ATA DA REUNIÃO
ATA Nº 29
Data: 06/03/2017 Hora: 14h30 – 16h30
Local: Nuclisol – Bairro do Condado



Presenças:
Isabel Fraga
Junta de Freguesia de Marvila

Marina Santos
Raquel Trindade

Associação Ester Janz

Catarina Gião

IAC – Instituto de Apoio à Criança

Carla Fonseca
Ana Paula Antunes

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado

Fátima Touguinha
Anabela Almeida

Colégio Valsassina
Centro Social e Paroquial S. Maximiliano
Kolbe
ATM – Associação Tempo de Mudar



Maria Valsassina
Zaida Marques
Sara Vaz
Vera Bispo

Ordem de trabalhos:

1) Avaliação Carnaval 2017
2) Apresentação dos Resultados CEM Júnior – 2ª Edição
3) Sarau de Ginástica – 2ª Edição
4) Outros Assuntos


Síntese:

A Dra. Ana Paula Antunes começou por apresentar a Nuclisol do Bairro do Condado, através da
exibição de um vídeo sobre a Instituição e distribuição de folhetos relativos a esta resposta.
A Dra. Isabel Fraga agradeceu a receção da Nuclisol e informou que reuniu com o Gabinete de
Arte Urbana (GAU) e que em Maio próximo terá lugar uma iniciativa (dias 25, 26 e 27) no
âmbito da “street art” (através da intervenção em paredes de prédios da CML) em Marvila (na
zona do Bairro Marquês de Abrantes).
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A Dra. Sara Vaz referiu que se trata de um Festival de Arte Urbana no âmbito da Capital IberoAmericana da Cultura e mencionou ainda que no fim-de-semana anterior a este haverá no
Bairro dos Lóios o “Festival Cultourlóios”.
A Vogal da Educação da JFM verbalizou que será criado um Street Art Park. Foi elaborado um
contrato com a REFER (pois o Apeadeiro de Marvila será também uma das zonas
intervencionadas). Existirão Workshops (para cerca de 40 crianças) e visitas guiadas (à
semelhança do que sucede no Bairro Padre Cruz). Haverá animação de rua e no final existirá
um espectáculo com a presença do Herman José (será num Domingo). A JFM poderá assegurar
os autocarros.
1) Avaliação Carnaval 2017
Pretendeu-se, neste ponto, perceber o parecer dos parceiros sobre esta atividade, identificando
os pontos fortes e os aspetos a melhorar, bem como outras observações relevantes.
Foi referido que houve atraso no desfile, que o tempo de desfile foi mais reduzido que nas
edições anteriores e que se verificaram novamente atrasos nos autocarros.
As intervenientes da Nuclisol mencionaram ainda que acabaram por entrar num autocarro
errado (destinava-se à Escola n.º 54) e referiram também que o trajeto realizado pelo
autocarro em que se deslocaram foi mais longo do que o habitual.
Falou-se ainda da não participação no Desfile da Escola n.º 195 (por opção dos responsáveis
daquela entidade educativa) e das repercussões que isso teve em alguns encarregados de
educação, pais e avós que demonstraram desagrado pelo facto dos seus educandos não terem
participado.
Foi sugerido que o desfile fosse mais informal, que houvesse mais animação no decorrer do
evento para que as crianças estivessem sempre divertidas e aproveitassem ao máximo esta
festa.
A Dra. Isabel Fraga mencionou depois que em breve, todos os participantes iriam receber o
voucher que havia sido anunciado, após a entrega da documentação solicitada.
A Dra. Vera Bispo referiu que tinha tido conhecimento pela ata anterior que no ano transato
tinha existido atraso com os autocarros e que devido a atraso também este ano, a ATM optou
por se deslocar a pé para o Desfile.
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A Dra. Catarina Gião verbalizou a importância das crianças se divertirem durante o evento e de
que todas possam assistir ao desfile. Porém, não considera que o evento tenha corrido mal.
A Dra. Zaida Marques explanou que no passado, nomeadamente quando o Carnaval foi neste
mesmo local, as coisas correram bem.
A Dra. Carla Fonseca referiu que a Dra. Ana Isabel Carichas havia referido a existência de boa
coordenação e a Dra. Sara Vaz salientou o apoio, o incentivo e a dedicação da Equipa da JFM.
Por sua vez, a Dra. Isabel Fraga verbalizou que tinha solicitado à empresa de autocarros
(Resende) uma justificação face aos atrasos.
A Dra. Zaida Marques agradeceu a cedência do campo polidesportivo para a atividade de
Carnaval da Instituição da qual faz parte.
Foi ainda sugerida a possibilidade de futuramente se realizar uma reunião prévia com as
entidades que irão participar no Carnaval de forma a conciliar melhor a logística e organização
do evento.
A Professora Fátima Touguinha deu uma sugestão de organização para o Carnaval, tal como se
faz por exemplo no Corta-Mato. Esta também é uma atividade de grande envergadura ao nível
do Desporto Escolar, pelo que refere que tem de existir auto-disciplina entre escola,
professores e encarregados de educação. Há responsabilidades e horários a cumprir, quem
estiver à hora combinada participa e quem não estiver não irá.
2) Apresentação dos Resultados CEM Júnior – 2ª Edição
As intervenientes da ATM referiram que já têm em curso um projeto de intervenção no âmbito
da educação ambiental e consciencialização cívica comunitária. As crianças fizeram panfletos
relacionados com a importância de não deixar os dejetos dos cães no chão e de não deitar lixo
na rua. Mencionam a relevância de envolver a comunidade e de se organizar uma limpeza
conjunta no Bairro. As crianças dos Lóios não querem o Bairro como se encontra para o seu
Festival (no âmbito do Bip Zip). Neste sentido foi concedido o e-mail do Vogal dos Espaços
Verdes/Higiene Urbana da JFM para que a ATM possa articular devidamente.
Ficou marcada uma reunião para dia 21/3 pelas 14h30 no Espaço Jovem do Intervir para
preparação da apresentação dos resultados CEM Júnior, com as entidades que irão apresentar
dados.
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A Dra. Isabel Fraga divulgou também que até 31/3 estão abertas as candidaturas no que
concerne ao Marvila Freguesia Solidária e referiu ainda que no dia 8/3 existirá um evento
dedicado às mulheres marvilenses no átrio da nova Sede da JFM.
3) Sarau de Ginástica – 2ª Edição
A Edição deste ano do Sarau de Ginástica será no dia 6 de maio (sábado) e à semelhança do
ano anterior terá lugar no Pavilhão da Escola Secundária D. Dinis.
Foi referida que a cortina que havia sido colocada no ano anterior (a dividir a zona de atuações
da zona de aquecimento) impediu a visualização das atuações por parte das crianças e jovens
que se encontravam do outro lado e que ainda não tinham atuado.
Foi novamente referido que a 1ª Edição desta iniciativa havia corrido muito bem.
Referiu-se que à partida o tema será livre e que existirão cerca de 6 minutos para cada
entidade (divisão do tempo pelo n.º de atuações que pretendem). Em breve serão concedidas
mais informações.
Solicitou-se ainda aos parceiros que começassem a equacionar o nº de atuações e de
participantes para facilitar a logística e organização do evento.
Próxima reunião – Dia 20/04 pelas 14h30 no Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe
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