
From: Mônica Mesquita <harmoni4@mac.com>
Date: October 14, 2011 8:08:20 AM GMT+01:00
To: Mônica  Mesquita <mbmesquita@ie.ul.pt>, Mônica  Mesquita <harmoni4@mac.com>
Cc: Silvia Franco <silviafranco6@gmail.com>, Isabel Freire <isafrei@ie.ul.pt>, Ubiratan D'Ambrosio <ubi@usp.br>, Nuno 
Vieira <nmcv@fct.unl.pt>, Ana Paula Caetano <apcaetano@ie.ul.pt>, Spieel Pacheco <spieelpacheco@gmail.com>, Lia 
Laporta <lialaporta@gmail.com>, framalhete Ramalhete <framalhete@netcabo.pt>, Francisco Silva 
<chicomanecas@gmail.com>, jpmbarata Barata <jpmbarata@netcabo.pt>, Carlos Sequeira <carlinni@gmail.com>, João 
Moreira <joaomoreira62@gmail.com>
Subject: Fronteiras Urbanas 34

Caríssimos,

Peço desculpas pelo silencio mas esses dois dias foram de trabalho intenso e, na continuação deste, muitas dores.

Estou muito feliz com a chegada deste Sábado.... penso que será mais um encontro frutífero e de novos conhecimentos. 
Não se esqueçam - dia 15 às 15h, no mirante dos Capuchos - horário de Portugal.

Para quem está a distância sugiro que tentem conectar-nos via skype. Para tanto, solicito a ajuda do Nuno e da Silvia.... 
ou de quem mais puder, para levarem vossos computadores com internet móvel. Somos 4 espectadores externos (Ubi, 
Lia, Ale e Spieel).... logo necessitava de 4 computadores para que a conexão fosse segura. 

No seguimento deste meu pensamento, faço a sugestão da seguinte pauta para este nosso Encontro 2:

1. Apresentação da equipa (os que estavam no Encontro 1 sugiro que sejam breves) e dos convidados (Durval e 
Euclides: Líderes do Bairro, João Moreira: Artista Plástico que actua no Bairro e tem nos presenteado com suas 
narrativas) TODOS;

2. Breve descrição da resposta à FCT, pensada em conjunto no Encontro 1, bem como do orçamento re-organizado e tb 
reenviado à FCT MONICA;

3. Apresentação do espaço aéreo dos dois pólos geográficos desta investigação: Bairro e Piscatório MONICA, JOÂO e 
SILVIA;

4. Exposição das ideias apresentadas  pelo sub-grupo Arquitectura Social FILIPA, XICO, CARLOS e BARATA, 

5. Conversa com o Bairro DURVAL e EUCLIDES, 

Gostaria de firmar que a ideia de provocar os membros a estarem responsáveis por um ponto deste encontro não deve 
ser visto como limitador - é claro que o processo dialógico entre o grupo presente é factor crucial para o desenvolvimento 
e aprendizagem do projecto.

Lembro a todos que já partilhei os documentos, abaixo, que julgo importantíssimo para o desenvolvimento e integração 
do encontro, são eles:

A. Mapa do local do Encontro 2: email Fronteiras Urbanas 33, datado de 03.OUT, horário 11:43AM Pt;

B. Resposta à FCT e Orçamento Final: email Fronteiras Urbanas 29, datado de 18.SET, horário 11:16 PM Pt;

C. Documento partilhado pelo sub-grupo Arquitectura Social: email Fronteiras Urbanas, datado de 10.OUT, horário 03:55 
PM Pt;

D. Dados preenchidos no documento de identificação dos colegas de investigação (para quem ainda não enviou por 
email): email Fronteiras Urbanas 30, datado de 19.SET, horário 12: 17PM Pt.

Peço colaboração para todos que possam e desejam de trazerem um contributo para o nosso pic nic (levarei bebidas do 
bar OITONOVE, ok!!!!).

Fica um abraço carinhoso e meu eterno agradecimento por aceitarem a construir, a partir do meu delírio intelectual , este 
projecto educacional comunitário.

Moni


