Lista A
PLANO DE AÇÃO BIÉNIO 2012-2013
O Sport Musas e Benfica – Espaço Musas, no próximo biénio,
deve procurar concentrar-se na consolidação das suas
atividades atuais.
Lugar de destaque será naturalmente o da Quinta Musas da
Fontinha, relativamente à qual as maiores preocupações serão
prioritariamente resolver algumas questões de segurança.
As principais tarefas regulares serão o esforço para pôr de pé
todo o projeto esboçado no documento de Apresentação da
Quinta, dinamizar a autoaprendizagem e troca de experiências
e multiplicar os eventos na Quinta, atraindo a esta novos
visitantes e pessoas interessadas. Será também necessário
encontrar um maior rigor na gestão do espaço comum, que não
se revele pesado para a associação. Logo depois da questão da
segurança será também prioritária a questão de uma maior
autosustentabilidade, por exemplo no melhor aproveitamento
das águas pluviais.
Atividade fulcral da associação, dando concretização à sua
vocação desportiva, será a continuação da participação nas
principais provas da Associação de Xadrez do Porto com uma
equipa federada. Um dos objetivos será o da melhoria de
qualidade desta prática e a sua difusão e apoio à iniciação.
Não se põe de parte o lançamento de outras atividades desta
natureza, como o go, desde que tal se revele viável.
Na vertente social deverão continuar a organizar-se debates
sobre temas atuais, oportunos ou signficativos, convidando
autores, dinamizadores e protagonistas da reflexão ou
intervenção cívica a virem apresentar as suas propostas ou
desafios ao Musas.
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Um aspeto particular da proposta de intervenção nesta área é a
dinamização da biblioteca pública do Musas, promovendo o
acesso da comunidade e realizando um esforço de integração e
catalogação digital conjunta com outras bibliotecas de espaços
amigos e com os quais estamos em contacto.
A questão da cooperação inter-associações continuará a ser
uma imagem de marca do Musas, que deverá manter as
melhores relações com os espaços e associações Terra Solta,
Es.Col.A., Gato Vadio, Casa da Horta, CasaViva, Terra Viva,
Associação José Afonso, GAIA, Campo Aberto, Quercus e outras.
O Musas continuará a promover a utilização do software livre e
das tecnologias não proprietárias, quer no uso quotidiano da
associação, quer na participação conjunta em atividades desta
natureza, ou na promoção das suas próprias iniciativas.
O espaço da sede do Musas continuará à disposição dos artistas
que aqui queiram expor as suas obras, que serão acolhidas
sempre de boa vontade, procurando também através da arte
provocar a atenção e a sensibilidade dos seus associados e de
toda a comunidade circundante.
Na medida do que for viável procurar-se-á o relançamento de
atividades que já antes foram muito bem sucedidas nas áreas
da Poesia e do Cinema.
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