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Acta do GCAL – Fórum  

Data: 28 de Abril de 2011 

Início Previsto: 18H00 Início: 18H15   Termo Previsto: 20H00 Termo: 20H30 

Local: Escola EB1 34 

Participantes: 33 

 

1. Informações 

 A Ana Adega do ISU informou que a partir de 15 de Maio vai sair do ISU e que por isso vai deixar as suas funções no GCAL. A Paula Mendes e a Joana Vilela vão 

substitui-la no Fórum. 

 O GCAL vai participar num Seminário no Centro Social de Camarate. 

 

2. Festa dos Vizinhos em Família 

 Articulação com os TDK não é possível porque eles não querem juntar as duas festas. A Enf. Aida vai fazer ainda mais um contacto para tentar integra-los. Mas ficou 

decidido que não se muda a data por esta razão. 

 No mesmo dia haverá a Festa Comunitária da Ameixoeira-Galinheiras. 

 Em relação aos pedidos feitos à CML (material, luz e autorizações de ocupação de espaço público e de ruído) ainda nada está garantido. É certo que não haverá 

funcionário da CML a garantir o funcionamento da electricidade; a solução pode ser a CML ligar a electricidade e alguém da Gebalis garantir o funcionamento. 

 O cartaz vai ser feito entre a Isabel Saldanha e o João Tito com o Zé Almeida a coordenar esta articulação. As despesas têm ainda de ser garantidas. A SCML vai sondar a 

possibilidade de imprimir. 

 Era importante haver um apoio na área da saúde de emergência, uma vez que é um evento com muitas pessoas. 

 É importante ter em atenção ao aproveitamento politico que pode ser feito para a campanha eleitoral. 

 A próxima reunião para preparar a Festa, vai ser no dia 4 de Maio, às 11h no K’CIDADE 

 

Data Actividade Tarefas Responsável 

Jardins de São Bartolomeu 

28 de Maio Exposição “Objectos com História” (Interior) Pedido JSB 

Pedido de 1 polícia 

Mónica Azevedo 

Mónica Diniz 

Parque Oeste 

28 de Maio Demonstração Judo JCL Confirmado Luísa Caldeira 

 Demonstração Rugby ARAL Confirmado José Almeida 

 Demonstração Ginástica GDR Tunelense Falta confirmar Carina Esteves / Enf. Aida 

 Sessão APAR   Neuza Pestana 
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 Sessão Ler em Alta   Carla Calado 

 Jogos Tradicionais APEAL Confirmado Irene Pinto / Susana Pragana 

 Jogo da Glória Está revisto e está tudo ok 

Os dinamizadores têm de ensaiar como se joga 

Mónica Azevedo 

Ana Carapinha 

 Exposição Fotografias Meu Bº é a Minha Cara Confirmado 

Pedir expositores CML 

 

 Bancas das Associações A confirmar  

 Feira das Trocas (Loja Comunitária) / Corredor Parque Oeste  Confirmado  

 Pinturas Faciais B&T Falta confirmar 

Falta valor p/ pinturas 

Bruna Évora / Carla Calado 

 Polícia Municipal Confirmada a presença Mónica Diniz 

 Actuação Grupos de Música Contactos grupos jovens (p/ confirmar) 

Vocalizze (p/ confirmar) 

Coro Sénior e da Charneca (p/ confirmar) 

Estrelinhas da Charneca (p/ confirmar) 

Bando da Música (estão na festa da Ameixoeira) 

Palco e Som (Junta ou GDR Tunelense) 

Baias  

Admir Carvalho 

Zé Almeida 

 

 

 

Zé e Inês 

Policia Municipal 

 Presentes Participantes Pacotes c/ sementes/É preciso ajuda p/ plantar 

Sardinhas  

Frases “A minha família é…” 

 

AVAAL 

APEAL 

APEAL 

 

3. Meu Bairro é a Minha Cara 

 Limpezas - Estão definidas as datas (6 de Maio ou 13 de Maio no caso de haver greve) e os locais. 

 Remoção de graffitis - Estão definidas as datas (18 – PER 8, 19 e 20 – PER 9 e 12, 24, 23, 25 – PER 4, 7 e 3) 

 Este ano estava associada uma campanha fotográfica “Dá a cara pelo Bairro” para a qual estão a ser feitas as diligências necessárias 

 O cartaz vai ser feito até ao dia 3 de Maio, com o apoio de uma empresa de imagem que tem estado a apoiar o CSM; senão tiver resposta positiva vai fazer com a 

“prata da casa”. Foi sugerido que cada entidade possa fazer a impressão de alguns cartazes, de modo a suprimir a falta de verba para pagar cartazes. 

 A próxima reunião é no dia 12, das 14.30 às 15.30 na Medieteca 

 

 

4. Sessão Pública 
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 O grupo de trabalho da Sessão Pública é a Assumpção Sousa (AAEE), Luísa Caldeira (JCL), Tereza Travassos (UPAL), Mónica Mascarenhas (K’CIDADE), Ana Adega (ISU) e 

Aida Ferreira (CSL). 

 O grupo de trabalho da Sessão Pública nocturna é Irene Pinto (APEAL), José Almeida (ARAL), Marco Freitas (Loja), Carina Esteves (GDR Tunelense), Carla Pousinho 

(AMBCVL), Cristina Morais (AVAAL), Mónica Azevedo e Ana Gil (K’CIDADE). 

 

5. Grupos de Trabalho 

 Escolaridade: Em Maio não vão reunir e voltam a reunir-se em Junho. Estiveram a planear a Semana da Europa, que vai decorrer em Maio, e em vários espaços – Casa 

da Europa, CSM, Escola D. José I e Biblioteca Mª Keil – e com várias actividades – Dia da Hungria, Visita ao Museu da Presidência. Foi igualmente feita uma reflexão 

acerca dos diferentes níveis de participação das entidades. Já estão a planear o próximo ano e a preparar a transição da coordenação do grupo. 

 Empregabilidade: Foi discutida a participação do grupo na Festa dos vizinhos, mas que sendo ao ar livre não era muito possível. O Constante sugeriu que o grupo fizesse 

uma banca para ar a conhecer o que faz (orientação profissional, fazer cv’s, etc) e ficar com os contactos das pessoas. 

 Segurança: Estão a analisar os dados recolhidos nos grupos focais e a priorizar os problemas do território, assim como a definição do perfil do agente que vem fazer 

este trabalho. A formação destes agentes vai ser feita no próximo mês. A PM vai fazer acções de sensibilizar para as questões da limpeza no dia das limpezas do bairro. 

 Comunicação: Nada a dizer 

 Coordenação: O GCAL foi convidada a integrar uma iniciativa da Rede Social – Rota das Boas Prácticas. A Comissão Social de Freguesia do Lumiar foi convidada e disse 

formalmente que não ía participar, pelo que os grupos de trabalho também não deviam participar. Esta Rota vai ter 6 temas (Envelhecimento, Educação, Juventude, 

Infância, Dinâmicas Comunitárias p/ Desenvolvimento e Cidadania) , visitas temáticas a projectos locais e um momento comum de partilha de prácticas. O dia da visita 

à Alta de Lisboa seria na Sessão Pública do GCAL, o que não duplica trabalho e dá a conhecer o trabalho do GCAL. 

 

6. Projecto Memórias com Vida 

 Preocupação com a questão do site das Memórias, que está desactualizado e cheio de vírus 

 Foi lançado o desafio das organizações ajudarem a decidir a questão da plataforma, da migração dos dados e da alimentação regular do site 

 A ARAL está interessada, se houver mais entidades interessadas. O K’CIDADE oferece-se para libertar a plataforma e passar os conteúdos. 

 

A próxima reunião é no dia 19 de Maio, às 18h, na Casa da Europa. 

 
 


