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Fórum GCAL – 19 de Maio de 2011 – 18h00 - Centro de Dia do Centro Social da Musgueira 

Com o início do fórum decidiu-se alterar a ordem de trabalhos, a fim de dar maior importância aos 

pontos considerados mais relevantes devido à sua proximidade temporal. 

 

2. Festa Comunitária: “O meu Bairro em Família” 

A comissão Coordenadora informou que enviou um e-mail com o cartaz do evento para divulgação dos 

parceiros, referindo que não existem fundos próprios para a impressão dos mesmos, devendo cada 

instituição imprimir, de acordo com as suas possibilidades, e distribuir nas suas áreas de intervenção. 

Mais informou que será elaborado, a partir do cartaz, um convite, com algumas informações adicionais, 

para ser deixado em locais onde não podem ser afixados cartazes. Também este documento chegará 

por e-mail a todos os parceiros, para impressão e distribuição nas suas áreas de intervenção. 

Foi efectuado, pela Ana Barata, o ponto de situação das licenças da Câmara Municipal de Lisboa: 

- Licença de Ocupação de Espaço: à data ainda não existia resposta, tendo sido enviado um plano com a 

localização de todos os pontos (tendas e outros) identificados; 

- Licença de Ruído: explicou que uma vez que o evento irá decorrer durante o dia primeiramente 

pensou-se que não seria necessário pedir esta licença, contudo, para prevenir um eventual problema 

esta licença também foi pedida, tendo existido um forcing para ser a Câmara Municipal de Lisboa 

efectuar o pedido, uma vez que é pareceria do GCAL. Tal não teve efeito, tendo a CML remetido para 

uma instituição do GCAL, ao que o Centro Social da Musgueira assumiu o processo, tendo ontem 

recebido um e-mail para levantar a licença sob pagamento 249,00 €. Perante o pedido de pagamento, o 

Centro Social da Musgueira explicou que é uma instituição de cariz social e solicitou a isenção da taxa, 

encontrando-se a aguardar resposta; 

- Equipamento: Foram pedidos quinze placards para a exposição fotográfica e cinco tendas (4,00 m x 

4,00 m), tendo ambos os pedidos sido autorizados. Contudo, a CML não assegura o transporte nem a 

montagem das tendas, existindo a necessidade de contratação de uma empresa externa creditada para 

este serviço, ficando o serviço em 500,00 €. José Almeida informou que a ARAL avançará com o dinheiro 

para esta despesa, na esperança de posterior retribuição (se existir financiamento do projecto). Nesta 

sequência, a empresa para efectuar o transporte já foi contactada e está assegurado o serviço, o qual 

deverá ser feito no dia anterior, no caso de a Polícia Municipal puder disponibilizar agentes para vigia 

nocturna (o pedido irá ser efectuado à Polícia Municipal). Os placards deverão ser forrados no dia 

anterior no local da exposição. 

Irene Pinto informou que tem conhecimento de uma tenda que pode ser emprestada, não se sabendo 

contudo as condições em que se encontra e, segundo Ana Barata, não pode ser utilizada na inexistência 

de licença. De qualquer forma, decidiu-se que era primeiramente importante saber qual o estado da 

tenda para se avançar, ficando Mónica Azevedo e Irene Pinto responsáveis de averiguar esta situação. 

- Licença Electricidade: à data ainda não existia resposta para cedência de um pimenteiro, caso seja 

concedida a Gebalis disponibiliza técnicos para fazerem as devidas ligações no próprio dia. 

- Equipamento de som: a Câmara Municipal de Lisboa não acedeu ao pedido, contudo a Junta de 

Freguesia da Charneca disponibilizou-se a emprestar o seu equipamento de som, mas deparou-se com 

uma limitação de as colunas não serem amplificadas. Perante este problema, solicitou-se ao Tunelense 
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que emprestasse o equipamento de som, no entanto, face à inexistência de resposta, a Junta de 

Freguesia da Charneca irá comprar duas colunas amplificadas, emprestando o seu equipamento de som 

para a festa. 

- Palco: Foi pedido à Junta de Freguesia da Charneca, explicando a sua representante, Ana Bernardo, 

que não é possível ser cedido uma vez que está em peças, sendo difícil deslocá-lo e existe muita 

proximidade com as festividades do dia da criança, para as quais irá ser utilizado. Mónica Azevedo 

informou, depois de alguns telefonemas, que existe um palanque do Águias da Charneca que pode ser 

emprestado, encontrando-se na Junta de Freguesia da Charneca.  

- Reforço de lixo e limpeza do Parque Oeste: já está assegurado para o dia. 

- Faixa com nome do evento: autorização concedida, mas apenas existe a faixa do ano anterior. 

Pondera-se a colocação da mesma. 

 

A Comissão Coordenadora informou ainda que: 

- A presença da Polícia Municipal está confirmada; 

- A Loja Comunitária está confirmada; 

- A Feira de Artesanato da Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar está 

confirmada; 

- Pinturas faciais para as crianças não estão confirmadas devido à falta de tintas. Foram feitos vários 

pedidos neste sentido, tendo sido negados (Jardim Escola João de Deus) ou ainda não havendo resposta 

(Empresa Missão possível e Doroteias). Também se vai tentar a Empresa Papagaio sem penas; 

- As Senhoras do Centro de Dia da Charneca não estão confirmadas, tendo a Gena ficado de saber a sua 

disponibilidade. 

- O grupo Ler em Alta, com a dinamização de uma Hora do Conto, está confirmado; 

- O Rugby está confirmado; 

- Os Jogos Tradicionais da Associação de Pais estão confirmados; 

- O grupo Estrelinhas da Charneca está confirmado; 

- A demonstração de Judo está confirmada; 

- O Jogo da Glória está confirmado, para além de ainda irem ser acrescentadas perguntas mais actuais e 

ser preciso treinar e conhecer todas as regras. 

- O grupo de Ginástica do Tunelense está sob confirmação; 

- O Coro Vocalizze não tem disponibilidade; 

- As Cuquinas não têm disponibilidade; 

- Ivanildo tem sempre o telefone desligado. 
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A Ana Carapinha acrescentou que o alinhamento do espectáculo estava feito, mas devido às 

desistências é necessário encontrar novas possibilidades para actuações. Colocou-se a hipótese da 

Banda da Charneca, ao que a representante da respectiva Junta de Freguesia vai saber da sua 

disponibilidade. 

A Comissão Coordenadora Informou que a carta-convite para o evento está concluída, devendo ser 

enviada por e-mail, devido à redução de custos, à lista de contactos do ano passado (devendo ser 

actualizada) e cada instituição deverá enviar para entidades da sua área de interesse. Apenas as cartas 

para o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesia deverá seguir por correio. 

Informou também que a divulgação do cartaz é urgente a partir 20 de Maio, devendo todos os parceiros 

divulgar. 

Relativamente à exposição dos objectos, foi informado que foi enviado um e-mail com o cartaz de 

divulgação e uma ficha de inscrição para a exposição, encontrando-se as inscrições abertas até dia 24 

Maio. No dia 25 de Maio, no período da manhã, decorrerá a recolha das fichas de inscrição e a 

combinação da entrega dos objectos.  

Foi informado pela Comissão Coordenadora que cada instituição/associação deve ter a preocupação de 

montar o seu local de divulgação, sendo responsável por tratar todo o material que venha a necessitar. 

 

3 - O meu Bairro é a minha cara 

O Constante informou que as acções de pintura foram remarcadas para a próxima semana, com início 

na segunda-feira, devido à chuva prevista para a presente semana. Relembrou que as zonas de 

intervenção são: 

- Segunda-feira (tarde): PER 1, 2 e 3 

- Terça-feira (tarde): PER 1, 2 e 3 

- Quarta-feira (dia todo): PER 8, Rua Vítor Cunha Rego; 

- Quinta-feira (dia todo): PER 9, Avenida Carlos Paredes; 

As tintas a serem utilizadas nas acções são as excedentes do ano passado, tendo a Gebalis recolhido 

algumas latas nos seus armazéns que disponibilizará, sendo que o Centro Social da Musgueira irá 

comprar uma ou duas latas de tinta. 

Foi solicitado o apoio da DHURS para os dias de intervenção, podendo existir limpeza dos espaços 

durante as intervenções. 

No que se refere à exposição fotográfica “o um bairro é a minha cara”, o Constante informou que foi 

efectuado um pedido de recolha de fotografias para ser feita a exposição, devendo as mesmas vir a ser 

reveladas para ser montada a exposição na quarta e sexta feiras às 18h00 na Mediateca do Centro Social 

da Musgueira. 

 

4 - Sessões Públicas GCAL 
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O grupo responsável pela organização da sessão pública da manhã informou que ainda não se reuniu, 

não havendo qualquer ideia ou preparação da mesma. 

A Comissão Coordenadora referiu que devido à saída da Ana Adega, responsável por acompanhar este 

grupo, Inês Filipe irá substitui-la. 

Considerou-se que já falta pouco tempo para a sessão pública e é uma preocupação ainda não existir 

um local definido e autorizado. Foram colocadas como hipóteses de locais para a realização da sessão 

pública o Jardim de Inverno da Quinta dos Lilazes, onde se encontra a EPUL, o Colégio São João de Brito 

(problema do calor), a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Carmoteca. 

Relativamente à sessão da tarde/noite, a comissão organizadora informou que já existiram duas 

reuniões do grupo, tendo sido difícil decidir sobre o local, tendo-se colocado como hipóteses o Parque 

Oeste, o espaço em frente ao café do Águias da Musgueira ou no CineConchas. 

Concluiu-se que seria no CineConchas, podendo ser passado um filme do Grupo Comunitário da Alta de 

Lisboa para passar antes do filme do CineConchas e tirar o folheto debaixo das cadeiras. Cartazes 

humanos. Assumimos a limpeza. 

É necessária falar com a EGEAC e o Viver que são os parceiros do Centro Social da Musgueira, porque o 

filme não pode ser passado sem o seu aval. O filme tem de ser curto (22 segundos), igual ao tempo dos 

anúncios dos patrocinadores dos eventos. 

Folhetos podem ser distribuídos desde que sejam apanhados do chão e o recinto fique limpo. Não 

podem ser distribuídos folhetos comerciais, há risco de se pagar multa pela Guarda Florestal. 

 

1 - Informações 

- Mónica Mascarenhas informou que o K’Cidade assinou protocolo de compromisso do CLDS e pede 

contributo a todos para traçar as linhas de orientação para o plano de actividades para os 24 meses; 

- Cristina Nunes informou que dia 25 Maio vai haver uma apresentação do Projecto AUDAX que apoio 

empreendedores; 

- Ana Barata informou que á foi divulgado o programa do CineConchas, indo-se realizar de 29 Junho a 23 

Julho na Quinta das Conchas. Convidou ainda todos os presentes a comparecerem, no dia 2 de Junho 

pelas 16h45, ao Arraial do Centro Social da Musgueira; 

-Apresentou-se Inês Bastos, nova colaboradora do ISU; 

- Cristina Nunes informou que o Grupo da Empregabilidade ainda não sabe de vai estar presente na 

festa comunitária, ao que irá reunir dia 24 de Maio; 

- Inês Filipe informou que dia 26 de Maio o GCAL vai estar representado, por si e pelo António Manique, 

no I Encontro Temático de Infância, Família e Sociedade no Centro Social de Camarate.  

 

A próxima reunião ficou agendada para dia 16 de Junho, às 10h00, no Complexo Desportivo do Alto do 

Lumiar. 


