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ACTA NºACTA NºACTA NºACTA Nº1111/20/20/20/2010101010    
    

REUNIÃO ORDINÁRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8888    DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL    DE 20DE 20DE 20DE 2010101010    
Local: Local: Local: Local: Sala de Sala de Sala de Sala de ReuniõesReuniõesReuniõesReuniões    da da da da Biblioteca MunicipalBiblioteca MunicipalBiblioteca MunicipalBiblioteca Municipal    de Ferreira do Alentejode Ferreira do Alentejode Ferreira do Alentejode Ferreira do Alentejo    

 
 
 
 

PRESENÇASPRESENÇASPRESENÇASPRESENÇAS    

MESAMESAMESAMESA    

Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Aníbal Sousa Reis Coelho da CostaAníbal Sousa Reis Coelho da CostaAníbal Sousa Reis Coelho da CostaAníbal Sousa Reis Coelho da Costa    ----    Presidente da Câmara Municipal 
Secretário: Secretário: Secretário: Secretário: SérgioSérgioSérgioSérgio    Miguel Sobral Farião Miguel Sobral Farião Miguel Sobral Farião Miguel Sobral Farião AnicetoAnicetoAnicetoAniceto    ----    Representante da Associação Cultural e 
Desportiva de Canhestros    
Secretária: Secretária: Secretária: Secretária: Carolina Lúcio Martins Pereira Carolina Lúcio Martins Pereira Carolina Lúcio Martins Pereira Carolina Lúcio Martins Pereira ––––    Representante da Associação de Estudantes do 
Agrupamento Vertical de Escolas de Ferreira do Alentejo    
    

 
Luís Luís Luís Luís Francisco da Costa e David Martins Francisco da Costa e David Martins Francisco da Costa e David Martins Francisco da Costa e David Martins BrancoBrancoBrancoBranco    ––––    Representante da Ferreira-Activa, Movimento 

Associativo de Ferreira do Alentejo    

Maria João Maria João Maria João Maria João Augusto Augusto Augusto Augusto Pina Pina Pina Pina ––––    Chefe da Divisão Sócio Cultural e Desportiva *    

   

 

 

FALTASFALTASFALTASFALTAS    

Ana RuAna RuAna RuAna Rute Beringel de Sousate Beringel de Sousate Beringel de Sousate Beringel de Sousa    ––––    Membro da Assembleia Municipal (PS)    

Augusto Cândido dos Santos PereiraAugusto Cândido dos Santos PereiraAugusto Cândido dos Santos PereiraAugusto Cândido dos Santos Pereira  ––––    Membro da Assembleia Municipal (CDU)    

 

 

 

Início:Início:Início:Início: dez horas e trinta minutos. 

* * * * Presente na qualidade de convidada. 
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---------O    Senhor Presidente da Câmara Senhor Presidente da Câmara Senhor Presidente da Câmara Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas e trinta minutos, após ter 
verificado quórum para o funcionamento, deu início à reunião de acordo com a ordem de 
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara agradeceu a presença a todos os presentes na reunião do 
CMJFA – Conselho Municipal da Juventude de Ferreira do Alentejo. -------------------------------------- 
---------Informou que o CMJFA, órgão consultivo do Município sobre matérias relacionadas com a 
política de juventude, tem por lei habilitante a Lei nº8/2009, de 18 de Fevereiro, que cria o 
presente conselho. De entre outros, é competência do CMJFA colaborar na definição e execução 
de políticas municipais de juventude, contribuindo para o aprofundamento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude, entre outros. Referiu ainda, que compete ao 
CMJFA a emissão de parecer obrigatório sobre as linhas de orientação da política municipal da 
juventude, constantes no Plano Anual de Actividades, do Orçamento Municipal, no que respeita às 
dotações afectas às políticas de juventude e às políticas sociais sectoriais com aquelas conexas, 
bem como, de Projectos de Regulamentos e posturas municipais que versem sobre matérias que 
respeitem às políticas de juventude. ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara informou que ao abrigo do artigo 5º, do Regulamento do 
CMJFA, através de deliberação do conselho, podem ser convidados a participar nas reuniões, sem 
direito a voto, pessoas de reconhecido mérito ou outros titulares de órgãos da autarquia, cuja 
presença seja considerada útil para o decorrer dos trabalhos. ---------------------------------------------- 
---------Assim, uma vez que a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo é detentora de uma 
divisão direccionada para a cultura e desporto, DSCD – Divisão Sócio Cultural e Desportiva, 
submeteu para deliberação do conselho, a participação da Chefe da DSCD nas reuniões do 
CMJFA, Maria João Augusto Pina, sob compromisso de participar nos respectivos trabalhos, sem 
direito a voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Conselho Municipal da JuventuO Conselho Municipal da JuventuO Conselho Municipal da JuventuO Conselho Municipal da Juventude de de de deliberou, por unanimidade, convidar a participar nas deliberou, por unanimidade, convidar a participar nas deliberou, por unanimidade, convidar a participar nas deliberou, por unanimidade, convidar a participar nas 
suas reuniões, a Chefe da Disuas reuniões, a Chefe da Disuas reuniões, a Chefe da Disuas reuniões, a Chefe da Divisão Sócio Cultural e Desportivavisão Sócio Cultural e Desportivavisão Sócio Cultural e Desportivavisão Sócio Cultural e Desportiva, Maria João Augusto Pina, Maria João Augusto Pina, Maria João Augusto Pina, Maria João Augusto Pina, sem , sem , sem , sem 
direito a votodireito a votodireito a votodireito a voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    
1.1.1.1.----ELEIÇÃO DE 2 SECRETÁRIOS PARA A MESAELEIÇÃO DE 2 SECRETÁRIOS PARA A MESAELEIÇÃO DE 2 SECRETÁRIOS PARA A MESAELEIÇÃO DE 2 SECRETÁRIOS PARA A MESA    
 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara informou que de acordo com o nº3, do artigo 18º, do 
Regulamento do CMJFA, no início de cada mandato o plenário elege dois secretários de entre os 
seus membros que, juntamente com o Presidente, constituem a mesa do plenário do CMJFA. -------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara solicitou ao CMJFA a apresentação de propostas de listas 
para a eleição de dois secretários para constituírem a mesa. ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O SenhorSenhorSenhorSenhor    Presidente da CâmaraPresidente da CâmaraPresidente da CâmaraPresidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de lista: ----------------------- 
---------Lista A: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------Sérgio Miguel Sobral Farião Aniceto; -------------------------------------------------------------- 
--------------Carolina Lúcio Martins Pereira. --------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------Não havendo mais nenhuma lista apresentada, o Senhor Presidente da Câmara procedeu à 
eleição da mesma, através de escrutínio secreto, em urna. -------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Conselho Municipal da JuventudeO Conselho Municipal da JuventudeO Conselho Municipal da JuventudeO Conselho Municipal da Juventude    deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista 
AAAA    paraparaparapara    integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por 
unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade. A mesa do CMJFA passou a ter a seguinte composição: ----------------------------------- 
---------Presidente – Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa; ----------------------------------------------------- 
---------Secretário – Sérgio Miguel Sobral Farião Aniceto; ---------------------------------------------------- 
---------Secretária – Carolina Lúcio Martins Pereira. ----------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Seguidamente os membros ocuparam os respectivos cargos. -------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.2.2.2.----ELEIÇÃO DE ELEIÇÃO DE ELEIÇÃO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREPRESENTANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREPRESENTANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREPRESENTANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    
 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara informou que de acordo com a alínea b), do artigo 10º, 
do Regulamento do CMJFA, compete ao CMJFA eleger um representante daquele conselho no 
Conselho Municipal de Educação. ------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara solicitou ao CMJFA a apresentação de propostas de listas 
para a eleição de um representante no Conselho Municipal de Educação. ------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de lista: ----------------------- 
---------Lista A: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------Luís Francisco da Costa e David Martins Branco. -------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------Não havendo mais nenhuma lista apresentada, o Senhor Presidente da Câmara procedeu à 
eleição da mesma, através de escrutínio secreto, em urna. -------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Conselho Municipal de Juventude deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista O Conselho Municipal de Juventude deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista O Conselho Municipal de Juventude deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista O Conselho Municipal de Juventude deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a lista 
A para integraA para integraA para integraA para integrar a composição do Conselho Municipal de Educação, por unanimidader a composição do Conselho Municipal de Educação, por unanimidader a composição do Conselho Municipal de Educação, por unanimidader a composição do Conselho Municipal de Educação, por unanimidade. --------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.3.3.3.----REGIMENTO INTERNOREGIMENTO INTERNOREGIMENTO INTERNOREGIMENTO INTERNO    
 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara informou que de acordo com a alínea a), do artigo 12º, 
do Regulamento do CMJFA, no âmbito da sua organização interna, compete ao CMJFA aprovar o 
seu regimento interno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Em virtude da não existência de um regimento interno, os serviços de apoio administrativo 
irão proceder à compilação do referido documento, que posteriormente será submetido para 
apreciação dos membros do CMJFA, para posterior deliberação. ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4.4.4.4.----OUTROS ASSUNTOSOUTROS ASSUNTOSOUTROS ASSUNTOSOUTROS ASSUNTOS    
 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara deu a palavra à Senhora Maria João Pina para efectuar 
uma breve introdução quanto aos recentes eventos a realizar no Concelho de Ferreira do Alentejo. - 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Senhora Maria João PinaSenhora Maria João PinaSenhora Maria João PinaSenhora Maria João Pina informou que foi constituído na autarquia um grupo de 
trabalho, de forma a proceder ao levantamento de eventuais bandas passíveis de actuação no 
evento “Ferreira Jovem”. As bandas seleccionadas serão ainda alvo de votação pelos vários 
utilizadores do site da Câmara Municipal, até ao final do mês de Abril, de forma a se verificar o 
grau de receptividade das mesmas por parte da população. Solicitou ainda aos membros do 
CMJFA, a indicação de novas bandas que poderão ser alvo de receptividade positiva por parte dos 
jovens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Recordou que, para o referido evento, a Câmara Municipal disponibilizou 25000,00€. Tal 
verba deverá contemplar dois dias de espectáculo (banda e DJ), aluguer de tasquinhas, 
contratação de segurança para o recinto, entre outros. ------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Foram sugeridas bandas para serem submetidas a votação pelo Senhor Luís Branco, e pela 
Senhora Carolina Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara salientou que a Câmara Municipal encontra-se a 
desenvolver contactos no sentido de envolver entidades externas (Instituto Português da Juventude, 
Centro de Divulgação das Tecnologias de Informação, entre outros), como a exemplo de anos 
anteriores, sob forma de dinamizar o evento.------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Senhora Maria João Senhora Maria João Senhora Maria João Senhora Maria João PinaPinaPinaPina informou que motivado pelo mau tempo que sempre se fez 
sentir na altura da “Ferreira Jovem” (evento realizado próximo do dia 25 de Abril), o mesmo foi 
alterado para os dias 23 e 24 de Julho corrente, no recinto “Parque de Exposições e Feiras”. -------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara sublinhou que tem-se tido o cuidado de retirar da “Feira 
Nacional da Água e do Regadio”, espectáculos com vertente direccionada para a juventude, em 
virtude do evento “Ferreira Jovem”. ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Senhora Maria João PinSenhora Maria João PinSenhora Maria João PinSenhora Maria João Pinaaaa informou que este ano, o evento terá a participação do Exército 
Português, através da instalação de uma parede de escalada. ---------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Senhora Carolina PereiraSenhora Carolina PereiraSenhora Carolina PereiraSenhora Carolina Pereira à semelhança de outros eventos, sugeriu à Câmara Municipal 
que procedesse ao contacto com a entidade responsável pelo patrocino da RedBull, de forma 
dinamizar todo o evento, através da distribuição de bebidas energéticas e produtos promocionais. -- 



CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDECONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDECONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDECONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE    
DE FERREIRA DO ALENTEJODE FERREIRA DO ALENTEJODE FERREIRA DO ALENTEJODE FERREIRA DO ALENTEJO    

 
 

Acta nº1/2010 

5 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------A Senhora Maria João PinaSenhora Maria João PinaSenhora Maria João PinaSenhora Maria João Pina informou que esse contacto foi efectuado outrora, tendo a 
Câmara Municipal sida informada de que a sua participação apenas poderá ocorrer durante o 
período diurno e não nocturno. Afim de dinamizar o período da tarde, serão realizados vários 
workshops de interacção com a população. -------------------------------------------------------------------- 
---------Mais informou, que durante os dias 22 e 23 de Maio do corrente ano, a Câmara Municipal 
irá apoiar o evento de nautimodelismo (veículos eléctricos), a realizar na albufeira de Odivelas, em 
parceria com Museu Nacional da Marinha. Salientou que até à presente data, encontram-se 60 
inscritos para participar na modalidade. Serão realizados alguns workshops no local, para 
demonstração de construção de equipamentos semelhantes. Ainda nesse fim-de-semana, será 
realizado em alternativa, pela Câmara Municipal, para os vários acompanhantes, visitas guiadas 
ao concelho e mostra gastronómica, entre outros. ------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da CâmaraSenhor Presidente da Câmara informou que a “Feira Nacional da Água e do Regadio” 
será realizada no período de 24 a 27 de Junho de 2010. --------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTO    
 
---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, quando eram onze 
horas e cinquenta minutos, deu por encerrada a sessão. ----------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------E eu _______________________________________, Assistente Técnico, para o efeito 
designado, secretariei a reunião e redigi a presente acta, que depois de conferida vai ser assinada 
pelo Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

_______________________________ 
Dr. Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa 


