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Acta do GCAL – Fórum  

 

Data: 17 de Novembrode 2011 

Início Previsto: 9h 45 Início: 10  h 

Termo: 13h 

Local: Complexo Desportivo do Alto do Lumiar 

 
Entidades Presentes 

 

1 – ACTIVAMENTE 

2 – APEAL 

3 – ARAL 

4 – AVAAL 

5 – CASA DA EUROPA 

6 – CML/DD – COMPLEXO DESPORTIVO 

7 – C. S. LUMIAR 

8 – C. S. DA MUSGUEIRA 

9 – ENTRE NÓS 

10 – GEBALIS 

11 – ISU 

12 – K´CIDADE 

13 – SCML - CAI 

14 – SCML – DIAS LNORTE 

15 – SCML – CD ALTO DO LUMIAR 

16 – UITN - CML 

17 – MEDIATECA 

18 – PISTA ATLETISMO M. PEREIRA 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1 – Escola de Atletismo - Apresentação do Projecto de Carlos Lopes 

2 – Plano de Actividades 2011 2012 - Discussão e reflexão conjunta sobre a 

       planificação 

3 – Informações dos Grupos de Trabalho 

4 – Informações dos Parceiros 

5 – Marcação da Próxima Reunião 
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Ponto 1 – Foi informado que hoje o Carlos Lopes não pode estar presente, pelo que foi 

pedido o adiamento da apresentação do projecto para um próximo Fórum. 

Foi informado que o projecto se destina a jovens dos 8 aos 16 anos. Há uma ficha de 

inscrição e a frequência é de forma gratuita para jovens “carenciados” (referenciados 

pelas Instituções). 

 

Atendendo à dinâmica proposta para o ponto 2 – trabalho em grupos – decidiu-se alterar 

a ordem de trabalhos passando o ponto 2 para o final. 

 

Ponto 3 – Informações dos Grupos de Trabalho 

Escolaridade  

 Grupo de Teatro da Escola D. José I com 2 turmas de SEF – Estão a preparar 

para se apresentarem à Comunidade. 

 Peddy-paper pelas Instituições está a ser organizado 

 Surgiu uma nova ideia de 1 “Fantochada” que se vai organizar com várias 

Instituições que trabalham com fantoches. A iniciativa está a ser pensada para 

decorrer em Março. 

 “O meu Bairro é a Minha Cara” fez mais 1 intervenção, ontem junto à escola 91, 

nas “floreiras” em conjunto com a AVAAL e AMBCV. Correu muito bem, com 

envolvimento quer das crianças quer de jovens. Haverá outra intervenção dentro 

de 2/3 semanas, noutro local 

 

Segurança 

 Está a decorrer a formação dos agentes para o policiamento Comunitário 

 

 

Ponto 4 – Informações dos Parceiros 

 

 A Loja Comunitária vai abrir no dia 26 na Quinta do Reguengo, à tarde. Estão a 

pensar abrir no dia 10 de Dezembro das 10-19 horas 

 A Irene (APEAL) informou que houve eleições a semana passada e, a Irene 

continua como presidente, embora tenha havido mudança de outros órgãos. 

 Foi informado que o Lyons quer colaborar com a loja Comunitária e foram 

trocados contactos. 

 AllArtes – vai ter um atelier de Grafittis no próximo sábado. No Centro Social 

da Musgueira. 

 Mónica Azevedo deu informações sobre a feira de artesanato e jovens 

voluntários que vão participar na recolha do Banco Alimentar, no próximo dia 

26 

 Marta da ARAL falou do BIS (Banco Informativo de Serviços) que pretende ser 

uma base de pessoas do território, que estajam disponíveis para prestar 

determinados serviços 

 Vai Haver um almoço de recolha de fundos do Projecto do Rugby, no dia 8 de 

Dezembro  no Colégio Planalto 

 

Ponto 5 – Próxima Reunião 

 



3 

 

 A próxima reunião de Fórum ficou marcada para dia 15 de Dezembro às 18 h na 

Associação de Moradores do Bairro das Calvanas 

 

Ponto 2 - Plano de Actividades 2011 2012 - Discussão e reflexão conjunta sobre a 

       Planificação 

Para este ponto foi preparada uma dinâmica com a constituição de 3 grupos que 

passariam em rotatividade pelos 3 planos de actividades dos sub-grupos e, no final foi 

feita uma discussão mais alargada das conclusões. 

Junta-se em anexo o resultado deste trabalho. 

 

 

 


