Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Gabinete da Juventude

Fórum da Juventude - 01/07/2016
Acta do 5º Encontro
Participantes:
Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita Daniel Figueiredo / Sra. Diretora do Departamento de
Assuntos Sociais e Cultura Helena Vinagre / Sra. Chefe de Divisão de Cultura e Desporto Maria Ana Judas /
Representantes do Gabinete de Juventude Jorge Centeno e Pedro Pinhal / Representante da União de
Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira – Jorge Silva / Representante da JCP – Priscila Calmeirão
/ VITACAMINHO - Luis Leonardo Mucauro / Escuteiros CNE Ag 688 – Daniela Monteiro e Ana Margarida
Milheiro / Teatro – Joana Alves, Adriano Diuf e Olavo Rodrigues / Ilustração – Dário Santos / Cinema – Mário
Ventura / Teatro NTOPE Magali Bonaparte
No período ANTES DA ORDEM DO DIA o Sr. Vice-Presidente, procedeu à:
a) Apresentação dos presentes e apresentação da mesa;
b) Confirmação com os presentes se receberam os documentos anexos à convocatória e se
necessitam de algum dos documentos – existentes na mesa para quem necessite;
c) Na sequência da decisão tomada no 4º FJ, foi feita uma apresentação do filme “O berço Imperfeito”,
de Mário Ventura;
d) Leitura e votação da ata anterior relativa ao do 4º encontro;
e) Leitura e votação da ordem de trabalhos.

ORDEM DO DIA
1. O que achas que pode ser feito para fazeres o que gostas?
Para a concretização deste ponto da ordem de trabalhos, previa-se a proposta de desafio com a participação
dos jovens presentes. Uma vez que não puderam estar presentes, nesta reunião, muitos dos jovens que têm
vindo a participar no FJ e considerando que os resultados desta discussão seriam tanto mais importantes
quanto maior fosse a diversidade da participação, ficou decidido adiar o desenvolvimento deste ponto para
a próxima reunião a realizar depois das férias de verão.
2. Avaliação do FESTIVAL LIBERDADE 2016
O Sr. Vice-Presidente fez um enquadramento do Festival Liberdade, promovido pela Associação de
Municípios da Região de Setúbal, informando dos grupos do concelho que participaram, salientando o facto
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do processo de construção ter incluído e considerado a participação dos jovens. A necessidade de avaliar os
trabalhos é a última parte deste evento e o início do próximo.
Os jovens que estiveram presentes no Festival Liberdade salientaram a importância do Festival e
consideraram uma iniciativa muito positiva, valorizando a presença da atividade em grande quantidade e
diversidade dos grupos formais e informais da região.
Foi referida a falta de público no palco da Liberdade onde atuou uma banda por cada município, talvez por
falta de informação, ou pelo horário das atuações.
Sobre este assunto foi anotado que os materiais de divulgação se referiam apenas ao palco da Liberdade e
que se deveriam tentar outras estratégias relativamente à localização do palco da Paz, à semelhança de
outros festivais que colocam o palco secundário à entrada ou em zonas de passagem obrigatória.

No final do encontro foi aprovada a data do princípio de outubro para realização do próximo encontro,
com as sugestões de se manter o encontro no mesmo local e que a apresentação de trabalho fosse
feita pelo Dário. Quanto ao horário foi opinião de se manter pela manhã de sábado.
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