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Introdução 
 
O ano de 2011 foi extremamente proveitoso para a Associação de Moradores de Calvanas (AMC) 

uma vez que foi possível terminar a primeira fase das obras referentes ao Bar/Convívio, Sala de 

Jogos, gabinetes e casas de banho e realizar a cerimónia de inauguração no dia 15 de Abril de 2011. 

A AMBC contou com o extraordinário apoio dos seus associados, parceiros e variadas empresas que 

colaboraram nesta tarefa. 

 

A Colectividade, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do 

Lumiar e Cruz Vermelha Portuguesa, foi contemplada com a aprovação da candidatura ao Programa 

BIP/ZIP, patrocinado pela Câmara Municipal de Lisboa que contemplava o transporte solidário, a 

rede de voluntariado e actividades como o artesanato, ginástica, formação TIC, rastreios e acções de 

sensibilização na área da saúde. 

 

A partir do momento em que a candidatura foi aprovada, houve necessidade de realizar a segunda 

fase das obras, precisamente porque se tratava do Salão de Festas, o espaço onde iriam decorrer as 

actividades contempladas no Projecto C3 em Movimento. Assim, em Setembro foi possível iniciar, 

com grande sucesso de adesão, as actividades do C3: rastreios, ginástica, artesanato e formação TIC, 

nas quais participaram mais de centena e meia de pessoas.    

 

Ainda em 2011, fruto das extraordinárias condições criadas com a realização das obras do Salão 

Nobre, teve lugar um animado Baile de S. Martinho e o tradicional Reveillon de Fim-de-Ano. 

 

Intensificou-se ainda o trabalho em rede com actores locais e externos ao território, o que permitiu 

criar sinergias positivas para a Associação e para as diversas entidades parceiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                  Associação de Moradores do Bairro de Calvanas - Relatório Actividades 2011 

3 
 

 
 
 

 
I. Actividades 
 
 
1. Remodelação e Inauguração da sede da AMBC 

 
Com o importante contributo do GIRO 2010, foi 
possível realizar as obras de remodelação da 
primeira fase da Sede que compreendiam a 
construção do Salão Bar/Convívio, Sala de reuniões, 
secretaria, gabinete da presidência e duas casas de 
banho, bem como realizar todos os trabalhos de 
electricidade, saneamento, redes de água e gás. 
 
Concluída a primeira fase das obras, a Direcção 

entendeu que se devia fazer a inauguração desse importante espaço no dia 15 de Abril de 2011 e de 
imediato iniciar as actividades possíveis, entre elas, os jogos de salão, graças à abertura do 
Bar/Convívio aos associados. 
 
Em virtude da candidatura ao Programa BIP/ZIP patrocinado pela CML, em parceria com a 
AMBCVL e CVP, concluiu-se que para realizar as actividades constantes do Projecto C3 em 
Movimento (Transporte Solidário, rastreios, TIC, artesanato e ginástica), era necessário e urgente 
concluir a segunda fase das obras, a qual dizia respeito ao Salão Nobre, um espaço com cerca de 
200 m2. 

 
 
Embora com muitas dificuldades, a Direcção da AMBC meteu mãos à obra e com a ajuda dos 
associados e de algumas empresas, em especial o Banco Espírito Santo, ESSILOR e J. F. da 
Charneca, foi possível realizar, ao longo do ano de 2011, com especial incidência no segundo 
semestre, as importantíssimas obras do Salão Nobre, cabine de som e armazém/arrecadação e 
começar a ministrar em pleno, as actividades atrás descritas que estavam a decorrer, de forma 
provisória, na sala de reuniões. 
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2. Projecto C3 em Movimento – (Re) Criar redes de solidariedade na comunidade 
 
A AMBC, em parceria com a Associação de 
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha e a Cruz 
Vermelha Portuguesa, desenvolveu o projecto C3 
em Movimento - conjunto diversificado de acções 
dirigidas sobretudo à população sénior do Bairro de 
Calvanas, Sete Céus, Cáritas e zonas envolventes. 
 
 
2.1. Dimensão Social 
 
 
2.1.1. Transporte Solidário 

 

Esta acção iniciou-se em Setembro 2011 
e tem como objectivo promover a 
autonomia e mobilidade dos seniores 
com mais de 55 anos, entre as freguesias 
do Lumiar, Charneca e Ameixoeira. 
Inspirado no mesmo tipo de projecto da 
Junta de Freguesia de São Francisco 
Xavier, criou-se um regulamento próprio 
e uma ficha de inscrição. O transporte 
solidário funciona todos os dias em 
horário laboral e conta com a 
colaboração de dois motoristas.. 

 

Desde esse período, registaram-se cerca de 80 inscrições, verificando-se uma utilização regular de 
cerca de 30 pessoas. Os seniores utilizam o transporte sobretudo para deslocações a consultas 
médicas, compras, visitas a familiares ou amigos de bairros próximos e participar em actividades 
das associações. 

 

Promoveram-se várias reuniões de divulgação com parceiros e apresentações do projecto, 
destacando-se a apresentação pública no Dia Aberto à Comunidade, realizado em Setembro. Foram 
convidados vários moradores e entidades relevantes tais como Juntas de Freguesia locais e de S. 
Francisco Xavier, Cruz Vermelha Portuguesa, Centro de Saúde do Lumiar, Polícia Municipal, Santa 
Casa da Misericórdia (área dos seniores), Centro Social da Musgueira (área dos seniores), Colégio 
São João de Brito, Associações de Moradores e Desportivas locais, entre outras. Ao longo deste dia 
participaram cerca de 130 pessoas, das quais 45 foram transportadas no transporte solidário. 
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2.1.2. Enter's – TIC 

 
Esta actividade teve início em Setembro de 2011 e 
tem como objectivo promover formação TIC 
(Tecnologias de informação e comunicação). 
Foram realizados dois cursos de introdução à 
informática que decorreram duas vezes por 
semana em períodos horários distintos (laboral e 
pós-laboral). 
Resultante de uma parceria com o Barclays Bank, 
no âmbito da sua responsabilidade social, ambos 
os cursos foram dinamizados por colaboradores 
voluntários do Banco. Participaram nos cursos 40 

associados, na sua grande maioria seniores, e 20 formadores voluntários do Barclays Bank. Dois 
formadores do K'Cidade foram ainda orientando e fornecendo suporte técnico aos voluntários 
durante toda a formação. 
A maioria dos seniores participantes na formação nunca tinha manuseado um computador. A 
maioria percepcionava a informática como uma actividade de difícil apreensão. No entanto, no final 
da formação foi possível aferir a variada utilização das TIC pelos seniores e a motivação crescente 
dos mesmos pelas novas tecnologias. Actualmente, muitos dos seniores comunicam-se por e-mail, 
Facebook e Skype, realizam pesquisas nos motores de busca (por ex. sobre as suas terras-natais, 
artesanato, fazem leitura de jornais, ouvem música, realizam jogos, etc.). Através desta acção, foi 
ainda possível verificar como os formandos criaram e estreitaram laços de amizade e vizinhança 
entre si. 
No final dos cursos realizou-se ainda uma cerimónia com lanche-convívio de entrega dos 
certificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De salientar ainda que em horário não coincidente com os cursos de informática, realizaram-se 
acessos digitais livres para os seniores. Resultante de uma parceria com o Colégio S. João de Brito, 
3 jovens voluntários, durante 2 horas, uma vez por semana, prestaram apoio nas TIC através do 
apoio aos programas de escrita, internet, e-mail, jogos, etc. 
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2.1.3. Artesanato 
 
O ateliê de artesanato teve início em 
Outubro de 2011 e tem como objectivo a 
troca e partilha de conhecimentos na área 
do artesanato e o convívio/criação de laços 
de amizade e vizinhança. 
Este ateliê denominado por “Artesãs de 
Sonho” funcionou uma vez por semana e 
contou com a participação de 12 seniores, 
muito activas e com um espírito de partilha 
e união muito forte. 
O grupo de seniores envolvidos nesta 
actividade teve a oportunidade de 
desenvolver a sua criatividade, espírito inovador e motivação. Os objectos criados partiram da 
experiência de cada um e das suas potencialidades individuais. Paralelamente, também a própria 
comunidade se mobilizou e doou materiais de artesanato à Colectividade, possibilitando a 
reconstrução de novos materiais e a venda dos mesmos. 
 
Este grupo participou ainda em duas feiras de artesanato em Novembro e Dezembro, num 
condomínio local. Estas feiras, organizadas por um grupo de artesãs da Alta de Lisboa, 
possibilitaram às Artesãs de Sonho, divulgar e expor os seus primeiros produtos de artesanato. A 
participação nestas feiras possibilitou também conhecer outras artesãs e tomar contacto com novas 
técnicas de artesanato. O grupo Artesãs de Sonho foi convidado e fará parte da organização da Feira 
de Artesanato da Alta de Lisboa a partir de 2012. 
 
As Artesãs de Sonho criaram ainda uma vitrine na AMBC que permitiu a exposição e venda de 
alguns produtos de artesanato na Colectividade. 
 
 
2.1.4. Rede de voluntários/Encontros intergeracionais 
 
Esta acção visa a criação e implementação de uma rede de voluntários de apoio aos seniores, com o 
objectivo de dinamizar as suas actividades. 

Foi efectuada uma ampla divulgação desta iniciativa, designadamente na Entreajuda, na Bolsa de 
Voluntariado de Lisboa, no Banco do Tempo do Lumiar, no CUPAV, no Grupo de Voluntários dos 
Voluntários da Alta de Lisboa, no Projecto Mais Voluntariado Menos Solidão, no Colégio São João 

de Brito e Barclays. 

Esta divulgação resultou na colaboração de 20 
funcionários do Barclays Bank na dinamização de 
cursos TIC, 3 jovens do Colégio São João de Brito que 
deram apoio em sessões de acesso digital e 3 
voluntários particulares que deram apoio em diversas 
actividades. 

De salientar a participação activa dos dirigentes da 
AMBC que são também voluntários. 
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2.2. Dimensão Desportiva, Saúde e Bem-Estar 
 
2.2.1. Ginástica 

Relativamente às aulas de Ginástica geriátrica, estas iniciaram-se em Outubro de 2011 com o 
objectivo de promover o bem-estar físico e psicológico dos seniores, potenciando a sua saúde e 
propiciando momentos de interacção e convívio. 

As aulas funcionaram nas instalações da AMBC e foram leccionadas por um professor de ginástica 
muito experiente que adapta todos os exercícios às condições físicas dos seniores ao nível da 
movimentação articular e muscular. Pontualmente, desenvolve também outros exercícios tais como 
o reiki, yoga e tai-chi, que estimulam e motivam os seniores potenciando a sua qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Rastreios e Palestras sobre saúde 
 
 
No âmbito da realização de rastreios clínicos, decorreram duas actividades de Rastreio à Glicémia, 
Colestrol e Tensão Arterial e um debate sobre Tensão 
Arterial, dinamizados por enfermeiras da Cruz Vermelha 
Portuguesa, em colaboração com o Centro de Saúde do 
Lumiar. Estes rastreios realizaram-se em Julho e em 
Outubro de 2011. 

A primeira acção de rastreio, em Julho, teve como 
objectivo aumentar o acesso à informação sobre a saúde 
dos seniores e prevenir situações de risco. Participaram 55 
residentes (maioritariamente do sexo feminino) do Bairro 
de Calvanas, Sete Céus, Cáritas e zonas envolventes. A 
avaliação realizada permitiu aferir que este tipo de 
iniciativas devem ser promovidas com maior regularidade e que são catalizadoras da participação 
dos seniores. Permitiu ainda detectar e encaminhar alguns seniores para as unidades de saúde mais 
próximas dado os elevados valores rastreados. 
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A segunda acção, em Outubro, inseriu-se no Dia Aberto à Comunidade que contou com a 
dinamização de vários ateliers durante todo o dia. Pretendia-se, com esta acção, divulgar o projecto 
e mobilizar/aproximar seniores de diversos bairros da Alta de Lisboa/Charneca, e levar os residentes 
no transporte solidário. Nesta iniciativa participaram 85 seniores. 
 

Importa ainda salientar que enquadrado neste dia realizou-se também uma acção de sensibilização 
sobre Hipertensão seguida de um debate, em que se esclareceram as causas e efeitos desta doença e 
formas de prevenção e intervenção da mesma. Participaram neste encontro 50 idosos que tiveram 
oportunidade de colocar questões e partilhar conhecimentos. 
 
 
 
3. Dimensão Recreativa 
 
A AMBC desenvolveu ainda diversas outras iniciativas, nomeadamente de carácter cultural e 
recreativo: 
 
Espectáculo de Acordeon 

A Direcção da AMBC sempre muito interessada 
na vertente recreativa dos seus associados 
promoveu um excelente espectáculo de 
acordeon no dia 5 de Novembro, no Salão 
Nobre, ao qual assistiram mais de uma centena 
de associados. Foi uma grande honra ter 
presente aquela que é considerada a rainha do 
acordeon, a impagável Eugénia Lima que 
presenteou a assistência com um show 
memorável, aos 83 anos de idade! Para além de 
Eugénia Lima, actuou também Tino Costa, José Cláudio, Catarina Brilha e Vítor Apolo, também 
eles, excelentes intérpretes. No final, os artistas foram fortemente ovacionados e muito acarinhados 
pelo público. Este espectáculo só foi possível devido ao empenhamento do associado Senhor 
Alberto Dâmaso que tratou de todo o processo, a quem endereçamos os nossos sinceros 
agradecimentos. 
 

 
 
 
 
Baile de São Martinho 
 
No âmbito recreativo, realizou-se também, 
pela primeira vez, após o realojamento, o 
tradicional Baile de S. Martinho, muito 
concorrido, onde não faltaram as castanhas 
assadas e a água-pé e muita animação. 
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Reveillon 

Para terminar o ano de 2011 em beleza, a 

Colectividade realizou o Reveillon de Fim-

de-Ano que também esteve muito animado, 

graças à competência do duo Casimiro e 

Madalena Ferreira que abrilhantaram a 

Festa e o jantar convívio.  

 

Bar Convívio 

Por último, destacar a grande importância da abertura do Bar/Convívio, o qual contribuiu 
decisivamente para a alteração dos hábitos diários dos associados. Numa área onde não havia locais 
de convívio e onde reside uma população envelhecida com grandes dificuldades de mobilidade, as 
pessoas viviam isoladas dentro das suas casas e raramente saíam. Com a abertura do Bar/Convívio, 
os hábitos foram alterados e é com grande satisfação que constatamos que o mesmo é o ponto de 
encontro para animadas conversas e para o fortalecimento de novas e velhas amizades. 
 
Nesse sentido, a AMBC, pode dizer-se, está a prestar um serviço importante e insubstituível na vida 
dos idosos seus associados, aos quais deu condições para conviver e para participar em actividades 
que muito contribuem para a manutenção do corpo e da mente e atenuam os graves problemas da 
solidão e do isolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                  Associação de Moradores do Bairro de Calvanas - Relatório Actividades 2011 

10 
 

 
 
 

4. Vertente Associativa 
 
4.1.Dimensão Financeira 

A AMBC, em termos dos seus próprios recursos financeiros, pode contar essencialmente com o 
produto da quotização dos associados e com algum rendimento do Bar/Convívio, receitas 
insuficientes para financiar os projectos direccionados para os seniores que está a desenvolver e aos 
quais pretende dar continuidade. Ao longo do ano, foram realizados alguns eventos com o objectivo 
de angariar fundos. 
  

Nesse sentido, a exemplo do que tem acontecido até ao momento, vai 
continuar a procurar financiamentos públicos e privados, na certeza de que 
outras empresas compreenderão a dimensão e a importância do nosso 
Projecto C3 em Movimento na área da Alta de Lisboa e nos apoiarão, tal 
como o fez o GRACE, o BIP/ZIP da CML, o BES, a Delta/Cafés, o      
Montepio-Geral, a ESSILOR, a Junta de Freg. do Lumiar e da Charneca. 

 
 
4.2. Parcerias 
 

A bem sucedida experiência da candidatura ao 
Programa BIP/ZIP patrocinado pela CML, em parceria 
com a AMBCVL e a CVP, abriu caminho para outras 
experiências do género com outros parceiros, desde que 
os projectos a desenvolver sejam uma mais-valia para a 
população e para a área geográfica da sua intervenção. 
Ao longo do ano estabelecemos parcerias com o 
Barclays Bank, com o Colégio S. João de Brito, com o 
Centro de Saúde do Lumiar e com o K’Cidade. 
Actualmente, a AMBC, para além de fazer parte do 

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), colabora também com algumas das instituições que 
o integram. 
 
4.3.Dinâmica Comunitária 
 
4.3.1. Encontro das ABL's 

Em Fevereiro, dois membros dos órgãos sociais da AMBC participaram 
no III Encontro das Associações de Base Local da Alta de Lisboa, na 
sede do Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros. 
 
Este encontro teve como objectivo a partilha de práticas/experiências e 
o convívio entre dirigentes e técnicos das associações e grupos 
informais locais. Neste encontro os temas em debate relacionaram-se 
com: a relação das associações com o sector público e privado; as 
associações como espaços de participação individual e colectiva; os 
motivos que mobilizam os cidadãos a participar nas associações e 
actividades comunitárias; e a sociedade civil como resposta aos 
problemas sociais actuais. 
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4.3.2. Participação no Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 
 
De forma a contribuir para a reflexão e 
intervenção integrada do território da Alta 
de Lisboa, a AMBC participou, durante o 
ano de 2011, regularmente (uma vez por 
mês) nas reuniões do Fórum Geral do 
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 
(GCAL). 
 
Em Fevereiro de 2011, a AMBC participou 
ainda num encontro de diagnóstico sobre o 
projecto Policiamento Comunitário 
promovido pelo Grupo da Segurança do 
GCAL. A AMBC contribuiu na 

identificação dos principais problemas do Bairro de Calvanas, Sete Céus e Cáritas, das principais 
zonas a ser alvo de intervenção, e na sugestão de pistas de actuação e inserção dos agentes da 
Polícia Municipal no Bairro. 
 
 
4.3.3. Participação no diagnóstico do CLDS da Alta de Lisboa/Charneca 

De forma a contribuir para a reflexão das principais necessidades do território, em Junho, a AMBC 
participou neste encontro em conjunto com vários parceiros locais. A AMBC afirmou a necessidade 
de reforçar a intervenção junto dos seniores uma vez que considera ser uma área de intervenção 
prioritária. 
 
 
4.3.4. Participação em Actividades Comunitárias 

A AMBC participou também em algumas iniciativas comunitárias locais, designadamente: 

 - O Meu Bairro é a minha Cara: Esta acção, realizada pelo Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, 
teve como objectivo a sensibilização da comunidade para a limpeza e manutenção do Bairro. Neste 
sentido, a AMBC e o grupo promotor da iniciativa mobilizaram cerca de 15 dirigentes, comunidade 
e parceiros para participar nesta acção no Bairro de Calvanas. 
 
 - Eco-Natal: O Eco-Natal foi um concurso realizado pela Associação de Moradores do Bairro da 
Cruz Vermelha do Lumiar com o objectivo de 
incentivar a reutilização de materiais como forma de 
valorizar as políticas ambientais e sensibilizar a 
comunidade para a importância da reciclagem. Assim, 
a AMBC foi um dos elementos convidados para júri 
dos Pais-Natal reciclados, criados pelas organizações 
(Escolas, ATL, Grupos informais, Centros de dia, 
etc.). Foi uma participação positiva também na 
medida em que contribuiu para o estreitamento das 
relações de parceria e convívio com a comunidade e 
instituições. 
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4.3.5. Apresentações públicas do Projecto C3 em Movimento 
 

- Dia Aberto à comunidade, organizado pelas 
entidades promotoras do projecto, onde 
estiveram presentes vários moradores e 
parceiros (Juntas de Freguesia locais e de S. 
Francisco Xavier, Cruz Vermelha Portuguesa, 
Centro de Saúde, Polícia Municipal, Santa 
Casa da Misericórdia e Centro Social da 
Musgueira - área dos seniores, Colégio São 
João de Brito, Associações de Moradores e 
Desportivas locais, entre outras); 

- Fórum sobre Voluntariado do Grupo Interinstitucional de Apoio a Idosos no Auditório Orlando 
Ribeiro em Telheiras; 

- Congresso Internacional de Animação Sociocultural organizado pela APDASC em Oliveira de 
Azeméis. 
 
A participação nestas iniciativas contribuiu para a criação de uma maior visibilidade das 
organizações promotoras do projecto e, em especial, a AMBC pelo trabalho que desenvolve em prol 
dos seus associados e população em geral. 
 

5. Comunicação e Divulgação 

Para melhorar a comunicação com os associados e comunidade 
em geral, a AMBC criou e actualizou os seus canais de 
comunicação. Em 2011, apostou na divulgação de notícias no seu 
site (calvanas.wordpress.com), criou um panfleto informativo 
sobre as principais actividades a desenvolver e encetou esforços 
com uma empresa de comunicação (Terra Design) para optimizar 
a sua imagem/grafismo (logótipo, estacionário, cartazes, etc.). 

  
 
6. Recursos Humanos 

Em termos de recursos humanos, a AMBC para além da colaboração regular dos Órgãos Sociais, 
contou também com a participação voluntariosa de outros associados. A Colectividade partilhou 
ainda quatro recursos humanos com a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha e a 
Cruz Vermelha Portuguesa, designadamente o Coordenador do Projecto C3 em Movimento, o 
Animador do Projecto e dois motoristas do Transporte Solidário. 
Durante 1 mês, a Colectividade recebeu um estagiário do curso de Secretariado do Citeforma. 
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Resumo dos Resultados: 
 

 Nº Envolvidos/ Principais 
resultados 

Parceiros 

Transporte Solidário -80 Inscritos 
-30 Utilizadores regulares 

Associação Moradores 
Bairro Cruz Vermelha 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Junta de Freguesia S. 
Francisco Xavier 
KCIDADE 

Enter's - TIC -45 Formandos 
-20 Formadores colaboradores do 
Barclays Bank 
-3 Jovens colégio S. João de Brito 
 

Barclays Bank 
Colégio São João de Brito 
Associação Moradores 
Bairro Cruz Vermelha 
KCIDADE 

Artesanato -12 Artesãs seniores 
-Participação em 2 feiras de artesanato 
–Vitrine para Exposição/venda de 
artesanato na AMBC 

Associação Moradores 
Bairro Cruz Vermelha 
KCIDADE 

Rede de Voluntários -20 Formadores colaboradores do 
Barclays Bank 
-3 Jovens colégio S. João de Brito 

 
Barclays Bank 
Colégio São João de Brito 
Associação Moradores 
Bairro Cruz Vermelha 
KCIDADE 

Ginástica -40 Seniores frequentam acções de 
ginástica geriátrica 
-1 Professor senior 

Associação Moradores 
Bairro Cruz Vermelha 
KCIDADE 

Rastreios e Palestras de 
Saúde 

-140 Participações nos rastreios 
-4 Enfermeiros 

Cruz Vermelha Portuguesa 
Centro de Saúde do Lumiar 
KCIDADE 

Espectáculo de Acordeon -1 Espectáculo de acordeon realizado 
para angariação de fundos 
-110 seniores envolvidos 
 

 Voluntários acordeonistas  

São Martinho -1 Jantar convívio 
- 64 seniores envolvidos 
 

 

Reveillon -1 Jantar e baile realizado 
-70 seniores envolvidos 
 

 

O Meu Bairro é a Minha 
Cara 

-1 Acção de limpeza 
-15 Moradores/parceiros envolvidos 

Grupo Comunitário Alta de 
Lisboa 
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II. Contas 
 
- receitas, despesas e saldo final 
 
As receitas do ano 2011 totalizaram um valor de 31.413,58 € ao qual é somada a importância de 
18.753,56 € que transita de 2010, totalizando um valor de 50.157,14 €. 
 
Os maiores contributos para as receitas de 2011 provieram do financiamento do Projecto C*3 em 
Movimento (33,7%), donativos financeiros de empresas (20,7%), seguido da renda do bar convívio 
(16,8%) e das quotas dos associados (14,2%). 
 
As despesas de 2011 totalizaram um valor de 50.341,89 € e as rubricas que mais dinheiro 
absorveram foram: obras (36,2%), Projecto C*3 (21%), Bar/Convívio (14,5%) e equipamentos 
diversos (8,7%). 
 
Em 31 de Dezembro de 2011, verificou-se que havia uma pequena diferença entre o deve e o haver, 
tendo sido apurado um saldo negativo de 164,75 euros, o qual transitou para o ano de 2012 
 


