
 
 

 
A defesa intransigente dos interesses do Bairro e dos seus moradores é o nosso lema. Dos nossos direitos não abdicaremos. 

 

Associação de Moradores do Bairro das Calvanas 

Urbanização de Calvanas, Rua dos Sete Céus, lote 49-B 

1750-481 LISBOA 

 
 

 
                                ambc.calvanas@gmail.com 

 
 

1 – ESTATUTO 

Associação cívica sem fins lucrativos. Baseia-se no voluntariado dos seus associados e 
tem como fonte de receita ordinária, apenas a sua quotização. 

2 – FUNDAÇÃO E ASSOCIADOS 

A AMBC foi fundada em 17.06.1983 e actualmente, depois da revisão do Regulamento 
Interno ocorrida na Assembleia–Geral Extraordinária de 12.12.2011, podem ser 
associados todos os indivíduos, maiores de idade, desde que a Direcção decida aprovar a 
sua proposta de admissão. 

3 – MISSÃO 

A missão que presidiu à fundação da AMBC foi, sem dúvida, a necessidade de zelar e 
defender os interesses do Bairro e dos seus associados, junto das entidades oficiais e, ao 
mesmo tempo, criar as estruturas necessárias para proporcionar aos sócios, facilidade 
de acesso a actividades de índole social, desportiva, recreativa e cultural. 

4 – PERCURSO 

A AMBC  ao longo da sua existência teve um papel importantíssimo na resolução dos 
inúmeros problemas inerentes a um Bairro de génese clandestina, habitado por uma 
maioria de famílias oriundas das ex-Colónias. Com o seu trabalho meritório, a AMBC 
conseguiu que o Bairro fosse dotado de rede de água, esgotos, arruamentos, 
electricidade e telefone e ajudar a resolver centenas de processos de dívidas dos 
moradores à CML. 

 Simultâneamente, a AMBC empenhou-se na construção da sua Sede Social e parque 
desportivo, o que lhe permitiu dar ocupação desportiva, nas modalidades de atletismo e 
futebol de cinco, essencialmente, a cerca de 120 jovens de ambos os sexos, entre os 6 e 
os 16 anos, impedindo que meninos muito problemáticos, de fraquíssimos recursos 
económicos, enveredassem pelo caminho da marginalidade. 

A AMBC realizava ao longo do ano diversos eventos de carácter desportivo, recreativo e 
cultural, merecendo especial destaque, o Baile de Carnaval, com concurso e desfile de 
máscaras, Festa de Aniversário, Torneios de Futebol de Cinco, participação nos Jogos 
Desportivos da Cidade de Lisboa, Arraiais dos Santos Populares, Noites de Fado, Baile de 
S. Martinho e Reveillon de Fim-de-Ano. 

Devido ao Processo de Realojamento e à demolição de todas as construções do Bairro, a 
AMBC esteve praticamente inactiva entre finais de 2004 e Setembro de 2010, visto que a 
Câmara Municipal de Lisboa não cumpriu o acordo firmado com a AMBC de lhe entregar 
uma nova Sede pronta a utilizar. Em vez disso, atribuiu-lhe uma loja em bruto, na qual só 
em 2010 foi possível realizar obras de vulto, graças à candidatura ao GIRO 2010  
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patrocinada pelo GRACE. As obras realizadas numa área de cerca de 400 m2, dizem 
respeito à construção do Salão/Bar Convívio, 2 casas de banho, despensa, sala de jogos, 
secretaria, gabinete da Direcção, Salão Nobre ou Salão de Festas, armazém e cabine de 
som.  

Até ao momento, graças ao importante contributo do GIRO 2010 e aos preciosos 
donativos em material, dinheiro e mão-de-obra da grande maioria dos associados e 
diversas empresas, foi possível realizar a quase totalidade das obras e fazer face a gastos 
na ordem dos 75.000 euros, uma tarefa grandiosa e desafiadora para a Direcção da 
Colectividade que já tinha construído umas instalações sociais e desportivas no antigo 
Bairro, com uma área coberta de mais de 600 m2 e nas quais tinha gasto cerca de 40.000 
contos, não contabilizando muita mão-de-obra oferecida pelos associados. 

Actualmente, a Colectividade retomou as suas actividades e encontra-se a trabalhar em 
pleno, tendo os seus objectivos sofrido alteração, já que, devido ao envelhecimento da 
população da área em que se insere, está agora mais direccionada para os seniores, 
estando neste momento a desenvolver, com grande sucesso, em parceria com a Cruz 
Vermelha Portuguesa e a Associação de Moradopres do Bairro da Cruz Vermelha do 
Luniar, o Projecto C*3 em Movimento que contempla mais de duas centenas de seniores, 
através da utilização do Transporte Solidário e da participação na Formação TIC, 
Ginástica Geriática, Artesanato, Rastreios, formação da Rede de Voluntários e acções de 
sensibilização na área da saúde.  

3 – PARCEIROS 

Desde a inauguração da sua nova Sede, ocorrida em 15 de Abril de 2011, desenvolve 
parcerias com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação de Moradores do Bairro da 
Cruz Vermelha do Lumiar, estando as três entidades empenhadas no Projecto C*3 em 
Movimento que contempla o Transporte Solidário para Idosos, Rastreios diversos, 
Formação TIC, Ginástica, Artesanato e formação de Rede de Voluntários para 
acompanhar os seniores. 

Para além disso, a AMBC colabora regularmente com o K´Cidade, Polícia Municipal, 
Centro de Saúde do Lumiar, Colégio S. João de Brito, GRACE, Juntas de Freguesia, Centro 
Nuno Krus Abecasis e, de uma forma geral, com todas as organizações da Alta de Lisboa 
que, tal como a AMBC, fazem parte do GCAL (Grupo Comunitário da Alta de Lisboa) 

4 – CONTACTOS 

Associação de Moradores do Bairro das Calvanas (AMBC) + Rua dos Sete Céus, lote 49-B 
+ 1750-481 ALTA DE LISBOA + e-mail: ambc.calvanas@gmail.com + Tm 966269755 + 
NIPC + 501614109 + URL: http://calvanas.wordpress.com 

 

 


