rua Rodrigo da Fo naeca, 55 , 1250-1110 LlaboaiPORTUGAL 
Tel. 1+351) 210 470 000 Fax 1+351) 210 470 020 I e-mail: awaiiiiiiDdi.IJli-.IDCII.Dt 



O Município de Lisboa tem sido um parceiro por excelência no domínio da atividade física e do 

desporto. Somos parceiro na Semana Europeia de Desporto (European Week of Sport - EWoS), 

parceiros no apoio aos megaeventos desportivos internacionais realizados em Lisboa, parceiros no 

apoio ao Tal/ Ships, Volvo Ocean Roce e em diversas atividades aquáticas, náuticas e jogos de praia, 

somos parceiros no fomento e desenvolvimento de diversas atividades desportivas. 

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e a Câmara Municipal de Lisboa apostam em 

"colocar Lisboa no ranking mundial das cidades desportivas, continuando a investir no 

desenvolvimento de uma cultura desportiva eclética e de dinâmica permanente e estimulando a 

organização de grandes eventos internacionais em Lisboa", nomeadamente na organização do 

"TAFISA World Sport For Ali Games 2020, Lisbon, Portugal". 

Saudações desportivas e grandes sucessos para Lisboa, e para Portugal 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente do Conselho Diretivo 

(Augusto Baganha) 
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DGS ~~~~ 
Direçào-Geral da Saúde 

Programa Nacional 
para a Promoção 
da At ividade Física 

Lisboa, 27 de junho de 2017 

A candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 serve importantes 

propósitos, transversais a múltiplos setores sociais, representando uma ação de 

relevo na afirmação e compromisso da cidade com o Desporto e a Atividade Física. 

O Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF) da Direção-

Geral da Saúde apadrinha e apoia inequivocamente esta candidatura. Uma "Lisboa 

amiga da prática desportiva" será incontornavelmente uma cidade mais sustentável, 

proporcionadora de maior qualidade de vida à sua população e com capacidade de 

influenciar positivamente o país nesta nobre senda, dando forma e corpo a uma 

responsabilidade social abrangente. 

Há que pensar a longo prazo e assinalar, igualmente, o importante efeito propagador 

desta concretização sobre os anos prévios e subsequentes a 2021- uma população 

mais ativa é, ao longo de gerações, uma população mais saudável, mais capaz, 

mais participativa e mais feliz. 

Cordialmente, 

).JJ_fr 
Pedro J. Teixeira I Diretor do PNPAF 

REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
SAUDE 

Oir~ção al da Saude I Progr3ma Na,ional para a Promoção da A11v1dadt- ~•s.•tcl 

Dir ector 

Ditetor 
o 

'o.,~o H••m•O'-'t'~ • ..:s. 1049 oos L•\UOit- ro·'1•1' 
.•. d1:s p: 

PNPAf I PNPAf Ouector 





CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 
GABINETE DQ VEREADOR 

Exmo Senhor 
GABINETE DO VEREADOR Vereador do Desporto da Câmara Municipal 

de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 
Clmara Municipal de Lisboa 
1000 LISBOA 

Nossa refertncla 
Faxn• 

O. ta 

AssuNTo : Apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto- 2021 

~~~~~,- ~ 
Venho pela presente declarar que é com prazer que o Municrpio de Almada se 
associa à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto para o ano de 
2021 . 

Pela hospitalidade da Cidade e dos seus cidadãos, Imensa e diversificada rede 
de infraestruturas desportivas de qualidade reconhecida, forte dinâmica do 
movimento associativo e capacidade de organização de eventos nacionais e 
internacionais, é para o Munlcfpio de Almada uma honra apoiar a Candidatura 
de Lisboa a Capital Europeia do Desporto. 

Fruto das excelentes retações institucionais entre os Municfpios e pela 
proximidade geográfica, Almada afirma, desde já, o seu compromisso de 
contribuir, apoiar e participar na organização de eventos que unam as duas 
margens do Rio Tejo e engrandeçam o Programa de Atividades da 
Candidatura. 



AMADORA 
Cdmoro Municipal 

Presidência 

A cidade da Amadora é um município da área metropolitana de Lisboa, com cerca de 23km2 e uma 

população de 175.136 habitantes. A Amadora acolhe, entre a sua população, 55 nacionalidades, 

equivalendo a cerca de 10% do total de residentes. Com uma densidade habitacional de 7.363 hab/km, a 

média da população residente é de 41,5 anos. Ao nível urbanístico, a Amadora tem uma zona de 

construção consolidada elevada, não obstante dotada de modernas infraestruturas desportivas, culturais e 

de lazer, como parques e zonas de recreio, tendo alcançado um índice de área de espaço verde tratada 

superior a 9 m2/ habitante. Do ponto de vista económico, a cidade assenta no sector terciário, não 

obstante ter um cluster relevante nas áreas tecnológica e farmacêutica. 

A Amadora tem uma relação de contiguidade com a cidade de Lisboa, essencialmente pelo fluxo inter

concelhio face aos muitos habitantes que vão trabalhar para Lisboa e depois regressam as suas casas, daí a 

existência de elevados movimentos pendulares diários entre as duas cidades, favorecidos pela excelente 

rede de transportes públicos e acessibilidades existentes. Por outro lado, pela proximidade física é 

inevitável a existência de coordenação entre ambas as autarquias na definição e implementação de 

variadíssimas politicas públicas que são, cada vez mais, supramunicipais. 

Neste sentido o desporto surge neste contexto como uma oportunidade de desenvolvimento e uma aposta 

privilegiada do Município, transversal a todas as idades e abrangente nos seus destinatários. É tradicional a 

Corrida de São Silvestre da Amadora, a mais antiga do país e que todos os anos cumpre o papel de 

comunhão entre todos numa festa do desporto e da Cidade. A atividade desportiva é incentivada nas 

escolas, junto do movimento associativo e na prática casual. Para o efeito, a autarquia investiu em novos 

pavilhões, apoia os clubes desportivos e os seus atletas federados e cria condições para que todos, de 

todas as idades, pratiquem exercício ao ar livre, utilizando os 24 kms de pistas existentes e os vários 

equipamentos de ginástica dispersos pela cidade. 

Pela proximidade e continuidade territorial é muito importante para o Municfpio da Amadora que a cidade 

de Lisboa seja capital do Desporto. 

A Presidente da Câmara 

GQ~oJ~ 
~· 
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'Ôdi,~elas 

Exmo. Senhor 

Presidente da CA,.. Municipal de Llaboa 

Dr. Fernando Medina 

Paços do Concelho - Praça do Mt.ncfpto 

11oo-385 Llaboa 

NlfW. 010008/G\IPCT Oficio n.• Sald&l201711298 
Proc. n.• 

ASSUNTO: Odav.ea. apoia a cancllclatura de U.boa a Capital Europeia elo O.porto 2021 

Exmo. Senhor Prealdente, 

A CAmara Municipal de Odivelas entende o Deaporto como uma das melhores formaa de lntegraçlo 

toclal e de valorlzacjlo da oomunldade. 

OdJvelaa tem vindo a desenvolver, em conjunto com Uaboa, parcerias que vtaam tomar o Delporto um 

elemento fundamental da sociedade, que valoriza o ctdadlo e o atleta, corno exemplos de vida aaudével. 

Aprofundando aa boas ralaç6es entre a CAmara Municipal de Usboa e a CAmara Municipal de Odivelas, 

vimos apoiar a voeu candidatura a Cepital Europeia do Desporto em 2021. 

Paços do Concelho - Quinta da Memória 
Rua Guilherme Gomes Fernandes - 2675-3.7.2 OdM!llas 

NfPC SU4 293 f 25 
Tel.:ll 932 00 00 Fax 21 93-4-43 93 

aeraJOcm-odiYefas.pt 
www.cm-odfWiu.pe 



Oeiras 
Mamloritmo 

Declaração de Apoia à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 

2021 

Tem a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) mantido, ao longo dos últimos anos, uma 

forte relação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) em vários domínios, 

designadamente na área do Desporto. 

Esta é, pois, razão bastante pela qual se encontra habilitada a reconhecer o excelente 

trabalho da CML no âmbito das políticas e estratégias desportivas que tem levado a 

efeito. 

De facto, a Câmara Municipal de Lisboa tem desenvolvido propostas inovadoras e de 

elevada qualidade na área do Desporto, sendo que todas essas boas práticas 

posicionam o município na vanguarda daquilo que deve ser a articulação entre Cidade 

e Desporto, seja este encarado no seu aspecto formal, seja no aspecto não-formal. 

Por força deste reconhecimento, o Município de Oeiras declara o seu incondicional e 

total apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, 

comprometendo-se a envidar todos os esforços ao seu alcance de forma a, se 

necessário, colaborar com a CML na boa execução da mesma. 

OEIRAS, 22 de Junho de 2017 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

_..--- -- ·---
-<- ·- ___::s- --~ 

~Jberto Ferreira Morgado 



• 
MUNICiPIO DE VILA FRANCA DE XIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

Declaração de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto em 1011 

Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem 

mantido uma importante relação de proximidade e colaboração com a 

Câmara Municipal de Lisboa, que se estende a vários dominios, 

designadamente o Desporto. 

Neste campo, Lisboa soube inovar e posicionar-se como cidade de referência 

no panorama internacional. Com uma cultura focada no desporto para todos, 

materializada com o alargamento dos espaços dedicados à prática desportiva, 

formal e infonnal, o Município de Lisboa é hoje um território ativo e 

profundamente dinâmico. 

Por tal razão e na sequência da sua estratégia de promoção e 

desenvolvimento desportivo, o Município de Vila Franca de Xira declara o 

seu apoio incondicional à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto - 2021 e envidará todos os esforços necessários para que o evento 

reflita o sucesso que a estratégia política desportiva de Lisboa tem 

evidenciado, reconhecendo o impacto metropolitano e regional desta 

iniciativa 

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 26 de junho de 2017 

O Presidente da Câmara Municip , 

~2;· 



~!l~ 
~BAAGA 1!1 :c' MuniCÍpio 

Exmo. Sr. Dr. Fernando Medina, 

Braga 2018 
CltWo "-'"---

M.l. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

É com extremo orgulho que a cidade de Braga, na qualidade de Cidade Europeia 
do Desporto em 2018, vem por este meio manifestar o seu incondicional apoio à 
candidatura de Lisboa a "Capital Europeia do Desporto 2021". 

Esta convicta posição de apoio da cidade de Braga, fundamenta-se na 
valorização acérrima que a cidade de Lisboa tem manifestado, nomeadamente 
na criação de infraestruturas desportivas de inegável qualidade, nas medidas de 
valorização do ecletismo desportivo, na organização de eventos desportivos de 
elevada magnitude, sendo um dos principais motores do desenvolvimento 
desportivo nacional. 

Entendemos ainda que este apoio concedido através desta missiva, possui ainda 
maior força, pelas medidas de defesa e promoção dos valores do Desporto, 
nomeadamente nas suas vertentes do "Desporto para Todos", da cidadania, na 
ética desportiva, na criação de sintomatologia de bem-estar para a população, 
na integração social e na valorização do ser humano. 

Após o início a história das "Cidades Europeias do Desporto" em Portugal em 
2013, estamos absolutamente confiantes que Lisboa - Capital Europeia do 
Desporto 2021, será um excelente corolário do massivo sucesso que têm sido 
as várias Cidades Europeias do Desporto, sendo obviamente sinónimo de júbilo 
para Lisboa e Braga em particular, mas também para todos os portugueses em 
geral. 

lt is with great pride that the city of Braga, as European City of Sport in 2018, 
hereby expresses its unconditional support for the candidacy of Lisbon as the 
"European Capital of Sport 2021 11

• 

This strong position of support of the city of Braga, is based on the staunch 
valorization that the city of Lisbon has manifested, namely in the creation of 
infrastructures of sport of undeniable quality, in the measures of valorization of 
the sport eclecticism, in the organization of sporting events of high magnitude, 
being one of the main engines of national sports development. 



We also understand that this support granted through this missive is even 
stronger, for measures to defend and promote the values of Sport, namely in its 
aspects of 11Sport for Ali .. , citizenship, sporting ethics, the creation of 
symptomatology of well-being for the population, social integration and the 
valorization of the human being. 

After the beginning of the history of the 11European Sports Citiesu in Portugal in 
2013, we are absolutely confident that Lisbon- European Capital of Sport 2021, 
will be an excellent corollary of the massive success that have been the various 
European Cities of Sport, being obviously synonymous with jubilation for Lisbon 
and Braga in particular, but also for ali portuguesa in general. 

Vereadora do Desporto do Município de Braga 

BRAGA 



ÚIPIQI'Q Municlpal J~ aondoltlal' 
ôABIN&Tit DO PRr;,.tDENTR 

Sua referêneia Sua eomunieaçlo 

Exm0 Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Fernando Medina 

Praça do Município, 38, 

11 00~038 LISBOA 

Nossa referêneia Data 

Assunto: Candidatura de Lisboa a eapital Europeia do desporto 2021- Carta de Apoio 

Serve a presente para expressar apoio e incentivo do Município de Gondomar~Cidade 

Europeia do Desporto em 2017 à iniciativa da Cidade de Lisboa em. apresentar a sua candidatura 

a Capital Europeia do Desporto em 2021 . 

O trabalho que o Município de Lisboa tem vindo a desenvolver na área do Desporto é 

público e notório e tem vindo a criar urna capacidade crescente deste em assumir eventos e 

organizações deste âmbito. 

Lisboa, capital de Portugal, é um excelente exemplo a nível mundial no que concerne ao 

desenvolvimento e no apoio à atividade fisica e desportiva, bem como na promoção da saúde e 

bem~estar. 

Neste contexto, a candidatura do Município de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

2021, com a sua forte identidade, num desafio coletivo que unirá todos os Portugueses em tomo 



de um objetivo comum, mobilizando-os para a participação e apoio à organização das diversas 

atividades programadas, seja na vertente competitiva, seja na promoção para todos dos hábitos 

de vida e estilos de vida saudáveis, da ética do desporto ou da inclusão social, no âmbito de uma 

lógica de valorização e de desenvolvimento económico da Cidade e do País. 

Por conseguinte, o Município de Gondomar apoia de uma forma incondicional a 

candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, que prestigia o Concelho, a Região 

e o Pais. 



• ~w 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

Código Postal 8104-001 

Exm!l Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Fernando Medina 

Praça da República, 38 

11000- 038 Lisboa 

Assunto: Candidatura de Lisboa a capital Europeia do desporto 2021- Carta de apoio 

Em.!! Sr.SI Presidente 

A Câmara Municipal de Loule - Cidade Europeia do Desporto em 2015, vem por este meio 

expressar o seu total apoio e incentivo à candidatura de Lisboa Capital Europeia do Desporto 

2021. 

A candidatura da cidade de Lisboa, e a possibilidade de vir a ser reconhecida como Capital 

Europeia do Desporto, é um motivo de orgulho para todo o pafs. 

O trabalho que o Munidpio de Lisboa tem vindo a desenvolver é público e reconhecido a nfvel 

mundial, no que concerne ao desenvolvimento e no apoio à actividade física e desportiva, bem 

como na promoção da saúde e bem-estar, onde se destacam vários projectos e eventos com 

reconhecimento nacional e internacional, quer pela sua elevada dimensão competitiva, quer 

pela sua elevada abrangência etária e social. 

O Concelho de Lisboa tem uma grande diversidade e qualidade da rede pública e privada de 

infra-estruturas e espaços naturais para a prática desportiva reforçados recentemente, serão 

factores importantes para uma candidatura vencedora. 

Neste contexto o Munidpio de Loule associa-se de forma incondicional ao apoio a esta 

candidatura, estando convictos que a mesma será uma candidatura vencedora e de grande 

sucesso. 

Com os melhores cumprimentos 

r~· 
Vítor Aleixo 



CÂM/\R/\ MUNICIPAL DA M/\1/\ 

Gabinete dil Vereaçao 

LISBOA CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO EM 2021 

O município da Maia conquistou em 2014 o título de Cidade Europeia do 
Desporto, uma distinção pelo trabalho realizado ao longo de várias décadas e o 
reconhecimento da política desportiva assente na premissa de que, neste 
município, o desporto, para além da prática do exercício físico e da competição, 
é um processo de intervenção social, desenvolvido de forma integradora e 
abrangente, aglutinando instituições, clubes e coletividades, transversal a todas 
as faixas etárias e contemplando todos os grupos sociais. 

Foi uma experiência notável, um sucesso absoluto reconhecido por todos os 
agentes envolvidos e constituiu um incentivo para alavancar o município para 
um patamar ainda mais exigente. 

Encaramos com muito agrado a candidatura da Cidade de Lisboa a Capital 
Europeia do Desporto em 2021. Reconhecemos a importância atribuída ao 
desporto enquanto elemento fundamental para a concretização do projeto de 
cidade dinâmica, humanizada, sustentável e inclusiva. 

Estamos convictos de que o êxito desta candidatura será um prestígio que 
ultrapassará a Cidade de Lisboa e que será mais um importante passo para a 
projecção internacional do nosso país. 

Assim, o município da Maia expressa o seu total apoio à candidatura da Cidade 
de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021 . 

Maia e Paços do Concelho, 21 de junho de 2017 

O Ve•(l~ dor do Pelouro do De, porto 

11 : L . <:, f Q, ,____ . 
Her âni Av~ino da Costa Ribeiro 



MUNICiPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 

DCED 

V. Comunlc. de: 

2017, DCED,S,G,64 71, 20..06-2017 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Munldpal de Usboa 
Dr. Fernando Medina 
Praça do Munldplo 38, 
1100-038 Usboa 

N/ Ref.9 Of'l7S86/17 
Pr'l 

Dato: 

07. 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021- Carta de Apoio 

Exmo. Senhor Presidente, 

Foi com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Setúbal tomou conhecimento da candidatura de 
Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Na qualidade de um dos maiores municípios de Portugal, capital de Distrito e Cidade Europeia do Desporto 
em 2016, Setúbal reforçou ao longo dos anos a sua posição como um Munidpio Europeu fortemente 
comprometido com o Desporto e reconhecedor da importância da atividade ffsica e desportiva para um 
harmonioso desenvolvimento social. 

A possibilidade de Lisboa, a capital de Portugal, vir a ser reconhecida como Capital Europeia do Desporto, é 
um motivo de grande honra, orgulho e satisfação para todo o pafs e para a cidade de Setúbal. 

Lisboa é hoje um exemplo mundial no desenvolvimento e no apoio à atividade ffsica e desportiva, quer na 
componente de lazer e recreação, quer na componente educativa e formativa, quer na componente de 
competição e de alta competição, onde se destacam centenas de programas, projetas e eventos 
reconhecidos nacional e internacionalmente, quer pela sua elevada dimensão competitiva, quer pela sua 
elevada abrangência etária e social. 

A grande riqueza e diversidade do movimento associativo desportivo do concelho de Lisboa, a grande 
diversidade e qualidade da rede pública e privada de infraestruturas desportivas e uma extraordinária 
beleza e diversidade dos espaços naturais para a prática desportiva, são também importantes fatores que, 
estamos convictos, farão da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, uma 
candidatura vencedora e de grande sucesso. 

O Munidpio de Setúbal associa-se de forma incondicional ao apoio a esta candidatura, certo da 
importância da mesma para o reconhecimento internacional de Lisboa e de Portugal e certo dos enormes 
efeitos positivos e multiplicadores da mesma para o nosso desenvolvimento Desportivo e Social. 

Com os melhores cumprimentos. 

A Presidente da Câmara 

1/ ,, ~f€,{ ~ 
Jaria das Dores Meira 

f 
~.,-

SETUBAL 
ol I t t"IL t. li t -1•1 





N° Of: 797 
Class: 9.1 

Exmo. Senhor 
Dr. Jorge Máximo 
Vereador do Pelouro do Desporto 
Câmara Municipal de Lisboa 

Data; 20.06.2017 

Assunto: Apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

A Junta de Freguesia de Alcântara vem por este meio manifestar o seu apoio à 

candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. Alcântara é 

testemunha do intenso trabalho e empenho do município no estímulo, 

valorização e enraizamento de uma cultura desportiva diversa e acessível a todas 

as gerações. 

Entre os vários programas desportivos implementados pela autarquia, 

destaquem-se as Olisipíadas. O recuperar dos antigos Jogos da Cidade, 

transfonnando-os num evento amplamente participado pelas crianças e jovens 

da cidade, é a prova de que o desporto é prioridade do município como 

complemento importante na formação dos mais novos. 

O investimento no fortalecer das relações da autarquia com o movimento 

associativo tem igualmente permitido dinamizar práticas desportivas diferentes, 

nomeadamente através da valorização do nosso rio e das atividades a ele ligadas, 

promovendo a oferta desportiva da cidade. 

Rua dos Lusladas, 13 • 1300-33 Usboa 
Ter. 21 3615200 
Fax. 21 3640536 - 21 3615299 
www.jf-altantara pt 



Lisboa vive o Desporto, hoje mais que nunca. Nesse sentido, reforçamos o nosso 

apoio à candidatura da cidade a Capital Europeia do Desporto 2021. 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente 

Rua dos Lusíadas, 13 • 1300-33 Lisboa 
Tel. 213615200 
Fax. 21 3640536- 21 3615299 
www.Jf-altantara pt 
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Sua Referência 

OF/LX2021/246/GVJM/16 

FREGUESIA DE ALVALADE 

Sua data 

20/09/2016 

Exmo. Senhor 

Vereador Jorge Máximo 

Nossa referência 

OF/726/G P/2016 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Senhor Vereador, 

~ :Jo~ Y'Jr--_. ·~, 

CHL 
EHT / i55/Gi . .J~Ji-i/ i 6 

18-11-2ü16 10:38! 1~; 

15-11-2016 

É com enorme alegria que a Junta de Freguesia de Alvalade recebe o convite para integrar a 

Comissão de Honra da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

A candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, é resultado da aposta feita pela 

cidade ao longo dos últimos anos e no empenhamento que tem demonstrado na melhoria de 

condição de hábitos e formas de vida dos nossos concidadãos. 

Sendo a Freguesia de Alvalade detentora de um espaço de grande relevância para a pratica 

desportiva, como o Estádio Universitário, estamos cientes da importância do desporto na vida 

dos nossos fregueses. Como tal, temos destinado grande parte da nossa intervenção nesta 

temática. Destacamos a construção do Pavilhão Municipal de Alvalade, a requalificação do 

Parque Desportivo Municipal São João de Brito, a requalificação de campo de Basquete da 

Rua D. Pedro Cristo na EB 2+3 Gago Coutinho, a instalação de balneários e sala de apoio a 

eventos desportivos no Parque José Gomes Ferreira, bem como a permissão de utilização 

aos munícipes do Corredor Verde do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, espaço este 

que se encontrava confinado ao domínio privado. 

Iremos prosseguir com a dinamização dos projetos curriculares, concebidos em colaboração 

com os clubes da Freguesia, nas escolas e jardins de Infância do 1° Ciclo. No decurso do 

atual ano letivo vamos poder chegar a todas as escolas da Freguesia, através da ampliação 

do projeto de ciclismo à EB1 do Bairro de São Miguel e à EB1 dos Coruchéus, que se juntam 

Rua Condo Arnoso 5·8 · 1700-112 Lisboa Tel.. 218428370 · Fax: 215995395 · '''wwji·alvillade.pt 



) 

) 

FREGUESIA DE ALVALADE 

a todas as outras escolas já envolvidas. Implementaremos o projeto curricular de natação em 

todos os Jardins de Infância da freguesia, promovendo assim uma filosofia desportiva e 

educativa na criação de novos hábitos. 

De forma experimental, começaremos no presente ano com o apoio às atividades de xadrez 

e yoga nas horas de almoço na EB1 de Santo António, atividades que se integram na 

candidatura da escola ao projeto do estímulo à melhoria da aprendizagem, promovido pela 

Fundação Gulbenkian, e que visam contribuir para o desenvolvimento da concentração e 

atenção das crianças, melhorando assim o seu desempenho escolar e aumentando as suas 

competências individuais. 

Conforme solicitado, informamos que o interlocutor da Junta de Freguesia de Alvalade no 

acompanhamento da equipa de coordenação do projeto será a Dr' Tânia Guimarães Cortez, 

com os contactos: 913 073 953 e tania.cortez@ jf-alvalade.pt. 

Temos a convicção que esta será uma forte candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021 

e que afirmaremos uma vez mais o potencial da cidade de Lisboa, permitindo assim melhorar 

as condições para a prática desportiva, potenciando a atividade desportiva regular, tanto de 

estruturas associativas como dos nossos concidadãos. 

Com os melhores cumprimentos, 

;:~si~e~ 
André Moz Caldas 

Ruo Conde Arno->o. 5·8 1700· 112 L1sboa Tel.: 218428370 · Fax· 215998:395 1'1\'ll'l.j:-alvaladc :>1 



DECLARAÇÃO 

Fernando Manuel Moreno D'Eça Braamcamp, Presidente da Junta de Freguesia 

de Areeiro, declara o seu apoio à Candidatura da Câmara Municipal de Lisboa 

à Capital Europeia do Desporto 2021, pelo seu manifesto empenho na 

promoção do desporto. 

Para constar se passou a presente que vai assinada pelo Presidente e 

autenticado com o selo branco desta Junta de Freguesia. 

Lisboa, 14 de junho de 2017 

O Presidente 

<<__;;;;;? 2-jr----1, 
Fernando Manuel Moreno O'Eça Braamcamp 

Sede: Rua João Villaret, 9 • 1000-182 Lisboa 
Delegação : Rua Abade Faria, 37 • 1900-004 Lisboa 
E-mail : geral@jf-areeiro.pt 

Telef. 218 400 253 • Fax 218 463 062 
Telef. 218 485 130 • Fax 218 486 883 
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS 

Referência: DES/03/2016 
Data: 2016.09.21 
Modo de Expedição: Oficio 

Exmo. Sr. Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Usboa 
Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande 25, 7° E 
1749-099 Usboa 

) Assunto: Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

) 
o._) 

Exmo. Sr. Vereador do Desporto, 

Agradeço o convite endereçado por V. Exa. para integrar a Comissão de Honra da Candidatura de 

Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, o qual aceito com muita honra. 

Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Arroios apoia a referida Candidatura. 

Mais informo que o representante da Junta de Freguesia de Arroios que irá juntar-se à equipa de 

Coordenação deste Projeto é o Dr. Vítor Escudeiro. 

Com os melhores cumprimentos 

VE 

J ta de Freguesia de Arroio 

A Presidente, 

~ 

Junta de Freguesia de Arroios 
Largo do Intendente de Pina Maniq ue, 27. 1170 - 221 LISBOA 

Telefone: +351 218160 970 I Fax: +351 218 160 975 



JUNTA DE FREGUESIA 

AVENIDAS NOVAS 

DECLARAÇÃO 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas vem por este meio demonstrar o seu apoio à 

candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, promovida pela Câmara 

Municipal de Lisboa, numa iniciativa que, para além de visar a promoção do desporto 

de formação e amador, visa igualmente promover a saúde, inclusão e integração, 

elevando ainda mais a cidade de Lisboa, na sua afirmação de grande capital europeia. 

Lisboa, 16 de junho de 2017 

Av. de Berna. nº 1/11050-036 LISBOA 
t. 219 363 060 /I f. 219 363 061 
geral@jf-avenidasnovas.pt 



N/Ofício n° 306/17 

8EÃTOÍ~* vmofrrqursklopmsmtm~/V~ 
RUA DE XABREGAS, 67 - 1. 

1900 - 439 USBOA 

Proc. 01 .07 

EXMO. SR. 
Vereador do Desporto 
Jorge Máximo 

Data: 19.06.2017 

ASSUNTO: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

Desde sempre o Desporto representa um veículo carregado de emoções, troca de valores, 
respeito, cordialidade, em constante evolução e sempre na perspetiva da melhoria de condições 
para a prática desportiva e de lazer. 

Veriftca-se a premente necessidade da parte da população portuguesa em praticar atividade 
tisica, com notoriedade nos parques, matas e percursos existentes na nossa cidade. 

A valorização do desporto e da atividade tisica pelo Municipio de Lisboa bem como pelos seus 
habitantes despoleta um conjunto de necessidades que têm vindo a ser respondidas com 
diversos projetas e iniciativas por parte da Câmara Municipal de Lisboa e as diversas Juntas de 
Freguesia, nomeadamente a Junta de Freguesia do Beato, visando a promoção e consequente 
participação da população em vários momentos de atividade física. O programa Olisipiadas é um 
bom exemplo disso mesmo, na medida em que a participação efetiva dos munlcipes mais jovens 
é notória e consequente do trabalho desenvolvido até então. 

O esforço, entrega e dedicação de todos os intervenientes neste processo de glorificação do 
Desporto e da Atividade Fisica inicia-se na aposta constante do Municipio e culmina nas 
excelentes condições que a cidade de Lisboa encerra em si por forma a tornar-se na Cidade 
Europeia do Desporto 2021. 

Por todas estas razões, a Junta de Freguesia do Beato, de forma inequívoca e absoluta, apoia e 
tudo fará para que esta candidatura se tome numa realidade, bem como se envolverá na sua 
implementação, após a concretização efetiva da mesma. 

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos; 

O Vogal do Desporto, 

~L~· ~---<?---....-_.__ 
Silvino Correia 

TEL 21 868 11 07 - 21 868 75 24 - 21 862 01 96 - 21 862 01 99 - 21 862 02 00 FAX. 21 868 64 80 
geral@jf-beato.pt - www.jf-beato.pt 
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JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM 

Sede Largo dos Jerónimos, n°3 RJC, 1400-209 Lisboa 
Delegação Rua João de Paiva, n°1l, 140()-225 Lisboa 

Exmo. Senhor 
Vereador Jorge Máximo 
Campo Grande, 25, 7° E, 
17 49-099 Lisboa 

Tlf. 210 132 330 
Email secretaria@jf-belem.pt 

Site www.jf-belem.pt 

Of n° 80 I Capital Europeia do Desporto 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

E:xmo. Sr. Vereador Jorge Máximo, 

Na sequência do convite enviado por V.Exa. para integrar a Comissão de Honra da candidatura de Lisboa 
a Capital Europeia do Desporto em 2021, é com muito prazer que comunico a minha aceitação à participação na 
Comissão de Honra dessa candidatura. 

O Desporto é um sector com um enorme peso na vida social, cultural e até económica da zona de Belém e, nesse 
sentido, a aposta no Desporto tem sido um dos principais focos do nosso trabalho. Esperemos que a nossa 
contribuição nesta candidatura ajude Lisboa a alcançar o seu objectivo de ser a Capital Europeia do Desporto em 
2021 . 

No seguimento do mesmo convite, confirmo a presença da assessora Filipa Ramalho para representar a Junta de 
Freguesia de Belém durante o planeamento e operacionalização do programa de candidatura. 

Com os melhores cumprimentos,~~ ~ ......,· 

O Presidente 

Fernando Ribeiro Rosa 



BENficA 

Doto: 14/06/2017 

Junta Freguesia 

Exmo. Senhor 
Vereador do Desporto 
Jorge Móxlmo 

Assunto: Apoio à candidatura Lisboa Capital Europeia do Desporto 202 r 

Exmo. Senhor Vereador. 

É com enorme prazer que a Junta de Freguesia de Benfica manifesto o total apoio à 
candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 . 

Reconhecemos o trabalho meritório que o Município de Lisboa tem vindo a desenvolver 
no âmbito desportivo, fazendo com que Lisboa tenha hoje uma maior cultura 
desportiva. assim com as infraestruturas suficientes para o desenvolvimento da sua 
prática e capacidade comprovada na organização de grandes eventos. 

Neste sentido. colocamo-nos ao lado do Município nesta candidatura e 
comprometemo-nos. dentro das nossas competências. a contribuir para que Lisboa seja 
uma referência também ao nível desportivo. 

Com os melhores cumprimentos. 

~~nte, 

(Inês Drum~} 

Av. GomesPereiron9 17 1S49-019lisboo Tel. : 21 7123000 Fax21 7123006 www.jf-benfica.pt 
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JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE 

Exmo. Senhor 

Vereador Jorge Máximo 

Campo Grande, 27- 7º E 

17 49-099 Lisboa 

Ofício n.º 1728 de 2016.10.21 

ASSUNTO: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Senhor Vereador;, 

Reportando ao ofício OF/LX2021/260/GVJM/16, e imbuído do mesmo espírito 
empreendedor, comunico de terei todo o gosto em aceitar integrar a Comissão de Honra da 
Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, expressando o apoio da Junta 
de Freguesia de Campo de Ourique a tão meritória iniciativa. 

Com os melhores cumprimentos) fr--t-::-

O Presidente 

-Pedro Miguel de Sousa Barrocas M inho Cegonha-

Rua Azedo Gneco, 84 - 2° Esq- 1350- 039 Lisboa; Telf. +351 213 931 300; E-mail: gera!@jf-campodeourigue.pt 
NIPC: 510856888 
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Campolide 
Junto ~ Freguesia 

Registado c/ AR 

N/REF• 544 2016cDESPORTO 

Data: Lisboa, 28 de Setembro de 2016 

Câmara Municipal de Lisboa 
Gabinete do Vereador Jorge Máximo 

Campo Grande, n.0 25, 7.0 E 

1749-099 Lisboa 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Senhor Vereador Jorge Máximo, 

No âmbito da v/ missiva OF/LX2021/GVJM/16 datada de 20/09/2016, vimos pela presente 

demostrar o nosso total apoio à candidatura da cidade de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto 2021. 

Mais informamos que o nosso interlocutor será o membro do Executivo com responsabilidades 

na área, Duarte Sapeira (e-mail: duarte.sapeira@jf-campolide.pt) 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Junta de Freguesia de Campolide, 

(André Nunes de Almeida Couto) 

Ruo de Com>xlode. 21~ B 1070 038 Usboo Te!· 21 388 'IB 07 gero'~Jf comc•.:b:l~::· www Jf-campolide.pt 



Junta de Fre~uesia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, 

Exmo. Sr. Vereador do Desporto, Dr. Jorge Máximo, 

É com toda a satisfação e com muita honra que o Lumiar se associa empenhada mente 

à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. A mais antiga e mais 

populosa Freguesia da cidade, palco de inúmeros momentos históricos do Desporto 

Nacional, é marcada pela sua imensa diversidade e ecletismo. Desde o arranque da 

prática organizada no final do século XIX, a anfitriã de finais de competições europeias 

no século XXI, sem esquecer as tradicionais chegadas da Volta a Portugal no século XX, 

o Lumiar sempre esteve no coração do Desporto na cidade e no País. 

Para além de ser o berço de um clube de dimensão nacional e internacional como o 

Sporting Clube de Portugal, o Lumiar é ainda a casa de inúmeras coletividades que 

desenvolvem continuamente atividade desportiva, desde a centenária Academia 1.º de 

Junho de 1893, passando pelo Recreativo Águias da Musgueira, pelo Atlético Clube de 

Ciências, pelo Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro da Cruz Vermelha, pelo Clube de 

Ténis do Paço do Lumiar, pelo Clube de Golfe do Paço do Lumiar e pelas associações de 

moradores e residentes que também encaram o desporto como sua missão - a 

Associação de Residentes de Telheiras, a Associação de Moradores do Bairro da Cruz 

Vermelha e a Associação de Moradores do Alto do Lumiar. 

Adicionalmente, o parque escolar existente na Freguesia, composto quer por entidades 

públicas, quer por entidades privadas, oferece ainda um potencial humano imenso junto 

dos mais jovens, que sistematicamente se tem vindo a desenvolver e apoiar, e que é a 

prova da vitalidade do Desporto no Lumiar, espelho da aposta feita em toda a cidade e 

que agora queremos levar ainda mais longe com a Capital Europeia. 



Junta de Fr~esia 

Penso poder falar em nome de todos os residentes e os que aqui se dedicam à prática 

desportiva ao declarar o apoio e o nosso empenho no sucesso da candidatura, que 

desde a primeira hora, seja no plano dos programas de desporto, seja através da 

dinamização da atividade física em espaços privilegiados como a Quinta das Conchas e 

dos Lilases, abraçámos e dinamizámos. 

Até 2021, queremos ser parceiros do Município na mobilização de todas as entidades, 

públicas e privadas, na definição de metas, objetivos, orientações e compromissos que 

possam ser assumidos no quadro do Plano Estratégico Municipal para o Desporto e 

Atividade física 2018-2021, assim conseguindo gizar e executar um plano integrado de 

iniciativas desportivas para Lisboa e para o Lumiar, respondendo aos anseios e ao 

potencial da comunidade. 

Cá estaremos para dar, uma vez mais, as boas vindas à Europa. 

Força Lisboa! 

Pedro Delgado Alves 

(Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar) 



N/Refa: 404/2017 
Data: 14.06.2017 

Freguesia de lVIarvila 
Av. Paulo VI. N.o 60- 1950-231 LISBOA 

Tel.: 218 310 350 Fax: 218 310 359 

Câmara Municipal de Lisboa 

Exmo. Sr. Vereador do Desporto 

Dr. Jorge Máximo 

Assunto: Apoio à candidatura Lisboa a Capital Europeia do Desporto 202l. 

É com enorme prazer que a Junta de Freguesia e Marvila manifesta o total apoio à 

Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

Reconhecemos o trabalho meritório que o Município de Lisboa tem vindo a 

desenvolver no âmbito desportivo, fazendo com que Lisboa tenha hoje uma maior 

cultura desportiva, assim como as infraestruturas suficientes para o desenvolvimento 

da sua prática e capacidade comprovada na organização de grandes eventos. 

Neste sentido, colocamo-nos ao lado do Município nesta candidatura e 

comprometermo-nos, dentro das nossas competências, a contribuir para que Lisboa 

seja uma referência também ao nível de$portivo. 

Com os melhores cumprimentos, 

ESA. 



o ~IA 
FREmUESIA 

Exmo. Senhor 

Vereador do Desporto 

Dr. Jorge Máximo 

Sua Referência Sua Data Nossa Referência Nossa Data 

Of:478/JFM/2017 21/06/2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 202 I 

É com reconhecimento ao trabalho meritório que o Município de Lisboa tem vindo a desenvolver no âmbito do 

desporto e da atividade física, alargando a cultura desportiva da cidade e reforçando as infraestruturas 

necessárias para o alargamento dos públicos praticantes, que a Junta de Freguesia da Misericórdia se associa à 

candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Conscientes de que tal distinção em muito contribuirá para o sucesso da política desportiva do Município e 

afirmando total harmonia entre a estratégia política da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia da 

Misericórdia, é com enorme prazer que aceito integrar a Comissão de Honra da referida candidatura. 

Com os melhores cumprimentos 

GR 

A PRESIDENTE, 

(Caria Madeira) 

JUNTA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA Jsede: Larao Dr. António de Sousa de Macedo 7DI1ZOO -153llsboa 

NIF: 510 833 349 I E-mail-geral@ljf-mlserlcordia.pt I Telefone 213 929 800/4/5 I Fax: 21 392 98 09 
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usboa, 23 de Iuobo de 2017 

Exmo. Senhor Vereador. 
Cêmara Municipa de Lisboa - Gabinete do Vereador Jorge 
Máximo 
Campo Grande, n° 27 - JO E 
1749-099,Lisboa 

ÁSSI!llto : Caadidahu .. de lhboa • Capital Europeia do Desporto ZOZl. 

Exmos. Senhores, 

A prática do desporto e da atividade ftsica é um pilar fundamental no desenvolvimento sustentável e equilibrado de um pais, de uma regllo, de 
11na àdade ou de uma oomunldade local. 

É com reconhecimento eo trabalho meritório que o Munlclplo de Lisboa tem vindo a desenvolver no êmbi1D do desporto e da allvidade tisica. 
alargando a cultura desportiva da cidade e reforçando as infnlestruluras neoassérias para o alargamento dos públicos praticantes, que a Junta 

ele Freguesia de Olivais se associa à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Conscientes de que tal distlnçlo em multo contribuirá para o sucesso da politica desportiva do Municlpio e afirmando total harmonia entra 8 

flltratégla politica da CAmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Olivais, é com enorme prazer que aceito Integrar a Comls.sAo de 

Honm da referida candidatura e que reforço as motiva96es para, em pan:eria com 8 CML, elevar o desporto e a atividade flslca em Lisboa aos 

melhores refvrenciais internacionais. ·~~ / 

Com os melhoras cumprimentos, 
RllleL-
(Pfftl~eorte) 

--Oiiyais 

Freguesia de Olivais (Usboa) 
R. General Silva Freire, Lote C 11849-029 -Lisboa 

Telefone: (+351) 218 540 6901 Fax: (+351) 218 540 690 
http:/lwww.jf-olivals.pt J geral@jf-ollvais.pt 
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JUNTA DE FREGUESIA 
DO PARQUE DAS NAÇOES 

Exmo Senhor 
Vereador Jorge Máximo 
Câmara Municipal de Lisboa 

Nossa Referência 
759/GATAE/2016 

Data 
22-09-2016 

Assunto: Candidatura de Lisboa Europeia do Desporto 2021- Manifestação de Interesse 

~~~fUI~; 
) Para os efeitos tidos por convenientes, vem por este meio a Junta de Freguesia do 

Parque das Nações manifestar junto de V. Exa., o interesse em se associar à 

Candidatura de Lisboa Europeia do Desporto 2021, bem como corroborar, 

indubitavelmente, com o objetivo de colocar a cidade de Lisboa no ranking mundial das 

cidades desportivas, continuando a investir no desenvolvimento de uma cultura 

desportiva eclética, de dinâmica permanente e estimulando a organização de grandes 

eventos internacionais em Lisboa. 

) 

A Freguesia do Parque das Nações vem ainda manifestar, junto de V. Exa., de que prima 

e sempre primará por ser um dos locais mais aprazíveis e mormente um dos mais 

escolhidos para a realização de grandes eventos desportivos, culturais, de recreio entre 

outros. 

r---, 
~assunto de momento,subscrevo-me com estima e consideração(~ 

O Presidente~ 
'- I 

' 
é Manuel Rodrigues Moreno 

Sede: Alameda dos Oceanos, n9 83 11990 212 Lisboa I Tell.: ~351 21 03117 00·01 1 atcndlmento@jl·parquedasnacoes pt 1 NIF; SlO 878 393 

www.jf.parquedasnacoes.pt 
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Penha 
de França 
do rio à colina 

v\ ref. 

Exmo. Senhor 
Vereador Jorge Máximo 

Campo Grande, 27- 7 E. 
1749-099 Lisboa 

n\ref. 
163 

Data 
14-06-2017 

Manifestação de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto- 2021 

A Junta de Freguesia da Penha de França, apoia a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 
Desporto no ano de 2021. 

É a primeira vez que Portugal terá a Capital Europeia do Desporto e a freguesia da Penha de 
França diz presente ao lado da Câmara Municipal de Lisboa neste que será um enorme desafio 
na promoção de mais eventos e atividades que promovam a adoção de estilos de vida mais 
saudáveis através da prática desportiva. 

Melhores cumprimentos, 

/ RXM 

Travessa do Calado, n' 2 
1170·079 Lisboa 

A Presidente 

Sofia Oliveira Dias 

NIPC 510 833 454 Tel 2l8l60 720 
Linha Verd• soo 209 171 Fax 218 160 721 

Emall geral@if·penhatranca.pt 
wwwJf·penhafranca.pt 



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CLARA 

Santa Clara é uma freguesia de Lisboa que se orgulha de ter na sua área de influência geográfica, 

uma forte componente desportiva, existindo seis clubes com actividade desportiva regular: 

Centro De Atletismo Galinheiras; Clube Desportivo do Reguengo; Grupo Desportivo Águias da 

Charneca; Grupo Desportivo Recreativo Tunelense; Grupo Recreativo de Pescadores da Torrinha e 

União Desportiva Alta de Lisboa. A Junta de Freguesia de Santa Clara tem apoiado de forma 

regular estes clubes, pois são fundamentais para a captação de crianças e jovens para actividades 

desportivas, capacitando-as com regras e modelos de vida, numa freguesia onde faltam ainda 

muitas actividades que possam captar as energias da juventude. 

Mas a actividade desportiva da freguesia não se encerra apenas na que existe nos clubes 

mencionados, mas também em equipamentos desportivos de grande importância, 

nomeadamente a Piscina Municipal de Santa Clara e a Pista de Atletismo Professor Moniz Pereira. 

Na Piscina Municipal de Santa Clara, para além das actividades de natação em regime livre, 

existem também aulas de natação, hidroginástica, zumba, etc. 

Na Piscina Professor Moniz Pereira desenvolve-se um conjunto alargado de actividades, abertas a 

todos os interessados, e a cargo de vários clubes/instituições: Atletismo {Associação de Atletismo 

de Lisboa); Capoeira (AMBCVL); Corrida {Associação Correr); Lisboa Dança {Lx Dance - Escola 

Dança); Jiu Jitsu (ARAL); Judo {Judo Clube de Lisboa); Voga (Confederação Portuguesa Voga), Krav 

Maga (AMBCVL}; Centro Municipal de Marcha e Corrida de Lisboa. 

Sendo uma freguesia onde o desporto é um elemento de forte implantação, não é de estranhar 

que esta freguesia apoie a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, de forma a 

potenciar a visibilidade de Lisboa e Portugal no contexto desportivo internacional. Pretendemos 

assim, também contribuir para a manutenção e desenvolvimento das actividades desportivas já 

existentes, criar novas oportunidades de aparecimento de novas actividades e captação de um 

número de praticantes, cada vez maior. 

Assim, é com orgulho e espírito de missão que a junta de Freguesia de Santa Clara se associa a 

esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, e enaltece todo o empenho que o Departamento 

de Desporto da CML tem colocado nesta candidatura, nomeadamente, o Senhor Vereador Jorge 

Máximo e Senhora Diretora Sónia Paixão. 

Santa Clara, 4 de junho de 2017 

Vogal do Desporto 

Junta de Freguesia de Santa Clara 
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JUNTA OE FREGUESIA OE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 

N/REF: ~; T .· /P.AC/2016 

Lisboa, 03 de outubro de 2016. 

Câmara Municipal de Lisboa 

Gabinete do Vereador Jorge Máximo 

Campo Grande, 27-7° E 

17 49 - 099 LISBOA 

ASSUNTO: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto. 

Exmo. Senhor Vereador, 

Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, venho por este 

meio expressar o apoio à candidatura da cidade de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, 

assumindo inequivocamente o compromisso político de continuar a valorizar e a promover a prática 

desportiva no seu território. 

Desporto é sustentabilidade - fator de desenvolvimento social e humano, e excelente veículo de 

integração social e promoção das capacidades físicas e mentais. A prática desportiva é um direito 

universal numa sociedade plural, que deve ser assegurado pelas escolas, associações, 

coletividades desportivas e igualmente pelo Estado e em particular pelas autarquias. 

Este compromisso materializa-se em planos de ação concretos dos quais destaco o esforço de 

requalificação dos equipamentos desportivos disponíveis para a população, assim como, e a título 

de exemplo, o recente protocolo assinado com a Federação Portuguesa de Corfebol que visa 

desenvolver uma academia da modalidade na Freguesia de São Domingos de Benfica com o 

envolvimento das nossas escolas de Jardim de Infância e do 1 o ciclo. A aposta no Corfebol é 

conduzida pelo código genético da modalidade que promove a igualdade de géneros, a família, o 

desenvolvimento cognitivo das crianças decorrente da sua dimensão tática e os mais elevados 

valores da ética desportiva. 

Com os melhores cumprimentos, 
O Presidente 

RUA lÚCIO DE AZEVEDO, 12 A 1600- 148 liSBOA T, 21 724 86 10 FAX 21 724 86 1 1 geral@jf-sdomingosbenfica.pt W>NW,jf-sdomingosbenlica.pt 
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JÜnta de Fiegúesi; ile 
Sà_o Vicente 

Exmo. Sr. Vereador Jorge Máximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, n.o 25- 20 

Lisboa é a cidade que exibe com orgulho as marcas do seu património histórico e 

dos locais que fizeram da cidade um ponto de partida para desafios além fronteiro. 

Atualmente Lisboa demonstra ser, com sucesso, uma cidade capaz de organizar 

eventos desportivos de larga dimensão, cimentados nos valores de coragem e 

empenho que caracterizam os lisbonenses, enriquecidos pela modernidade e 

multiculturalidade que fazem da cidade o palco privilegiado para momentos 

desportivos de competição e de lazer. 

A Junta de Freguesia de São Vicente associa-se orgulhosamente à candidatura de 

Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, revendo nesta cidade os valores de 

cultura desportiva que permitirão desenvolver projetas nacionais e internacionais 

que contribuirão para a promoção do desporto nas suas diversas vertentes, 

projetando a cidade de Lisboa além fronteiras. 

JF Slo VIcente-Sede 
R. Josefa de Ó~ldos, 5 
lH0-196 Lisboa 
T: 218 863 191 
www.facebook.com/jfsaovicente 
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Jf Slo VIcente - Polo S. Vicente de Fora 
Campo de Santa Clara, 60 
1100-471 Usboa 
T: 218 854 260 

I• 

JF Slo VIcente- Polo Stl Englicla 
Calçada dos Barbadínhos. 36 
1170..046 Lisboa 
T: 218160 650 





03/03/2016 

Rua do zambujal N°7, 2° Dir 2725·472 Mem Martins 
presidente@acesportugalpt I geral@acesportugal.pt 

www.acesportugal.pt I telefone: .. 351 969 020 081 

Ex.mo Senhor 

Dr. Fernando Medina 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

Assunto : Carta de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

A Aces Portugal -Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto foi criada no âmbito do apoio 
e promoção das candidaturas provenientes das Autarquias Portuguesas ao reconhecimento por parte da 
Aces Europe como Capital ou Cidades Europeias do Desporto,sendo por isso a unica representante da Aces 
Europe em Portugal. 

O Titulo de Capital Europeia do Desporto,é reconhecido pelo Parlamento Europeu e projetado pela Aces 
Europe,assumindo um compromisso cujo objetivo é o aumento da pratica desportiva integrada no 
"Desporto Para Todos".Este é um dos pilares que sustentam a atividade da Aces Europe e que pretende 
implementar a filosofia do desporto generalizado pela Europa. 

O Município de Lisboa reune todas as condições,a nível de infraestruturas desportivas,capacidade de 
organização,qualidades sodas e humanas,e envolverá seguramente todos os agentes do Município de 
Lisboa,da Região e de Portugal. 
Acresce também,a existência de !numeras colectividades fortemente ativas e diversas associações ligadas 
as mais variadas modalidades desportivas,capazes de envolver milhares de pessoas nos mais diversos 
eventos nacionais e internacionais,passando pela formação de alto rendimento,lazer e recreação. 

Neste sentido,em nome da Aces Portugal, expresso o total apoio e Incentivo à Iniciativa da candidatura de 
Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021,reunindo todas as condições para ser apresentada. 

REPUBLICA 
PORTUGUESA .., 8CeS 
OODI<T--- .... # -IWI ~I DO CM»>n'' ~ ........__., 

*** * * *~* 
*~* 
*** ,....,..-..,., 

POtTUQAt. 

TREINADORES 



Declaração de Apoio 

A Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa, fundada em 2002, com 
sede em Lisboa, enquanto representante do Movimento Associativo Popular da 
Cidade de Lisboa, vêm pela presente recomendar e apoiar a Candidatura de 
Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

Este apoio baseia-se no conhecimento de facto do excelente trabalho 
desenvolvido por esta autarquia junto da população em geral, particularmente 
em conjunto com o movimento associativo. 

O largo conjunto de colectividades, associações e clubes que dinamizam e 
praticam desporto em Lisboa, constitui uma garantia de êxito no período que 
corresponderá o ano de 2021- Cidade Europeia do Desporto. 

A diversidade de actividades e modalidades desportivas onde se incluem 
colectivas e individuais, de lazer, de recreio, de demonstração, de competição, 
é igualmente um garante do êxito que Lisboa poderá ter nesta grande iniciativa 
que é o ano de 2021 - Cidade Europeia do Desporto. 

A ACCL, tudo fará para dar a conhecer os eventos, os momentos e as iniciativas 
que vierem a ser programadas para uma maior mobilização e dinamização 
desportiva. 

Lisboa tem, em nosso entender, uma rede de infraestruturas desportivas 
públicas e associativas que permitirão elevar a quantidade e qualidade da 
prática da actividade física e desportiva. 

À Câmara Municipal de Lisboa, aqui fica o nosso apoio e votos de êxitos para a 
candidatura de Lisboa Cidade Europeia do Desporto 2021. 

Lisboa, 27 Janeiro 2017 

A Direcção da Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa 
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ASSUNTO: Apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto - 2021 

Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 

Dr. Jorge Máximo, 

A direção da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa vem pelo presente 

meio comunicar, para efeitos de fonnalização de intenção, o apoio à candidatura da 

Câmara Municipal de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021 . 

A Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa tem como objetivo da sua 

génese a promoção e dinamização do desporto universitário na área metropolitana de 

Lisboa Anualmente. conta com a participação de mais de três mil atletas das mais de 

cinquenta instituições de Ensino Superior, de cariz universitário e politécnico, nos 

sistemas público. privado e concordatário. 

Pela importância e dimensão no desporto universitário da cidade, é claro o apoio a esta 

candidatura que reflete a efetiva aposta e investimento da Câmara Municipal de Lisboa 

no desporto na cidade, designadamente no segmento que a ADES L influencia 

Neste sentido. a ADESL está disponível para colaborar e apoiar a Câmara Municipal em 

todo o processo por fonna a que se consiga alcançar a meta definida. 

Associaçêo Desportovo do 
Ens100 5upenor de lliboa 

A""noda Prole"""' Egas Monil. 
Esltldoo Ura~tno de Usboa 1600-190 Usboa 

Respeitosamente. 

Presidente da Direção 

tel. (00 351) 21 793 53 27 
'""· {00 351) 21 793 S3 28 

0\loctadesl.pt 
www.lldest.pt 



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES I 
~~ I61UJH /} J1rz_' 

Largo do Rato, I B 
1250-185 Lisboa 
Telef. 213889883/4 
Fax. 213871095 
E-mail:direccao-sede@apd.org.pt 

Sua Referência Sua Comunicação 

EXMO. SENHOR 
VEREADOR DO PELOURO DO DESPORTO 
DR. JORGE MÁXIMO 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
CAMPO GRANDE, 25 - 7° E 
1749-099 LISBOA 

Nossa Referência J.>ata 

191/17/AM/FS 02/05/ 17 

Exmo. Senhor Vereador do Pelouro de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, 

A Associação Portuguesa de Deficientes agradece e aceita o convite para integrar a Comissão de Honra 

da Candidatura de lisboa a Capital Europeia do Desporto. Será representada pela Presidente da 

Direção Nacional, Ana Sezudo. 

A APD considera que esta candidatura deverá colocar um enfoque particular na promoção do desporto 

enquanto veículo de inclusão e demonstrar que a autarquia de Lisboa está empenhada em assegurar a 

prática de desporto a todos os seus munícipes, tornado os equipamentos desportivos e o meio 

ambiente acessíveis a todos sem exceção. 

Estamos a elaborar a declaração de apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

e solicitamos informação até quando podemos enviá-la. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado Executivo da 

Direção Nacional 

A Presidente 

(Ana Sezudo) 

Organização Não Govemamental,fundada em 1971, com Estatuto de Utilidade Pública. Agraciada com o Prémio Direitos 
Humanos 2009 e com o titulo de Membro-Honorário da Ordem do Mérito da República Portuguesa em 1014 
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DiabEtes Portugal 

Ofício nº 38/2017 

Lisboa, 13 de Janeiro de 2017 

Exmo. Senhor 

Vereador Jorge Máximo 

Campo Grande, 25 - 72E 

1749-099 Lisboa 

J Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Senhor Vereador Jorge Máximo 

Recebemos com muito agrado a sua carta anunciando a candidatura da Cidade de Lisboa a 

Capital Europeia de Desporto 2021. 

No seguimento do Projeto Não à Diabetes- Desafio Gulbenkian, do qual a APDP é responsável 

pela sua implementação, e das diversas iniciativas preventivas da diabetes e promotoras da 

saúde, acreditamos que apenas uma abordagem global, multissectorial, incluindo todos os 

parceiros da Sociedade Civil poderá ter um real impacto na luta contra a epidemia da diabetes, 

em todas as vertentes, nas quais o Desporto está incluído. 

Neste sentido, a APDP congratula a Câmara Municipal de Lisboa por esta iniciativa e confere 

todo o apoio incondicional a esta candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021, 

mostrando-se disponível para colaborar ativamente tanto na programação da candidatura, 

como na concretização do Programa, após a aceitação da candidatura. 

Os melhores cumprimentos, 

d-~~ 
Luís Gardete Correia 

(Presidente da APDP) 

Rua Rodrigo da Fonseca, 1 11250-189 Lisboa I Telefone: 213 816 100 I E-mail: diabetes@apdp.pt 

Member of the 
lntematloftat 

a?cer" 
Diabetes Fedemlon World Health 

Organization 
~ 

et:-



Fundado em 1980 
INSTITUIÇÃO DE UnUOADE PÚBliCA 
Concfe«,rodo c;om o Mlldolho Vasco do Gomo 
Membro Fundador do Soil Troining lnternolionol 

' \ 

CARTA DE APOIO 

Assunto: Candidatura de Lisboa o Capital Europeia do Desporto 2021 

A Aporvela- Associação Portuguesa de Treino de Vela, é uma Associação sem 

fins lucrativos, fundada em 1980, considerada de utilidade pública, que tem 

como objetivo estreitar a ligação dos Portugueses com o Mar, mantendo vivo a 

tradição do nosso património marítimo. Com uma especial ligação à juventude, 

formamos marinheiros em programas de treino de mar a bordo da Caravela 

Vera Cruz e de outros grandes veleiros. 

A Aporvelo foi membro fundador da Sail Training lnternational, entidade 

organizadora das Tall Ships Roces, regatas de grandes veleiros, com o intuito 

de manter vivas as tradições dos grandes navios de vela, que têm lugar todos 

os anos em diversas rotas entre países Europeus. Estas regatas iuntam centenas 

de tal! ships e milhares de jovens vindos de todo o mundo. 

A Aporvela foi responsável pela organização e realização náutica das escalas 

em Portugal em 1982, 1992, 1994, 1998, 2006, 2012, 2016, sempre com o 

apoio da Câmara Municipal de Lisboa, estando já a trabalhar com vista à 

organização de uma nova edição das T ali Ships em Portugal a realizar 

desejavelmente em 2020 em Lisboa, cidade que consideramos ter condições de 

excelência para a prática das mais diversas modalidades desportivas, com 

especial apreço para a vela e para o treino de Mar. 

Por ser verdade, em muito nos honro poder apoiar e dignificar a instrução da 

candidatura da Cidade de Lisboa a Copital Europeia do Desporto 2021 . 

Lisboa, 22 de junho de 2017 

Gore Morilimo do Rocho Conde d'Óbidos 
Piso O I 1350-352 Lisboa I Porlllgol 

Telef.: +35 1 218 87 6 854 
Fox: +351 218 873 885 

www.oporvelo.pl 
geroiOoporvelo.pl 

Conlribuinl• t-r. 500 98() 683 
NIB 003500410000104243180 



INSTITUTO 
POLITÉCNICO 
DE LISBOA 

Assunto: Carta de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

2021 

O desporto e a atividade física são hoje importantes traços identitários da cidade de 

Lisboa. A crescente relação do Município com a atividade física, associada ao 

alargamento de espaços destinados à prática desportiva, formal e informal, conferem 

a Lisboa o estatuto de cidade viva e ativa na qual o desporto é para todos. 

Os estudantes do Ensino Superior em Lisboa constituem a maior comunidade 

estudantil de Portugal, perfazendo mais de 140.000 indivíduos de quatro instituições 

públicas. 

As recomendações contidas na Resolução da Assembleia da República n.0 112/2016 

relativamente à adoção de medidas de incentivo ao desenvolvimento do desporto 

nas instituições de ensino superior e o estabelecido nos estatutos do Instituto 

Politécnico de Lisboa, no que concerne à promoção de ações recreativas e 

desportivas no seio da comunidade académica, suportam o meu total apoio à 

candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto- 2021. 

Estou convicto de que a nossa cidade é merecedora desta distinção, que muito 

contribuirá para potenciar as políticas de desenvolvimento da atividade desportiva e 

física na capital portuguesa. 

O PRESIDENTE ~ V 
~r-~/~~ 

Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato 

ESTRADA DE BENFICA, 529 - 15'19·020 LISBOA - TEL. : 217 101 200 
FAX : 217 101 235 
MO· PR 11 · 06/V06 



ISC E~ IUL 
Instituto Universitário de Lisboa 

Unlverslty lnstttute of Llsbon 

ACES Europe 

N/Ofício n.o 043-2017/SR Data: 12-06-2017 

Assunto: Carta de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto 2021 

Lisboa, cidade ativa. 

A capital Portuguesa é hoje uma cidade em profunda transformação. Como 

resultado da visão da Câmara Municipal de Lisboa, a aproximação às suas gentes, a 

recuperação do património histórico e cultural e a consolidação de uma política de 

aproximação com o rio Tejo são hoje traços marcantes da identidade de Lisboa. 

Também no desporto Lisboa soube evoluir. É hoje uma cidade com uma profunda 

relação com o desporto e com a atividade física, desenhada e edificada para que a 

prática desportiva possa ser uma constante, em todos os escalões etários e em 

todos os seus contextos. 

A abrangência da oferta desportiva da cidade alarga-se dos programas de iniciação 

ao desporto, direcionados para os mais jovens, aos programas e iniciativas 

direcionadas para o envelhecimento ativo, assumindo-se a capital Portuguesa como 

cidade de atividade física lntergeracional e para todos . 

. ISC'l'E Jnfltituto Universitá1•io r! e l.iohoa 
Av. das For1;as Al'llt<ulas, 1649~026 LISBOA Pm·tugal 

tel+351217 !J03 0(}0 falC +351 iH'791i4 'llO www.isctu·iUI.!lt 



Lisboa é hoje uma cidade diferente, para melhor. 

Neste sentido, em nome do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, expresso o 

total apoio e incentivo à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto, 

convicto de que a atribuição de tal reconhecimento por parte da ACES Europe em 

multo contribuirá para consolidar a estratégia de desenvolvimento do desporto e da 

atividade física em curso na capital portuguesa. 

Saudações académicas, 

O Reitor ISCTE-IUL 

Luís Reto 

SR/pt 



FAL 
I e_. I Ir f 1 ~\. ~~ I "'-i .,,,, 1-, ..,. o'. I',. l. 

Assunto: Subscrição da Comissão de apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia 

do Desporto 2021 

Para: Vereador Jorge Máximo, Pelouro SI's/ Desporto I Relação com o Munícipe 

Data: Lisboa e F AL, 20 de março de 2017 

Exmo. Doutor Jorge Máximo, 

Venho por este meio manifestar total apoio e intenção subscrição da Federação 

Académica de Lisboa (FAL) à comissão de apoio à candidatura de Lisboa a Capital 

Europeia do Desporto 2021. 

A Federação Académica de Lisboa, estrutura representativa de aproximadamente 65 

mil estudantes e em virtude da sua missão de desenvolvimento do Desporto Universitário, 

saúda a aposta da autarquia da maior cidade do país na candidatura em epígrafe. É plena 

convicção da F AL que uma cidade cosmopolita, com uma forte aposta na prática e ética 

desportiva, deverá contar com um apoio inegável e colaboração com uma das maiores 

forças motrizes desta cidade: a comunidade académica e respetivas instituições 

Fazendo votos de maiores sucessos para esta candidatura, infonno que todos os 

recursos da Federação Académica de Lisboa estão ao dispor da autarquia na prossecução 

positiva da presente candidatura. 

Saudações Académicas e Desportivas, 

/~~~ f " o ,.r./"(fo.t'l oa~~~es 
~u 

P ente da Direção-Geral 
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fundação 
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Lisboa, 5 de janeiro de 2017 

Exmo. Senhor Vereador, 

Câmara Municipal de Lisboa 
Exmo. Senhor Vereador 
Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande, 27 - 7° E 
17 49 - 099 Lisboa 

V. 1\tM.-. .l L, ~ov\ 
:);-~.- . 

Tenho o maior prazer em comunicar a V. Exa. que aceito integrar a Comissão de 
Honra da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 e disponibilizar 
o meu empenho pessoal, e o das duas instituições a que presido. 

Queira receber as minhas melhores saudações, -~~~~a...~.~~ 

\,..o~~\-1\ 
P/ of. Doutor Manuel Oliveira Carrageta 

Presidente 

Conselho de Administração Presidente Prof. Dr. Manuel Oliveira Carrogeto, Vice-Presidentes Prof. Dr. Jacinto Gonçalves, Dr. Jorge Mouro-Neves 

Femondes, Vogais Médrcos Dr. Carlos Catorlno, Dr. Nuno Lousada, Dr. Pedro Marques do Silva, Dro. Teresa Gomes Moto. Vogais não Médicos Dr. 

Alberto do Ponte, Dr. António Casanova, Dr. Luís Mesquita Dias Presidente da Liga de Amigos Dr. António Papão, Presidente da Delegação Centro Prof. 

Dr. Polyblo Serro e Silva, Presidente do Delegação Madeira Dr. António Almada Cardoso, Presidente do Delegação Norte Prof. Dr. João Lopes Gomes. 

www.fpcardiologia.pt 

R. Joaquim António de Aguiar,64, 2°0. 
1070-153 LISBOA- Portugal 

Contribuinte n° 500 936 994 E-mail: fpcardio@fpcardiologia.pt 

Telf. +351.21.381 50 00 
Fax +351.21.387 33 31 
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Exmo. Senhor Vereador, 
Dr. Jorge Máximo, 

Exmo. Senhor 
Dr. Jorge Máximo 
Digmo. Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande, 27 -7'1 Esq. 
1749-099 Lisboa 

Lisboa, 22 de Junho de 2017 

Alguém escreveu certa vez que a maratona é um caminho especial, uma espécie de 

fenómeno religioso, uma peregrinação física e espiritual em que a agonia e o êxtase se 

misturam no mesmo sentimento, o sentimento com que se treina, se corre, se compete. Foi 

nesse espírito, é nesse espírito, que se fizeram, que se vão fazendo, a Mela Maratona de 

Lisboa, a Meia Maratona de Portugal e a Maratona de Lisboa, todas elas reconhecidas 

internacionalmente e distinguidas com o mais elevado título da laaf, o "Gold La bel" . 

Mas, Lisboa, no desporto que Lisboa tem, não tem só meias-maratonas e maratonas assim, 

tem muito mais coisas (para além do atletismo ou do futebol ou do que existe em grande e 

se vê em pequeno ... ), igualmente marcantes, igualmente entusiasmantes. 

Há tempos vi escrita talvez a melhor definição do que é um verdadeiro maratonista: alguém 

de uma raça aparte, meio atleta, meio poeta, um ser pragmático, duro com uma rocha, mas 

também um idealista, vivendo como se corresse nas nuvens. E, sim, sem dúvida: é com esse 

espírito de maratonista que Lisboa vive todo o seu desporto, cria todo o seu desporto. E por 

isso (e muito, muito mais, claro ... ) é que eu não tenho dúvidas: 

-Lisboa ser a Capital Europeia do Desporto não é apenas uma questão de merecimento ou 

de reconhecimento. É, sobretudo, uma questão de justiça e de retribuição. 

Por tudo isso, é para mim, enquanto Presidente da Direcção do Maratona Clube de Portugal 

(que há mais de 25 anos se dedica a pôr Lisboa a correr), uma honra aceitar o convite para 

fazer parte da Comissão de Apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto/2021. 

~::;;~ cump~mentos e saudações desportivas, 

Carlos Moia ':::;/--

Presidente 

Rua Afonso Praça, n.0 30, 4° Dto. 1495-061 ALGÉS PORTUGAL 

Tel. 351-21 441 31 82 Fax 351-21 441 30 73 E-mail: geral@maratonaportugal.com 
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Exm.0 Sr. 

Membro Extraordinário do Comité Olímpico de Portugal 
Membro Extraordinário do Comité Paralímpico de Portugal 

Dr. Jorge Máximo, MI Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
Gabinete do Vereador Jorge Máximo 
Campo Grande 25, 7° E 
17 49-099 Lisboa 

Lisboa, 25-02-17 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Para os devidos efeitos e, de acordo com o solicitado no V. Ofício CIRC/2/LX2021/GVJM/17 
de 12/01/2017, tenho a honra de informar V. Ex.8 que: 

1. O Conselho Directivo do Panathlon Clube de Lisboa (PCL), na sua Reunião Ordinária 
de 15/02/2017 decidiu, por unanimidade, aprovar o apoio deste Clube à Candidatura 
de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021; 

2. Face ao exposto no ponto anterior, o PCL está completamente disponível para integrar 
a Comissão de Apoio à referida Candidatura e participar nas tarefas que se considere 
necessárias e oportunas; 

3. O Conselho Directivo do PCL está já a providenciar a elaboração de um pequeno vídeo 
de apresentação do Clube e divulgação do mesmo em diferentes suportes e contextos; 

4. Considerando a natureza específica deste Clube haverá certamente a oportunidade 
para um acerto entre a CML e o PCL sobre a metodologia mais adequada para outro 
tipo de acções. 

Com os melhores cumprimentos e saudações desportivas. 

Manuel Brito 

Presidente 

Edlficio do Comité Olímpico de Portugal 
Travessa da Memória, 36 -1300~03- Lisboa- Portugal 

NIF 501 853 057- Tel. + (351) 968 081 891 (Sec. Geral) 
www.panathlonlisboa.pt - panathlonlisboa@gmail.com - Facebook: panathlonclubelisboa 



Of. 180 
Lisboa, 2017-04-06 

Exmo. Senhor 
Vereador Jorge Máximo 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

~ ~. \~~~ft ·~~~~c~ ~o ·~ 
Reporto-me ao assunto epigrafado, constante · do ofício OF/Lx2021/49/GV/)M/17 de 
31/03/2017. 

Tenho naturalmente a maior honra em, na qualidade de Secretário-Geral da UCCLA, integrar a 
Comissão de Honra da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia da Cultura. 

Penso, aliás, interpretar os sentimentos generalizados dos Presidentes e Prefeitos das autarquias 
das cidades associadas da UCCLA, dos vários países de língua oficial portuguesa, no sentido da 
concordância com a candidatura. Por o admitir, vou nesta mesma data, solicitar-lhes que a 
apoiem expressamente, caso o entendam fazer, como admito. 

Quanto ao que também me é solicitado por V. Exa., no sentido de lhe apresentar uma breve 
reflexão sobre o futuro da cooperação política através do desporto, sugiro que se enquadre o 
objetivo por um lado na grande atratividade turística que a cidade representa, na própria 
modernidade, e por outro na multiculturalidade e multietnicidade, características ínsitas a uma 
conceção universalista e tolerante. 

Com base neste quadro, perece-me adequado fazer valer, a partir dos melhoramentos urbanos 
levados a efeito nas Avenidas da República, Fontes Pereira de Melo, Avenida 24 de julho e outras, 
a fruição dos espaços para peões com atividades desportivas adequadas aos corredores que 
foram criados, inclusive-para as ciclovias. 

As atividades poderiam ser concretizadas sem afetar no essencial o tráfego automóvel, contanto 
que se programasse com rigor o policiamento, para dar a sensação, real, que o movimento da 
cidade continuaria igual. As atividades desportivas poderiam ser animadas com espetáculos 
noutras zonas, sem trânsito automóvel. mas com forte divulgação dos eventos e da razão de ser 
deles aos turistas. 

A necessidade de atender a receitas, sempre necessárias para além do orçamento da Cãmara, 
face às inúmeras ações a projetar, em nada afeta que as grandes marcas internacionais ligadas ao 
desporto fossem sensibilizadas para as patrocinarem, face à projeção mundial de que 
beneficiarão. Para esse efeito, será necessário atrair também personalidades-piloto das várias 
áreas desportivas, com projeção internacional, desde os desportos náuticos (surf, vela, regatas, 
canoagem, remo, etc.) até ao golf, tén~s, futebol, atletismo, etc. 

UCCLA- Unt:lo das Ctdades Capttais de L1ngua Portuguesa 1 Men•da da lnd•il, 110, 1300·300 Lisboa- Portugal 
Telefone H3Sl218171617/ +351912 434 6081 e·mail uccla@uccla pt I www.uccla.pt 1 NIF 501909 311 



Deverá ser feita uma seleção rigorosa das modalidades e das personalidades-piloto de prestígio 
internacional. Estas, podem e devem entrar em competições, devendo os prémios serem 
também referenciados a desportistas portugueses que se destacaram ou destacam no plano 
mundial, integrados no coletivo, eventualmente na seleção nacional ou a nível individual. Será 
uma forma de homenagear desportistas que contribuíram para a projeção da cidade de Lisboa e 
de Portugal. 

A articulação destes objetivos parece-me deverem ser prosseguidos com a participação das 
associações e clubes desportivos da capital, envolvendo-os também com todo o sistema escolar, 
para que se aproveite o simbolismo do ano da Capital Europeia da Cultura e, naturÇ~Imente, 
também com o Comité Olímpico Português. 

A circunstância do evento estar, por natureza, ligado à Europa e às cidades europeias, implica 
que se conceba uma participação destas, não podendo, por isso, a própria U.E. deixar de se fazer 
representar e envolver, tudo em moldes naturalmente a estudar. 

finalmente, as características de Lisboa como cidade multicultural e multiétnica impõem que, 
através das comunidades imigradas e nestas as representativas dos imigrados dos países de 
língua oficial portuguesa, sejam envolvidas através das suas associações. 

Com o devido respeito, estas são sugestões soltas, sem sistematização, resultado de uma 
primeira avaliação. 

Co.;, estima, ~ ~C.:~~ 

Vítor Ramalho 

UCCLA- Unrão das Cidades Caprtars de lrngua Portugues~ 1 Aventda da india, 110. 1300 300 lrsboa - Portugal 
Telefone .. •3Sl 21g 171617 I •351912 434 6081 e-n1ad uccla@uccla pi I www.uccla pt I NIF S01909 311 
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PORTUGAL- REPRESENTAÇÃO PERMANENTE da 
UNIÃO EUROPEIA de DESPORTO para TODOS 

Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Fernando Medina 
Praça do Município 
1149-014 LISBOA 

N/ Oficio 
0001/2017 

Data 
19/0612017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Cidade Europeia do Desporto 2021 - Carta de Conforto 

Exmo. Senhor Presidente, 

É com jubilo que a UESPT PORTUGAL, Federação de Desporto para Todos se associa 
á candidatura da Edilidade de Lisboa ao Projeto "Cidade Europeia do Desporto, 2021 ", 
partilhando o que representa a sua missão- a promoção do Desporto acessível e solidário. 

A UESPT PORTUGAL éumaONGparao Desporto, uma organização focada na partilha 
de experiências comunitárias e participativas de bem-estar, de criação de literacia 
desportiva ao longo da vida e de dinamização de boas praticas desportivas, recreativas e 
inclusivas. 

Caso a eleição seja ganhadora, o que esperamos aconteça, a UESPT PORTUGAL 
éompromete-se a apoiar as iniciativas, que vierem a ser consideradas em parceria, no 
âmbito de Desporto para Todos. 

Para finalizar, expressamos o nosso apoio a esta candidatura, desejando o maior sucesso 
á organização liderada por V. Exa Senhor Presidente, no propósito de que o acesso, a 
solidariedade e a inclusão "de todos para todos "serão pontos altos, sempre presentes 
neste grande evento, esperado para a Capital, em 2021. 

Aceite, Exmo. Senhor Presidente, a expressão dos nossos melhores cumprimentos 

~ .. :!: No 
Presidente da UESPT PQRTUGAL 
Vice Presidente da UESBi" 



u LISBOA I UNIVERSIDADE 
DE LISBOA 

Lisboa 16 de junho de 2017 

Assunto: Carta de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Lisboa é uma cidade plena de movimento e atividade. As transformações operadas no 

espaço público da capital portuguesa, associadas a políticas públicas de estimulo dos 

índices de desporto e atividade física traduzem-se hoje em índices de participação 

multigeracional nunca antes registados na capital portuguesa. 

Neste enquadramento, merece particular atenção por parte da Universidade de Lisboa o 

desenvolvimento do desporto e da atividade física no Ensino Superior. Na qualidade de 

maior instituição de Ensino Superior em Portugal, integrando na sua oferta fonnativa a 

Faculdade de Motricidade Humana e enquanto instituição responsável pela gestão e 

desenvolvimento do Estádio Universitário de Lisboa, é convicção da ULisboa que as 

políticas desenhadas e implementadas nas dimensões do desporto e da atividade física, 

em muito contribuirão para a consolidação de estilos de vida ativos e saudáveis nas 

gerações futuras. 

Neste sentido, na qualidade de Reitor da Universidade de Lisboa, expresso o total 

apoio e incentivo à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto, convicto de 

que a atribuição de tal reconhecimento por parte da ACES Europe em muito 

contribuirá para consolidar a estratégia de desenvolvimento do desporto e da atividade 

física em curso na capital portuguesa. 

António da Cruz Serra 

O Reitor 

REITORIA 
Alameda da l.novcrsodatk Cidade llnovcrsot:ina 1649·004 Lisboa · POR I L.GAL 

Tcl. (• lS I, 2 10 113 400 Fa:\ (- 35 1, 217 933 (>2-t rcuona(<nolosboa pt 
ww\1 .ullsboa.pt 

P I I; 



UNIVERSIDADE 

NOVA 
DE LISBOA 

Assunto: Carta de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

A capital Portuguesa é hoje uma cidade em profunda transformação. Como resultado 

estratégia poHtica da Câmara Municipal de Lisboa, a aproximação às suas gentes, a 

recuperação do património histórico e cultural e a consolidação de uma poHtica de 

aproximação com o rio Tejo são hoje traços marcantes da identidade de Lisboa, com um 

profundo impacto no quotidiano dos munfcipes. 

Também no desporto Lisboa soube evoluir. É hoje uma cidade com uma profunda relação com 

o desporto e com a atividade física, desenhada e edificada para que a prática desportiva possa 

ser uma constante, em todos os escalões etários e em todos os seus contextos. 

A Universidade NOVA de Lisboa, na qualidade de instituição pública de referência regional, 

nacional e internacional, dedica particular atenção à dimensão do Ensino Superior, partilhando 

com o municfpio a convicção de que o reforço dos fndices de atividade trsica entre as gerações 

mais jovens em muito contribuirá para a consolidação de uma sociedade mais ativa no futuro. 

Neste sentido, na qualidade de Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, expresso o total apoio 

e incentivo à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto, convicto de que a 

atribuição de tal reconhecimento por parte da ACES Europa em muito contribuirá para 

consolidar a estratégia de desenvolvimento do desporto e da atividade ffsica em curso na 

capital portuguesa. 

Prof. Douto 

Reitor 

REITORIA 

Compus de Campolide. I 099-085 Lisboa . Portugal . Tel.: + 35 J 213 715 600 . Fax: + 351 2 I 3 71 5 614 · E-mail: 

reitoria@unl.pt 

www.unl.pt 



June,2017 

To Whom lt May Concern: 

VOLVO 
OCEAN 
RACE 
• • • • • • • • • 
ROUND THE WORLD 

Volvo Ocean Race supports the city of Lisbon,s application for European Capital of 
Sport 2021. This project reflects the importance of sports and its values, messages 
that we are proud to endorse. lt is also a relevant step in, what we at Volvo Ocean 
Race see as, Lisbon's clear commitment in promoting sports, particularly among 
the youth, supporting their challenge of continuous improvement towards 
competition achievements. 

With kind regards, 

Yours faithfully 





Ref. 398/2016 
ji\lC/JP.·\ 

Data: 16.12.19 

COMirt OIJMPKO 
DE POIITUGAL 

Exmo. Senhor Vereador da 
c~1mara i\lunicipal de I jsboa 
Dr. Jorge Àláximo 
Campo C; randc, 25 - 7 .0 1•: 
1749-099 LJSHO.\ 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto - Convite para a 

) Comissão de Honra 

) 

.\cuso a rcceçào do v. oficio OL/LX2021/16/G\'ji\1/16 relativo ao assunto cm 
epígrafe, o <.1ual mereceu a melhor atenção, c agradeço a gentileza do convite 
endereçado por V. J·:xa. para fazer parte da Comissào de llonra da Candidatura de 
I .is boa a Capital I •:uropcia do Desporto, o <.Jual aceito com prazer. 

t\provciro esta ocasião para felicitar a Câmara ~lunicipal de Lisboa pelo trabalho 
levado a cabo cm prol desta importante candidatura, endereçando a todos os 
parceiros institucionais votos dos melhores sucessos neste importante desígnio para 
o desenvolvimento desportivo da cidade c do país, renovando a disponibilidade do 
Comité Olímpico de Portugal no que a este propósito entender por conveniente. 

Com os melhores cumprimentos. " 

COMITÉ OLíMPICO DE PORTUGAL 

~~ 
José ~lanud Constantino 

Presidente 



''igualdade, Inclusão&: Excelência DcsportiYa" 

ACES As~ociaçao das C.tpitais Europeia'> do Dc&portn 

,t. c: Presidente da AC CS 
Senhor Gian Francesco Lupatdli 

Assunto: Carta de Conforto 

CO~IITE PARALIMPICO 

PORTUGAL 

Loures. 02 de \-larço de 2016 

Em nome do Comité Paralímpico de Portugal, \'cnho comunicar que é uma honra associar c~tc 
Comit~ à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto para o ano de 2021. 

É de realçar a politica de apoio ao incremento da prática dcsporti\'a para as pcsso,ts com 
deficiência, a qual ê possível atestar cm diferentes projetes da Câmara \ ·lunicipal de Lisbo..t, 
como as Olísipiadas (com ath·idack!) dirigidas a praticantes com deficiência), o Dia Paralímpico 
na Escola (projeto educativo c de sensibilização dentro da dimensão clesporti\'a de pcsso.ls com 
deficiência, dirigido à população escolar). o Dia Paralímpico (projeto idêntico ao amerior n1.1s 
dirccionado a população cm geral). apoio a C\'cntos do Comité Paralimpico de PortugaL tendo 
sempre cm \'Ísta o desenvolvimento do \1ovimento Parahmpico cm geral c do desporto para 
pessoas com deficiência cm particular. 

Realça se aind.t o facto do \luniclpio ter instrumentos de inccnti\'O aos clubes atraYés de uma 
majoraçjo no apoio financeiro c logístico !)empre que os mesmos tenham nos seus objetivos c 
atividadc~ a prãtica de desporto par.l pessoas com deficiência. 

Considerando a descrição supra referida c igualmente a hospitalidade da cid.ldc c dos seus 
cidadãos. a rede de infraestruturas cksponivas de reconhecida qualidade. o forte associativismo 
desportivo c a capacidade de organi=açi'io, a atribuição de Capital Europeia do Desporto a 
Lisboa será um.l mais \'alia para o desporto nesta cidade europeia. 

Pdas ra=l'lcs .lcima mcncionad.1~. o Comité Paralimpico de PnrtuAal cnnccck tndo o seu apoio c 
empenhará os seu!> esforços institucionais no sentido de contribuir para que o ano de 2021 
represente um momento rclc\'antc para o Desporto, nào apenas na Cidade clt: Lisboa mas par a o 
dcscnvol\'imento desporti\'0 il escala nacional e supra nacional. 

Com os melhores cumprimentos. 
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(ONFEOfRAÇÃO DO DESPORTO OE PORTUGAL 

Exmo. Senhor 
Vereador do Desporto da 
Câmara Munícípa/ de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande, 25-7° E 
17 49-099 Lisboa 

Nossa Referência 
17/0005-CPC-CM 

Data 
05-01-2017 

) Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto- Convite para a Comissão de 
Honra 

Exmo. Senhor Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa 

Meu caro Jorge Máximo 

Venho por este meio agradecer o convite para fazer parte da Comissão de Honra da Candidatura 

de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, evento que a realizar-se entre nós será da máxima 

importância para a cidade de Lisboa. e mesmo para o país desportivo. É pois com imenso prazer 

que junto o meu nome aos restantes membros da referida Comissão de Honra. 

Devo neste momento acrescentar que, tal como é apanágio da Confederação do Desporto de 

Portugal, colocamo-nos á vossa disposição para uma colaboração aberta com a CML no sentido 

de conseguir uma candidatura de sucesso e que o próprio o evento seja um grande êxito desportivo 

) para a nossa Capital. 

Pessoalmente pode contar também comigo para junto de organizações internacionais que integro 

ou com as quais tenho cordiais relacionamento apresentar as fantásticas condições de que Lisboa 

dispõe para levar por diante uma organização de sucesso que simultaneamente prestigiará a 

própria "European Capitais and Cities of Sport Federation". 

Com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da CDP 

S: Rua fd.,.rdo Auguslo Ptdtoso. ti·A 
IJ9S-0J7 Alges 

-
lei :3Sl121411397S<6•7 
fax :3511214113980 

<St l RI\NQUtUDADF. ~TP 

~ E·n\alt cdp@cdp.pt 
Stt~: ' """'' cdp PI 

~ Contnbuonle n' SOl 042 579 
(OM~IIIfl.lo Je9al tl\1 1()-08'93 
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t J TREINADORES 
, ~ PORTUGAL 

Oeiras, 19 de junho de 2017 

Exmo Sr. Presidente 
Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Fernando Medina 

Assunto: Lisboa, Capital Europeia do Desporto 2021- Carta de Conforto 

A Treinadores de Portugal tem por objeto a representação e defesa dos 
interesses dos treinadores de desporto junto dos organismos públicos e privados, 
quer nacionais quer internacionais, na promoção, divulgação, coordenação e 
participação global no processo de formação e certificação dos treinadores de 
desporto. 

Para a prossecução deste objeto a Treinadores de Portugal considera do superior 
interesse todos os projetas e iniciativas de promoção e valorização do desporto 
português. 

Por isso, é de enorme relevância para o Movimento dos Treinadores a candidatura da 
cidade de Lisboa a "Capital Europeia do Desporto 2021" que reflete uma cidade com 
forte dinâmica e politicas desportivas pioneiras. 

Assim, sublinhamos a importância que o Desporto sempre tem tido no 
desenvolvimento do concelho de Lisboa e a relevância desta candidatura para 
prosseguir a dinâmica criada nos vários setores da comunidade consolidando o 
desenvolvimento local. 

Neste sentido, é com satisfação que a Treinadores de Portugal reconhece o 
contributo prestado pela cidade de Lisboa ao serviço do Desporto em Portugal e 
manifesta o total apoio à candidatura de Lisboa a "Capital Europeia do Desporto 
2021". 

Com os melhores cumprimentos, 

Presidente da Direcção 

Treinadores de Portugal • Coaching Portugal 
Rua Thomaz de Mello, 26 · 2no-t67 Paço d'Arcos ·Portugal 
Tel.: +351 21 442 11 41 · geral@treinadores.pt · www.treinadores.pt 
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Daniel Monteiro 
Presidente 

presidente@fadu.pt 

Nossa Referência 
17-006.PR 

fadu 
portugol 
unlversft\1 sports 

ovenldo professor egos monlz 
estódlo universitário de Iisboa 
1600-190 Iisboa, portugol 

Exmo. Sr. Presidente 
Dr. Fernando Medina 
Câmara Municipal de Lisboa 
Paços do Concelho 
Praça do Município 
1149-014 Lisboa 

Vossa Ref erência 

18.01.2017 Exmo. Senhor Presidente, 
Declaração de Apoio Dear Mr. President 

Lisboa Capital Europeia do 
Desporto 2021 

SupportLetter - Lisbon Em nome da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU Portugal), 
European CapitalofSport venho comunicar que é uma honra associar a FADU à candidatura de Lisboa a 

2021 Capital Europeia do Desporto para o ano de 2021. 

-· --· 
p~~SA .. ...._ . __ 

DGES 

A FADU concede todo o seu apoio e empenhará os seus esforços institucionais 
no sentido de contribuir para que o ano de 2013 represente um momento 
relevante para o Desporto na Cidade de Lisboa e em Portugal. 

Considerando a dimensão. reconhecimento mundial. tradição e hospitalidade da 
cidade e dos seus c idadãos. a rede de i nfraestruturas desportivas de 
reconhecida qual idade, o associativismo desportivo fo r te e a capacidade de 
organi zação, é uma hon ra para a F ADU apoiar esta candidatura de Lisboa a 
Capital Europeia do Desporto. 

On behalf of the FADU Portugal University Sports Federation we assure it is an 
honor to assocíate FADU Portugal to the candidacy of Lísbon as European 
Capital of Sport for the year 2021 . 

FADU Portugal gives its fu/1 support and endeavor institutional efforts to 
contribute for the project, willing that the year of 2021 represents an important 
moment for the sport in the city of Lisbon and Portugal. 

Consideríng the dimension, world recognition, tradi t ions and hospítality of the 
city and its citizens, the network of recognized quali ty sport facil i t ies, strong 

.. (W. local sporting associations and organizational skills, is an honor to support this 
•F.t,• application of Lisbon as 2 021 European Capi tal of Sport. 

lUSA 
Com os melhores cumprimentos 

(~ Wíth my best regards 

~ !? /;~ ... & "' (L_. I . rt ~· ·~ '"'''"" '- ------ Q~( e-~. -~/ 
·'-S, Daniel Monteiro ~~' 
····- ··- Presidente 

fadu 
potfugo! 
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cli· tederoção occdémico do desporto unlvtrsltório, upd 
notlonol unlversltl/ sports federotlon 
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f . ( .. 351]217 818 161 

foduflfodu.pt 
www.fodu.pt 



FEDERAÇÃO 
OE ANDEBOL 
OE PORTUGAL 

1\IWW.fpõ.pl 

Exmo. Senhor 
Dr. JORGE MÁXIMO 
M . I. Vereador 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Campo Grande, 25- 12 E 
1749-099 LISBOA 

Of. N!!. 0564/17-DIR 
Lisboa, 2017.06.12 

ASSUNTO: CANDIDATURA DE USBOA A CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021 

Exmo. Senhor 

A Federação de Andebol de Portugal apoia, desde a primeira hora e com redobrado entusiasmo, a 
candidatura de Lisboa a Cidade Capital do Desporto 2021, estando disponível para colaborar, na 
medida dos recursos disponíveis, na realização e organização de eventos nacionais e internacionais 
nesse ano, como o tem feito no passado, em parceria com a autarquia. 

A cidade de Lisboa tem construído um percurso de sucesso ao nível do apoio ao desporto e à 
criação de Infra-estruturas para a sua prática, assumindo-se como um exemplo de boas práticas 
desportivas e de promoção de hábitos de vida saudáveis, necessários ao bem-estar de todos, 
afirmando-a no panorama do Desporto Nacional e Internacional. 

A Capital Europeia do Desporto 2021 será certamente o culminar de um trabalho de vários anos na 
promoção e dinamização das diversas modalidades desportivas, onde o Andebol ocupa um lugar 
importante. A cidade de Lisboa tem diversos clubes de andebol nas competições nacionais de 
primeiro plano, estando anualmente vários clubes da cidade nas competições europeias. Realçamos 
de forma indelével, o importante trabalho de formação que é feito por esses mesmos clubes, e por 
muitos outros, com resultados evidentes no número de praticantes. 

A cidade de Lisboa, como Capital Europeia do Desporto, certamente que proporcionará e elevará o 
grau de visibilidade e exigência a todas as modalidades, o que para nós é importante e relevante. 

Reafirmamos assim o nosso apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, e 
manifestamos a nossa total disponibilidade para uma colaboração próxima. 

Com o sentido da nossa mais elevada consideração, subscrevemo-nos atentamente. 
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FEDERACÃO 
EQUESTRE 
PORTUGUESA 
lnstitui, i o d~ Uliiidad~ Pública • Oec. lei N1 460/77 
lnstituiçio d~ Utilidade Pública Desportiva • Oec. lei N° 144/ 9J 

Ac G:b. do ST. \hc j\'\ 
21 JUN. 2017 

0~-
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----------------------, 
Clll 

HlT/6723/GPCt·1L/13AP/EG!-PF.:/17 
I 21-06-2017 í1:10:02 

Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Fernando Medina 

Praça do Município 

1149-014 Lisboa 

158/ADM 19-06-2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Cidade Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Sr. Presidente, 

Foi com grande satisfação que a Federação Equestre Portuguesa tomou 
conhecimento da candidatura do Município de Lisboa a " Cidade Europeia do 
Desporto em 2021", pois consideramos que a realização de grandes 
competições contribui largamente para o desenvolvimento, promoção e 
valorização do desporto nacional, nomeadamente do desporto Equestre. 

Caso seja eleito, o município de Lisboa organizará certamente com distinção 
diversos eventos e atividades, que servirão para demonstrar a evolução do 
desporto português através da capacidade organizativa de grandes provas a 
nível nacional. 

Gostaríamos assim de deixar o nosso apoio a esta candidatura, desejando 
desde já o maior sucesso em todos os eventos e iniciativas abrangidos por ela 
e ficando disponíveis para trabalhar em estreita colaboração com a Câmara 
Municipal de Lisboa na realização de eventos 

Com os melhores cumprimentos 

FEDEJV.çAO EQUESTRE PORl\.ICUESA. 
Av. Manuel da Maia 26. 4• Ot" 
1000. 201 Usboa 

I'ORT1.JC'-'l 
Tdd's. +351218 478 774 IS /6 
Fax +351 218 474 582 

www.fep.pt geralefep.pt 

Dr. Paulo Cecílio 



Federação de Ginástica de Portugal 
Instituição de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva 
Fundada em: 1950 

Filiada na: 

Federação lntemacional de Ginástica (AG), União Europeia de Ginástica (UEG), União Ibero-Americana de Ginástica (UIAG) 

e na Federação Internacional de DesportO para Todos (FISp T) 

Membro do: 
Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralimplco de Porrugal (CPP) 

N. Ref!: 0206/2017 
Câmara Municipal de Lisboa 

V. RefD: 
Data: 14/06/2017 

Exmo. Senhor Vereador Jorge Máximo 

Assunto: candidatura de Usboa a Capital Europeia do Desporto 2021- Comissão de Honra 

Exmos. Senhores, 

A Federação de Ginástica de Portugal informa que aceita com muita honra o convite de integrar a 
Comissão de Honra na Candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto 2012, e que tudo 
fará para contribuir para que a candidatura seja coroada de sucesso. 

A FGP concorda com o texto do protocolo (referimos apenas que no IniCIO, por gralha, a 
modalidade está Andebol) e comprometemo-nos a enviar com a maior brevidade os documentos 
solicitados. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente 

João Paulo Rocha 

'~ Hertz. COSH_S rJBPI 
= 

Estrada da Luz n.0 30 A. 1600-159 Lisboa. Portugal. Telf: +351 21 81411 45. Fax: +351 21 814 29 50 
Contribuinte Fiscal N.0 501 381 074. E-mail: gvmoor@gympor.com. www.fgP:9inastica.pt 
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FEDERAÇÃO DE TRIATLO 
PORTUGAl 

Alarnt!dn do SabUÇJUE-!iro, 1 B 
Murganhal - Caxias 
2760 · 128 Caxias Para: Portugal 

Câmara Municipal de Lisboa 
t . -351 71 1\'16 118 ?O 
f . '3!>1 21 441 4S 26 

Gabinete do Exmo. Senhor Vereador Dr. 
Jorge Máximo 

sec:retaria@ff'df'r <Kao triatlo. pt 

v. . :w.feclt!rac:ao tnatlo.pt 

Caxias, 16 de Junho de 2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto - 2021 

Exmos Senhores, 

Considerando o desenvolvimento desportivo e de atividade frsica na cidade, 

resultantes de um investimento político crescente no desporto, quer ao nivel 

infraestrutura!, quer ao nível de recursos humanos, Lisboa é hoje uma cidade com um 

elevado índice de participação pública em atividade física, tanto na dimensão formal 

como informal. 

Também no triatlo Lisboa soube crescer. É hoje palco regular de eventos nacionais e 

internacionais de referência, por consequência da reconhecida qualidade na 

organização de eventos desportivos e da localização geográfica privilegiada que lhe 

aufere estatuto de cidade de referência para a prática da modalidade. 

Assim, a Federação de Triatlo de Portugal vem pelo presente declarar o apoio 

institucional à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, 

concedendo o apoio necessário e empenhando esforços institucionais no sentido de 

contribuir para o sucesso de tal distinção, 

Com os melhores cumprimentos, 

Europeancn_ 
Triathf -n 

Union 



< > 

t\\\.:.JJ ·1 FEDERAÇÃO 
~· 1/) PORTUGUESA 
-4'~ ATLETISMO 

< > 

Ref: 090.GA.2017.TM 

Exmo. Senhor 

lareo da lagoa, 15 B 
2799-538LIIIDA-A-VELHA 
PORTUGAL 
Telef. -mt 214 146 020 
www. fpatletismo.pt 
JUN1t$VJ105110 

facebook 

Dr. Jorge Máximo 
Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Lisboa 

Data 2017.06.19 

Assunto: LISBOA- CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021 

Por este meio, vem a Federação Portuguesa de Atletismo manifestar o seu total apoio à cidade 
de Lisboa na sua candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021 . 

Expressa, igualmente, a sua disponibilidade para integrar a respetiva comissão de honra. 

O atletismo português tem, ao longo da história do desporto nacional, marcado uma posição de 
significativo relevo em múltiplos cenários nacionais e internacionais, nomeadamente em 
campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos. O sucesso alcançado não resulta de atas 
isolados, nem resulta apenas do esforço dos seus principais interpretes - os atletas. 

As medalhas alcançadas são o resultado simbólico da soma dos esforços de muitas entidades e 
instituições, nomeadamente autárquicas. 

A cidade de Lisboa, tem desempenhado um papel de grande relevo no nosso sucesso. A tradição 
do atletismo no nosso país muito deve à cidade de Lisboa. Os çlubes da cidade -grandes e 
pequenos - os seus dirigentes e treinadores e a Associação de Atletismo conseguiram de forma 
perseverante e continuada desenvolver a prática do atletismo, fazendo dela uma das modalidades 
com maior notoriedade nacional e internacional. 

A tradição do atletismo na cidade de Lisboa foi alicerçada, a partir de inícios do Século XX, através 
de eventos nacionais e internacionais e, sobretudo da ação dos seus clubes. Se o atletismo é hoje 
uma das modalidades mais populares e mais praticadas no nosso país, deve muito desse estatuto 
ao percurso que a modalidade desenhou na cidade de Lisboa. Há muitos anos, a competição 
nacional é ininterruptamente dominada por clubes sediados em Lisboa. O atletismo português foi, 
desde sempre, marcado indelevelmente pela qualidade das práticas que se desenvolveram na 
cidade e no distrito de que é capital. 
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2799·538LUIDA·A·VELHA 
PORTUGAL 
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Os talentos desportivos identificados em Lisboa e aqueles que, vindos doutras regiões, 
encontraram na capital as melhores condições de prática e os melhores apoios para o seu 
desenvolvimento, fizeram de Lisboa o berço do desporto de alto rendimento e, consequentemente 
das várias seleções nacionais. 

Num passado muito recente, Lisboa foi palco de grandes eventos internacionais em pista ao ar 
livre e em pista coberta. Decorre, atualmente, a finalização do processo de candidatura para a 
organização do Campeonato da Europa de Corta Mato em 2019. No âmbito da corrida para todos, 
Lisboa é hoje palco de eventos de enorme impacto e de grande projeção nacional e internacional. 

Estas são, em nosso entender, as principais razões que colocam, desportivamente, Lisboa no topo 
da hierarquia das cidades europeias. 

Por tudo isto, a Federação Portuguesa de Atletismo vê a cidade de Lisboa como uma comunidade 
promotora e sensível às boas práticas desportivas e, por isso. totalmente merecedora da atribuição 
do estatuto de Capital Europeia do Desporto 2021, apoiando incondicionalmente a sua 
candidatura. 

Lisboa poderá contar com o empenho da Federação Portuguesa de Atletismo, bem assim como 
da sua Associação de Atletismo, para o desenvolvimento do quadro de atividades desportivas e 
culturais que vierem a constituir o programa anual da referida celebração . 

.---com oswmelhores cumprimentos bY ( 
Jo"fie Vieiia ~ 
Presidente ' Í \~ /l 
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CISION 

Sua Referência 

sua Comunlcação de: Nossa 

Referência:068·16-17 

Localidade: Lisboa 

Data: 20.jun.17 

À 

Rua da Madalena. 179 • 29 - 1149..()33 Lisboa Portugal 

Tel.: +351 218 BIS 800 

url: www.fpb.pt emait portugalbasket@fpb.pt 

Câmara Municipal de Lisboa 
Att. Vereador dr. Jorge Máximo 
Campo Grande, 25 - 7° E 
17 49·099 Lisboa 

Assunto: Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo Senhor Vereador, dr. Jorge Máximo. 

Em primeiro quero transmitir·lhe que é com enorme satisfação e orgulho que aceito 
o convite que me endereçou para integrar a Comissão de Honra da Candidatura de 
Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Porque partilhamos dos valores defendidos pela Câmara Municipal de Lisboa; 

Porque acreditamos no papel do desporto no desenvolvimento de cidades inclusivas, e 
no contributo para a promoção e para o crescimento económico; 

Porque temos um historial de parcerias bem sucedidas com a Câmara Municipal de 
Lisboa e acreditamos que todos, em conjunto, conseguiremos desenvolver um projeto 
ímpar; 

O Basquetebol, através da sua Federação, apoia incondicionalmente a cidade de Lisboa 
nesta sua Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021 . 

Trata-se de uma candidatura forte, uma candidatura vencedora, manifestando desde já a 
Federação Portuguesa de Basquetebol a sua disponibilidade para trabalharmos em 
conjunto. 

Com os votos dos maiores sucessos, apresento as minhas melhores saudações 
desportivas. 

Federação Portuguesa de Basquetebol 
O Presidente 

Manuel Francisco Fernandes 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 

N/Refl: DA 72/ 17 

Assunto: Carta de Conforto 

Exmos. Senhores, 

Exmo. Senhor Presidente da 

Cãmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 25 - 7° E 

1749-099 Lisboa 

V/Refl. 

Vimos pelo presente declarar o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, à 
candidatura de Lisboa, a Cidade Europeia do Desporto 2021. 

Considerando a sua localização geográfica, os recursos naturais e as infra-estruturas 
desportivas de excelência que Lisboa apresenta, bem como a forte ligação que tem com 
a nossa modalidade, a Federação Portuguesa de Canoagem concede todo o seu apoio 
e empenhará os seus esforços Institucionais, no sentido de contribuir para que o 
evento represente um momento marcante para o Desporto, na Cidade e no Pais. 

Com os melhores cumprimentos, 

f:EDEPJÇÃO PORTUGUESa 
DE CAHOlGEII 
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FEDERAÇlO 
PORTUGUESA 
DE CICLISMO 

Câmara Municipal de Lisboa 

Exmo. Senhor Vereador 

Jorge Máximo 

V/Ref 

Campo Grande 25-7.0 E 

17 49-099 Lisboa 

Data N/ Ref (oficio n.0
) 

501_17/ H A 16.06.2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Senhor, 

É com enorme satisfação que vimos por este meio expressar o nosso apoio à candidatura da cidade 

de Lisboa a "Capital Europeia do Desporto 2021 ". 

Nos últimos anos, a capital portuguesa tem conseguido indubitavelmente ampliar a pratica desportiva, 

em termos quantitativos e qualitativos, seja ao nível do desporto para todos, mas também em 

competição e alto rendimento, com grandes eventos e eventos de participação em massa, sem 

esquecer o fomento da pratica regular do exercício trsico junto das comunidades locais que compõe a 

cidade. 

Em relação ao ciclismo, é também notório o esforço realizado e que tem permitido contribuir de forma 

significativa para uma cidade que apresenta um número crescente de clubes e praticantes. 

É este trabalho e resultados que, estamos certos, terão continuidade e reforço com a atribuição do 

título de Capital Europeia do Desporto à capital portuguesa, numa iniciativa que desde já saudamos e 

em relação à qual apresentamos total disponibilidade para continuar a apoiar. 

Com os melhores cumprimentos, L~~ /P!ICJ~ 

Delmino Pereira 

J}d ... ~ 
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo 

Un<Jo Velocipédica Portuguesa· fedo<oçJo Pottugu&l <!@Ciclismo 

Rua~C~<it!.237 107()-030US80A PORTUGAL 
Tel.(+351)213802140 · Tlm.(+351)9&4 768626 
P-mail. goral@fpciclismo.pt .... fpckU.mooftt 
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Federação Portuguesa de Corfebol 
Gabinete do Presidente 

V/Referência 

OF/LX2021/43/GVJM/16 

Exmo Senhor 

Dr. Jorge Máximo 
Dig100 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 25 - 7° E 
1749-099 Lisboa 

N/Referência 

CML-VD-20170616 

Data: 

16/06/2017 

Assunto: Convite Comissão de Honra da Cidade de Lisboa - Capital Europeia do Desporto 

Excelentíssimo Senhor Vereador 

Pennita-me respeitosamente exprimir a maior satisfação, não só em tennos pessoais, mas também em 
honra aos atletas, clubes, técnicos de Corfebol que aqui represento, e agradecer o convite que amável e 
pessoalmente me endereçou e aceito. 

A Cidade de Lisboa reúne todas as condições sociais, ambientais e desportivas para de uma fonna 
ímpar ser palco de uma multiplicídade memorável de eventos da maior qualidade internacional numa 
demonstração de inequívoco valor e prestígio para o Desporto Nacional e Europeu. 

Confie V.Exa, que o Presidente da Federação Portuguesa de Corfebol será um elemento ativo e 
promotor dos altos valores subjacentes à Cidade de Lisboa - Capital Europeia do Desporto 
demonstrando-se, desde já, disponível para os atos que neste pressuposto lhe ache por bem solicitar. 

Sem outro assunto de momento, apresento a minha maior estima e consideração. 

Atentamente, 

O Presidente da Federação Portuguesa de Corfebol 

Mário José Monteiro Almeida, Eng0 MBA 

Avenida General Norton de Matos, 69 A 1500-312 LISBOA Tlm.: +351 912939191- Email: fpc.pr.ma@gmail.com 



Ref8: 120/2017 
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Exmo. Senhor 
Vereador da Camara Municipal 
de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 

Olival Basto, 16 de junho 2017 

Assunto: Candidatura a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) considera 

fundamentais para o desenvolvimento do desporto em Portugal todas as iniciativas que 

visem a sua promoção e disseminação. 

O Município de Lisboa apoia fortemente o Movimento Associativo, sendo um exemplo a nlvel 

nacional, onde o trabalho voluntário e a organização da sociedade civil fazem mobilizar 

processos de participação social, cultural, recreativa e desportiva que permitem a inclusão e 

o respeito pelos cidadãos. 

O crescente apoio ao Movimento Associativo, nomeadamente, aos Clubes/Associações, 

aliado às excelentes infraestruturas desportivas contribuem para a dinamização da atividade 

desportiva, que por sua vez aumenta o número de praticantes nas diversas modalidades do 

concelho. 

Neste contexto, estamos certos de que a candidatura de V. Exas. irá contribuir para o 

processo de inclusão pelo desporto, pelo qual as pessoas com deficiência poderão usufruir 

de maior e melhor oferta desportiva . 

. , -- ~ ' • Plano Odl €las ~NaDGn.d!J:!.I'CO ~ ~C-A-S1A" aru~::~ 
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Assim, e em nome da FPDD, venho por este meio comunicar a V. Exas. que é uma honra 

associarmo-nos à vossa candidatura a Capital Europeia do Desporto para o ano 2021 . 

Com os melhores cumprimentos. 

i~ . 
-l 0 'rl3!1rl·l-iitJ~ uaa1'3WU'i'' ' 



Federação Portuguesa de Esgrima 
Avenida de Berna, n°31, 1° Dto- 1050-038 Lisboa- Portugal 
tel. 213 978 717 fax. 213 978 376- email: fpe@fpe.pt 

www.fpe.pt 

lnslllulçOo de Utlfldode 
Público 

Aliado F.I.E. 

Nif: 501066730 

Oficio n2 3/17 
Data: 6 de Janeiro de 2017 

Câmara Municipal de Lisboa 
Exmo. Senhor Vereador do Desporto 
Lisboa 

Assunto: Declaração de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 
2021 

É com toda a naturalidade que a Federação Portuguesa de Esgrima, em nome de todos 
os esgrimistas lisboetas, vem manifestar o seu incondicional apoio à candidatura de 
Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

A ligação de Lisboa ao Desporto em geral, e de forma muito particular à Esgrima, é 
sólida e antiga. Ao longo das décadas, muito especialmente após o 25 de Abril de 1974, 
a cidade, leia-se a sua autarquia e toda a sua população, desempenharam um papel de 
grande relevância no desenvolvimento do Desporto nacional. Neste concelho 
desenvolveram-se alguns dos melhores atletas portugueses e ganharam dimensão 
algumas das mais notáveis agremiações desportivas europeias. Em Lisboa nasceu, 
também, no já longínquo ano de 1922, a Federação Portuguesa de Esgrima que, apenas 
25 anos depois, numa altura em que a Europa saía de uma sangrenta Guerra Mundial, 
ousou lançar-se à organização, no Pavilhão dos Desportos, hoje Carlos Lopes, do 
primeiro Campeonato do Mundo do pós-guerra, contando para tal com a preciosa 
colaboração da Câmara Municipal de Lisboa. 

Foi também em Lisboa que, em 2002, Portugal voltou a receber o Campeonato do 
Mundo de Esgrima, desta feita no Pavilhão Atlântico - hoje Meo Arena. Este cenário nas 
magníficas margens do Tejo, aliado à tradicional hospitalidade lisboeta e à capacidade 
organizativa dos portugueses, faz com que, ainda hoje, década e meia volvida, o 
Mundial 2002 continue a ser considerado, entre a família esgrimista, como um dos 
melhores de todos os tempos. 

Lisboa merece, portanto, ser Capital Europeia do Desporto em 2021. Esse epíteto, na 
realidade, não será mais do que um pro-forma, uma vez que em termos práticos foi-o já 
por várias vezes e torna a sê-lo sempre que organiza um grande evento. 

Frederico Valarinho 

pl!"~ 
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fEDERAÇÃO PORTU<:<UESA DE FUTEBOL 

<.oAIIII'\'111 DA I'IU~IJ)I .'lUA 

Exmo. Senhor 
Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Fernando Medina 

N/Rel.: OF/436/FPF/GP/FPF 
Data: 2017-06-19 

Exmo. Senhor Presidente, 

Lisboa é, historicamente, uma cidade de desporto. 

Casa de alguns dos maiores e mais antigos clubes desportivos portugueses e europeus, a 

capital portuguesa tem sido, ao longo das décadas, palco de alguns dos mais importantes 

eventos desportivos à escala global, com destaque para o Campeonato da Europa de Futebol 

em 2004, a Final da Taça UEFA de 2005 e a Final da Liga dos Campeões em 2014. 

Mas não só no desporto de alta competição Lisboa tem sido referência . Destaca-se a 

promoção do movimento associativo, o desporto informal e o desenvolvimento de estilos de 

vida saudáveis entre os seus munícipes, associado à reorganização do espaço físico da cidade 

com vista ao reforço da mobilidade e da atividade física. 

Pelo acima exposto, cremos que a atribuição da distinção de Capital Europeia do Desporto em 

2021 a Lisboa, contribuirá positivamente para a promoção do desporto no seu todo. 

Assim, é com prazer que a Federação Portuguesa de Futebol se associa à candidatura de Lisboa 

a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Formulamos os nossos sinceros votos de sucesso para esta iniciativa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Fcd~•aç5o Portugut'sa de Futebol A~e ,, d~s 'lelc i! ' 
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À 
Câmara Municipal de Lisboa 

Miraflores, 26 de Junho de 2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto - 2021 

Exmos. Senhores, 

É com enorme satisfação que a Federação Portuguesa de Golfe toma conhecimento da 
candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

Conscientes do investimento económico, social, cultural e político que a Câmara 
Municipal de Lisboa dedicou ao desenvolvimento do desporto e da atividade fisica na 
cidade, entendemos este momento como uma celebração do desporto na capital 
Portuguesa e como um importante motivador para a promoção e valorização do desporto. 

Também ao nível do Golfe essa expressão se faz sentir. É hoje uma modalidade em franca 
expansão na cidade de Lisboa, quer ao nível da dimensão dos públicos, quer ao nível da 
sua diversidade. Merece, por razão, particular atenção a candidatura que se submete, 
entendendo a Federação Portuguesa de Golfe que a atribuição e tal distinção contribuirá 
significativamente para o reforço de praticantes e de capacidade de atração de eventos 
internacionais de referência. 

Assim, na qualidade de Presidente da Federação Portuguesa de Golfe, é com enorme 
motivação que expresso o nosso apoio à candidatura de Lisboa e assinalo a total 
disponibilidade para, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, desenvolver 
esforços que assegurem um contínuo crescimento quantitativo e qualitativo da 
modalidade na cidade. 

Com os melhores cumprimentos 

Miguel Franco de Sousa 

AV DAS' Ülii'AS N" 6 EOF MIRAFLORfS :7° '495 161 A.LCÉS · PORlV(;i\1 
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Lisboa • European Capital of Sports 2021 

To Whom lt May Concern and on behalf of the Portuguesa Swimming Federation (FPN), we would 

like to assure you of ou r full support for the bid of L/sbon Municipal/ty - Câmara Municipal de 
Lisboa to become "European Capital of Sports 2021", and to ensure ali the necessary 

cooperation for the successful staging of the corresponding events. 

As it is well known, Portugal and this city in particular, have successfully hosted ali over the years 

severa! major lnternational Swimming and Water Polo events in particularly and other Sports in 

general. 

As far as the national events are concerned, Lisboa receives on a regular basis the most important 
National Swimmlng Championships always with full support of Lisbon Municipality. 

The existing facilities and hospitality granted by the city of Lisboa will for sure fulfill the European 

objectives for such an important organization. 

Lisboa has an enormous experience in sports organization and the continuous activity of the City 

to cooperate with the sport development in Portugal, is very much appreciated by ou r Federation. 

Welcoming an event of this nature will dignify the City of Lisboa but will also be a huge honor for 

the Portuguesa Sports Family in general and for the Portuguesa Swimming Family most 

specifically. 

Lisbon June 161h, 2017 

António José Silva 
President 
Portuguesa Swimming Federation 
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Câmara Municipal de Lisboa 
Att: Vereador Dr. Jorge Máximo 

Caldas da Rainha, 22 de Junho de 2017 

Assunto: Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 

ExO Senhor Vereador, Dr. Jorge Máximo, 

A Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno vem por este meio manifestar o apoio 

institucional a V.Ex. a congratulando-se com a iniciativa de apresentar Candidatura de Lisboa a 

Capital Europeia do Desporto em 2021. 

A FPPM espera poder vir a desenvolver doravante iniciativas conjuntas com o Município numa 

lógica de desenvolvimento estratégico regional e nacional da modalidade, enaltecendo a sua 

especial ligação ao movimento olímpico e seus valores ou não fosse o pentatlo moderno o 

desporto que o Barão Pierre de Coubertin integrou especialmente, pela sua mão, no programa 

olímpico em 1912. 

Aproveito ainda para agradecer e aceitar com orgulho o convite que me endereçou para 

integrar a Comissão de Honra da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 

2021. 

Sem mais de momento, apresento os meus mais respeitosos cumprimentos. 

Manuel Barroso 

Presidente 

Rua 15 de Agosto, n° 8 B, 2500-801 Caldas da Rainha, Tim 91700 97 94 
E-mail: fppm.geral@gmail.com- Site Oficial: www.fppm.pt - Cont. n° 501638725 



FPR -FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA 

Exmo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Fernando Medina 

Praça do Município 

1149-014 

Lisboa, 2017-06-22 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Cidade Europeia do Desporto 2021- Carta de conforto 

Exmo. Sr. Presidente, 

I JUVINTUDI, I. P 

Ofício N2 030/2017 

É com enorme satisfação que a Federação Portuguesa de Remo tomou conhecimento da candidatura do 

Município de Lisboa a " Cidade Europeia do Desporto em 2021", que certamente concorrerá de forma 

significativa para o desenvolvimento, promoção e valorização do desporto nacional. 

O Remo é uma modalidade que se encontra em crescente desenvolvimento na cidade de Lisboa, o que 

certamente contribuirá para a sua divulgação e aumento de expressividade. 

Caso seja eleito, o município de Lisboa organizará certamente com distinção diversos eventos e actividades, 

que servirão para demonstrar a evolução do desporto português através da capacidade organizativa de 

grande provas e da competitividade das suas equipas nacionais. 

Expressamos assim o nosso apoio a esta candidatura, desejando desde já o maior sucesso em todos os 

eventos e iniciativas bem como a nossa disponibilidade para colaborar com a com a Câmara Municipal de 

Lisboa na realização de eventos nacionais e internacionais. 

Sem outro assunto, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

O Presidente 

Luís Ahrens Teixeira 

I_(; . 
/~·· (:_, ,_ 

Federação Portuguesa de Remo- Doca de Santo Amaro -1350-353 Lisboa- Tel: +351213 929 840- E-mail: geral@fpremo.pt 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY 
RUA JULIETA FERRÃO N212 -3!! SAlA 303 
1600-131 LISBOA 

Telefone: +351 21 7991690 Fax : 21 793 61 35 
geral@fpr.pt I www.fpr.pt 

Exmo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Fernando Medina 
Praça do Município 
1149-014 LISBOA 

N/Oficio 

50.2016-2017 

Data 

os -01 -2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Cidade Europeia do Desporto 2021- Carta de conforto 

Exmo. Sr. Presidente, 

Foi com grande satisfação que a Federação Portuguesa de Rugby tomou conhecimento da 

candidatura do Município de Lisboa a " Cidade Europeia do Desporto em 2021", pois 

consideramos que a realização de grandes competições contribui largamente para o 

desenvolvimento, promoção e valorização do desporto nacional, nomeadamente do Rugby. 

O Rugby é uma modalidade de grande importância para a cidade de Lisboa, onde efectivamente 

se encontram os maiores clubes nacionais e por isso recebe frequentemente eventos de grande 

dimensão da nossa modalidade. 

Caso seja eleito, o município de Lisboa organizará certamente com distinção diversos eventos e 

actividades, que servirão para demonstrar a evolução do desporto português através da 

capacidade organizativa de grande provas e da competitividade das suas equipas nacionais. 

Gostaríamos assim de deixar o nosso apoio a esta candidatura, desejando desde já o maior 

sucesso em todos os eventos e iniciativas abrangidos por ela e ficando disponíveis para 

trabalhar em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa na realização de eventos 

.a JOGOS 
SIINTACASA 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY 
RUA JULIETA FERRÃO Nº 12 -32 SALA 303 
1600- 131 LISBOA 
Telefone: +351 21 7991690 Fax : 21 793 61 35 
geral@fpr.pt I www.fpr.pt 

e 
PORTUGAL 
~GBY 

nacionais e internacionais, pois estamos certos que a Cidade Europeia do Desporto colocará 

certamente Lisboa no mapa dos grandes eventos mundiais de Rugby. 

Aceite, Exmo. Senhor Presidente, a expressão dos nossos melhores cumprimentos, 

Luis Cassiano Neves 
Presidente da Federação Portuguesa de Rugby 



t-ti.JERAÇAO PORTUGUESA Of 

TAEKWONDO 

DATA,/ DATE ASSUNTO/SUBSECT 

MORADA 

Rua dos Correeiros. 221. 2"Esq. 
1100-165 LISBOA · PORTUGAL 

CONTACTOS 

Tel.: 4•~Sii213 240 211 www.fptkd.com 
Fax: c• ~s 11 213 240 .~00 secretaria(!_~fptkd.com 

Exmo. Sr. Vereador Jorge Máximo 
Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande, 277. E 
1749-099 Lisboa 

N' REFERtNCIA 

2017.04.13 OF/LX2021/50/GVJM/17 Ofício n!! 171/SEC/2017 

Exmo. Sr. Vereador Jorge Máximo, 

É com todo o prazer e honra que a Federação Portuguesa de Taekwondo apoia e acompanha a candidatura da 
Cidade de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Vimos assim, remeter a V. Exas o acordo formal de cooperação e tão breve quanto possível, apresentaremos a 
nossa proposta estratégica para o envolvimento da modalidade no desígnio Lisboa, Capital Europeia do 
Desporto 2021. 

Com os melhores cumprimentos. 

José Luís Resende Ferre ira e Sousa 
Presidente 

Taekwondo - Modalidade OHmpica e Paralímpica- Tóquio 2020 



Ref.! FPT/156/2016 

~ 

~--.... 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS 

Fundada em 1925 

Exmo. Senhor 

Vereador 

Dr. Jorge Máximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

Paços do Concelho, 

Praça do Município 

1100-365 Lisboa 

Linda-a-Velha, 15 de Dezembro de 2016 

Assunto: Çandidatura de lisbóa a· Cidaq~ ª'-.r.QP.eia do Desp__orto.em 2021 

Exmo. Senhor Vereador, e.s\;,cd, _j)oJva ~e. l'f6ximo J 

Vem por este meio a Federação Portuguesa de Ténis manifestar o seu apoio 

institucional à candidatura de Lisboa a Cidade Europeia do Desporto em 2021. 

É também com grande honra que aceito integrar a Comissão de Honra. 

Lisboa tem registado notável desenvolvimento a todos os níveis, fazendo dela uma 

metrópole apetecível e uma das mais prestigiadas e reconhecidas capitais europeias. 

O Desporto é uma das áreas que tem registado importante desenvolvimento em 

Lisboa, com a criação de inúmeras infraestruturas para a sua prática e a 

implementação de uma dinâmica e intensidade notáveis na execução de programas 

desportivos da mais variada índole, muitos deles de cariz inovador. 

Rua Actor Chaby Pinheiro, 7-A • 2795-060 LINDA-A-VELHA 
Contribuinte Nº 501 048 448 

Telefs.: 351 21415 13 56/94 • Fax: 351 21414 15 20 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS 

Fundada em 1925 

O apoio que a Câmara Municipal de Lisboa presta empenhadamente às mais diversas 

iniciativas desportivas, como as que esta federação tem levado a efeito, fazem de 

Lisboa uma cidade verdadeiramente virada para o Desporto, quer para a sua prática, 

quer para os espetáculos desportivos. 

A Federação Portuguesa de Ténis reconhece a qualidade e importância do apoio dado 

pela Câmara Municipal de Lisboa ao Desporto nacional, pelo que suporta 

incondicionalmente a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

Melhores cumprimentos, (vnk &.}?ac.ço} 

W)j 
Vasco Costa 

Presidente 

Rua Actor Chaby Pinheiro, 7-A • 2795-060 LINDA-A-VELHA 
Contribuinte NQ 501 048 448 

Telefs.: 35121415 13 56/94 • Fax: 351 21 414 15 20 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE TÉNIS DE MESA 

Assunto: "Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021" 

Exmo. Senhor Vereador, 

r 

L 

Exmo. Sr. Vereador da 
Gamara Municipal de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 

_J 

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa considera de primordial importância o envolvimento das autarquias 
no desenvolvimento e crescimento do Desporto do país. 

Lisboa é, tradicionalmente, um concelho virado para a prática desportiva criando condições, através da 
construção de infraestruturas e de respetivos projetes de desenvolvimento da atividade física, para que a 
população local invista nas várias modalidades desportivas que o concelho coloca ao seu dispor. 

Pretende a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa aprofundar a sua relação com aCamara Municipal de 
Lisboa, tornando-a numa cidade primordial no desenvolvimento ténis de mesa em Portugal, aproveitando a 
sua larga rede de infraestruturas desportivas, o seu parque escolar assim como a sua tendência natural para a 
organização de eventos desportivos para ajudar a tal desiderato. 

É neste contexto de profunda expansão da modalidade que a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa apoia 
entusiasticamente a candidatura de Lisboa à "Capital Europeia de Desporto 2021". 

É ainda com especial honra e particular orgulho que aceito o convite que V. Exa me formula para fazer parte 
da Comissão de Honra da Candidatura de Lisboa a "Capital Europeia de Desporto 2021". 

Com os melhores cumprimentos, 

Pedro Moura 
Presidente da FPTM 

"l•-_ ............. 4·~· 
~t~.-N,, 

Rua Padre Luis Aparício, 9 • 5.0 

1169-093 Lisboa 
Portugal 

Patrocinadores oficiais 

jOGOS BPI fonte v1va 
~.\'Li,'\(./1.\.\ 

Te/: +351 213 531 999 I +351 213 527 413 
Fax +351 213 525 178 

geral@fptm. pt 

N/PC 501 547 584 
Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

sob o n° 237/961021 



f PTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva 

Exmo. Senhor 
Vereador do Desporto da CML 
Dr. Jorge Máximo, 
Câmara Municipal de Lisboa-
Edificio Central do Campo Grande 23/27 B 
1700-087 LISBOA 

Cruz Quebrada, 2 de Março de 2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Sou, pelo presente, a acusar rec Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 
Desporto 2021 

Sou, pelo presente, a acusar receção do oficio referente à Candidatura de Lisboa a Capital 
Europeia do Desporto - 2021 que V. Ex. a teve a gentileza de nos remeter. 

Agradeço, desde já, o amável convite que me é dirigido para integrar a Comissão de Honra 
da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, comprometendo-me 
institucionalmente a aceitar o honroso convite. 

Contudo, cumpre-me informar que a Federação Portuguesa de Tiro com Arco iniciará 
brevemente um período eleitoral que resultará na eleição de uma nova direção, motivo pelo 
qual considero que deverá caber aos novos Órgãos eleitos, designadamente ao futuro 
Presidente da FPT A, ter assento 

Anexo ao lar Feminino do I SEF- Estrada da Costa 
1495·688 Cruz Quebrada - Da fundo - Portugal 
Tei/Fax: +351 214199028 
e-mail fpta@fpta pt 

webs1te: www fpta.pt 

Pela Direcção da FPTA, 

COM AR('{) 

Jorge Pamies Teixeira 
(Presidente da FPTA) 

Página 1 de 1 
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Câmara Municipal de Lisboa 
Exmo. Senhor Presidente 
Dr. Fernando Medina Correia 
Paços do Concelho 
Praça do Município 
1149-014 Lisboa 

RSC/159 • Lisboa, 20 de Junho de 2017 

Assunto: lisboa-Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo. Senhor Presidente, 

Em relação ao assunto em epígrafe, é com motivo de satisfação que tomamos 

conhecimento da candidatura de Lisboa a .. Capital Europeia do Desporto 202111 

A escolha do município de Lisboa, reveste-se de particular importância e de relevante 

interesse para projetar a imagem da região no panorama internacional. 

Para além das excelentes condições para a prática de desportos náuticos, como a Vela, 

possui igualmente potencial para promover o desenvolvimento de atividades náuticas, 

incentivando a comunidade escolar e a população em geral, a estilos de vida mais 

saudáveis. 

É de destacar o papel que tem vindo a ser desempenhado pela edilidade ao recuperar 

para a cidade de Lisboa a sua vocação marítima, democratizando o acesso ao Tejo e 

promovendo a pratica da Vela como uma atividade regular dos alunos do 32 ciclo das 

escolas públicas do concelho, através do programa Clubes de Mar e dos principais 

clubes com vocação para o ensino da modalidade. 

Nesse sentido é com convicção e determinação que a Federação Portuguesa de Vela 

apoia a candidatura de Lisboa a Cidade Europeia de Desporto em 2021. 

Com os melhores cumprimentos, 

António Roquette 

Presidente 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA 
Doca de Belém, 1300-038 Lisboa 

Telefone: 213 658 500 Fax: 213 660 531 
www.fpvela.pt - fpvela@fpvela.pt 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 
Fundada em 1947- Fíliada na F.I.V.B. e na C.E.V. 

Instituição de Utilidade Pública Desportiva 

:----------1 

Ex. mo Senhor I Hn /28/GI.JJH/ 17 
I 01-03-21r17 1 <=;: ":.: .. rro Dr. Jorge Máximo L._ ______ -_-_..:_·.:_- ....:·-:._:·'-:..::"..::·..::·-·-

Oigníssimo Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa 

Oficio N2 1405 -20161 17 Data: 28/02/2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Ex. mo Senhor Vereador, 

Os nossos mais respeitosos cumprimentos pessoais. 

É com inegável regozijo que a Federação Portuguesa de Voleibol apoia a candidatura do 

Munidpio de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, atenta a dinamização e promoção 

activa das mais diversas modalidades desportivas, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional. 

Manifestamos, assim e desde já, o nosso apoio e contributo a tão digna e louvável iniciativa, a 

qual se materializará certamente num momento de confraternização de atletas, dirigentes, clubes 

e associações participantes, para além do que constituirá e representará para o nosso País. 

Estamos certos que o decurso dos eventos levarão à afirmação dessa Cidade e Concelho como um 

exemplo de boas práticas desportivas e de promoção de hábitos de vida saudáveis, afirmando-a 

igualmente no panorama do Desporto Nacional e Internacional. 

Com elevada estima e consideração, subscrevemo nos 

E 8 ] Avenida de França, 54914050-279 Porto· PORTUGAL ~ (+351) 228 349 570 " (+351) 228 325 494 

~ www.fpvoleibol.pt e;· tpvolelbol@fpvolelbol.pt 
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A C C O ESTRELAS DE SÃO JOÃO DE BRITO 

Avenida Rio de Janeiro, 30 - A 

1700-336 Lisboa 
~ 

A.c.c.o. Estrelas 
São João de Brito 

Exmo. Sr. Vereador Jorge Máximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

+~~~~~ 

ASSUNTO: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 )11 
A ACCD ESTRELAS SÃO JOÃO DE BRITO, vem respeitosamente manifestar o nosso 

apoio e colaboração à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, 

pelo que autoriza a utilização da imagem do clube como entidade apoiante, 

comprometendo-se a divulgar a presente cadidatura através dos canais de 

comunicação institucionais da associação e junto dos associados e parceiros. 

Expressa-se total disponibilidade para participação em acções e iniciativas relevantes 

para a respetiva promoção e visibilidade da candidatura. 

Com os melhores cumprimentos, 

Lisboa, 10 de fevereiro de 2017 

O Presidente 

SEDE Av. Rio de Janeiro, no 30- A, 1700-336 LISBOA I NIPC 505180 340 
TE1.. +351 218 482 3861 FAX.+351 218 482 3861 EMAit. secretaria@estrelas-sjb.pt I WE8 www.estrelas-sjb.pt 
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Declaração de Apoio à Candidatura 

A AAMA- Associação de Actividade Motora Adaptada (IPSS), representada no presente 

documento por Rita Maria Adler Gomes da Costa, com o de BI/CC n° 9909743, e por 

Henrique Emanuel Estrela Pereira, portador do BI/CC n° 11737869, vem por este meio 

meio declarar o manifesto interesse no apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia 

do Desporto em 2021. 

Lisboa, 6/ce/ .. 2o.l:-:T. 

(Rita Maria Adler Gomes da Costa) 

(Henrique Emanuel Estrela Pereira) 

AAMA - Assodação de Actividade Motora Adaptada NIF: 508536956 R. Ana de Castro Osório, nt 16- 6 C- Usboa 



Exmo. Senhor 

Vereador Jorge Máximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, n.0 25,7° E 

1749-099 Lisboa 

_L 
c:Qffl!r llsboo .com 

Lisboa, 19 de junho de 2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

É com muita honra que a Associação Correr Lisboa, instituição promotora de desporto 

informal na cidade de Lisboa, se associa a esta candidatura. Por acreditarmos no desporto 

e na sua capacidade transformadora, é com grande orgulho que aceito o convite para 

integrar a comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

2021. 

Com as saudações Desportivas, 

Bruno Claro 

(Presidente Associação Correr Lisboa) 

-bv\J·Ylo C bvo 



INCUJSAO • HARMONIA • PAZ 

Exmo. Doutor 

JORGE MÁXIMO 
Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa 

Lisboa, 19 de Junho de 2017 

• a l :J ASSOCIAÇÃO JJ JORGE PINA 

É com muita honra e alegria que a Associação Jorge Pina (AJP), uma associação sem 

fins lucrativos, fundada em 2011, e que promove um conjunto de iniciativas estruturadas e 

planificadas que visam divulgar e promover a vivência de valores éticos inerentes à prática 

desportiva e à inclusão através do desporto, aceita o convite de fazer parte da Comissão de 

Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. 

"Onde há vontade não há limitações" 

Sinceros cumprimentos, 

(Jorge Pina - Presidente da AJP) 

• •• ••o • 
ASSOCIArÃo 

JORGE PINA 

l i Ruo f•edeuco G.org• 
n 15 • I Dll> 1600 465 Looboc, 
Nlf 509959695 
getalítot.W<.eocooto•gepno pi 

- o"()(IU(nOfOC'gep.na pt 



Considerada de Utilidade Pública 
Oec. 122 - 2• Série de 27 de Maio de 1926 

Comendador da Ordem Militar de Cristo 
Oec. 5 -~ Série de 7 de Janeiro de 1927 

Medalha de M~rito Oesponivo 

Oec. da Presidência da República de 13 de Abril de 1956 

Colar de Honra ao Mérito Oesporti vo 

Desp. 861ME/93 -~ Série de 27 de Maio de 1993 Exmo. Senhor 
Dr. Jorge Máximo 
Digmo. Vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa 
Campo Grande, 27 - 7° E 
1749-099 Lisboa 

Assunto: Candidatura Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo Senhor Vereado~ 

Agradecemos e aceitamos o honroso convite para pertencer à comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa 
a Capital Europeia do Desporto 2021. No ano em que encerramos as comemorações do 160.o Aniversário 
da Associação Naval de Lisboa, foi também um enorme prazer poder contribuir para a notoriedade dessa 
importante candidatura no âmbito do desfile náutico que organizámos no rio Tejo, onde a candidatura 
recebeu não apenas o apoio da comunidade nauta, mas também do imenso público que das margens do 
rio acompanhou o desfile. 

Esta candidatura reveste-se de uma grande importânda para a àdade de Lisboa, reafirmando a 
lmportânàa da prática desportiva acessível a todos e como forma saudável de vida, mas também o 
potencial dos desportos náuticos e do rio Tejo, podendo gerar um desejável efeito multiplicador de uma 
prática mais alargada destes desportos. 

Esperamos que o dia 15 de Novembro seja um dia especial para a nossa Odade, com a atribuição do 
estatuto de Capital Europeia do Desporto para o ano de 2021, num merecido reconhecimento pelo 
excelente trabalho desenvolvido pela autarquia em prol da prática desportiva. 

canos "f\ ~pne:;____ 
Andi ~ncourt d8 CâmHra Conei8 

Comodoro & Presidente do Conselho Geral 

Lisboa, 23 de Junho de 2017 

Av. Brasllia, Doca de Belém- 1~038 Usboa Tel.: 213 619 485- Email.: secgeral@anl.pt 
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APPB- Associação Portuguesa de Pelota Basca 
NIPC: 510548610 • 
Rua do Arneiro da Cruz, no 5 
2490~124 Gondemaria 
Portugal 

Exrno Sr. Ver. ~orge Máximo, 

Sr. Ver. Jorge Maximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 27- 7° E 

17 49-099 Lisboa 

Gondemaria, 27 de Novembro de 2016 

A APPB-Associação Portuguesa de Pelota Basca afiliada na FIPV Federação Internacional de Pelota Vasca 
que é membro do COI foi criada para promover e desenvolver as práticas de lazer e competição do desporto 
de pelota basca em Portugal e representar Portugal nos eventos internacionais de pelota. Nossa vontade é de 
dinamizar a prática de actividade física para todos (crianças, jovens, menos jovens, masculino, feminino) sem 
distinção social. 

O desporto de pelota basca nao existia em Portugal, e ainda hoje nao existe instalações normalizadas. 
Quando pedimos um encontro com a Câmara Municipal de Lisboa fomos recebidos, e foi-nos logo proposto 
um convite para participar no evento das Olisipfadas. O espfrito desse evento é uma grande festa do 
desporto. E um evento de competição de lazer, educativo, de convíahdade e de respeito com o qual nos 
identificamos. Com muito gosto e orgulho aceitamos o convite e de nos associar-mos a organização. 
Nossa relação com a CML testemunha de sua abertura desportiva. 

Hoje a Cidade de Lisboa apresenta sua candidatura para ser capital europeia do desporto em 2021 e é com 
força que nós apoiamos a sua candidatura. 

Um bem haja. 

Nelson da Conceição Saraiva 
Presidente de A.P.P.B. 

A.P.P.B. Associacão Portuguesa de Pelota Basca- Rua do Arneiro da Cruz. no5/ 2490-124 Gondemaría I Portugal 
N IPC 51 054861 O - www 1b oomlassociaçaoportuguesadepelotabasçe - em ai I : ap-pe lotaba sca @sapo. pt 
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BOA HORA FUTEBOL CLUBE 

DECLARAÇÃO 

Para os devidos efeitos declara-se que o Boa Hora FC apoia a Candidatura de Lisboa a Capital 

Europeia do Desporto em 2021 e, autoriza a usarem a imagem do Clube como Apoiante da 

Candidatura. 

O Boa Hora FC divulgará junto dos seus atletas, associados e parceiros, e ainda através dos 

meios de comunicação institucionais, sempre que for oportuno, a Candidatura a Lisboa Capital 

Europeia do Desporto. 

Assim, colocamos as nossas instalações à vossa disposição para as acções e iniciativas que 

entenderem efectuar, promovendo e disponlbilzamo-nos para participar em acções e 

iniciativas para a promoção da Candidatura. 

Elaborámos um vídeo de apresentação do Clube, como apoio institucional à mesma. 

Lisboa, 23 de Janeiro de 2017 

Boa-Hora Futebol Clube 
lnslltulçlo Utilidade P6bllcl 

Rua Allançt ~ria. 41C 1300.o44 U.bol 
Telef: 2n ~ •. ~ 647 
NIF· ~01 J96 063 

E·~il: brlc.a~reccaof!gmall .com 

-~ - ~~~ 
-__y~~~ -

Maria Eugénia Bastos 
Vice Presidente Financeira 

Boa Hora Futebol Clube 

Rua Aliança Operária, 41 C 1300-044 Lisboa 

E-mail: direeao@boahorafc.pt 

Telefone: 213628847 I 927410626/927410625 

NIPC: 501 396 063 



FUNDADO EM 3 - 7 - 1920 

CULTURA- SOLIDARIEDADE- DESPORTO 

• Membro Honorário da Ordem de Benemerência 

• Medalha de Mérito Desportivo 

• Medalha de Bons Serviços Desportivos 
• Medalha de Cultura Ffsica da Câmara Municipal de Lisboa 

• Medalha de Prata da Fed. Port. Col. Cultura e Recreio 

• Troféu Olfmpico 1996 

Sl Ret.• 

sWeaea ~ada~o 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

r 

L 

Exmo. Sr. Dr. Jorge Máximo 

Vereador do Desporto da Câmara 

Municipal de Lisboa 

1 01-005698 - Direcção Da la: 17.02.03 

\) ASSUNTO: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Venho por este meio agradecer o honroso convite de V. Exa. para o Casa Pia Atlético Clube 

integrar a Comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto, e informar 

que o Casa Pia Atlético Clube não só aceita o honroso convite que nos foi formulado como 

também se encontra disponível para colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa na construção 

da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

No que se refere ao apoio institucional, e em relação aos pedidos e informações solicitadas, o 

Casa Pia Atlético Clube: 

a) Declara por este meio o seu apoio à Candidatura e autoriza a Câmara Municipal de Lisboa 

a utilizar a imagem do Clube como entidade apoiante da Candidatura de Lisboa; 

b) Divulgará no site oficial do Clube, na sua página oficial do facebook e junto dos atletas, 

associados e parceiros o apoio do Clube à Candidatura de Lisboa; 

c) Encontra-se disponível para participar, na medida das suas possibilidades, em ações e 

iniciativas consideradas relevantes para a promoç~o e visibilidade da Candidatura de 

Lisboa; 

d} Enviará à Câmara Municipal de Lisboa, em tempo oportuno, um vídeo de apresentação do 

Clube e de apoio institucional à Candidatura para divulgação nas redes sociais e site 

institucional da Candidatura. 

Quanto à informação solicitada para apoiar a construção do "Plano Municipal para o desporto e 

atividade física 2018-2021" e do dossier da Candidatura, atendendo à natureza de alguma 

informação que é solicitada, o Clube também se compromete a enviar a mesma em tempo 

oportuno. 

ESTÁDIO PINA MANIQUE: PARQUE DE MONSANTO • IS00-462 LISBOA • TELEFONE 21 760 43 10 
www.casapia~ac.pt • e -mail : gera1@casapia-ac.pt 

--' 
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FUNDADO EM 3 • 7 ·1920 menea ~adqUano 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

Finalmente, aproveitamos esta ocasião para felicitar V. Exa., em particular, e a Câmara Municipal 

de Lisboa, em geral, por esta iniciativa relativa ao Desporto, e salientar que, desde a sua 

fundação, para o Casa Pia Atlético Clube, que vai celebrar 100 anos em 2020, não há Desporto 

sem Cultura e Solidariedade. 

Com os melhores cumprimentos, 

Presidente da Direção 

""-~ .k_k ~~ 
(Victor Seabra Ftarreo) 

ESTÁDIO PINA MANIQUE: PARQUE DE MONSANTO • 1500-462 LISBOA • TELEFONE 21 760 43 10 
www.casapia-ae.pt • e-mail: clube@casapia-ac.pt 



CENTRO DE ATLETISMO DAS GALINHEIRAS 
FUNDADO EM 25 DE DEZEMBRO DE 1979 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (DR N. • 164 - 11 SÉRIE DE 18.07.97) 

FJJiado N. • 1161 da F.P.C.C.R. - Inscrito na F.P.A. e na A .G.L - CONTRIBUINTE N. • SOl 470 824 

Telefone : 21 759 71 19 • Fax : 21 757 39 63 
Estrada da Póvoa, Lote C. A. G. 1750- 224 LISBOA • PORTUGAL 

Exmo. Senhor 

Dr. Jorge Máximo 

Vereador do Pelouro do Desporto da C.M.Usboa 

Lisboa 21/06/2017 

~ com muita honra que o Centro de Atletismo das Galinheiras, sendo uma associação 

desportiva de utilidade Publica sem fins lucrativos que, ao longo dos seus 38 anos de existência 

( fundado em 25/12/1979) e, sempre ao serviço da população de Lisboa e não só, através do 

ensino de Atletismo e Andebol, aceita o convite para fazer parte da comissão de apoio à 
CANDIDATURA DE USBOA A CAPffAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021 

Saudações desportivas 

C.A.G. Mod. 12/97 



Centro de Voleibol de Lisboa 

c \li:.~ -·· ·- t-tvA 2'7> L-'\ 

Ex.mo Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Em primeiro lugar os meus agradecimentos pelas suas palavras elogiosas em 
relação ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Voleibol de Lisboa em 2016. 

De facto, e como se costuma dizer, "demos o nosso melhor'', mas não 
esquecemos todo o apoio que a Câmara Municipal de Lisboa nos tem dado, que 
muito agradecemos e que faz sentir que cada vez temos responsabilidades mais 
acrescidas para com o voleibol e para com Lisboa. 

Assim sendo, obviamente que concordamos em absoluto com a candidatura 
de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, sendo que estamos totalmente 
disponíveis para colaborar em tudo o que pudermos e nos for solicitado nesse 
sentido, tendo a consciência que todo o caminho que iremos percorrer, a propósito 
da Candidatura a 2021, poderá e deverá ser aproveitado para reabilitar nuns casos e 
melhorar noutros, o desporto e a actividade tisica em Lisboa, como concerteza será 
objectivo do plano municipal do desporto e actividade física para 2018/2021 . 

Agradeço o convite e aceito com muita honra, em nome do CVL, que a nossa 
instituição integre a Comissão de Apoio à Candidatura. 

Deste modo, passo a responder mais objectivamente aos pontos solicitados 
na carta v/ refi ofcirc/LX20121/99/GVJM/17, datada de 16 de janeiro: 

a) O Centro de Voleibol de Lisboa vem por este meio manifestar formal e 
oficialmente todo o apoio para a Candidatura de Lisboa a Capital Europeia 
do Desporto 2021. 
Mais declaro que autorizamos a utilização da imagem do clube como 
entidade apoiante desta candidatura; 

b) O Centro de Voleibol de Lisboa compromete-se a divulgar a Candidatura 
de Lisboa nos recintos desportivos que utiliza, bem como no site oficial do 
clube na Internet e Facebook, através de comunicações via e-mail para 
todos os sócios/atletas e simpatizantes do clube, bem como com as 
entidades com as quais temos parcerias; 

c) O Centro de Voleibol de Lisboa não só está disponível para participar em 
iniciativas que promovam a visibilidade da Candidatura de Lisboa, como 
tendo todo o gosto em ajudar nessas mesmas iniciativas; 



Centro de Voleibol de Lisboa 

c~ -- -"" ....... -... 

d) Iremos elaborar o vídeo de um minuto que apresente o clube e traduza o 
apoio que damos à Candidatura. Teremos o vídeo finalizado até ao final 
do mês, altura em que o divulgaremos publicamente (enviando~ para a 
CML); 

e) Iremos também divulgar a Candidatura nos sete estabelecimentos de 
ensino nos quais temos actividades (treinos e jogos). Para isso faremos 
reuniões com a Direção das seguintes Escolas/Agrupamentos: 

- Escola Secundária de Camões 
- Escola Secundária Padre António Vieira 
- Escola Secundária Gil Vicente 
- Escola Básica Sophia de Mello Breyner - Portela-Carnaxide 
- Escola Secundária Vergílio Ferreira 
- Externato da Luz 
- Centro Paroquial de S. João de Brito -Alvalade 

Relativamente à informação de apoio à construção do "Plano Municipal para o 
desporto e actividade física 2018/2021: 

a) O Centro de Voleibol de Lisboa movimenta atualmente os seguintes 
atletas/treinadores: 
Atletas federados 
Atletas femininos 
Atletas masculinos 
Atletas lnatel feminino 
Atletas lnatel masculino 
Atletas até aos 15 anos 
Atletas até aos 18 anos 
Veteranos (misto) 
Treinadores c/ Curso 
Ténis de Mesa 

O clube participa em todos os Campeonatos Regionais e Nacionais dos 
seguintes escalões: 

Iniciados femininos 
cadetes femininos 
juvenis femininos 
iniciados/cadetes masculinos 
juniores femininos 
juniores masculinos 
seniores femininos 
seniores masculinos 



Centro de Voleibol de Lisboa 

c \!L;~ 
b) Principais objetivos a 5 (cinco) anos · ··-~ -·~ · ·· 

- Alargar o número de praticantes dos escalões :de formação; 
- criar os escalões masculinos de iniciados e juvenis, conseguindo assim 
ter todos os escalões masculinos e femininos em funcionamento; 
- conseguir ter uma sede social e um pavilhão desportivo próprios, 
considerando que constituem fatores fundamentais para a realização dos 
pontos expostos atrás; 

c) O Centro de Voleibol de Lisboa estará disponível para ajudar a promover o 
desporto em geral e o voleibol em particular, em conjunto com a Câmara 
Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia, em todos os aspectos que 
estas entidades considerem o nosso apoio; 

d) Para além de outras iniciativas, e de acordo com o que foi exposto em 
reunião do Conselho Municipal de Desporto, entendemos que Lisboa tem 
um clima e uma situação geográfica excepcional. 
Por isso mesmo, reafirmamos que o "Desporto no Rio" se deverá estender 
também à margem do Rio Tejo. Exemplos: 

1- Torneios de Voleibol de Praia, a realizar no Terreiro das Missas em 
Belém- espaço suficiente para a montagem de 2 campos de areia 
em permanência; localização e acessibilidade excelente; 

2- Utilização dos relvados junto à Torre de Belém para que, durante 
quase a totalidade do ano, se dinamizem actividades desportivas 
abertas à população, com monitores/treinadores que enquadrem 
devidamente os participantes. 

Realçamos que estas actividades deverão ser divulgadas à população, no 
sentido de incentivar a sua participação. 

Agradecendo uma vez mais o convite e a oportunidade do CVL se juntar a 
esta grande iniciativa, 

Subscrevo-me, 

Com os melhores Cumprimentos 

Juntos#roadto2021 

(José Manuel Nunes- Preside 



CENTRO DESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 

Exm2 Senhor 
ln&1i1uição de Utilidade Pública 

Vereador do Desporto 

CML 

Campo Grande, 25- 22 E 

1749-099 LISBOA 

Lisboa, 22 de Junho de 2017 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto 2021 

Exm!! Senhor, 

É com muita honra que o CDUL- Centro Desportivo Universitário de Lisboa, 

instituição de desporto informal na cidade de Lisboa, se associa a esta candidatura. Por 
acreditarmos no desporto e na sua capacidade transformadora, é com grande orgulho que 

aceito o convite para integrar a comissão de Apoio á Candidatura de Lisboa a Capital Europeia 

do Desporto 2021. 

Com as saudações Desportivas 

O Presidente da Direcção do CDUL 

1UJ 
CDUL 

(Lourenço Fernandes Thomaz) 

Estádio Universitário de Lisboa - Av. Prof. Egas Moniz - 1600-190 LISBOA- Telef. 217960Q17 1 217932895 - Fax 217960017 
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CLUB INTERNACIONAL DE FOOT -BALL 
Fundado em 8 de Dezembro de 1902 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA Membro Honorário da Ordem de Benemerência 
Medalha de Bons Serviços Desportivos 

Medalha de Honra ao Mérito Desportivo 

Estádio PintO Basto, Awenido dos Bombeiros. 14Q(g)36 Usboo. Tel: 21 30 li 073 Site: www cjf.or& pt. Email: djrecçao@cjf.O!'f DI 

NIF SOO 06S SOO 

DIREÇÃO 

Exmo Sr. Vereador 
Dr. Jorge Máximo 
Câmara Municipal de Lisboa 
Gabinete do Vereador Jorge Máximo 
Campo Grande, 25, 7.0 E 
17 49-099 Lisboa 

Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

V. refi.: OF CIRC/LX2021/150/GVJM/17, de 16.01.2017 

Exmo Senhor Vereador, 
Dr. Jorge Máximo 

Começamos por expressar os nossos agradecimentos pelo convite para integrar a Comissão de Apoio à 

Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021. Sentimo-nos muito honrados e estaremos 

disponíveis para integrar tal comissão, esperando que o nosso contributo possa representar uma mais-valia 

para o desenvolvimento deste projeto e perspetivas para o futuro. 

O De modo a que o CIF possa corresponder às Vossas solicitações, conforme carta convite de V. Ex.a, muito 

gostaríamos que nos fossem indicados os deadlines para o envio de tal informação e documentação 

necessárias para os efeitos pretendidos. 

Juntos #roadto2021 

Saudações Desportivas, 

O Presidente, 

António Silva Rebelo 
~ ~ ~ ~ CIU!> : . 1t~: · ·';-ai de :=:: ~ "" ·'I 

• ~lu-~cç~ :» 



Clube Atlético e Cultural 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

OnpKho do 2flft/U o. R. ,.. 2/U <H ttlf'l/11 

MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO 
MEDALHA DE BONS SERVIÇOS DESPORTIVOS ATRIBUIDA PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

Para DE 

Câmara Municipal de Lisboa Clube Atlético e Cultural 

V/E-MAIL N/E-MAIL 

Jorge.maximo@cm-lisboa.pt cac.cultural@sapo. pt 

DATA 

18 Junho 2017 

ASSUNTO 

Candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto 

Exmos senhores, 

O Clube Atlético e Cultural é uma associação desportiva que trabalha, desde 1974, para 
promover a prática desportiva numa perspetiva de ocupação saudável do tempo livre, de 
promoção de hábitos saudáveis de vida e do apoio social que qualquer entidade deve ter 
dentro da sua comunidade. 

Somos uma instituição de Utilidade Pública, condecorada com Medalha de Bons Serviços 
Desportivos da Secretaria de Estado do Desporto (2005). 

O Clube Atlético e Cultural carece dos apoios das entidades estatais para desenvolver a sua 
atividade de responsabilidade social, cultural, educativa, desportiva e recreativa. 

O Clube Atlético e Cultural tem em atividade regular desportiva nas suas instalações mais de 
300 atletas, na sua maioria crianças e jovens que praticam futebol e tendo também uma 
equipa de Goalball (desporto adaptado). 

A Câmara Municipal de Lisboa com a qual temos tido uma relação de grande cordialidade, 
tem sido de uma importância fundamental no apoio a este clube. 

O Clube Atlético e Cultural realiza há trinta e seis anos o maior Torneio Internacional de 
Futebol Infantil em Portugal e na europa, já reconhecido a nível mundial. 

A Câmara Municipal de Lisboa tem sido um parceiro neste evento de uma importância 
fundamental para que o mesmo se realize ano após ano. 

SEDE: Av'. Fundação Caloustre Gulbenkian 1675 101 Pontinha 
Telefone: 214792284 
E MAIL: cac.culcural@sapo.pt 

C&\1PO: Urbani7.açãoPadreCruz1600-597Camide 
Tclf: 217150051 Fax: 217142433 
E -MAIL: cac@afl.pt 



Clube Atlético e Cultural 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

O..,.cho tH 28111/ff D.R.,.. ZIU 9 ff/fZ/18 

MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO 
MEDALHA DE BONS SERVIÇOS DESPORTIVOS ATRIBUIDA PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

Entende o Clube Atlético e Cultural perante estes factos, apoiar de maneira incondicional a 
candidatura da cidade de Usboa à Capital Europeia do Desporto 2021 e tudo fará para que 
a mesma se torne uma realidade. 

Cumps 

António Roque 
Presidente 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
www.clubeatleticocultural.com 

SEDE: Av". Fundação Caloustre Gulbenkian 1675-101 Pontinha 
Telefone: 214792284 
E-MAIL: cac.cultural@sapo.pt 

CA1\1PO: U rbanizaçãoPadreCruz1600-597Camide 
Telf: 217150051 Fax: 217142433 
E-MAIL: cac@afl.pt 
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CLUBE ATLETICO DE ALVALADE 

Exmo Senhor 

Dr. Jorge Máximo 

Digmo.Vereador de Sistemas de Informação, do 
Desporto e Relação com o Munícipe da Câmara 
Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 27-7° E 

17 49-099 Lisboa 

Lisboa, 19 de Junho de 2017 

Assunto: Candidatura-Lisboa Capital Europeia do Desporto 

Exmo Senhor Vereador, 

É com muita honra que o Clube Atlético de Alvalade informa V. Exa. de que 
aceita o convite para pertencer à Comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa 
Capital Europeia do Desporto 2021 . 

O nosso Clube, com 68 anos de existência acredita que esta Candidatura 
poderá ser um multiplicador do desenvolvimento desportivo da nossa Cidade. 

Acreditamos no sucesso de mesma e esperamos poder contribuir para atingir os 
objectivos a que a Câmara Municipal de Lisboa se propõe. 

Agradecendo a atenção, apresento a V. Exa. os meus melhores cumprimentos. 

Clube Atlético de Alvalade 

~J~J;, ti>&t N.~· ~~ 
Júlio César Nunes Tormenta 

Presidente da Direção 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA -l:slalulo~ aprovados no "Dràlio do Governo"n'' 250 III Serre de 26/10/59 
INSTirlJJÇÃO DE lJIII IDADE l'l!BLICJI. · "l)i:irio da Hcplibliç<~"ll Scric n." 16:l de 18/07/111 

C:ONTnll.llJINTE N-" 500 8•14 887 
SEDE- Rua 1\c;\cio Paiva, 20 · 1700·006 LISElO!I· re!elonns: 13~!J 13 !J2 o fJ•l7 01 IG- rnx: M2 li' 10 

caalvalacle@rn~il.telcpilt:.pt • hHp:l/eespo.com/caa 
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V/Ref.• 

Assunto: 

Exmo. Senhor 
Dr. Jorge Máximo 
Digmo. Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande, 25- 7°E 

17 49-699 LISBOA 

NIRAI" 401/2016 b.~sboa, 3 de outubro de 2016 

1• Reunião do Conselho Municipal de Desporto 
Apresentação de Candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021 

Exmo.Senhor <L -~Ja<;b Yq.vr.~~v ' ./Jv-.r~}Y/12-k,~ 
Apresentamos os nossos mais respeitosos cumprimentos. 

Após a realização da 7.a Reunião do Conselho Municipal do Desporto que V. Exa. 
superiormente dirige e que tenho a honra de integrar, constatamos com particular 
msatisfação que as sugestões apresentadas pelo representante do CCL foram 
devidamente acolhidas e postas em prática numa excelente filosofia de partilha de 
ideias e acolhimento de propostas, compaginando uma postura que, sinceramente, 
felicitamos e agradecemos. 

Viveu-se, igualmente, um momento de singular júbilo com o anúncio, veiculado por V. 
Exa., da candidatura de Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. 

) De facto, quem desenvolve a promoção e o desenvolvimento da atividade desportiva, 
há cerca de 40 anos, como é o caso do signatário tem de sentir esta candidatura de 
forma muito especial e, creia-nos Senhor Vereador, que tudo faremos, através do 
nosso modesto contributo, para que essa candidatura saia ganhadora. 

Encontrando-nos ao dispor de V. Exa para o que estenda por conveniente 
relativamente a esta matéria, reiteramos os nossos mais respeitosos cumprimentos, a 
par das mais cordiais 

Saudações Desportivas ..9- 9-ft V"'~ 

Rua Agostinho Lourenço, 321 
1000..010 Lisboa 

Contactos 
Tel.: +351 21 358 38 40 
Emall: geral@clubecamplsmollsboa.pt 

Parques de Campismo 
Costa da Caparica · 1952 1 Almomos -1969 I Poço Redoodo -1969 1 Ferragudo ·1973 
Costa Nova· 1978 / Me lides • 1980 I Ricardo da Silva ·19891 Gameiro • 2004 



clube defutebol osbelenenses 
fundado em 1919 

Exmo. Sr. Vereador, Dr. Jorge Máximo, 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
COMENDADOR DA ORDEM MILITAR DE CRISTO 

OFICIAL DA ORDEM DE BENEMERENCIA 
MEDALHA DE M~RITO DESPORTIVO 

MEDALHA DE OURO DA CIDADE DE LISBOA 

A aposta no Desporto para Todos é um desígnio nacional para alcançar o objectivo da 

melhoria da condição física e psíquica, do desenvolvimento de relações sociais dos 

cidadãos de um país, e também para a obtenção de resultados desportivos, 

promovendo o hábito saudável da prática desportiva para todas as idades, raças, 

credos, religiões, condições físicas e sociais. Este objectivo, partilhado por entidades 

governativas estatais, municípios, escolas, clubes e colectividades, demonstra a 

preocupação com o bem-estar e com a saúde pública que todos nós devemos assumir. 

Desta forma, saudamos a iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa de apresentar a 

candidatura da cidade a "Capital Europeia do Desporto 2021", compreendendo todo o 

esforço e dinamização necessárias para promover uma cidade onde todos devem fazer 

desporto, vem o Clube de Futebol "os Belenenses", entidade com quase um século na 

promoção da actividade desportiva, instituição de utilidade pública, medalha de 

mérito desportivo e medalha de ouro da cidade de Lisboa, manifestar o seu total apoio 

a esta candidatura, disponibilizando todos os seus recursos ffsicos, humanos e 

materiais para que esta candidatura alcance o sucesso desejado, porque a cidade de 

Lisboa assim o merece. 

Lisboa, 16 de Junho de 2017 

Com os melhores cumprimentos, e saudações desportivas, 

estádio dorestelo - 1449-015 Lisboa www.osbelenenses.pt 

Telefones: 213 010 461 - 211 980 000 - Fax: 211 980 018 



RugbySão Miguel 
; ~ . ~' 

Câmara Municipal de Lisboa 
Ex.mo Senhor Vereador do Desporto 
Dr. Jorge Máximo 

Lisboa, 20 de Junho de 2017 

Assunto: Manifestação de apoio à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 
Desporto 2021 

O Clube de Rugby São Miguel (CRSM), vem pelo presente, 
manifestar o seu incondicional apoio à candidatura apresentada pela Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) a Capital Europeia do Desporto em 2021. 

A cidade de Lisboa tem sido ao longo dos últimos anos anfitriã de extraordinárias 
manifestações desportivas de cariz internacional, marcadas sob o signo de uma 
excepcional organização e hospitalidade, mas também de outras realizações de 
menor dimensão que conquistaram em definitivo a população nas suas mais 
diferentes gerações para a atividade física e o desporto. 

A cidade de Lisboa e os lisboetas serão certamente merecedores desta 
distinção, em função do envolvimento generalizado que se faz sentir em todas 
as organizações da sociedade civil de Lisboa. O Clube de Rugby São Miguel não 
é excepção, pelo que assume o seu compromisso e empenho no apoio à 
candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021. 



Sede: Rua de Santa Apolónia, 59 a 63 
1100 468 LISBOA (PORTUGAL) 

Tel. 218 134 656 CLUBE 
FERROVIÁRIO 
DE 
PORTUGAL 

Parque de Jogos: Azinhaga dos Alfinetes (Marvila) 
Posto Náutico: Doca de Santo Amaro (Alcântara) 

Tel. 218 583 573 
Tel. 213 968 066 

Sua Referência 

Assunto; 

I CÂMARA MUNICIPAL DE USBOA I 
A/C: Exmo. Vereador Desporto Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande, 25 

l_~SBOA _j 

Sua comunicação de, Nossa referênda Data 
19 de junho de 2017 

LISBOA a Capital Europeia do Desporto 2021 

O Clube Ferroviário de Portugal, tem 88 anos de existência! 

Somos uma colectividade bastante eclétlca que nasceu no seio do sector ferroviário. 

Para além da prática do Remo, do Futebol e do Voleibol Feminino que praticamos em outras 
freguesias da cidade de Lisboa, desenvolvemos aqui em São Vicente, na nossa sede em 
Santa Apolónia, um ·conjunto de outras actividades, designadamente o Kenpo, o Ténis de 
Mesa, o Total Condicionamento, o TRX, as Danças de Salão, o Tango, a Ioga, o Desenho e o 
Coro! 

Queremos promover junto da população da freguesia o envelhecimento ativo e a adoção de 
estilos de vida saudáveis! E a este respeito, congratulamo-nos com as iniciativas que o 
Executivo da CML está a empreender, relativamente às Olissipiadas, ao Desporto Mexe 
Comigo, à Lisboa vai ao Parque, aos Clubes de Mar, entre outros. 

No que respeita aos Clubes de Mar, o CFP tem vindo desde que o projecto se iniciou, a 
colocar a sua experiência e conhecimento técnico ao serviço desse objectivo, o qual tem sido 
multo profícuo. 

Mas queremos mais e mais atletas de todas as idades nas nossas fileiras. Queremos fazer de 
Lisboa a CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021, candidatura que apoiamos desde a 
primeira hora! 

A atestá-lo está o crescendo de atletas que temos vindo a admitir no nosso Clube, 
certamente também como resultado das medidas empreendidas pela CML e desde que 
noticiámos no nosso site http://clubeferroyiario.pt/ o apoio formal à Candidatura de Lisboa a 
Capital Europeia do Desporto 2021 e de cujo conteúdo Vos damos conta: "É com muito 
entusiasmo e orgulho que anunciamos que o CLUBE FERROVZÁRZO DE 
PORTUGAL apoia a candidatura de LISBOA a Capital Europeia do Desporto 
2021. Força Lisboa, estamos sempre contigo! /isboa-capita/-europeia-do
desporto-2021" 

Para finalizar, permito-me felicitar a Câmara Municipal de Lisboa na pessoa do Senhor 
Vereador do Desporto Dr. Jorge Máximo, que com a sua visão, determinação e querer na 
estreita sintonia com o Senhor Presidente Dr. Fernando Medina têm sabido promover a 
prática desportiva na nossa cidade contando para tanto com o mundo associativo, onde o 
Clube Ferroviário de Portugal se afirma de corpo e alma, com a esperança de que muitos 
mais Jovens e menos Jovens pratiquem algum desporto, e de preferência o façam neste 

Clube. ~ 
O Presidente do Clube viário de Portugal 

CULTURA , · ~ 
DESPORTO (Guilhl~~~~esy---

RECREIO 
,~ .. , ~ • ~· '"4 ••• •• •• • • • • ' ~ 

• J 



CLUBE FUTEBOL BENFICA 
lnstituiçlo de Utilidade Pública 
Medalha de Mérito Desportivo 

Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro 
Medalha Mérito Aaaociativo da Conf Port Col Cul Rec e Desporto 

S6cio Bonoririo da Federaçlo Portuguesa de B6quei 
Rua Olivério Serpa- 1500-471 Lisboa 

Telefone 211504828 
Email:-clube.futebol.benfical933 

www.futebolbenfica. pt 

CANDIDATURA DE LISBOA A CAPITAL 
EUROPEIA DO DESPORTO 2021. 

DECLARAÇÃO 

A Direcção do CLUBE FUTEBOL BENFICA correspondendo ao convite para integrar a 
Comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, 

manifesta a sua adesão a tamanho evento na certeza que será uma grande iniciativa e 
que Lisboa saberá honrar o seu património cultural/desportivo. 

Lisboa, 8 de Março de 2017. 

A Direcção do Clube Futebol Benfica 

CAMPISMO- CANICULTURA -ESCOLAS DE FUTEBOL . FUTEBOL -FUTSAL- GINÁSTICA- HóQl 'EI EM CAMPO 
IIÓQUEI DE SALA- KARATE- MARCHA DE BENFICA -!\ATAÇÃO- PATINS EM LINHA 

UM CLUBE SEMPRE EM MOVIMENTO 



' 

' 
Clube 
Nacional 
Natac;Ao 

Clube Nacional de Nataçao 
Rua de S. Bento, 209-215 
1250- 219 Lisboa 
Telef. : 21 393 34 30 
N° Contribuinte: 500 065 527 
lnst. Utilidade Pública - C.R C. Lisboa sob o n• 3501040702 
E-mail: jnlo.gerall!knnatacao, DI: secretana.geral@cnnatacao.pt 
URL: www.cnnatacao.pt 

N/ Ref8 4/2017 

Lisboa, 19 de Junho de 2017. 

Exmo. Senhor 
Jorge Máximo 
Vereador do Pelouro do Desporto da CML 

É com muita honra que o Clube Nacional de Natação, sendo uma associação 

desportiva de Utilidade Pública sem fins lucrativos que, ao longo dos seus quase 

100 anos de existência (fundado a 25/08/1919) e, sempre ao serviço da população 

de Lisboa através do ensino das práticas da Natação, Salvamento e Basquetebol, 

aceita o convite para fazer parte da Comissão de Apoio à CANDIDATURA DE 

LISBOA A CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021. 

Com as melhores saudações desportivas. 

O Presidente da Direcção do 



) 

) 

Azinhaga da Fonte Velha, 32 
Paço do Lumiar 
1600461 Lisboa 

T elef: 965 486 199 
Email: geral.ctpl@gmail.com 

www.tenislumiar.com 

NIPC: 505339528 

DECLARAÇÃO 

Declara-se que o Clube Ténis Paço do Lumiar apoia a candidatura de Lisboa a Capital Europeia 
do Desporto 2021 e que autoriza a utilização da imagem do Clube como entidade apoiante da 
referida candidatura. 

Lisboa, 20 de fevereiro 2017 

~tkL_L 
O Vice-Presidente da Direção 

(Miguel Almeida Andrade) 
O Presidente da Direção 
(José Almeida Santos) 



GINÁSIO 
CLUBE 
PORTUGUÊS 

Lisboa, 14 de Junho de 2017 

Pr. Ginásio Clube Português n° 1, 1250-111 Lisboa 
Tel. + 351 213 841 580 Fax + 351 213 841 589 

Ex.mo Senhor 
Dr. Jorge Máximo 

e-mail infolagcp.pt http www.gcp.pt 
NIF SOO 127174 

Digmo. Vereador de Sistemas de Informação, do Desporto e 
Relação com o Munícipe da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande, 27- 7° E 
17 49-099 LISBOA 

N/ Refi N° 132/2017 
N/ Proc0 N° 1.6.5 

Assunto: Candidatura- Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 

Ex.mo Senhor Vereador, 

É com muita honra que o Ginásio Clube Português informa V. Exa. de que aceita o convite para 
pertencer à Comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. 

O nosso Clube, com mais de 142 anos de existência e com mais de 9.000 sócios, acredita que esta 
Candidatura poderá ser um multiplicador do desenvolvimento desportivo da nossa Cidade. 

Acreditamos no sucesso da mesma e esperamos poder contribuir para atingir os objectivos a que a 
Câmara Municipal de Lisboa se propõe. 

Agradecendo a atenção, apresento a V. Exa. os meus melhores cumprimentos. 

GINÁSIO CLUBE PORTUGU~S 

Manuel Cavaleiro de Ferreira 
Presidente da Direcçao 



) 

GIUPO DESPIRTIIO DE DIREITO 

Exmo.Senhor 

Dr. Jorge Máximo 

Digmo. Vereador de Sistemas de Informação, do Desporto e 

Relação com o Munfcipe da Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 27- 7°E 

1749-099 Lisboa 

Lisboa, 23 de Junho de 2017 

Exmo. Senhor Vereador, 

f: com muita honra que o Grupo Desportivo de Direito informa V.Exa. que aceita o convite para pertencer 
à Comissão de Apoio à Candidatura de Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. 

O nosso clube, com 66 anos de existência e com mais de 1000 sócios, acredita que esta Candidatura 
poderá ser um multiplicador do desenvolvimento desportivo da nossa Cidade. 

Acreditamos no sucesso da mesma e esperamos contribuir para atingir os objectivos a que a Câmara 
Municipal de Usboa se propõe. 

Agradecendo a atenção, apresento a V.Exa. os meus melhores cumprimentos. 

GRUPO DESPORTIVO DIREITO 

Luis Filipe Lança de M ais 
Presidente da Direcção 

Alto da Boavista- Parque Florestal de Monsanto -1500-114 Lisboa- E-mail: gddireito@hotmail.com - Tel: 21 764 7242 



GRUPO DESPORTIVO "OS LANCIAS" 
Fundado em 20-08-1980 *Filiado n.0 995 da F.P.C.C.R. 

Agremiaçio Desportiva e Cultural 

DECLARAÇÃO 

A direção do Grupo Desportivo "Os Lancias" vem por este meio, declarar 

) que apoia a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 

2021. 

Mais se declara, que podem utilizar a imagem do nosso clube como 

entidade apoiante da mesma. 

Lisboa, 6 de março de 2017 

A Direção 

~ ~ , 

Rua do Passadiço, n.0 108 * 1150-255 LISBOA 
grupodesportivolancias@gmail.corn 



o 

, 
Grupo Dramático "RAMIRO JOSE" 

federado n. o IS da Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio 

Medalha de Prata " Bem Fazer" da F.P.C.C.R 

--

CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 

Lisboa- Cidade Candidata a Capital Europeia do Desporto 2021 

#roadto2021 

Declaração de Apoio 

O Grupo Dramático Ramiro José, Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, Fundada em 1923, com sede na Rua João Villaret no 11 nesta 

cidade de Lisboa, com cerca de 1.000 Associados e com mais de 300 

Praticantes nas Modalidades de Karaté, Xadrez, Futsal, Ballet, 

Musculação, Ténis de Mesa, Basquetebol, Damas, Ginástica, Voga e 

Pilates, vem por este meio, declarar o seu apoio à Candidatura da 

Cidade de Ljsboa a Caoital Europeia do Desporto em 2021. 

Estamos certos e muito confiantes no êx ito desta cand idatura, que 

) certamente constituirá um pelo agregador e dinamizador de todas as 

Instituições Desportivas da Cidade em torno deste grande objetivo -

LISBOA CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2021. 

Lisboa 20 de Fevereiro de 2017 

- Presidente da Direção do Grupo Dramático Ramiro José-

SEDE Rua Joio Villarer, li - 1000 LISBOA 
NIPC 501369341 
Email: gdramjrojose@1ivc.com.pl Telefone I Fax 21 797 38 56 



À: 

Judo 
Total 
Adapta-se a tí 

Câmara Municipal de Lisboa 

Ao cuidado de: 

Ex.mo Sr. Vereador Jorge Máximo 

Lisboa, 19 de junho de 2017 

Ass: Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Ex.mo Sr. Vereador Jorge Máximo: 

É com muita honra e grande orgulho que o CJT- Clube Judo Total, associação sem fins lucrativos que 

tem por objeto a prática do Judo por todas as pessoas, mormente por pessoas portadoras de 

deficiência e como veículo de integração na Sociedade pela via do desporto, aceita o convite para 

fazer parte da Comissão de Apoio à CANDIDATURA DE LISBOA A CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 

2021, tentando também desta forma corresponder ao carinho que a Câmara Municipal de Lisboa 

superiormente representada por V. Ex.i! neste Pelouro e todos os Funcionários com quem privamos 

diariamente, sem exceção, têm votado ao nosso Projeto, ao nosso Clube e aos nossos Atletas. 

Sempre gratos, subscrevemo-nos, 

Com elevada consideração 

Pela Direção 

ernandLab: 

Rua Actor António Cardoso, n.o 7-A, 1900-010 Lisboa- NIPC: 510 034 179- Tel. 91792 33 02 
ww_vy_J_udotot!'!l. com - clube@ Judotota I. com - hlws://pt -m. raccbooh.. cq_rn/ÇiubcJ udoTota I 



LISBOA GINÁSIO CLUBE 
ANIMUS FORTIS lN CORPORE VALIDO 

FUNDADO EM 4 DE NOVEMBRO DE 1918 

SUA REFER!NCIA 

ExmRSenhor 
Vereador Jorge Máximo 
Câmara Municipal de Usboa 
Campo Grande, nR 27- 7R E 
1749-099 LISBOA 

N068A REFERêNCIA 
Oficio n.• S4 
Proceato n.• 

ASSUIITO: LIHOA 9 de Fevereiro de 2017 

Exm2 Sr. Vereador Jorge Máximo, 

O Lisboa Ginásio Clube apoia a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Somos um Clube de referência a nlvel Nacional prestes a completar o seu centenário, 4 de 
Novembro de 2018. 
Ao longo destes anos o Lisboa Ginásio Clube tem dignificado o Desporto Nacional com Atletas 
de Topo, Campeões Nacionais, Campeões do Mundo, Atletas Olímpicos. 

~com orgulho que o nosso Presidente da Direção, Arqt2 Jorge Marcelo fará parte da Comissão 
de Apoio à Candidatura de Lisboa a capital Europeia do Desporto 2021 comunicando desde já 
a nossa inteira disponibilidade para colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa nas ações e 
iniciativas para a promoção e visibilidade da candidatura, autorizando a utilização da imagem 
do Lisboa Ginásio Clube como entidade apoiante. 

Com a certeza do sucesso desta candidatura subscrevemo-nos com os nossos melhores 
cumprimentos 

r:LUOf 

RUA DOS ANJOS, 63 1150.035 LISBOA TELEFONE: 21 315 40 02/3 FAX: 21 355 06 66 

OFICIAL DA ORDEM MILITAR DE CRISTO TROFÉU OLÍMPICO INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
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Sociedade 
Hípica 
Portuguesa 
Instituição de Utilidade 
Publica 

Hipódromo do 
Campo Grande 
1 600 - 008 Lisboa 

Exmo Senhor Vereador, 

Exmo Senhor 
Vereador do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa 
Dr. Jorge Máximo 
Campo Grande, 25 - 7°E 
17 49 - 099 Lisboa 

Lisboa, 31 de Janeiro de 2017 

Venho por este meio agradecer o Vosso amável convite, e informar que a 
Sociedade Hípica Portuguesa aceita integrar a Comissão de Apoio à 
Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 . 

Com os meus melhores cumprimentos, 

www.sociedade hip ica.pt 
+351 21781 74 10 



.. 

) 

) 

Sociedade de Instrução e Beneftcêllcia 

.r\ \ 'oz d() Operário 

DECLARAÇÃO 

A Direção da Sodedade Instrução e Beneficência A Voz do Operário, declara que em reunião do 

passado dia 19 de Janeiro de 2017, foi aprovado a aceitação de apoio à candidatura de Usboa a 

Capital Europeia do Desporto em 2021 e a consequente autorização para utilização da sua imagem 

como entidade apoiante. 

Acorda ainda a sua disponibilidade para participar em ações e iniciativas para a promoção e 

visibilidade da candidatura de Lisboa. 

O Presidente da Direção 

~~'\, 
Manuel Figueiredo 



) 

) 

OFfCIO DO CLUBE 

Exmo. Senhor. 

Ver-eador Jorge Máximo 

Sociedade Musico/3 D 'Agosto de 1885 
Rua de Marvilo n934 porta 6 1950-ZOO Lisboa 

Soc.mus.3ogosto@gmail.com 

A/C 
Câmara Municipal de Lisboa 

Campo Grande, 25 7oe. 
17 49-099 Lisboa 

Vimos por este meio confirmar o nosso apoio a Comissão de Apoio à 

Candidatur-a de Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. Com a Consequente 

autorização para utilização da imagem do clube como entidade apoiante da 

Candidatur-a. Mostrando toda a disponibilidade para participar e divulgar a 

candidatura. 

Sem outro assunto. 

Com os melhores Cumprimentos, 

O Presidente da Direção 

Carimbo do Clube 



DECLARAÇÃO 

Declara-se para os devidos efeitos que o Sport Algés e Dafundo, Av.• de Brasília- Doca 

de Belém , Instituição de Utilidade Pública, com o no de pessoa colectiva: 500276668, 

apoia a candidatura de Lisboa a capital Europeia do Desporto 2021 e autoriza a 

utilização da imagem do Clube como entidade apoiante da candidatura. 

Algés , 1 de Fevereiro de 2017 
..., 

Sport Algés e Dafundo Av. Combatentes da Grande Guerra, 88 1495-035 Algés 
URL: www.algesedafundo.pt E-mail: info@algesedafundo.pt 

Tel: 2 1 411 86 60 Fax: 21 41 1 86 69 



Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital do Desporto 2021 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Dr. Fernando Medina 

O Sport Lisboa e Benfica, principal referência desportiva de Portugal e marca com 

projeção global, apoia e associa-se de forma entusiasmada e empenhada com a 

candidatura do Município de Lisboa a Capital Europeia de Desporto 2021, 

iniciativa que estamos certos vai de encontro a todo o trabalho que tem sido 

desenvolvido nos últimos anos e que consolida Lisboa como destino de referência 

para viver, trabalhar, visitar e praticar desporto. 

Fiel ao seu património histórico de desenvolvimento de uma ampla oferta 

desportiva de formação e de competição destinada à comunidade, o Sport Lisboa 

e Benfica identifica-se plenamente com a afirmação do desporto como um dos 

pilares fundamentais da vivência da cidade de Lisboa. Reafirmando o seu 

empenho em participar no planeamento, mobilização e ativação das iniciativas 

que deem corpo ao ambicioso projeto que Lisboa apresenta. 

Uma candidatura que vem na sequencia do profundo trabalho de dinamização da 

prática de atividades desportivas, da adoção de estilos de vida saudáveis e do 

combate ao sedentarismo, que são vitais para a saúde e o bem-estar dos cidadãos 

e que se inserem nos eixos estruturantes definidos pela cidade de Lisboa. 

Contributo fundamental ao crescimento tisico e cívico das crianças e dos jovens 

quando comprometidos com os princípios e os valores da prática desportiva num 

quadro de fair-play, solidariedade e espírito de participação, individual ou em 

equipa. 

Est6dlo do Sp.,t Lisboa e Benfica 
Av. Eusébio da Silva Ferreira, 1500· 313 LISBOA : PORTUGAL 
T (+3S1) 21 721 95 00 : F (-•351) 2t 721 95 46 

sec.pratOslbenflca.pt : www.slbenflca.pt 

707 :zoo too· Todos os dias das 10h h 19h INSTITUIÇÃO DE UTILIDf\DE PÚBLltt. · Cont ribuinte nR 500 276 722 



Importa realçar também o Desporto como atividade humana com forte impacto 

nas dinâmicas urbanas e nas economias, pela mobilização de recursos que 

envolvem, peJa diferenciação que permitem gerar nas estratégias de afirmação 

dos territórios e das marcas e por serem uma opção de futuro na construção de 

comunidades mais coesas, saudáveis e sustentáveis. 

A candidatura de Lisboa é forte e resulta de uma aposta consistente, dinâmica e 

credível. () 

\ 

LursFilipe Vieira 

(Presidente) 



Exmo. Senhor Presidente, 
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Exmo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, 
Dr. Fernando Medina 

Praça do Munidpio 
Lisboa 

Lisboa,14 de Junho de 2017 

Na sua qualidade de Instituição de Utilidade Pública, o Sporting Clube de Portugal, vem por este 
meio manifestar o seu total apoio à candidatura da cidade de Lisboa a "Capital Europeia do 
Desporto 2021". 

Como maior potência desportiva nacional e slmbolo máximo de ecletismo, sustentado por 54 
modalidades, o Sporting Clube de Portugal só poderia ficar ao lado da Câmara Municipal de 
Lisboa nesta sua entusiasmante candidatura. 

Acredita o Sporting Clube de Portugal que, como já foi amplamente demonstrado, Lisboa tem 
todas as condições para organizar um evento desta envergadura e que o mesmo servirá para o 
engrandecimento do desporto em geral, seja ele de competição ou apenas de lazer, algo por 
que o Clube sempre tem batalhado ao longo dos seus 111 anos de existência. 

Com os melhores cumprimentos, 

Bruno de Carvalho 
Presidente do Conselho Directivo do 
Sporting Clube de Portugal 



TÉCNICO 
RUGBV 

Exmo. Senhor Vereador 
Jorge Máximo 

Câmara Municipal de Lisboa 

Assunto: Candidatura da cidade de Lisboa a capital europeia do desporto em 2021 

Exmo. Senhor Vereador, 

Recebemos com entusiasmo a notícia que Lisboa iria assumir a candidatura para ser a capital 

europeia do desporto em 2021. 

O movimento desportivo tem maior influência do que qualquer outro movimento social no 
aumento das actividades físicas benéficas para a saúde. 

O desporto atrai as pessoas e tem uma imagem positiva. Contudo, o reconhecido potencial 

desse movimento para promover o aumento das actividades físicas benéficas para a saúde 

continua ainda a ser pouco realçado, pelo que precisa de ser fomentado. 

A participação numa equipa, os princípios como o jogo leal {fair play), o cumprimento das 

regras do jogo, o respeito pelo outro, a solidariedade e a disciplina, assim como a organização 

dos desportos amadores, que deve ser feita com base em clubes sem fins lucrativos e no 
voluntariado, reforçam a cidadania activa. 

Os poderes públicos e as organizações privadas devem todos contribuir para a prossecução 

destes objectivos. 

A possibilidade de Lisboa ser capital europeia do desporto pode e deverá ser o catalisador de 
uma maior consciencialização da importância do desporto como veículo de hábitos saudáveis 
de vida, do fomento de valores que proporcionam uma educação não formal inestimável por 

parte de todos os munícipes e de todos os que visitam a nossa cidade. Poderemos fazer de 
Lisboa o paradigma de uma cidade moderna e activa no qual, no reboliço de uma grande 

capital europeia, poderemos encontrar diversidade e condições de excelência para a prática 

desportiva. 

O Clube de Rugby do Técnico, como um dos principais clubes de Rugby da cidade, não poderia 

deixar de endossar esta candidatura e declarar-se totalmente disponível para toda e qualquer 

iniciativa que possa contribuir para levar este barco a bom porto. 

Acreditamos também que no âmbito desta candidatura, o município possa sustentar a fase de 

expansão e crescimento que o nosso clube atravessa e nos liberte das amarras que as nossas 

correntes instalações representam, por serem insuficientes para satisfazer as centenas de 
atletas que nos procuram, e possamos expandir o nosso complexo desportivo, através da 

construção de um novo campo e respectivas estruturas de apoio. 

Co~Lre: cumprimentos, 

Pedro Lucas 
Presidente 

"O desporto foz porte da herança de todos os homens e mulheres e a sua ausência nunca poderá ser compensada." 
Pierre de Coubertin 



f~ VITÓRIA CLUBE DE 
'f LISBOA 

INSTITUICÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
Contribuinte Fiscal. 500928800 

Sede: Rua Silveira Peixoto. PAC 1 1900-414 Iisboa 
Te121e 484 ao1 
Campo: Calçada do Carrasca! 
E-mail· vttoriaclubelisboa@gmail.com 
Stte: rfWtf ocJ çJ 
Facebook: WWttlacebook comlyitoríadubelisboa 

Lisboa, 21 de Junho de 2017 

Assunto:"Apoio à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021" 

Caro Vereador, Jorge Máximo. 

Fundado a 1 de Agosto de 1944, na cidade de Lisboa, o Vitória Cube de Lisboa 
nasce no Bairro da Picheleira através da fusão do Picheleira Atlético Clube e do 
Botafogo Atlético Clube. 

Instrução, Recreio, Cultura e Desporto, são as suas áreas de atividade. 

Escola Primária, Teatro, Ciclismo, Voleibol, Ténis de Mesa, Andebol de 11, 
Ginástica, Boxe, Karate, Futebol, foram, e são, algumas das modalidades do 
Clube. 

Em 1985, é atribuído o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. 

Hoje, inserido num Bairro, considerado de alto risco e de realojamento social, 
tendo uma importância vital no território, vem junto de V.Exa, associar-se à 
candidatura relativamente ao assunto em epigrafe. 

Dada a relevância e importância de tão importante projeto, não só para a cidade 
de Lisboa, bem como para o nosso País, seria uma grande honra para nós, 
fazermos parte de algo tão prestigioso e importante para todos nós. 

Sem outro assunto de momento, endereçamos os maiores desejos para uma 
Vitória da Candidatura, assim como os nossos mais cordiais e sinceros 
cumprimentos. 

Saudações Desportivas. 





Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Lisboa é hoje uma cidade ativa. 

Como resultado de uma política inclusiva e pluralista, focada na diversidade de perfis e 

de identidades que constituem o espaço fisico da cidade de Lisboa, a capital portuguesa 

é hoje um espaço atrativo para desportistas, quer na vertente competitiva, quer na vertente 

informal. 

É, por razão, com reconhecimento ao trabalho meritório que o Município de Lisboa tem 

vindo a desenvolver no âmbito do desporto e da atividade tisica, alargando a cultura 

desportiva da cidade e reforçando as infraestruturas necessárias para o alargamento dos 

públicos praticantes, que me associo à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do 

Desporto em 2021 . 

Sou consciente dos desafios que ainda estão por cumprir. Mas, acima de tudo, sou 

convicta de que tal distinção em muito contribuirá para o reforço da política desportiva 

do Município e para a motivação em manter o desporto e a atividade tisica 

multigeracional como temas centrais no desenho e implementação de estratégias que 

consolidem Lisboa como cidade referência no panorama desportivo nacional e que 

aproximem a capital Portuguesa dos referenciais internacionais. 

Carla Couto 

Medalha de Mérito Desportivo pela 

Câmara Municipal de Lisboa 



Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021 

Foi com enorme satisfação que conheci a motivação de Lisboa em ser distinguida com o 

título de Capital Europeia do Desporto. Uma iniciativa em que o Município colocou um 

alargado conjunto de esforços e que, no período que separou a celebração da motivação 

de se candidatar até à data de entrega da candidatura, transformou de forma estrutural o 

quotidiano da cidade. 

Lisboa é hoje uma cidade mais viva, mais dinâmica, mais ativa. 

É este o grande objetivo desta candidatura. Para além da importante distinção, Lisboa 

ganhará bases sólidas que permitirão às gerações futuras usufruir de uma cidade pensada 

para o desporto e para a atividade tisica e o associado desenvolvimento de recursos fisicos 

e mentais, determinantes para o sucesso numa sociedade progressista e moderna. 

Também na área dos estilos de vida saudáveis, a Capital Portuguesa soube fazer um 

caminho de desenvolvimento. Hoje o desporto formal e informal são experiências 

regulares nos quotidianos de todas as gerações que constituem a população de Lisboa, 

com eventos concretos direcionados para esse fim específico. Desde a formação dos mais 

jovens a programas direcionados para o envelhecimento ativo, associados a políticas de 

valorização da qualidade de vida, as valências dos índices de prática física regular que 

hoje se verificam na cidade de Lisboa serão determinantes para o aumento da qualidade 

de vida nas gerações futuras. 

Consciente da natureza do trabalho desenvolvido e das motivações para que Lisboa se 

equipare às principais cidades desportivas Europeias, é com enorme honra que me associo 

à Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021 e que me comprometo 

a, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, empenhar todos os esforços para 

que Lisboa se afirme como referência no contexto desportivo internacional. 

opes 

Campeão Olímpico de Maratona- Los Angeles 1984 
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Assunto: Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto - Convite para Comissão de Honra 

Lisboa, 7 de Novembro de 2016 

Ex. mo Senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Jorge Máximo 

Agradeço o convite para integrar a Comissão de Honra da Candidatura de Lisboa a Capital 
Europeia do Desporto 2012 que muito me honra e que, naturalmente, aceito. 

Neste sentido estarei disponível para, dentro da medida das minhas possibilidades e capacidades, 
responder à solicitação que me é feita para "elaborar uma primeira e breve reflexão pessoal sobre 

as orientações e prioridades estratégicas que Lisboa[ . .. ] deve prosseguir nos próximos 5 anos 

em matéria de promoção do desporto e actividade física". 

Com os melhores cumprimentos 

1~ 
João Paulo Bessa 

Travessa da Fábrica dos Pentes 19-3° 1250-105 LISBOA iPbessa@netcabo.pt 
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'Üs meus melhores cumprimentos. 

Exmo. Senhor. 
Dr. Jorge Maximo 
M.I. Vereador da C. M. Lisboa 
Campo Grande,75-7° Esq. 
1749-099 Lisboa 

Lisboa, 28 de Outubro de 2016. 

Dou totalmente o meu acordo para aceitar o convite de V. Exa. para fazer parte da Comissão 

de Honrra para a Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto. 

Poderá e deverá se entender, dispor incondi..:ionalmenete para que a cidade de Lisboa, atinja 

todos os objectivos que estão consignados em compromissos mas também como Grande 

Capital. Aliás estarei consigo na defesa dos legítimos interesses da cidade de Lisboa para 

que atinja todos os objectivos que deseja e merece. 

Estarei disponível para as reuniões de trabalho que forem necessárias. 

V'o.-4?-Qo-"""?e ~ -~4'rÓ.O ,_...,.._ ..........._ •..,e~~ ,._, .. ._, ,.. ..... fiJ 

c."=' ... -e ....o-~ ~ 4-h ..-..-. ~S..~~ 
Saudações Desportivas. 
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Uma iniciativa que projetará Portugal e, sobretudo, 

apoiará e valorizará a população jovem de uma sociedade 

em movimento 

Lisboa: Capital Europeia do Desporto 

em 2021 

Uma iniciativa subordinada a objetivos desportivos e sociológicos com a abrangência 

cultural exigida pela sua dimensão heterogénea que, evidentemente, a irá caracterizar, 

como é o caso da Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, leva

nos a pensar na faculdade de podermos dispor de todos os meios essenciais à conquista 

de um sucesso cujas consequências se projetem para lá da cidade de Lisboa, pois 

constituirá, sobretudo para a população jovem de todo o País um estímulo que marcará, 

certamente, uma época inesquecível. 

Como é óbvio, para além de Capital Europeia de Desporto em 2021, Lisboa ganhará, 

sem dúvida, estruturas naturalmente sólidas que permitam às gerações vindouras não só 

uma agradável ocupação dos tempos livres como uma prática de atividade consequente, 

também competitiva, portanto indispensável ao desenvolvimento dos recursos mentais e 

físicos imprescindíveis nos tempos modernos numa sociedade voltada para o progresso 

constante que a sua valorização humana permitirá. 

Ao abordarmos este conjunto de fatores demasiado influentes na formação e no 

crescimento do jovem, estamos a confiar em bases de inegável preponderância na 

composição dos elementos necessários à evolução especialmente do adolescente, sem 

esquecer, porém, os primórdios da sua criação e à transformação posterior num adulto 

dotado das capacidades que o conduzirão à obtenção dos objetivos e ambições que 

sempre o acompanharão. 

Mas não será a Saúde das populações, no caso presente das mais jovens, o principal 

alvo a atingir pela prática da atividade física enquanto enquadrada em planos de 



proporções que designamos de ambiciosas mas legítimas dado o seu significado 

incontestável? Pois bem, ao pensarmos numa Candidatura como é a de Lisboa a Capital 

Europeia do Desporto 2021, não nos podemos limitar nem a espaços de tempo nem a 

desperdícios de figuras que promoverão o seu sucesso desde que devidamente 

incorporadas no alinhamento de um projeto de dimensões bem definidas e com metas de 

grande alcance. 

Por isso, como antigo atleta (praticante de três modalidades), como antigo dirigente 

clubista e federativo e como Jornalista desportivo mais antigo do País apoio com todo o 

entusiasmo e todas as minhas faculdades esta iniciativa digna de uma Cidade que se 

orgulha de poder apresentar como exemplo alguns dos melhores atletas mundiais, dois 

dos melhores futebolistas mundiais e uma estrutura desportiva que ocupa hoje urna 

posição com o maior realce não só a nível europeu como mundial. 

Vasco Resende 

Medalhado de Mérito Desportivo 

Câmara Municipal de Lisboa 






