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Introdução 

 

Durante cerca de seis anos, a Associação de Moradores do Bairro de Calvanas 

(AMBC) esteve praticamente inactiva devido ao Processo de Realojamento e à 

consequente demolição das suas instalações sociais e desportivas.  

 

Tal inactividade teria sido evitada se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse honrado 

os compromissos assumidos com a AMBC relativamente à atribuição de uma verba a 

título de compensação pelos prejuízos resultantes da demolição e da consequente 

perda de bens e equipamentos diversos e lhe tivesse entregue, como se 

comprometeu, uma nova Sede pronta a utilizar. 

 

Estes compromissos foram assumidos durante a Presidência do Dr. Pedro Santana 

Lopes e também pelo seu sucessor Engº Carmona Rodrigues, só não tendo sido 

concretizados porque o seu Executivo caiu a meio do mandato. 

 

Depois disso, a AMBC procurou fazer valer os seus direitos e solicitar junto do Senhor 

Presidente Dr. António Costa que os compromissos anteriormente assumidos fossem 

cumpridos mas todo o esforço da Direcção da Colectividade foi em vão. Em plena 

reunião, convocada para o efeito, a Senhora Vereadora da Habitação Social Ana Sara 

Brito foi bem clara quanto à intenção da Câmara de não honrar os seus 

compromissos quando afirmou: “o actual Executivo não tem nada a ver com os 

acordos celebrados pelos nossos antecessores”.  

 

A posição assumida pelo Executivo presidido pelo Exmo Senhor Dr. António Costa foi 

injusta e incompreensível porque a AMBC possuía as melhores instalações sociais e 

desportivas, ao nível das Colectividades de Bairro sem fins lucrativos do Concelho de 

Lisboa, com uma área coberta de cerca de 800 m2, onde foram gastos mais de 

40.000 contos, não contando com a imensa mão-de-obra oferecida pelos associados. 
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Depois da posição assumida pela Câmara, a AMBC compreendeu que jamais 

conseguiria fazer obras na sua nova Sede com a ajuda da Autarquia. O Processo de 

Realojamento (PR) criou desentendimentos insanáveis com os responsáveis dos 

Departamentos que o conduziram porque, graças ao forte empenhamento da 

Direcção e em especial do seu Presidente, o mesmo se realizou tal qual como foi 

idealizado pela AMBC, não tendo a Direcção Municipal de Habitação (DMH), o 

Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional (DGSPH) e o Departamento 

de Gestão do Parque Habitacional Municipal (DGPHM) conseguido levar por diante os 

seus intentos de impedir que os associados da AMBC tomassem posse das 

habitações que haviam sido construídas exclusivamente para eles. Esta vitória da 

AMBC causou nos responsáveis daqueles Departamentos, sentimentos vingativos 

que vieram a ter efeitos muito negativos e lhe causaram imensos prejuízos. Esses 

Departamentos, procuraram por todos os meios contrariar a AMBC, fazendo tábua 

rasa dos acordos anteriormente firmados e nomeadamente do que estava estipulado 

no Protocolo celebrado em 24 de Junho de 2005, entre a AMBC, a CML e a SGAL. Os 

referidos Departamentos, atribuíram ilegalmente habitações a pessoas que não eram 

associadas (1), não viviam no Bairro de Calvanas (2), não tinham lá o seu domicílio 

fiscal (3) e possuíam casa dentro da Área Metropolitana de Lisboa (4).  

 

A falta de qualquer um destes quatro requisitos, sentenciava a exclusão do direito ao 

realojamento mas a Câmara ignorou tais normas e até se permitiu considerar 

associados, pessoas que o não eram. 

 

Por outro lado, concluiu também que não tinha capacidade económica para, por si só, 

realizar as obras necessárias, orçamentadas em cerca de 80.000 euros, para poder 

reiniciar as actividades na sua nova área de intervenção, tanto mais que a partir de 

finais de 2005, altura em que foram desactivadas as instalações em Calvanas, a 

AMBC ficou sem as suas principais fontes de receita que eram provenientes da 

exploração do Bar/Convívio, aluguer do Salão Nobre para festas de casamentos, 

baptizados, aniversários, tertúlias, eventos desportivos, culturais e recreativos, bem 

como o aluguer do recinto desportivo. 
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Não tendo assumido os encargos com as obras realizadas na nova Sede, como lhe 

competia, nem ressarcido a Colectividade pelos prejuízos económicos e materiais que 

lhe causou, a Cãmara Municipal de Lisboa lesou a AMBC em cerca de 190.000 euros, 

arruinando por completo a sua capacidade de intervenção por um período de cerca de 

seis anos. 

 

Esta actuação da CML foi censurada pelos dirigentes e associados da AMBC e 

considerada uma grave infracção aos deveres de isenção e equidade por parte da 

Autarquia, devidamente denunciada verbalmente e por escrito, já que a AMBC foi 

vítima de uma intolerável má vontade e de uma discriminação condenável, 

relativamente ao tratamento de casos idênticos de realojamento na Alta de Lisboa. 

 

Nesse sentido, a AMBC, convicta de que tinha razão a 100% e não se conformando 

com um tratamento tão penalizante e vexatório, entregou os vários assuntos em que a 

CML prevaricou e cometeu ilegalidades ao Ministério Público, para que fosse feita 

justiça. 

 

Estavam equivocados os dirigentes da AMBC ao pensarem que era possível repor a 

verdade recorrendo à justiça e aos tribunais. Logo na fase de inquérito, foi 

extremamente difícil resistir às pressões exercidas pelos inquiridores para 

arquivamento do processo e só a coragem e a determinação do Presidente da 

Direcção impediu que tal acontecesse, fazendo constantemente referência às provas 

inequívocas que constavam do processo  e que eram sistematicamente ignoradas. 

 

Mas foi depois durante as alegações finais que ocorreu o maior achincalhamento da 

AMBC, dirigentes e associados. Nenhum dirigente da Colectividade foi aceite pelo juiz 

para testemunhar mas aceitou da parte da CML todas as funcionárias dos 

Departamentos implicadas nas irregularidades cometidas. Estas e as advogadas 

puderam repetir todas as inverdades que já haviam afirmado na fase de inquérito e 

falar durante o tempo que quiseram sem que o juiz interviesse. Pelo contrário, a 

advogada da AMBC era constantemente repreendida e aconselhada a referir-se  
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apenas à matéria de facto. Mais: quando a advogada solicitou a acareação entre a 

esposa de uma das pessoas a quem foi atribuída uma habitação ilegalmente pela 

Câmara e uma funcionária do Departamento Jurídico da Câmara, para confirmar as 

falcatruas do marido, o juiz determinou que tal pedido não fazia sentido e multou a 

advogada da AMBC em 3 unidades de conta. O juiz adoptou o mesmo procedimento 

relativamente aos depoimentos dos associados, tentando baralhá-los e, de certa 

forma, forjar contradições. 

 

Perante tal actuação, o Presidente da Direcção que se encontrava na sala, não 

resistiu a tamanha provação e sentiu-se terrivelmente mal disposto, vindo a cair no 

corredor, logo que saiu a porta da sala de audiências, tendo sido assistido pelo INEM. 

 

A partir deste episódio, os dirigentes da Associação concluíram que não havia 

qualquer possibilidade de fazer justiça, não se justificando dar continuidade aos 

processos  e, consequentemente, ao pagamento de mais honorários aos advogados, 

motivo pelo qual lhes solicitou que apresentassem ao juiz um pedido de escusa na 

defesa dos vários processos da AMBC contra a CML. 

 

Mais tarde, o tribunal informou a AMBC do referido pedido de escusa e solicitou a 

indicação de novo advogado, pedido a que a AMBC nunca respondeu. Recentemente, 

a AMBC recebeu uma notificação informando que lhe iriam ser imputadas as custas 

dos processos e, provavelmente, se isso acontecer, a ordem não será acatada, 

porque é tremendamente cruel e injusta, sujeitando-se o Presidente da Direcção às 

consequências de tal desobediência. 

 

Embora a Direcção da AMBC tenha feito inúmeras diligências para conseguir junto 

das entidades oficiais os apoios necessários para realizar as obras na Sede, a 

verdade é que o seu esforço se revelou infrutífero. 

 

Só em Julho de 2010, mercê de uma casual troca de impressões do Presidente da 

Direcção com Mónica Azevedo, técnica do K`CIDADE, a Colectividade ficou a saber  
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que o GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) iria realizar o 

GIRO 2010 na Alta de Lisboa e que essa intervenção abrangia a remodelação dos 

espaços das Colectividades da área, desde que apresentassem a candidatura e a 

mesma merecesse aprovação. 

 

Faltavam apenas dois ou três dias para o encerramento das candidaturas mas com a 

ajuda das técnicas do K´Cidade, foi possível elaborá-la e entregá-la no Secretariado 

do GRACE dentro do prazo. Depois de várias visitas às instalações pelos técnicos do 

GRACE envolvidos no Programa GIRO 2010, foi decidido que a Colectividade iria 

beneficiar do apoio do GIRO, através da oferta dos materiais de construção e alguma 

mão-de-obra, pelo menos para a primeira fase das obras a realizar no Bar/Convívio, 

Sala de Jogos, Secretaria, Gabinete da Direcção e duas casas de banho, ficando o 

Salão Nobre, com cerca de 150 m2 para uma segunda fase das obras, provavelmente 

a realizar no GIRO de 2011. 

 

Na segunda quinzena de Agosto de 2010, foram então iniciadas as obras da 1ª fase e 

em finais de Outubro estavam praticamente prontas, tendo ainda sido possível 

realizar em 2010, o Baile de S. Martinho e o Reveillon de Fim de Ano. 

 

A Direcção da AMBC tem consciência que a concretização da 1ª fase das obras 

solucionou o grave problema da inactividade em que se encontrava a Colectividade 

há cerca de seis anos, pois a partir desta data já poderão ser realizadas algumas 

actividades e, a curto prazo, inaugurar o Salão Bar/Convívio que servirá de ponto de 

encontro dos nossos associados. 

 

Ao finalizar esta nota de abertura, a AMBC quer uma vez mais expressar a sua 

enorme gratidão ao GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) 

pelo importante apoio técnico e material que lhe prestou, pois sem ele, jamais seria 

possível a realização de tão vultosas obras e como consequência, a Colectividade iria 

continuar inactiva e de portas encerradas durante mais uns anos. 
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Um grande obrigado ao GRACE e às empresas suas associadas que contribuíram 

para o ressuscitar de uma Colectividade que se encontrava moribunda e que teve 

uma acção de grande relevo na freguesia do Lumiar, entre 1983 (data da sua 

fundação) e 2004 (data da desactivação das instalações), movimentando nas diversas 

actividades desportivas, recreativas e culturais, cerca de 120 jovens entre os 6 e os 

16 anos, aos quais foi dada a oportunidade de ocupar os tempos livres e, dessa 

forma, evitar que muitos deles se perdessem nos caminhos tortuosos da 

marginalidade. 

 

Obrigado GRACE, a AMBC sabe interpretar na perfeição a palavra GRATIDÃO. O 

GIRO 2010 nunca mais será esquecido, já que passou a constituir um marco muito 

importante na vida da Colectividade, que embora modestíssima, sem qualquer poder 

económico, político ou social é, todavia, uma entidade que se preocupa diariamente 

com o bem-estar das pessoas, especialmente das mais idosas, procurando ajudá-las 

e proporcionar-lhes actividades e convívios adequados que preencham os seus 

tempos livres e combatam a solidão e o isolamento, dando-lhes motivos para 

gostarem de viver e serem felizes. 

Um sincero e reconhecido obrigado a todos quantos nos têm ajudado a cumprir a 

nossa nobre missão que não tem sido fácil mas que até ao momento actual, tal 

dificuldade nunca nos impediu de honrar todos os nossos compromissos. 
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I. Actividades 

 

1.1. Projecto GIRO 

 

O projecto GIRO 2010 foi promovido 

pelo GRACE (Grupo de Reflexão e 

Apoio à Cidadania Empresarial) com 

o objectivo de renovar os espaços 

das organizações locais da Alta de 

Lisboa, potenciando oportunidades 

de colaboração entre o tecido 

associativo da Alta de Lisboa e o 

voluntariado empresarial. 

 

A Associação de Moradores do Bairro de Calvanas (AMBC), tendo tido conhecimento 

desta oportunidade em Junho, realizou uma candidatura ao GIRO para obter o apoio 

do GRACE relativamente à remodelação do seu espaço/Sede. 

 

A necessidade desta intervenção surgiu devido ao Processo de Realojamento e ao 

incumprimento da CML na construção do novo espaço/Sede da Associação, tal como 

lhe fora prometido, pois sem apoio financeiro, a AMBC e os seus associados não 

teriam capacidade para custear todas as obras necessárias.  

 

Após o processo de selecção das candidaturas, em Julho, a AMBC foi informada que 

tinha sido contemplada. 

 

A partir de Agosto, a AMBC e o GRACE iniciaram todos os preparativos logísiticos e 

de angariação de recursos humanos e financeiros para a prossecução desta iniciativa. 

A AMBC levou a cabo o seu projecto de transformação da loja em bruto, com cerca de 

400m² que recebeu em protocolo da Câmara Municipal de Lisboa, como contrapartida 
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pela demolição das instalações no antigo Bairro de Calvanas. O GRACE 

disponibilizou técnicos especializados que acompanharam a execução da 1ª fase do 

referido projecto de transformação que consistiu na construção do salão bar/convívio, 

uma despensa, dois gabinetes de apoio à Direcção, uma sala polivalente, e duas 

casas de banho.  

 

O estado em bruto da loja e a sua dimensão de cerca de 400 m2 implicou um elevado 

consumo de materiais de construção na aplicação do tecto falso em pladur, isolado 

com lã de rocha, aplicação do chão em mosaico, aplicação de azulejos no bar e nas 

casas de banho, estuque em todas as paredes e pintura a duas cores, branco e 

marfim. 

 

 

Para além destas obras, foram realizados os projectos de instalação eléctrica, som, 

gás, saneamento, água, detecção de incêndios, ventilação e alarme, obras vultosas 

que como atrás se disse, não seriam concretizáveis se não fosse a fantástica 

intervenção do GRACE e das empresas suas associadas, das quais  destacamos a 

URALUSA, SECIL, Montepio-Geral, Essilor, Banco Espírito Santo (BES), Delta/Cafés, 

EDIFER, Accenture e Advance Care, não podendo esquecer tambem o extraordinário 

apoio dos associados que ofereceram muita mão-de-obra e se quotizaram com cerca 

de 13.600,00 euros. 

 

 

Fase da construção das 
divisórias dos diversos 

espaços 

Parte da sala polivalente e 
corredor que conduz ao Salão 

Nobre  

Fase da instalação 
eléctrica – quadro principal 
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No dia 15 de Outubro de 2010, a AMBC acolheu na sua Sede, para uma jornada de 

trabalho, cerca de 25 voluntários que em ambiente muito animado, executaram a 

pintura de todo o espaço.  

 

 

 

A AMBC preparou também um almoço especial para os voluntários e representantes 

das empresas que colaboraram neste projecto. 

  

 
 

 
O Presidente da Colectividade posando com os profissionais que 
realizaram os trabalhos da instalação eléctrica, sendo que o ex-
tesoureiro, Senhor Cabral Ribeiro, foi o responsável pelo projecto. 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
Dia do GIRO (15-10-2010) – Voluntários da Essilor, Montepio-Geral e Accenture, 
pintando o interior da Sede da AMBC. 
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Dia do GIRO – Almoço de confraternização no passeio fronteiro à Sede 
Placa assinalando o Dia do GIRO – 15.10.2010 

 
  

  

 

Em Novembro de 2010, a AMBC participou ainda na reunião de avaliação realizada 

pelos promotores desta iniciativa no sentido de identificar os aspectos mais positivos 

e a melhorar nesta iniciativa, reflectir sobre os ganhos e oportunidades decorrentes 

deste apoio bem como perspectivar futuras formas de colaboração.  
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1.2. Remodelação da sede da AMBC 

 

Com o importante contributo do GIRO 2010 foi possível realizar a primeira fase das 

obras e, a partir daí, tornou-se mais fácil sensibilizar os associados e um conjunto de 

entidades para a necessidade de dar continuidade à segunda fase das obras, onde 

se incluía o espaçoso Salão Nobre, espaço privilegiado para  praticar as diferentes 

actividades.  

 

Com aquela vontade e aquela garra que lhe é característica, a AMBC encetou vários 

esforços no sentido de mobilizar recursos materiais, financeiros e humanos que lhe 

permitissem realizar as obras em falta e pode dizer-se que foi bem sucedida nessa 

tarefa, tendo conseguido esses importantes apoios e a concretização da maioria das 

referidas obras, ficando a Colectividade com excelentes condições para praticar as 

suas actividades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Isolamento da canalização dos esgotos do prédio para eliminar ruídos das descargas. 
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Salão Convívio com tecto falso concluído, e balcão do Bar em fase de construção 

 

Jornada de limpeza na Sede, com a colaboração dos associados e recolha de 

materiais de construção oferecidos pelo GRACE, no âmbito do GIRO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva do Salão Bar/Convívio, já com o balcão a ser revestido com azulejo. 
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1.3. Dimensão Recreativa 

 

Depois de realizadas importantes obras, no âmbito do Projecto GIRO, patrocinado 

pelo GRACE, a AMBC realizou o 1º Reveillon de Fim-de-Ano na sua nova Sede, 

retomando a sua tradição.  

 

Dado que o Bar/Convívio ainda 

não pôde funcionar, as famílias 

associadas realizaram um jantar 

partilhado confraternizando em 

ambiente de grande satisfação. 

Foi contratado um animador 

musical que brindou os 

presentes com óptima música 

para dançar, animando o baile 

até de madrugada.  

 

Depois de um interregno de cerca de seis anos, foi muito importante poder realizar o 

Reveillon pois esta actividade demonstrou uma nova etapa na vida da Associação de 

Moradores e a reactivação das actividades que desenvolveu até meados de 2005. 
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II. Vertente Associativa 

 

Durante 2010, a AMBC realizou Assembleias Gerais e reuniões contínuas da 

Direcção, bem como um um encontro alargado com os seus associados para que 

estes contribuíssem activamente na definição das actividades da Colectividade. 

 

2.1. Diagnóstico com Associados 
 

 

 

Com o objectivo de mobilizar, 

promover e relançar o envolvimento 

dos associados na vida da 

Colectividade, realizou-se um 

levantamento de necessidades / 

interesses dos associados em 

parceria com o KCIDADE.  

 

 

 

Este encontro realizou-se no dia 23 de Novembro de 2010 e contou com a 

participação de cerca de 50 sócios, em que (através da técnica dos post-it) os 

associados foram convidados a referir as principais necessidades dos moradores face 

ao seu Bairro, e a sugerir actividades que gostariam de ver desenvolvidas na AMBC. 

 

Resultante da análise constatou-se que as principais actividades que os associados 

gostariam de ver desenvolvidas na Associação em 2011 seriam a ginástica, a 

informática, o artesanato, as música/danças e dinamização de um salão convívio/ bar.  
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Levantamento de Interesses 

Actividades Desportivas 

 Ginástica 

 Voleibol 

 Judo 

 Preparação física 

 Atletismo 

 Basket 
 

Informática 

 Computadores  

 Curso de informática 

 Formação em computadores 3ª idade 

 Ter computador para pesquisar 

 Curso de computadores 

 “Sala de computadores para as pessoas 
evoluírem mais um pouco” 

 

Artesanato 

 Artesanato  

 Pintura 

 Arraiolos 

 Tapeçaria 

 Curso de costura 
 

 

Música e Danças 

 Festas para adultos 

 Danças 

 Danças de salão 

 Convívio para idosos como bailes 

 Guitarra  

 Música  

 Aulas de iniciação ao acordeão 
 

Sala de Convívio / Ocupação de tem-
pos livres 

 Torneios de sueca 

 Jogar às cartas 

 Ocupação dos tempos livres  

 Bar convívio (a funcionar) 

 Jogos de damas 

 Sala de convívio  

 Jogos  

 Mesa de pingue-pongue  

 Mesa de matraquilhos  

 Roleta  

 

Educação de Adultos 

 Biblioteca  

 Aulas de português/inglês 

 Curso de cabeleireiro 
 

 

Educação Não Formal e Actividades 
para crianças 

 Aulas de apoio 

 Apoio escolar 

 ATL para crianças 

 Creche/ JI 

 Festas para crianças  

 Desporto para crianças 

 Catequese  

 Música para os mais jovens 

 

Articulação com outros parceiros 

 K’CIDADE passar a funcionar nesta co-
lectividade 

 Cooperação com outras associações 
 

 

Passeios 

 Convívio como passeios 

 Passeios convívio (Inatel) 
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2.2.Dinâmica Comunitária 

 

De forma a apoiar a reflexão e intervenção 

integrada do território da Alta de Lisboa, no qual 

estão representadas cerca de 30 entidades locais e 

externas ao território, a AMBC decidiu integrar o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 

(GCAL), passando a estar representada mensalmente no Fórum Geral deste grupo de 

parceiros/moradores. 

 

 

 

 


