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INTRODUÇÃO 

O Plano de Actividades para 2012 foi praticamente executado, tendo até 

ultrapassado, em alguns aspectos,  as expectativas mais optimistas dos 

dirigentes da Colectividade. 

Em 2012 foi possível dar continuidade às actividades iniciadas em 2011, 

formação TIC, artesanato, pintura, ginástica geriátrica e manter em 

funcionamento o Transporte Solidário, a actividade mais importante do 

Projecto C3 em Movimento (Re) Descobrir Redes na Comunidade, em 

parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação de Moradores 

do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar, cuja candidatura foi aprovada pelo 

segundo ano consecutivo (2011/2012), pelo Programa BIP/ZIP da Câmara 

Municipal de Lisboa, tendo permitido o seu financiamento.  

De facto, o Projecto C3, revelou-se uma mais valia para a Colectividade ao 

longo de 2012, pois para além do Transporte Solidário, realizaram-se 

rastreios à glicémia, ao colesterol, à tensão arterial e acções de 

sensibilização/palestras, também na área da saúde. 

Para 2013, só podemos contar com a execução do Projecto C3, até 31 de 

Março, dado que não será fácil obter uma terceira aprovação da 

candidatura ao Programa BIP/ZIP e, nesse sentido, caso não se encontrem 

outros patrocinadores, será difícil manter o Transporte Solidário, devido 

ao seu elevado custo. 

No entanto, em 2013, a AMBC vai manter em actividade, a formação TIC, 

a ginástica geriátrica, o artesanato, a pintura e o cicloturismo, acividades 

que entraram numa fase de consolidação em que a sua sustentabilidade 

não é problemática para a Colectividade. 

De resto, em 2013, vão realizar-se todos os eventos que tiveram lugar em 

2012, nomeadamente, o Baile de Carnaval, a Excursão da Primavera, a 

Festa de Aniversário, os Arraiais dos Santos Populares, o Baile de São 

Martinho e o Reveillon de Fim-de-Ano. 
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Por último, dizer que a Direcção da AMBC, a exemplo do que tem feito, vai 

continuar a desenvolver esforços para ajudar as pessoas carenciadas a 

resolver os seus problemas, essencialmente na área da saúde e da 

alimentação. 

 

PROJECTO C3 EM MOVIMENTO 
 

 

Nome Descrição Datas 

Transporte 
Solidário 

Dado que a AMBC não vai participar numa nova 
candidatura do Projecto C3 em Movimento ao 

Programa BIP/ZIP, a parceria da AMBC termina em 
31.03.2013 

 

Até 31.03.2013 

 
 
 

Nome Descrição Datas 

 
Enter’s 

Cursos de formação e apoio às TIC  para a 
população senior com utilidade na sua vida 

quotidiana. 
 

 
Ao longo de todo 

o ano 

 
 
 

Nome Descrição Datas 

 
Artesanato 

Produção de artesanato como via de excelência 
para o convívio e, simultaneamente, para a 

geração de receitas. 
 

 
Ao longo de todo 

o ano 
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Nome Descrição Datas 

Ginástica 

Realização de actividades de manutenção do 
corpo e da mente, designadamente, de ginástica 

adaptada aos seniores. 
 

Ao longo de todo 
o ano 

 

Nome Descrição Datas 

Cicloturismo 

Para desenvolver e praticar esta modalidade, a 
colectividade precisa de adquirir um transporte 

de nove lugares. 
 

Ao longo de todo 
o ano 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

Nome Descrição Datas 

 
Noites de 

Fado 

Realização de Tardes e Noites Fadistas, tão 
apreciadas pelos associados, com a colaboração 

de artistas que actuam em casas de fado e outros. 
 

 
Ao longo de todo 

o ano 

 

Nome Descrição Datas 

Baile de 
Carnaval 

 

Realização de um baile de carnaval com 
características específicas, em que todos os 

participantes deverão estar devidamente 
fantasiados. 

 
Fevereiro 

 

Nome Descrição Datas 

 
Festa de 

Aniversário 
 

Comemoração do 30º aniversário com a 
realização do habitual almoço/convívio, destinado 

aos associados, parceiros e entidades oficiais 
representativas da Alta de Lisboa. 

 

 
 

Junho 
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Nome Descrição Datas 

Santos 
Populares 

 

Durante o mês de Junho, realizar-se-ão os arraiais 
dos Santos Populares, com boa música para 

dançar, comes & bebes, jogos diversos e 
quermesse. 

 

 
Junho 

 

 

Nome Descrição Datas 

 
Magusto 

 

Respeitando a tradição, far-se-á também o Baile 
de S. Martinho, que inclui as típicas castanhas 

assadas e a água-pé. 
 

 
Novembro 

 

 

Nome Descrição Datas 

 
 

Reveillon 
 

Na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro de 
2013, dando sequência à tradição da 

Colectividade, terá lugar a Festa de Fim-de-Ano 
que inclui jantar e muita animação. 

 

 
 

Dezembro 

 

 

Nome Descrição Datas 

Excursões Na Primavera e no Verão, essencialmente, serão 
realizadas duas excursões. 

Primavera 
Verão 
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Nome Descrição Datas 

Jogos 
Recreativos 

Com o objectivo de animar os tempos livres dos 
seniores, serão realizados ao longo do ano de 

2012, torneios de malha e chinquilho, bem como 
de xadrês, dominó, damas e sueca. 

 

Ao longo de todo 
o ano 

 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS 

 

Nome Descrição Datas 

Pintura 

Realização de aulas de pintura como via de 

excelência para o convívio, exploração da 

criatividade e, simultaneamente, para geração de 

receitas. 

 

Ao longo de todo 

o ano 

 

 

 

Nome Descrição Datas 

Memórias 

(ConVida) 

A AMBC, a exemplo do que fez em 2012, vai 

continuar a compilar a sua história, com o 

objectivo de colocá-la ao dispor dos seus 

associados e população em geral. 

 

Ao longo de todo 

o ano 
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OUTRAS ACTIVIDADES 

Nome Descrição Datas 

GCAL 

A AMBC aderiu ao GCAL (Grupo Comunitário da 

Alta de Lisboa) em Outubro de 2009 e, desde 

então, tem acompanhado e participado nas suas 

actividades, posição que vai manter. 

 

Ao longo de todo 

o ano 

 

 

Nome Descrição Datas 

 

 

CLIP 

A AMBC faz parte dos Corpos Sociais do CLIP e é a 

sua associada nº 16. Consideramos que é uma 

organização que faz falta na Alta de lisboa, já que 

pretende funcionar como um catalisador de 

energias e iniciativas que concorram para a 

missão de fortalecer de forma participada a ação 

de pessoas individuais e coletivas que promovam 

o desenvolvimento local. 

 

Ao longo de 

todo o ano 

 

Nome Descrição Datas 

Parcerias 

A AMBC quer manter um relacionamento mais 
colaborante com as Juntas de Freguesia da 

Charneca e Ameixoeira, nas quais o Bairro está 
integrado e futuramente, aprofundar essa 

colaboração com a nova freguesia de Santa Clara. 
Para além disso, está sempre disponível para 

colaborar com todas as instituições que 
apresentem projectos válidos para a Alta de 

Lisboa.  

Ao longo de todo 
o ano 
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Nome Descrição Datas 

Voluntários
/Estagiários 

Procurar angariar voluntários/estagiários que 
pretendam colaborar com a AMBC na realização 

das suas diversas tarefas. 
 

Ao longo de todo 
o ano 

 
 
 
 

Nome Descrição Datas 

Obras 

Embora a grande maioria das obras já tenham 

sido realizadas, continua a ser preciso efectuar 

algumas melhorias, nomeadamente, acabar a 

cabine de som, o sistema de ventilação no Bar 

Convívio e no Salão de Festas, colocar 

prateleiras/expositoras de vidro para os inúmeros 

troféus que estão amontoados no armazém e 

adquirir estantes para pôr a biblioteca ao serviço 

dos sócios . 

 

 

 

 

 

Ao longo de todo 

o ano 

 

 

Nome Descrição Datas 

Comunicação 

e divulgação 

Para melhorar a comunicação com os 

associados e população em geral, vamos 

continuar a actualizar o site e a página no 

Facebook. 

 

 

Ao longo de todo 

o ano 

 

 


