Caro vizinho /vizinha
Vimos por este meio apresentar o nosso recente projeto
“A NOSSA RUA”
Queremos estar e ouvir os nossos vizinhos e falar a todos das
nossas intenções e de como tem decorrido os preparativos
deste projeto e os trabalhos a realizar, contamos consigo!

Solicitamos a sua presença no próximo dia 17
Abril as 21h no espaço comunitário (antiga
escola Bairro Padre Cruz) queremos conhecer os
nossos vizinhos e falar a todos das nossas intenções e de
como decorreram os trabalhos a realizar, contamos
consigo!

A 1º intervenção terá lugar no próximo dia 26
de abril das 9h as 18h na Rua do Rio Tejo,
pintura de muros e limpezas.
São nossos parceiros a JUNTA FREGUESIA DE CARNIDE e a
GEBALIS e contamos com o trabalho voluntario de varias
associações locais.

Abril de 2015.

“A NOSSA RUA” - Objetivos
Embelezamento e reabilitação das ruas, da parte antiga do Bairro, através do
envolvimento dos seus moradores conjuntamente com o trabalho voluntario dos
elementos do grupo informal, criar parcerias de trabalho e envolvimento com as
associações locais e ou da restante freguesia.
A sinalização de problemas e o seu respetivo encaminhamento para as entidades
responsáveis.
A autorização de utilização dos espaços será sempre proposta à Gebalis por iniciativa
do grupo informal.
A criação de uma bolsa de interessados/cuidadores para as hortas e ou jardins.
Apos autorização da Gebalis para a utilização do espaço, o grupo informal
supervisiona, acompanhando e avaliando por períodos de 6 meses a sua boa
utilização, nos casos em que esta não se verifique, deverá ser entregue a outro
cuidador.
Todos os trabalhos a realizar devem ser discutidos em plenário de rua, assim como ai
deverá ser discutida a forma de se encontrar soluções e recursos para a sua
conclusão.
Este grupo informal parte da boa vontade dos mesmos, dos moradores de rua, sem
nunca substituir a responsabilidade das entidades responsáveis.
Não compete ao grupo informal a cedência ou atribuição de espaços, os mesmos são
da responsabilidade direta da Gebalis, e todas as intervenções carecem da sua
autorização.

