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Caros Colegas e Amigos 

Dirigentes Associativos

A Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto saúda-vos calorosamente pela 

vossa dedicação, empenho e determinação associativa.

A Confederação vem junto de vós para vos convidar a integrar este grande Movimento Associativo Popular 

(MAP) com mais de 31.700 entidades e mais de 425.000 Dirigentes Voluntários e Benévolos.

Fundada no dia 31 de Maio de 1924, somos a mais antiga e representativa instituição portuguesa deste sector. 

Por isso o Dia Nacional das Colectividades ser assinalado neste dia em todo o território nacional e no 

estrangeiro (lei 34/2003 de 22 de Agosto), razão pela qual vos juntamos em anexo a Saudação enviada a todas 

as  já nossas filiadas.

Fomos nós quem sempre representou e lutou pelos direitos do Associativismo Popular. Todas as conquistas 

alcançadas e foram muitas, tiveram o nosso empenho e determinação. Tudo temos feito para que este 

movimento associativo seja reconhecido, valorizado e respeitado.

Não há qualquer incompatibilidade em ser filiado na Confederação Portuguesa das Colectividades e noutra 

entidade associativa ou social. Bastará ver as condições de filiação e as vantagens que seguem em anexo com 

o pagamento de uma quota anual de 50€.  O desconto obtido com o simples pagamento de uma taxa à SPA 

paga o valor da quota.

Temos uma rede de cerca de 30 Estruturas Descentralizadas em todo o país as quais se juntam milhares de 

filiadas, que recebem assiduamente as Notas Associativas multitemáticas, estamos a desenvolver o Projecto 

de Capacitação para Dirigentes Associativos no âmbito do POISE para as entidades do CNES. 

Juntem-se às filiadas que já temos no vosso concelho. Juntem-se às muitas filiadas que temos no vosso

distrito. Vamos dar uma grande resposta com a filiação nacional na Confederação das Colectividade e assim, 

valorizar este importante movimento e os seus Dirigentes.

Para terem uma ideia do que representamos e das relações da nossa Confederação, seguem documentos 

anexos para os quais solicitamos a vossa atenção. Recomendamos que este assunto seja objecto de apreciação 

colectiva na vossa Direcção.

Estamos à vossa inteira disposição através dos serviços profissionais da Confederação ou dos nossos

cerca de 100 Dirigentes Voluntários espalhados pelo país.

Consultem a nossa Plataforma MAP em   

Registem-se depois de filiadas, para terem acesso à área reservada em   

Votos de muitos êxitos associativos e felicidades pessoais.

Bem hajam!

Contém connosco!

Juntos seremos mais fortes!

Maio 2018

Anexos:

1. Vantagens de ser filiada

2. Ficha de inscrição

3. Saudação Dia Nacional das Colectividades

CAMPANHA NACIONAL DE NOVAS FILIADAS 

Válida de 1 a 30 de Junho – Com o crédito de 20% (10,00€) a abater na quota de 2019.
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Campanha Nacional 
de Novas Filiadas

Juntos seremos mais fortes!

Pela Direcção Nacional

Veladimiro Matos 
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