
CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE

DE
FERREIRA DO ALENTEJO

ACTA Nº4/2010

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2010
Local: Sala de Sessões do Município de Ferreira do Alentejo

PRESENÇAS

MESA

Presidente: Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa - Presidente da Câmara Municipal

Secretário:  Sérgio  Miguel  Sobral  Farião  Aniceto  -  Representante  da  Associação  Cultural  e

Desportiva de Canhestros

Secretária:  Maria  José  Magalhães  da  Silva  Figueiredo  –  Representante  da  Associação  de

Estudantes do Agrupamento Vertical de Escolas de Ferreira do Alentejo

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

Associativo de Ferreira do Alentejo

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

Maria Margarida Fernandes Guerreiro – Suplente da Associação de Estudantes *

FALTAS

Ana Rute Beringel de Sousa – Membro designado pela Assembleia Municipal (PS)

Augusto Cândido dos Santos Pereira – Membro designado pela Assembleia Municipal (CDU)

Início: Vinte e uma horas.

* Presente na qualidade de convidada.
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DE FERREIRA DO ALENTEJO

Acta nº4/2010

---------O Senhor Presidente da Câmara  quando eram vinte e uma horas, após ter verificado
quórum para o funcionamento, deu início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara informou que de acordo com ofício remetido pelo AVEFA
(Agrupamento  Vertical  de  Escolas  de  Ferreira  do  Alentejo)  foi  indicado  para  integrar  aquele
conselho, em substituição de Carolina Lúcio Martins Pereira (2ª secretária), a qual deixou de fazer
parte  da Associação de  Estudantes,  a  Senhora  Maria  José  Magalhães  da  Silva  Figueiredo,
ficando como sua suplente a Senhora Maria Margarida Fernandes Guerreiro.---------------------
---------Assim, de acordo com o nº3, do artigo 18º, do Regulamento do CMJFA (eleição de
secretários  para  integrar  a  mesa),  o  Senhor  Presidente  da Câmara apresentou  a  seguinte
proposta de lista:----------------------------------------------------------------------------------------------
---------Lista A:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------Maria José Magalhães da Silva Figueiredo.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------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 Juventude deliberou, através de escrutínio secreto, aprovar a lista
A para integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A mesa do CMJFA passou a ter a seguinte composição:-----------------------------------------
------------Presidente – Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa;-----------------------------------------------
------------Secretário – Sérgio Miguel Sobral Farião Aniceto;----------------------------------------------
------------Secretária – Maria José Magalhães da Silva Figueiredo.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Seguidamente o membro eleito ocupou o respectivo cargo.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES  

---------O  Senhor  Presidente  da  Mesa solicitou  a  concordância  do  CMJFA  para  que  fosse
dispensada a leitura dos projectos das actas das reuniões anteriores, uma vez que as mesmas
foram enviadas a todos os membros com antecedência.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime,  foram colocados em discussão os  projectos  das  actas  das
reuniões anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Mesa pôs os documentos à
votação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Conselho Municipal da Juventude de Ferreira do Alentejo deliberou por unanimidade
aprovar as actas das sessões anteriores.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta nº4/2010

2 e  3.-INFORMAÇÕES e  ASSUNTOS DE INTERESSE  PARA O CONSELHO MUNICIPAL  DE
JUVENTUDE  

---------O Senhor  Presidente  da  Câmara deu  conhecimento  do  programa  “Juventude  em
Movimento”, documento emanado pela Comissão de Educação do Comité das Regiões, uma
entidade que funciona em Bruxelas.-------------------------------------------------------------------------
---------Deu  ainda  conhecimento  que  a  Câmara  Municipal  irá  temporariamente  suspender  a
iniciativa  anual  “Ferreira  Jovem”.  Assim,  terá lugar  na FNAR (Feira  Nacional  da Água e do
Regadio) uma noite dedicada aos jovens, de forma a colmatar a suspensão da iniciativa referida.- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara explicou as funções da Senhora Maria João Pina, Chefe
de Divisão da Divisão de Cultura e Desporto da Câmara Municipal. Sublinhou, que todos os
assuntos relacionados com cultura e desporto passam obrigatoriamente por aquela divisão.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Luís Branco informou que no dia 4 de Dezembro de 2010 realizou-se na Casa
do Povo em Ferreira do Alentejo a comemoração do 7º aniversário da Ferreira Activa, Movimento
Associativo de Ferreira do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto informou que a Associação Cultural de Canhestros têm 8 anos de
existência e inúmeras iniciativas tais como o ensino de taekwondo.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina esclareceu que apesar de ter sido suspenso o evento “Ferreira
Jovem”, irão decorrer outras actividades no concelho, tal como os Jogos Desportivos, entre outros.
A Câmara Municipal tem desenvolvido contactos com o IPJ (Instituto Português da Juventude) no
sentido de proceder à candidatura anual para o programa “Ocupação de Tempos Livres” de curta
duração, bem como, com a Movijovem.--------------------------------------------------------------------
---------Salientou que, apesar da Câmara Municipal não possuir um serviço de juventude, não
significa  que  não  sejam desenvolvidas  actividades  direccionadas  para  os  jovens.  A  título  de
exemplo, informou que a Biblioteca Municipal possui actividades não só para as crianças como
também para os jovens (clube de artes entre outros).------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o CMJFA é o fórum onde deverão ser
abordadas novas ideias em prol dos jovens. Sugeriu, convidar pessoas ligadas à juventude para
futuras reuniões, de forma a darem um maior contributo para as acções a desenvolver  pela
Câmara Municipal.  Salientou,  que  os  conselheiros  têm o dever  de passar  para o exterior  o
conteúdo dos assuntos que são abordados.----------------------------------------------------------------
---------Assumiu o compromisso de se elaborar um dossier com os mais diversos assuntos ligados à
juventude que passem pela autarquia, de forma a dar conhecimento aos membros do CMJFA.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora  Maria  João  Pina  sugeriu  a  realização  de  uma  parceria  entre  a  Câmara
Municipal e a Associação de Estudantes do AVEFA, de forma a darem um maior contributo para os
vários eventos a realizar. Como exemplo, sugeriu que aquela associação elaborasse uma listagem
contendo  as  bandas  favoritas  da  maioria  dos  estudantes,  a  realização  de  outros  eventos
relacionados,  para  que  a  Câmara  Municipal  possa  proceder  a  uma  análise,  de  forma  a
seleccionar aquelas que poderão actuar no evento.-------------------------------------------------------
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---------Explicou que a Câmara Municipal poderá veicular informação mais rapidamente junto dos
jovens através da Associação de Estudantes, pois detêm um acesso privilegiado junto dos jovens.---
---------Informou que a Câmara Municipal de Évora irá realizar um encontro com as Autarquias do
Alentejo onde se encontram a funcionar os Conselhos Municipais da Juventude. Nesse contexto,
solicitaram ao CMJFA indicação de dois representantes para integrarem o respectivo encontro,
cuja data ainda não se encontra definida.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara solicitou aos membros do CMJFA que indicassem novas
ideias e assuntos para abordar na próxima reunião do conselho.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina explicou que existem programas para a juventude (programas
europeus) em que a Câmara Municipal tem acesso privilegiado e poderão ser colocadas questões,
às quais, a Câmara Municipal poderá esclarecer ou pedir esclarecimento.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto informou que através da Federação Portuguesa de Taekwondo foi
criada a Associação de Taekwondo do Distrito de Beja. A sede será no Mercado Municipal de
Ferreira do Alentejo e estará aberto quase todos os dias durante o período da tarde. A sua
inauguração encontra-se prevista para 2011, em data a definir.-----------------------------------------
---------Exprimiu a sua vontade de fazer com que o desporto seja expandido e conhecido entre os
participantes dos quatro aos trinta anos.--------------------------------------------------------------------
---------Comunicou ainda, que a Federação de Taekwondo irá brevemente lançar um programa
relacionado com a educação das crianças na escola, através do IDP (Instituto do Desporto de
Portugal) e do IPJ (Instituto Português da Juventude).------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Luís Branco informou que a Associação Ferreira Activa encontra-se a desenvolver
actividades de kayak polo, desportos radicais, paint-ball, canoagem, safari fotográfico, escola de
ténis, entre outras.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Dionísio, praticante de marcha
atlética e campeão nacional da categoria, está na fase de qualificação para os Jogos Olímpicos
de 2012, a realizar em Londres, com o apoio da Câmara Municipal através da celebração de um
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Evidenciou o projecto “Limpar Portugal 2010” que foi promovido pela CMDFCI (Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios).-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora  Maria  João  Pina  afirmou  que  as  actividades  desenvolvidas  pela  Câmara
Municipal e relacionadas com o património não têm tido grande impacto junto da população
jovem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Salientou que de todos os anos são promovidas campanhas de pesquisa arqueológica no
Monte da Chaminé onde são reservadas algumas inscrições para jovens que queiram participar,
apesar de não haver aderência.-----------------------------------------------------------------------------
---------Fez um apelo para a participação de jovens nos Jogos Culturais.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria Figueiredo informou que algumas turmas estão a angariar dinheiro para
realizarem visitas. Nesse contexto, a Associação de Estudantes tentou realizar algumas actividades
que não envolvam despesas, de forma a ajudar a atingir o objectivo a que se propuseram.----------
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DE FERREIRA DO ALENTEJO
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto sugeriu que o Skate Parque, localizado em Ferreira do Alentejo,
fosse mais dinamizado pela autarquia podendo ser aproveitado por algumas associações, como
por exemplo a de BMX de Beja. Na sua opinião, trata-se de um espaço com condições propícias
para a modalidade que se encontra desaproveitado.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara explicou que caso o recinto seja utilizado pela federação
da modalidade e utilizado em provas de carácter nacional, essa actividade comporta encargos
para a autarquia que não estão previstas no orçamento.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina  informou que a Câmara Municipal em colaboração com a
Escola  Superior  de  Educação,  foi  elaborada a  Carta  Desportiva.  Esse  documento  tem como
objectivo o levantamento das potencialidades do concelho interligando-as com aquilo que as
pessoas gostariam de fazer (levantamento efectuado com base em inquéritos). Com base nesse
estudo, informou que uma das grandes solicitações por parte da população é a criação de ciclo-
vias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Solicitou à representante da Associação de Estudantes que efectuasse um levantamento
junto dos alunos com o intuito de registar as sugestões de actividades a realizar para o Dia
Internacional da Juventude (12 de Agosto).-----------------------------------------------------------------
---------Disponibilizou ainda toda a ajuda necessária para auxiliar aquela Associação de Estudantes
no atingir dos seus objectivos, desenvolver actividades em prol dos jovens.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora Maria  Figueiredo  informou  que  se  encontra  prevista  na  actividade  da
Associação de Estudantes a realização de uma matiné para comemorar o Dia Internacional da
Juventude.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, quando eram vinte e
uma 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
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