Acta da reunião do Grupo de Organização
19 de Setembro de 2006
A reunião do Grupo de Organização realizou-se no dia 19 e destinou-se
fundamentalmente a debater o conteúdo do jornal do Fórum Social Português. Marcada
para dia 15 de Setembro, sexta-feira, no plenário de dia 9, as associações presentes
nessa reunião consideraram insuficiente o número de organizações presentes. Ficou
então decidido o adiamento da referida reunião para dia 19, com a indicação de que este
grupo reuniria então com quem estivesse presente.
Após trinta minutos de tolerância, a reunião iniciou-se às 22 horas com as seguintes
presenças:
Natacha Amaro (MDM); Arménio Carlos (CGTP-IN); José Lança (STAL); Luísa
Ramos (MUSP); Gustavo Carneiro (Almada pela PAZ); José Fonseca (Move-A-Mente);
Luís Cardoso (PCP); Vítor Fonseca (CPCCRD); João Raimundo (membro do Gabinete
Técnico).
A ordem de trabalhos da reunião foi:
1) Informações
2) Conteúdo do jornal do FSP 2006

1) Neste ponto, foram dadas algumas informações acerca das inscrições já
efectuadas e dos esforços feitos ao nível da publicidade institucional ao nível das
Câmaras Municipais. Também se abordou o problema do site da Internet, tendo
ficado decidida uma reunião entre elementos do Gabinete Técnico e a CGTP.
Ficou ainda decido realizar mais um esforço junto das organizações com vista à
sua inscrição no Fórum Social Português, através do envio de uma mensagem de
correio electrónico para os endereços da base de dados.
Foi ainda dada uma informação sobre a conferência de imprensa realizada no
passado dia 14 no Fórum Romeu Correia, em Almada. Foram feitos os contactos
para as associações que ficaram consensualizadas que deveriam constituir a
mesa: MUSP, Almada pela Paz, CIDAC, Mó de Vida, CGTP. Dada a
indisponibilidade das três últimas associações para participar, foram chamados
elementos da UMAR e da Confederação das Colectividades.
2) Neste ponto, foi discutido o conteúdo do jornal, nomeadamente o que ficara em
aberto do plenário de dia 9. Ficou decidido pedir depoimentos a algumas
personalidades sobre a importância do FSP. O debate debruçou-se ainda sobre
os critérios de escolha dos oradores, nomeadamente ao nível da diversidade de
experiências, pontos de vista e opiniões. Ficaram consensualizados os seguintes
nomes:
•

Maria Emília de Sousa (CM Almada), Manuel Carvalho da Silva (CGTP),
Mónica Frechaut (oradora no FSP 2003), Helena Roseta (oradora no FSP
2006), Fernando Nobre (presidente da AMI e orador no FSP 2003)), António
Serra (presidente da AE da ES Emídio Navarro).

