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INTRODUÇÃO 

 

Em fevereiro de 2018 foi criada formalmente a Associação de Moradores das Colinas 

do Cruzeiro (AMCC). 

O presente documento pretende manifestar o interesse de candidatura aos Corpos 

Sociais da AMCC, sendo a lista candidata constituída na sua maioria por associados que 

integraram a Comissão Instaladora, eleita em março do corrente ano, tendo por isso 

experiência no exercício de funções. 

A lista candidata reitera como objetivos orientadores os que foram definidos à data 

da criação da AMCC, a saber: 

 

a) Fomentar as relações sociais, profissionais e intelectuais entre os seus 

associados, designadamente através de iniciativas de âmbito social, ambiental, económico, 

científico, cultural e desportivo; 

b) Promover a divulgação, formação e intervenção em áreas de interesse 

comum dos associados e moradores; 

c) Representar os associados junto das entidades e autoridades competentes, nos 

assuntos que importam às Colinas do Cruzeiro; 

d) Colaborar com as associações de natureza e propósitos similares, que 

existam ou se constituam, nomeadamente do município de Odivelas; 

e) Defender interesses relacionados com o espaço público habitacional, 

comercial e de lazer, condições de segurança e qualidade de vida nas Colinas do Cruzeiro; 

f) Quaisquer outros objetivos que venham a ser definidos pelos órgãos da 

Associação, dentro das suas atribuições. 
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LISTA CANDIDATA AOS CORPOS SOCIAIS DA AMCC 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Cargo Nome Nº de 

Associado 

Presidente Nuno Miguel Grilo Fialho 6 

Secretário Pedro Miguel da Silva Vieira 10 

Secretário Jorge Santos 17 

Suplente Nuno Duarte 62 

Suplente Paulo Alexandre de Oliveira Freire 78 

 

DIREÇÃO 
 

Cargo Nome Nº de 

Associado 

Presidente Vera Lúcia Pais da Cruz Teles Duarte 4 

Vice-Presidente Nuno Filipe Rodrigues Soares 20 

Secretário Pedro Manuel Afonso Pinto 1 

Tesoureiro Nádia Maria da Costa Pereira Romano 5 

Vogal Luís Miguel Marquito Gonçalves 44 

Suplente Margarida Gonçalves 19 

Suplente Nuno Leitão 48 

 

CONSELHO FISCAL 
 

Cargo Nome Nº de 

Associado 

Presidente Miguel Luz Clara Pires Rosa 3 

Vogal Alexandra Boal 36 

Vogal Nuno Maximiano 58 

Suplente Ricardo Silva 24 
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PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES 

 
Durante o decorrer do seu mandato no biénio (2021/2023), a lista candidata propõe-se a 

realizar as seguintes atividades, a seguir descritas: 

 

VERTENTE ATIVIDADES/PARCERIAS 

SOCIAL  Colaboração com os Órgãos Autárquicos e outras entidades (parceria 

em eventos; participação em eventos). 

 Participação em Assembleias Municipais. 

 Parceria com a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas na 

promoção de ações de colheita de sangue. 

 Parceria para recolha de bens alimentares 

 Intervenções de melhoria na urbanização (parques infantis, 

espaços verdes…). 

 Sessões Públicas com entidades diversas. 

ECONÓMICO 
 Mercadinho das Colinas. 

 Mercado biológico 

 Feira da bagageira 

CULTURAL 
 Concurso financiamento PAMO. 

 Pintura de rua "street artist" (Link) 

DESPORTIVA 
 Concurso financiamento PAMO. 

 Dinamização da modalidade de ténis de mesa. 

 Peddy Paper pelas Colinas do Cruzeiro. 

DIVERSOS 
 Comunicação e Divulgação – pretende-se o envolvimento dos restantes 

órgãos dos corpos sociais, bem como dos associados, nas atividades a 

desenvolver. 

 Cartão de identificação dos associados 

 Proposta da Diretora da Escola Básica António Gedeão, Profª Odília 

César, como Associada Honorária da AMCC (de acordo com o ponto 4, do 

Art.º2 do Regulamento Geral da AMCC), no último ano do seu 

mandato. 

 Criação de parcerias com o comércio e serviços locais. 

 Estabelecer contacto com a Associação de Pais da Escola António Gedeão, 

no sentido de haver parceria em diferentes atividades. 

 
*O Plano de atividades apresentado constitui uma declaração de intenções, que poderá vir 

a sofrer alterações ao longo do mandato. 

https://www.porto.pt/pt/noticia/criancas-pintam-sarjetas-contra-o-lixo-em-acao-orientada-por-street-artist

