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Introdução 

 

Apesar da crise profunda em que vive o País, a Colectividade soube ultrapassar as suas dificuldades 

e dar continuidade às actividades que se tinham iniciado em 2011, nomeadamente, aulas de 

informática, inglês, ginástica, artesanato, pintura e reciclagem, tendo-se criado uma nova 

actividade, o Cicloturismo. 

 

Para além disso e para benefício e entretenimento dos associados, criou-se um espaço para os 

designados “Jogos de Salão”, xadrês, damas, dominó, dados, sueca, etc. e instalou-se uma mesa de 

Snooker na sala de reuniões, em metade do espaço, ficando a sala a desempenhar as duas funções, 

uma vez que o horário em que se realizam as reuniões não coincide com o horário de jogar. 

 

Por outro lado, a parceria existente entre a Colectividade, a Associação de Moradores do Bairro da 

Cruz Vermelha do Lumiar e a Cruz Vermelha Portuguesa, foi de novo bafejada com a aprovação da 

candidatura do seu Projecto “C3 em Movimento – (Re) Criar Redes de Solidariedade na 

Comunidade” ao Programa BIP/ZIP, patrocinado pela Câmara Municipal de Lisboa, o qual 

contempla o transporte solidário, a rede de voluntariado e actividades como o artesanato, ginástica, 

formação TIC, teleassistência, rastreios e acções de sensibilização na área da saúde, permitindo dar 

continuidade a todas as suas actividades em 2012/2013. Chegados a 31 de Março de 2013, logo se 

verá se existem condições que garantam o financiamento e a continuidade do Projecto. 

 

Ainda em 2012, fruto da enorme vontade, dedicação e capacidade de realização da Direcção, foi 

possível tornar o Bar Convívio 

mais acolhedor, colocando uma 

faixa verde em acrílico em toda a 

extensão da parede exterior e fazer 

a separação entre o salão do Bar 

Convívio e o espaço destinado aos 

jogos de salão, colocando uma 

estrutura em cantoneira e vidro com 

a altura de 1,70 metros; para além 

disso, foi objecto de nova pintura.  
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A sala de reuniões também foi pintada e dotada de uma porta de vidro no início do corredor que dá 

acesso aos gabinetes e ao Salão de Festas. Por sua vez, o Salão de Festas foi dotado com janelas e 

apetrechado com  instalação sonora, tendo sido adquirida uma aparelhagem. Para além disso, foram 

colocadas prateleiras na despensa do Bar Convívio e no armazém fronteiro ao salão de festas, bem 

como estantes em metal, no sentido de proporcionar um melhor aproveitamento do espaço e uma 

maior capacidade de arrumação. 

 

Como realizações de carácter recreativo e cultural, a Colectividade realizou o Baile de Carnaval, a 

comemoração do 29º aniversário, os tradicionais arraiais dos Santos Populares, Santo António, São 

João e São Pedro, o Baile de São Martinho e o 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. 
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OBRAS 
 
 

 Remodelação do Salão Bar Convívio 

 
 

 

Depois das importantes obras 

realizadas na Sede, no último 

trimestre de 2010 com a 

providencial contribuição do 

GRACE, através do seu 

programa GIRO 2010 e depois 

em 2011, com a realização da 2ª 

fase das obras, as quais 

incidiram sobretudo no Salão de 

Festas, devido à necessidade de 

acolher as actividades do 

Projecto C3 em Movimento, entretanto aprovado pela Câmara, no âmbito do Programa BIP/ZIP, foi 

possível em Agosto de 2012, fazer melhorias significativas no Salão Bar Convívio, na Sala de 

Runiões e no Salão de Festas, ao nível de pintura, colocação de equipamentos, decoração e 

ornamentação. 
 

O Bar Convívio, para além da pintura geral, beneficiou da colocação de um painel em acrílico 

verde, em toda a extenção da parede exterior, tornando o salão mais simpático e acolhedor. Para 

além disso, o painel serve também como expositor e placard de informação.  

Se até então o Salão Bar Convívio já era apreciado pelos associados, com estas melhorias, tornou-

se ainda mais agradável e é o seu ponto de encontro preferido. 

Também a sala de 

reuniões foi pintada e 

beneficiou da colocação 

de uma portaria em vidro, 

no corredor de acesso ao 

Salão de Festas. 

O Salão de Festas foi 

equipado com instalação 

sonora e adquirida uma 

aparelhagem; foi também 

dotado das respectivas 

janelas à prova de ruído, 

para evitar que haja 

interferências nas 

diferentes actividades que 

ali se realizam. 
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Projecto C3 em Movimento – (Re) Criar Redes de Solidariedade na Comunidade 

 

 

O Projecto C3 em Movimento transitou de 2011 para 2012 

e devia terminar em 31 de Março. Porém, a recandidatura 

feita em 2012 mereceu a aprovação do Programa BIP ZIP 

da CML e, por isso mesmo, o Projecto continuou para além 

dessa data, tendo desenvolvido com sucesso, as actividades 

que fazem parte do Projecto: Transporte Solidário, TIC, 

ginástica, artesanato, pintura, rastreios e acções de sensibilização, na área da 

saúde. 
 

 

DIMENSÃO SOCIAL 
 

 Transporte Solidário (TS) 

 

Esta acção iniciou-se em Setembro 2011, 

manteve-se ininterrupta durante todo o ano de 

2012 e tem continuidade assegurada até 31 de 

Março de 2013. O TS tem sido uma mais valia, 

numa área onde foram suprimidas muitas 

carreiras  dos transportes públicos, agravando 

seriamente a mobilidade dos seniores, em 

especial os mais carenciados, física e 

economicamente.  

As três entidades parceiras no Projecto, estão a envidar esforços para assegurar a sustentabilidade 

do TS para além do prazo estabelecido, 31 de Março de 2013 e, nesse sentido, foram solicitadas 

reuniões com os Presidentes das Juntas de Freguesia que beneficiam do serviço do TS: Charneca, 

Ameixoeira e Lumiar. 

Os promotores do Projecto têm consciência da importância do TS na vida de muitos idosos, já que é 

a única forma de poderem deslocar-se com segurança e tratar dos seus problemas, beneficiando 

ainda da ajuda de um animador cultural. O transporte solidário funciona de segunda a sexta-feira, 

em horário laboral e conta com a colaboração de dois motoristas e um animador cultural. 

Embora haja mais de uma centena de inscrições, servem-se regularmente do TS meia centena de 

seniores, que o utilizam sobretudo para se deslocarem ao Hospital, ao Centro de Saúde, à Farmácia, 

ao Banco, às Finanças, visitar amigos e familiares e nas deslocações para participarem nas 

actividades das Associações parceiras.  
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Ao longo do ano de 2012 procurou-se fazer a divulgação do Transporte Solidário junto dos 

parceiros e outras organizações da área, destacando-se a apresentação na 6ª Sessão Pública Anual do 

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), que decorreu no auditório do Colégio S. João de 

Brito no dia 05.07.2012.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Enter's – TIC 

 

 

 

Em 2012, a formação TIC (Tecnologias 

de Informação e Comunicação) teve 

continuidade, graças à prestimosa 

colaboração da associada Dª Quitéria 

Oliveira e também da estagiária Kristel 

Gomes e da animadora cultural do 

Projecto C3, Ana Cristina. De salientar 

que entre Fevereiro e Junho de 2012, em 

parceria  com o Barclays Bank, 

contámos com a prestimosa colaboração 

de cerca de uma dezena de funcionários em regime de voluntariado que asseguraram o 

funcionamento das aulas de informática que decorreram duas vezes por semana em períodos 

horários distintos (laboral e pós-laboral). 
 

Participaram nos cursos 35 associados, na sua grande maioria seniores, sendo importante salientar 

que entre Fevereiro e Junho, dois formadores do K’Cidade foram orientando e fornecendo suporte 

técnico aos voluntários durante toda a formação. 

Em 2012, os seniores que tinham tido o primeiro contacto com o computador no ano anterior, 

puderam evoluir consideravelmente e tornar-se autónomos no manuseamento do e-mail, facebook, 

Skype e pesquizar nos motores de busca, aproveitando também as aulas para tirar todas as dúvidas 

com que se iam deparando no dia-a-dia. 
 

A maioria dos seniores percepcionava a informática como uma actividade de muito difícil 

apreensão e nalguns casos, foi mesmo muito difícil convencê-los a participar. Em face dos 

resultados alcançados, foi muito gratificante verificar a satisfação das pessoas por terem conseguido  
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alcançar objectivos que os próprios não acreditavam. Perante o sucesso alcançado, verificamos que  

os nossos seniores renasceram e as suas vidas mudaram. A partir do momento em que os seniores 

passaram a comunicar com os familiares e amigos através do e-mail, facebook ou skype, o 

isolomento e a solidão foram profundamente aliviadas, porque sabem que  têm ao seu lado o 

computador, sempre disponível, o qual funciona como um companheiro e elo de ligação entre 

familiares e amigos. O computador funciona também como parceiro nos mais variados 

entretenimentos, já que lhes faculta o acesso a uma enorme variedade de jogos, aos jornais e 

revistas e a uma imensidão de coisas que todos os dias vão descobrindo. 
 

Enquanto houver interessados, a Direcção envidará todos os esforços para que a informática 

continue a fazer parte das actividades da Colectividade, em face dos resultados alcançados e da  

importancia que a mesma tem tido na vida dos seniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 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 “Mãos 

Engenhosas” funcionou uma vez por 

semana e contou com a participação 

de duas dezenas seniores, muito 

activas e com um espírito de partilha e 

união muito forte. 
 

O grupo de seniores envolvidas nesta actividade teve a oportunidade de desenvolver a sua 

criatividade, espírito inovador e motivação. Os objectos criados partiram da experiência de cada 

uma e das suas potencialidades individuais.  
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Este grupo participou em várias feiras de artesanato ao longo do ano, no próprio espaço da AMBC,  

na Quinta das Conchas e dos Lilazes, no Condomínio Jardins de São Bartolomeu e na Associação 

Asas, no refeitório dos funcionários da TAP/ANA, esta última, nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de Dezembro, 

por sinal a melhor de todas, em termos de venda de artesanato. 
 

 

As feiras, para além do objectivo principal que é a venda de artesanato, proporcionam também o 

conhecimento e o convívio com outras artesãs bem como a partilha de experiências e 

conhecimentos. 
 

Para além das Feiras, o grupo “Mãos Engenhosas”, tem permanentemente uma vitrine de exposição 

dos seus produtos no Salão Bar Convívio da Colectividade, para venda, aceitando também 

encomendas no caso de haver peças de artesanato esgotadas. 
 

Ao longo do ano foram realizados alguns workshops de artesanato, os quais proporcionaram ao 

grupo “Mãos Engenhosas”, a possibilidade de aprender novas técnicas e executar uma maior 

diversidade de peças de artesanato. 

 

 

 

 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. 
 

No âmbito desta acção, a AMBC beneficia da colaboração de duas voluntárias nas actividades TIC, 

Pintura e artesanato e na vertente intergeracional, cerca de 30 seniores da AMBC estão a trocar 

correspondência com a Turma de jovens do 6º B do Colégio São João de Brito. Esta iniciativa tem 

como objectivo aproximar jovens e idosos através da troca de cartas escritas à mão, em que cada um 

vai descrever como é o seu dia-a-dia mas também contar um pouco da sua história de vida. 

Esta iniciativa culminará com um encontro/convívio entre jovens e idosos, provavelmente, se não 

houver nada em contrário, no dia 15 de Março de 2013, entre as 14,30 e as 16,30 horas, do qual 

constará um concurso de anedotas e adivinhas, aberto a todos os participantes, terminando o 

convívio com um lanche para todos. 

Esta ideia foi sugerida pelo Colégio São João de Brito, através de Joana Gomes e a AMBC aderiu 

imediatamente porque considera muito importante a aproximação entre jovens e idosos, para um 

maior conhecimento do seu estatuto e do seu valor na sociedade e, de certa forma, ajudar a mudar o 

conceito incorrecto que uma parte dos jovens têm dos idosos. 
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DIMENSÃO DESPORTIVA, SAÚDE E BEM-ESTAR 
 

 Ginástica 

Em 2012 continuámos com as aulas de 

Ginástica geriátrica, sempre 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 continuaram a ser 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. 

O Prof. Artur Monteiro goza da estima e consideração de todos os seniores que frequentam as suas 

aulas de ginástica e, por sua vez, o Professor também tem uma especial simpatia pelos seus 

praticantes, pela Colectividade e pelos seus dirigentes. Nesse sentido, enquanto o Prof. tiver 

disponibilidade e interessados, pela parte da Direcção, continuará ao serviço da Colectividade e dos 

seus associados. 

 

 Cicloturismo 
 

 

No início de 2012, a pedido de um grupo de associados, a Direcção da AMBC deliberou apovar a 

criação de um grupo de cicloturismo, uma modalidade que privilegia os passeios de bicicleta. 
 

Ao longo do ano de 2012, o Grupo participou em várias provas de cicloturismo, dentro e fora de 

Lisboa e todos os elementos foram unânimes em considerar que gostaram muito da experiência e 

que vão continuar. 
 

O Grupo começou com quatro elementos mas durante o ano de 2013 há boas perspectivas para que 

este número aumente significativamente.  
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 Rastreios e Palestras sobre saúde 
 

 

A exemplo do que aconteceu no ano anterior, em 2012 realizaram-

se mais três rastreios na Colectividade, à glicémia, colesterol e 

tensão arterial. Em 28.03.2012 foi também realizada uma Acção de 

Sensibilização de Prevenção de Quedas. Tanto esta acção como os 

rastreios, foram muito concorridos, tendo participado, em média, 

cerca de 60 pessoas. 
 

Estas acções decorreram no âmbito do Projecto C3 em Movimento 

de que a AMBC é parceira e foram dinamizadas por enfermeiras da 

Cruz Vermelha Portuguesa, cuja Instituição também é parceira no 

Projecto C3, juntamente com a Associação de Moradores do Bairro 

da Cruz Vermelha do Lumiar. 

Estas acções têm como objectivo aumentar o acesso à informação 

sobre a saúde dos seniores e prevenir situações de risco.  

A avaliação realizada permitiu constatar que estas iniciativas devem 

ser promovidas com maior regularidade, já que as mesmas motivam 

uma forte adesão dos seniores. Tais acções permitiram ainda detectar e encaminhar alguns seniores 

para as unidades de saúde mais próximas dado os elevados valores rastreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIMENSÃO RECREATIVA 
 

A AMBC desenvolveu ainda diversas outras iniciativas de carácter cultural e recreativo: 
 

 

 Baile de Carnaval 

 

O Baile de Carnaval voltou a fazer parte do programa 

recreativo anual da Colectividade, depois de alguns 

anos de interregno devido às consequências do 

Processo de Realojamento. No antigo Bairro, o Baile 

de Carnaval obrigava os participantes a fantasiarem-

se a rigor e havia concursos e prémios para os 

melhores. Neste Baile, os participantes, eram apenas 

obrigados a integrar na vestimenta um único adereço. 

Mesmo assim, apareceram alguns personagens bem fantasiados e toda a gente se divertiu imenso. 
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 Festa de Aniversário 
 

No dia 22 de Junho, teve lugar a Festa 

Comemorativa do 29º Aniversário da AMBC, uma 

cerimónia simples que decorreu no Salão de Festas, 

muito bem organizada e de cujo programa fazia 

parte: 

15 horas, recepção aos convidados; 15,45, 

apresentação; 16,00, intervenção do Senhor 

Presidente da Direcção; 16,15, intervenção dos 

convidados e associados; 16,30, atribuição de 

lembranças aos convidados que de alguma forma 

colaboraram com a Colectividade; 17,00, beberete; 17,30, parabéns e partilha do bolo de 

aniversário. 
 

Aproveitando o facto de estarem presentes cerca de 150 pessoas, entre convidados, dirigentes e 

associados, foram também entregues medalhas comemorativas ao Barclays Bank, pelo contributo~ 

dos seus voluntários na formação TIC; ao K’Cidade, pelo apoio prestado à Colectividade em 

diversas áreas; às Juntas de Freguesia da Charneca e Lumiar, pelos subsídios atribuídos e ainda a 

Margarida Haderer, Quitéria Oliveira e Ismael Alves, pela sua voluntariosa colaboração nas aulas de 

inglês, na formação TIC e na pintura e nas aulas de ginástica, respectivamente. 
 

Foram também entregues os certificados do curso de socorrismo ministrado pela Cruz Vermelha 

Portuguesa, no âmbito do Projecto C3 em Movimento a 10 associados da AMBC. 
 

Na cerimónia comemorativa do 29º aniversário, estiveram representadas a grande maioria das 

instituições da Alta de Lisboa e, desta vez, nem a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da 

Charneca faltou, a qual na sua extensa intervenção, para além de falar dos problemas da freguesia, 

das coisas que fez e do que não fez e gostava de ter feito, teve também palavras muito elogiosas 

para o trabalho realizado na Colectividade que confessou, não conhecia muito bem. Aproveitou 

também a oportunidade para esclarecer que não esteve presente no aniversário em 2011 pelo facto 

de ter feito confusão com a data e que pelo facto pedia desculpa. 
 

Em nome do K’ Cidade falou a sua Directora Sandra Almeida que também elogiou o excelente 

trabalho realizado pela AMBC, destacando o importante papel desempenhado pelo seu Presidente 

da Direcção a quem reconheceu qualidades altruísticas excepcionais. A finalizar, como que a 

representar os dirigentes das colectividades da Alta presentes, falou José Henriques, um velho 

conhecido, presidente do Clube de Atletismo das Galinheiras (CAG) que fez questão de dar os 

parabéns pela passagem do 29º aniversário e fazer entrega de um troféu alusivo ao aniversário. 
 

De seguida foram oferecidas lembranças a 

todos os convidados. Às Senhoras, o Grupo 

de Artesanato “Mãos Engenhosas” fez 

entrega de uma engraçadíssima “Boneca 

Lápis” e aos cavalheiros foi distribuído um 

Porta-Chaves com o logotipo da 

Colectividade. As bonecas e os porta-

chaves foram produzidos pelas Senhoras 

do Grupo de Artesanato “Mãos 

Engenhosas” e pela reacção dos 

convidados, pudemos verificar que 

gostaram da surpresa.  
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Depois de cumprido quase todo o programa, deu-se início ao beberete, bem servido de sanduiches, 

doces e salgados, bem como de sumos diversos e as pessoas puderam comer e confraternizar 

animadamente. Cerca das 17,30, verificando-se que alguns convidados se preparavam para sair, 

pediu-se o silêncio de todos para cantar os “parabéns a você” e finalmente, procedeu-se à partilha e 

distribuição do bolo e à abertura de algumas garrafas de champagne. 
 

Estava terminada a comemoração do 29º aniversário da Colectividade e com motivos de enorme 

satisfação, não só pela forma digna como decorreu a cerimónia mas sobretudo pelo muito que foi 

realizado em prol da Colectividade no último ano. 

 
 
 

 

 Santos Populares 

 
Outra tradição que foi reatada em 2012 com sucesso, foram 

os arraiais dos Santos Populares. Houve arraiais de 12 para 

13, 23 para 24 e 29 para 30 de Junho. Os arraiais foram 

abrilhantados pelos conjuntos musicais Vasco Lopes e José 

Mourinho e durante os arraiais não faltou a sardinha assada 

e todos os petiscos que normalmente se encontram neste 

tipo de arraiais. Funcionou também a quermesse, onde as 

rifas tiveram grande procura. Os jogos instalados, 

nomeadamente o jogo das setas, não tiveram grande adesão. 

Talvez por ser o primeiro ano, depois de um periodo longo de interrupção, a adesão não foi a 

esperada. A Direcção previa uma maior participação dos associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Grande Tarde Fadista 

 
No dia 14 de Outubro, realizou-se no Salão de 

Festas da AMBC uma “Grande Tarde Fadista”, 

organizada pelo excelente fadista e amigo de 

longa data, Américo de Sousa que trouxe 

consigo uma equipa fadista composta por 

Anabela Silva, João Teixeira, Ana  Rita  Lopes,  

Jaime  Alves,   Ermelinda  Duarte,  
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Leandro Belo e António Roque, acompanhados à viola e à guitara por Vitor Pereira e David Ribeiro. 
 

O espectáculo decorreu entre as 17,30 e as 21,30 horas e foi do total agrado dos associados que não 

regatearam aos fadistas, após as suas actuações, calorosos aplausos. 

Ao longo do ano de 2012, estavam previstos mais espectáculos fadistas mas a fraca adesão dos 

associados impediu a sua realização. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Baile de São Martinho 

 

Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se o tradicional Baile de S. Martinho, por sinal bem 

animado, onde não faltaram as castanhas assadas, a sangria e a água-pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reveillon de Fim-de-Ano 

 

 A Colectividade realizou o tradicional Reveillon de 

Fim-de-Ano que também esteve muito animado, 

embora este ano não tenha sido contratado nenhum 

conjunto musical devido à inscrição tardia dos 

associados, já que no final do prazo dado pela 

Direcção, havia apenas 4 mesas reservadas. Tudo se 

resolveu porque a aparelhagem da Colectividade e uns quantos CDs de boa música funcionaram na 

perfeição. Toda a gente se divertiu imenso e entrou muito animada no novo ano.  
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VERTENTE ASSOCIATIVA 

 

Dimensão Financeira 

 

A AMBC, em termos dos seus próprios recursos financeiros só pode contar essencialmente com o 

produto da quotização dos associados, já que o Bar/Convívio não tem correspondido às expectativas 

criadas pela Direcção. As receitas do Bar Convívio têm sido insuficientes, quase nulas, não só 

devido à crise generalisada que se vive em Lisboa e no resto do País, mas também à ausência de 

uma grande parte dos associados que praticamente nunca lá entraram. Por outro lado, os eventos 

realizados ao longo do ano com o intuito de angariar fundos também não resultaram, devido à fraca 

adesão dos associados.  

Perante este difícil quadro, a Direcção da AMBC, tem procurado financiamentos públicos e 

privados, uma tarefa cada vez mais difícil, devido ao corte generalisado de despesas que as 

empresas e as autarquias têm vindo a fazer a todos os níveis e também na área social. 

 

Em 2012, a AMBC pôde contar com o precioso contributo do 

Programa BIP/ZIP, através do financiamento ao Projecto C3 em 

Movimento, do qual a AMBC é parceira, juntamente com a Cruz 

Vermelha Portuguesa e a Associação de Moradores do Bairro da Cruz 

Vermelha do Lumiar e esse financiamento permitiu à Colectividade, 

fazer um trabalho interessante ao nível das suas actividades, nomeadamente, da Formação TIC, 

Artesanato, Pintura e Ginástica. O apoio recebido do BIP/ZIP permitiu a criação das actividades e a 

sua consolidação, podendo dizer-se que a partir de agora, elas são auto-sustentáveis. Tendo em 

conta que a AMBC não fará nova candidatura ao BIP/ZIP, é bom constatar que a Colectividade 

poderá dar continuidade às actividades criadas com o Programa e até introduzir outras.    

 
 

 Parcerias 

 

No âmbito da candidatura ao Programa BIP/ZIP do 

Projecto C3 em Movimento, a AMBC mantém a 

parceria então estabeleecida com a Cruz Vermelha 

Portuguesa e com a Associação de Moradores do 

Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar, tendo neste 

momento, ainda no âmbito desse Projecto, parcerias 

com o K’Cidade, Colégio São João de Brito, Centro 

de Saúde do Lumiar, Centro Social e Paroquial da 

Charneca e Galinheiras. 
 

Actualmente, a AMBC, para além de fazer parte do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), 

colabora com as instituições que o integram e faz parte dos corpos sociais do CLIP, fundado a 4 de 

Outubro de 2012 e cuja missão é, fortalecer de forma participada, a acção de pessoas individuais e 

colectivas que promovam o desenvolvimento local. 
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DINÂMICA COMUNITÁRIA 
 

 Festa do GIAI 

 

O GIAI (Grupo Interinstitucional de Apoio a Idosos) realizou no dia 20.06.2012, com início às 14 

horas uma festa/convívio destinada aos idosos desta área, da qual constou uma animada tarde de 

fados e um lanche. A Festa que se realizou nas instalações do Centro Social da Musgueira, reuniu 

cerca de uma centena de idosos que acompanharam 

a actuação dos diferentes fadistas com muito 

interesse e entusiasmo. 
 

Em espírito de colaboração, a AMBC ofereceu 

algumas águas para a festa e até o Presidente da 

Direcção teve ocasião de dar o seu contributo para a 

tarde fadista, interpretando dois fados: búzios e Bairro Alto. 

 

 

 

 

 Entre Nós 

 

Pondo em prática o espírito comunitário que nos anima, 

a AMBC colocou as suas instalações à disposição da 

Loja “Entre Nós”, no dia 30 de Junho, entre as 16 e as 19 

horas, para aí abrir a sua Loja Comunitária. 

 

 

 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 2012, regularmente, nas reuniões do Fórum Geral do Grupo 

Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL). 

 

Nesse sentido, tem colaborado no projecto Policiamento Comunitário promovido pelo Grupo da 

Segurança do GCAL, identificando os principais problemas do Bairro de Calvanas, Sete Céus e 

Cáritas e procurando, no terreno, dar o maior apoio aos agentes da Polícia Municipal destacados 

para o Projecto Policiamento Comunitário. 
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 IV Encontro de Associações de Base Local  
 

De forma a contribuir para a reflexão das principais necessidades do território, no dia 5 de Maio, a 

AMBC participou no IV Encontro de Associações de Base Local, cujo tema era: 

ASSOCIATIVISMO: respostas solidárias para a crise. 

 

  

Os participantes dividiram-se por quatro grupos, consoante o tema escolhido para debater. Lembrar 

os quatro temas em debate: 1 – Associativismo e a relação com a empregabilidade jovem; 2 – 

Idosos: uma mais valia para as associações e vice-versa; 3 – Crise como factor de oportunidades 

para as associações; 4 – Associações como rede de proximidade e entreajuda. A AMBC participou 

no segundo tema e reafirmou a necessidade de reforçar a intervenção junto dos seniores uma vez 

que considera ser uma área de intervenção prioritária. 

 

 1ª Assembleia-Geral da Plataforma Sociedade Civil 

Também no dia 5 de Maio e logo após a conclusão dos trabalhos do IV Encontro de Associações de 

Base Local, a AMBC esteve representada na 1ª Assembleia-Geral da Plataforma Sociedade Civil, 

com o objectivo de aprovar os seus estatutos, depois de pormenorizadamente analisados e 

discutidos. 

Estiveram presentes nesta Assembleia cerca de três dezenas de pessoas em representação de 19 

entidades. Após a aprovação, a Assembleia deliberou dar poder à Comissão Instaladora para 

proceder à legalização da Plataforma.  
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PARTICIPAÇÃO EM  ACTIVIDADES COMUNITÁRIAS 

 O meu Bairro é a minha cara -  Acção de Limpeza 

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 pessoas, entre dirigentes, comunidade local e 

parceiros para participar nesta acção no Bairro de Calvanas. Tendo actuado ao nível da limpeza dos 

passeios e das caldeiras das árvores, com a colocação de casca de pinheiro, sobretudo na Rua do  
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  “O meu Bairro é a minha cara – Dá a cara pelo Bairro” 

O Presidente da Direcção da AMBC “deu a cara” pela campanha publicitária “O Meu Bairro é a 

minha cara – dá a cara pelo Bairro” em alguns outdoors espalhados pela Alta de Lisboa, nos 

quais se apela a comportamentos cívicos e de cidadania. Este projecto foi promovido pelo Centro 

Social da Musgueira, em parceria com a Gebalis e a AVAAL.  

O Projecto tinha como objectivo a requalificação do espaço público feita pelos próprios moradores 

e, sobretudo, uma mudança de hábitos, de comportamentos e de formas de apropriação e 

relacionamento com o Bairro onde moram. Uma mudança feita pelos moradores e com os  

moradores. A cerimónia de lançamento teve lugar no dia 19 de Junho, às 18,30 horas, na Av. Carlos 

Paredes, com a presença da Vereadora Arquitecta Helena Roseta, representantes das ABLs e muitos 

moradores residentes na área 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

                                            

Para melhorar a comunicação com os associados e a comunidade 

em geral, a AMBC continuou a actualizar os seus canais de 

comunicação, nomeadamente, o seu site (calvanas.wordpress.com) 

e a sua página no Facebook.  

Sobre os contactos mantidos com a empresa de comunicação (Terra 

Design) para optimizar a sua imagem/grafismo (logótipo, 

estacionário, cartazes, etc.), não foi possível concluir o processo 

em 2012 
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 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, merecendo destaque a 

associada Dª Quitéria Oliveira que a exemplo do ano anterior, continuou a dar formação TIC em 

2012 e a dirigir as aulas de pintura. 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. 
 

Para além disso, a Colectividade está a usufruir da colaboração de uma estagiária na área da 

psicologia clínica (terapia familiar) e, nesse sentido, estamos a desenvolver esforços no sentido de 

lhe dar a oportunidade de trabalhar nessa área, ajudando pessoas a ultrapassar fases menos boas das 

suas vidas. 
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Resumo dos Resultados: 

 

DESIGNAÇÃO  RESULTADOS PARCEIROS 

 

Transporte Solidário 

-119 Inscritos 

-50 Utilizadores regulares 

AMBCVL, CVP 

Junta S. Francisco Xavier 

KCIDADE 

 

Enter's - TIC 

-25 Formandos 

-14 Formadores  

 

Barklays Bank 

AMBCVL e AMBC 

KCIDADE 

 

Artesanato 

-14 Artesãs seniores 

-5 Participações em feiras de artesanat 

-1 Vitrine para exposição/venda de 

artesanato na AMBC 

 

AMBCVL 

K’CIDADE 

Rede de Voluntários -10 Formadores -Barclays Bank 

-1 Formador associado 

-1 Estagiária 

Barclays Bank 

AMBC 

KCIDADE 

Ginástica -35 Seniores  

-1 Professor senior 

AMBC 

Cicloturismo -7 Cicloturistas 

- Participação em 8 provas 

AMBC 

 

Rastreios e Palestras 

-160 Participações nos rastreios 

-4 Enfermeiros 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Centro de Saúde do Lumiar 

KCIDADE 

 

Grande Tarde Fadista 

-1 Espectáculo fadista  

-98 seniores envolvidos 

  

8 Voluntários fadistas  

Santos Populares -3 Arraiais 

-280 associados envolvidos 

AMBC 

 

Festa de Aniversário 

-Recepção aos convidados 

-Discurso de Boas Vindas 

-Beberete 

-150 Convidados presentes 

 

AMBC 

 

São Martinho 

- Jantar convívio 

-Baile 

- 70 seniores envolvidos 

 

AMBC 

Reveillon -Jantar de fim-de-ano 

-Baile de fim-de-ano 

-101 seniores envolvidos 

 

AMBC 

O Meu Bairro é a Minha 

Cara 

-2 Acções de limpeza 

-18 Moradores/parceiros envolvidos 

Grupo Comunitário Alta de 

Lisboa 

 


