
Caríssimos, 
 
Segue, este, como intuito de partilharmos alguns assuntos e momentos neste 
espaço entre-reuniões: 
 
1) Próxima Reunião 
 
Face  a possibilidade de todos (excepto nosso Alexandre e nosso Spieel, que 
deverão estar connosco on-line) , assumimos nossa próxima reunião para o 
dia 19 de Dezembro às 19 horas, em minha casa. Nesta reunião contaremos 
com as presenças fundamentais dos nossos consultores Prof. Ubiratan 
D'Ambrosio (Skype) e Prof. José Pedro Barata, que ainda não confirmaram e 
que aguardamos vossas vozes.  No início de Dezembro envio sugestões para 
a pauta desta reunião e reconfirmo a data face a resposta dos nossos 
consultores. 
 
Queridos, um projecto que seja construídos por todas as comunidades 
envolvidas deve ser, também, desenvolvido em conjunto com estas 
comunidades. Penso que nosso respeito a este movimento passa pela nossa 
atitude de espalhar, junto com nossos objectivos, os objectivos deles, afinal 
somos um só, um só projecto, um só movimento trabalhando nas fronteiras 
urbanas, nos não-espaços urbanos e com pessoas invisíveis a sociedade 
hegemónica assente nos cernes urbanos. Convido-os a todos que reflictam 
sobre esta comunhão, sobre este acto que julgo ser de dignidade e respeito 
mútuo, de fortalecimento entre estas três comunidades, de estabelecimento 
de uma ligação entre nós,  e que possamos, caso entendam, conversar em 
nosso próximo encontro, visto que é o último antes do projecto começar 
burocraticamente.  
 
 
 
2) Natal Fronteiras Urbanas 
 
Fica confirmado o Natal do Bairro para o dia 19 de Dezembro às 16 horas, no 
Bairro. Marcamos nosso encontro na praça em frente aos Correios da Costa 
de Caparica. A entrada no Bairro deve sempre ser feita com alguém que a 
comunidade já conheça.  
 
Para este evento conto imenso com vossa ajuda na recolha dos conteúdos 
dos cabazes de natal e com a entrega (posso ir buscar, basta ligarem) até dia 
15 de Dezembro, pois dia 16 de Dezembro às 15 horas, em minha casa, 
teremos uma tarde de confraternização com os Jovens do Movimento 
Fronteiras Urbanas, para grafitarem as caixas dos cabazes; estão todos 
convidados. 
 
 
 
3) Associação A Mar a Costa 



 
a)  CONQUISTARTE: Em uma iniciativa da Associação A Mar a Costa, o 
concurso CONQUISTARTE tem suas inscrições abertas. Conforme já 
divulgou nosso Xico, é um concurso aberto a qualquer iniciativa artística 
desenvolvida na Costa de Caparica ou sobre a Costa de Caparica. Solicito a 
divulgação deste evento e comunico que as inscrições podem ser feitas no 
Centro Comercial dos Pescadores, piso 1, loja de Electrodomésticos até dia 
01 de Dezembro. O Renan, meu filhote, deve concorrer com uma fotografia 
do Fronteiras Urbanas. 
 
b) Associados: Seguindo os passos do Xico, ficarei sócia da Associação A 
Mar a Costa. Fica, aqui, um convite a todos os membros do FU que também 
se interessem por esta iniciativa. 
 
 
4) Bairro 
 
Que maravilha... ontem estive no Bairro!  Tanto a partilhar convosco... mas, 
de uma forma directa, segue: 
 
a) Espalhei pelo Bairro folhas A4 fazendo propaganda do CONQUISTARTE. 
Segue em anexo. Neste movimento, encontrei gente que já conhecia e gente 
nova.... foi lindo e proveitoso para ouvir histórias, para interagir e, 
principalmente, para ouvir alguns desejos. Assisti uma novela brasileira que 
estava passando no Bar do Durval, tipo cinema a céu aberto, sobre a 
escravatura. Estava junto com população Guineense e Cabo-Verdiana. Foi 
um momento de silencio e observação dos rostos, face a este duro capítulo 
da novela que transbordava para os capítulos das histórias de vida dos 
colegas/amigos que ali estavam. 
 
b) Mesmo espirrando muito com minha bendita alergia, ainda desfrutei do 
prazer de estar com nosso João,  que estava pintando o Miguel GP - o 
quadro está lindo e a alegria do GP era notória. Conversamos após acabar a 
pintura e enquanto ele se preparava para receber as crianças e quem mais 
chegar para pintar. A integração do João no Bairro, a aceitação, é visível , 
bem como sua própria satisfação.Lindo movimento de amor onde a ligação 
flui face aos desejos envoltos naquele espaço. Que sorte a minha sentir este 
movimento. De certo, o João necessita de papel,  tinta e qualquer coisa que a 
criatividade permita ser artista. Vamos contribuir com nossos conhecimentos, 
espalhando esta iniciativa e captando materiais recicláveis? Fica o convite! 
 
 
 
5) Contracto 
 
Ainda não recebi nenhuma chamada da FCT para assinar o contracto do 
projecto. Há relativamente 3 semanas estive na FCT e a Dr.Margarida disse-
me que está tudo atrasado.   Assim que souber de algo, comunico. 



 
 
 
 
Beijo carinhoso e cheinha de coisas na cabeça e no coração para ser e estar 
Fronteiras Urbanas. 
 
 
Moni	  


