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Apontam-se a seguir algumas actividades, tarefas e iniciativas a efectuar durante o ano de 2002. 
Trata-se de um inventário genérico, do qual apenas serão concretizadas as iniciativas possíveis, 
quer em função dos meios humanos mobilizáveis quer dos recursos financeiros que venham a 
estar disponíveis. Ambas essas condicionantes se encontram de momento por definir com a 
exactidão necessária, por falta de dados. 
 
1 Debates Públicos  
 
1.1  São propostos quatro temas para a realização de outros tantos debates públicos segundo o 
modelo já exercitado no ciclo Porto e Noroeste em Debate: 
 1.1.1  As Antas, o Parque e a Cidade Oriental  
 1.1.2  O Plano Director Municipal e o Modelo de Cidade  
 1.1.3  Centro Histórico: do caso Avenida da Ponte/Sé aos projectos gerais de recuperação 
 1.1.4  Praias e Litoral       
 
1.2 Pré-programa dos debates públicos (parte da manhã) 
 1.2.1 Visita à área prevista para o Parque Oriental  
 1.2.2  «Circuito dos Horrores»: visita a exemplos de mau urbanismo e comentário 
 1.2.3  Visita à zona de intervenção da CRUARB 
 1.2.4  Visita à Estação Litoral da Aguda  
 
1.3 Ciclo A Natureza nas religiões e filosofias 
 1.3.1 A Natureza na Bíblia: uma visão cristã; orador a convidar: Frei Geraldo Coelho Dias 
 1.3.2 A Natureza em Kant; orador a convidar: Prof. Dr. Viriato Soromenho Marques  
 
Temas eventuais futuros: a natureza no marxismo, no positivismo, em Spinoza, em Hegel, no 
judaísmo, no budismo, no islamismo, no pensamento grego antigo, etc. 
 
1.4 Charlas Campo Aberto 
 1.4.1 Joseph Beuys, a árvore e a arte - Prof. Jacinto Rodrigues 
 1.4.2 Património Arqueológico e Património Ambiental - Prof. Vítor Oliveira Jorge 
 1.4.3 Apresentação de livro pelo autor, Arq. Pulido Valente (a confirmar) 
 1.4.4 O Pólis do Porto e Gaia 
 
1.5  Seminários 
 1.5.1 Habitação, habitação social e construção ecológica 
 1.5.2 Transportes e mobilidade na cidade e área metropolitana 
 
2 Vida da associação 
 
2.1 Dia da Associação/ Assembleia Geral: Março de 2002 
2.2 Encontro de Leitores da revista AR LIVRE: começo da preparação para eventual realização em 
2003 
2.3 Grupos de intervenção em bairros e freguesias  
2.4 Pedido de reunião com a Câmara 



2.5 Instalação: sede, centro de documentação, etc. 
 
3 Publicações 
 
3.1  Revista Ar Livre: prosseguimento e consolidação 
3.2  Campo Aberto boletim interno: início desta publicaçnao de periodicidade ocasional 
3.3  Porto em Debate: prosseguimento e consolidação, sob forma autónoma em relação à revista 
Ar Livre 
3.4  PNED: prosseguimento e consolidação desta lista electrónica 
3.5  Página internete: eventual início em 2002 
3.6  Página urbanismo.no.sapo: articulação com 3.5      
 
4 Relações externas 
 
4.1 Inscrição na CPADA 
4.2 Relações com Associações: proposta de cooperação a fazer a diversos níveis: 
 4.2.1  Fapas e Quercus 
 4.2.2  Associações da Área Metropoliana do Porto 
 4.2.3  Associações do Noroeste 
 4.2.4  Noroeste e Galiza 
 


