Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Gabinete da Juventude

Fórum da Juventude - 6/05/2017
Acta do 11º Encontro
Participantes:
Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita - Daniel Figueiredo / Sra. Diretora do Departamento de
Assuntos Sociais e Cultura - Helena Vinagre / Representante do Gabinete de Juventude - Pedro Pinhal /
Representante da JS – João Palma / Representante da JCP – Priscila Calmeirão / RUMO CLDS 3G Moita Laura Pinheiro e Rita Lima / Associação Juvenil da Quinta da Fonte da Prata - Paulo Sérgio Pereira e Ana
Pereira / Escuteiros CNE Ag 688 – Ana Milheiro e Daniela Francisco / Centro Social O Bom Samaritano –
Samuel Eduardo, Dean Hodgetts, Félix Cativa e Monteiro Chilungui / Teatro NTOPÉ – Magali Bonaparte /
Teatro Odisseia – Cláudio Lopes / Grupo Os Indefectíveis – Vera Silva e Catarina Tregeira / Cláudia Amieiro
- Estagiaria no Gabinete de Juventude e Estudante no Instituto Politécnico de Setúbal - ESE Setúbal /
Associação Portuguesa de Pelota à Mão – André Pagaime / Ilustração - Dário santos / Escolhas 2835 VA
E6g – Paulo Duarte e Leandro Machado

No período ANTES DA ORDEM DO DIA o Sr. Vice-Presidente, procedeu à:
a) Apresentação dos presentes e apresentação da mesa;
b) Leitura e votação da ata relativa ao 10º encontro;
c)

Leitura e votação da ordem de trabalhos.

ORDEM DO DIA
1. Festival Liberdade.
Foi apresentado o ponto de situação sobre os participantes do município da Moita no Festival
Liberdade.
Relativamente à participação da banda que irá representar o município da Moita no Palco Paz do
Festival Liberdade e dada a impossibilidade de participação do grupo anteriormente indicado no 10º
encontro, Os Soul Singers, constituído pela Kyrah Ié e Paulo Duarte, foi proposto e acordado a
substituição do mesmo pela banda “ Like the Man Said”.

2. “O que pode ser feito, para fazeres o que gostas” - ponto de situação das ações desenvolvidas e a
desenvolver, nomeadamente:
2.1 Site do Fórum da Juventude;
No âmbito do desenvolvimento da ação a) referente ao Eixo II - Aumento da visibilidade externa do
trabalho realizado, foram apresentadas as alterações correspondentes ao layout e os dados inseridos
no site do Fórum da Juventude.
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O Site pode ser visitado através do link: ( www.forumjuventudemoita.pt ) , e foi criado o seguinte email
( geral@forumjuventudemoita.pt ).

2.2 Ação de voluntariado;
No âmbito do desenvolvimento da ação b) referente ao Eixo IV - Esboço da marca Fórum da Juventude
nas intervenções comunitárias, foi apresentado ponto de situação e as tarefas programadas relativas
à proposta validada no último encontro, no âmbito da criação de uma galeria de arte pública, na
passagem desnivelada situada na freguesia da Baixa da Banheira.
Por sugestão do Fórum, ficou definida a necessidade de conceção de um cartaz para divulgação da
abertura de inscrições de artistas plásticos para participação na intervenção supra.
Ficou definida a data de 20 de maio como limite para as inscrições dos artistas plásticos interessados
em participar na ação de intervenção, e também para que as entidades e membros do Fórum
indicassem as propostas e contatos de artistas.

2.3 Participação na Feira de Projetos Educativos.
Foi apresentada a proposta para a realização do 12º Encontro do Fórum da Juventude organizado em
conjunto com os agrupamentos de escolas do concelho e inserido na XX Feira de Projetos Educativos,
no dia 12 de maio pelas 17h00, no Pavilhão Municipal de Exposições - Moita.
O tema proposto para discussão, será a comunicação entre, para e com os jovens e as atividades do
município.
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