
FÓRUM DE VIZINHOS 

Jardim Imaginário, 17/05/2015  

Grupos: 

- Espaço para atividades comunitárias e partilha de conhecimentos 

No grupo falou-se sobretudo da questão de arranjar um espaço para realizar atividades, 
considerando especialmente a proposta de criar um âmbito onde crianças e pais possam 
conviver com outras crianças e outros pais, com caracter informal. Para além do convívio, seria 
uma oportunidade de os pais se ajudarem uns aos outros, tomando conta das crianças em 
algumas ocasiões. 
Este espaço serviria também para outras atividades que as pessoas da comunidade quisessem 
desenvolver, nomeadamente para tornar efetiva a rede de partilha e conhecimentos, ideia que 
já se tinha falado no fórum anterior. 
Existem muitas lojas fechadas há muito tempo aqui na zona e propusemo-nos a fazer um 
levantamento para contactar os seus donos para ver se estariam interessados em fazer um 
arrendamento por preço simbólico. A Ana Paula vai averiguar o caso de uma casa antiga na rua 
da Cruz. 
Também se falou no CoolOffice mas pareceu-nos que era mais interessante termos um espaço 
do qual pudessemos dispor com mais frequência e flexibilidade. 
Realçamos a importância do contacto pessoal, de chegar aos proprietários através de pessoas 
suas conhecidas e de divulgarmos a ideia do âmbito de crianças e pais, para motivar ainda 
mais aqueles com quem falarmos. 
Um pouco à parte do tema, também se comentou que era interessante conhecer melhor 
outras associações que atuam nesta zona.  
Ficou em calendário realizar o levantamento de espaços vazios durante esta semana. 
 

- Jardim Imaginário 

Propostas para o jardim avançar: 
- Efetuar telefonemas insistentes para a CMP a saber novidades do projeto. 
- Fazer pedido formal de informação sobre o processo do jardim no Gabinete do Munícipe. 
- Vestir as árvores que circundam a CMP e GM com mensagens reivindicativas alusivas ao 
jardim,  escritas em tiras de pano branco. 
 
Propostas para eventos no jardim: 
- Projeção de filme - 4 de Julho (sábado) às 21.15 - (ver as possibilidades de conseguir 
eletricidade). 
- Piquenique de Domingo à tarde - 12 de Julho - com direito a churrasco 
 

- São João de jardim 

Vamos fazer o São João no jardim. Definimos aquilo que é necessário e calendarizámos fazer o 

ponto de situação no fim de maio. Nessa altura, deve-se ter já os panfletos, cartazes e fichas 

de inscrição. 

Iluminação/Electricidade: 

- Ver custos de usar/alugar um gerador, ou; 

- Pedir a um vizinho próximo, ou; 

- Levar iluminação portátil tipo "petromax". 

Música: 



- Se não houver electricidade levar vários computadores e leitores de mp3. 

 

Confirmar a possível participação do Rancho. 

 

Arranjar dois fogareiros, grelhas , carvão (lenha?) e um fogão a gás. 

 

Falar com os comerciantes locais para adquirir: 

- Pimentos; 

- Couves, batatas e chouriço para caldo verde; 

- Broa e pão; 

- Vinho; 

- Fêveras e costelinhas. 

 

Decidir qual a melhor maneira para comprar as sardinhas. 

 

Determinar o modo de fazer a decoração do espaço. 

 

Fazer a divulgação do evento: 

- Panfletos; 

- Cartazes; 

- Folhas de inscrição.  

 

Participantes: 

- Obrigatoriedade de inscrição prévia com data limite; 

- Pedir aos comerciantes que ajudem no processo de inscrição; 

- Decidir o modo de pagamento e respectiva data limite para confirmar a presença. 

Talheres, tigelas, pratos e copos. 

 

Mesas e cadeiras. 

 

Sacos para lixo. 

 

Quem quiser pode levar outras coisas que não serão contabilizadas nas contas comuns: 

- Bolos, sobremesas, fruta, etc...; 

- Outras bebidas; 

-  Etc. 

Reuniões semanais: 
Às quartas-feiras às 21H30 no Cool.Office (Rua Costa Cabral, 2075) 

 


