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ACTA Nº 2 / 2008 
 
Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e oito, pelas quinze horas e dez minutos, no 
Auditório do Fórum Jovem da Maia, reuniu-se o Conselho Municipal de Juventude. --------- 
A reunião foi presidida pelo Senhor Hernâni Avelino da Costa Ribeiro, Vereador do 
Pelouro da Juventude, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal da 
Maia, Eng. António Gonçalves Bragança Fernandes. ------------------------------------------------- 
No Período de Antes da Ordem do Dia interveio Silvestre Pereira, Deputado do Bloco de 
Esquerda na Assembleia Municipal, dando os parabéns pelas acções que têm sido 
levadas a cabo pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal da Maia. Destacou 
também a realização da III Feira das Oportunidades considerando que se trata de uma 
iniciativa que dá boas oportunidades, que serve para “mexer” nos problemas dos jovens e 
que ajuda a encontrar soluções. Entende, no entanto, Silvestre Pereira que faltou 
mobilizar mais jovens e sugeriu que se considerasse a possibilidade de rever a data do 
evento. Referiu-se, ainda, ao Plano Director Municipal, afirmando que é importante 
chamar os jovens à discussão desse Plano, nomeadamente através da realização de 
workshops e sessões de esclarecimento. ---------------------------------------------------------------- 
O Vereador do Pelouro da Juventude respondeu que a Feira das Oportunidades é uma 
acção que marcou o seu espaço. Relativamente à mobilização de mais jovens visitantes, 
afirmou o Vereador que o mesmo foi levado a efeito, tendo a organização da Feira 
providenciado a visita de todas as turmas do nono e décimo segundo ano das escolas do 
Concelho, num total de cerca de dois mil alunos. Mesmo assim, garantiu o Vereador que 
está motivado para procurar melhorias. Quanto à data do evento, Hernâni Ribeiro 
informou que a mesma tem sido objecto de estudo muito cuidado, realizado tanto com as 
entidades participantes como com a escolas e outras instituições, tendo-se acordado que 
esta é a altura em que os jovens estudantes fazem as suas opções e definem o seu futuro 
em termos de percurso escolar e de formação. Em relação ao Plano Director Municipal, 
Hernâni Ribeiro sugeriu a realização de um Conselho Municipal da Juventude 
subordinado a esse tema, com a presença de responsáveis do Plano Director Municipal. - 
No cumprimento do ponto 2.1 do Período da Ordem do Dia, foi submetida à apreciação e 
votação da Acta Nº 1/2008, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com cinco 
abstenções dos representantes das entidades ausentes na reunião anterior. ------------------ 
Em seguida o Vereador do Pelouro da Juventude apresentou um resumo das actividades 
desenvolvidas pelo Pelouro da Juventude desde o último Conselho Municipal da 
Juventude, realizado no passado mês de Fevereiro. -------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Eric Rodrigues, representante da Juventude Popular, 
referindo a boa qualidade da organização da Feira das Oportunidades. Sugeriu que se 
deve considerar a revisão da data do evento de forma a permitir mais visitantes. Eric 
Rodrigues entende que as actividades culturais do Pelouro da Juventude deveriam ser 
mais orientadas para jovens em início de carreira. Sugeriu, também, que o Gabinete de 
Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico e Pedagógico do Pelouro da Juventude 
desenvolva acções subordinadas à temática da violência doméstica. ---------------------------- 
Posteriormente interveio Rui Moreira, representante da Juventude Socialista, fazendo um 
balanço do que foi a Feira das Oportunidades. Considerou que a iniciativa foi bem 
sucedida e destacou o convívio entre as juventudes partidárias, a discussão de ideias e a 
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troca de experiências. Referiu ainda a acção da Juventude Socialista no evento, 
realçando a realização de uma pintura de graffiti oferecida a uma IPSS participante na 
Mostra Social. Concluiu que se trata de uma iniciativa a continuar, recomendando que a 
mesma seja mais divulgada nas áreas periféricas do Concelho da Maia. ----------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Silvestre Pereira, do Bloco de Esquerda, referindo-se à Feira 
das Oportunidades e sugerindo que sejam desenvolvidas, para a animação do evento, 
acções na área do desporto. Entende que se devem procurar soluções para mobilizar 
mais público e sugeriu que as juventudes partidárias se envolvessem na animação do 
certame, nomeadamente com grupos a que estejam ligadas. -------------------------------------- 
Interveio, em seguida Ina Marques, representante do grupo 140 da Associação de 
Escoteiros de Portugal, afirmando que também sentem dificuldade em mobilizar os jovens 
para as suas actividades. Sugeriu que a Maia aderisse ao programa “Cidades 
Educadoras”, uma organização cujos objectivos passam pela aprendizagem, troca de 
experiências e a criação de contextos de aprendizagem que enriquecem e estimulam os 
seus habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de João Leite, representante do INED, referindo-se à Feira das 
Oportunidades e sugerindo que se procure um local com maior visibilidade para a 
realização do evento. João Leite abordou, ainda, a questão da dificuldade em se aceder 
às juventudes partidárias, entendendo que existem reservas por parte dessas 
organizações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maurício Ramos, representante do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro 
Avioso, congratulou-se com a criação do parque de desportos radicais, junto ao edifício 
dos Paços do Concelho, manifestando-se satisfeito pelo facto de o projecto não ter ficado 
no papel e ter sido posto em prática de forma célere. Relativamente à Feira das 
Oportunidades, entende que as colectividades devem ser chamadas a participar na 
animação do certame. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio, em seguida, Pedro Ricardo, representante da Juventude Social Democrata, 
sugerindo que se propusesse às Escolas a utilização do tema “O que queres ver na 
Maia?” como uma das propostas para a disciplina de Área de Projecto. ------------------------- 
Silvestre Pereira, do Bloco de Esquerda, referiu-se à iniciativa “Parlamento da Juventude”, 
nas comemorações do 25 de Abril, considerando-a de muito interessante. Sugeriu a 
criação de um parlamento juvenil permanente e não apenas no 25 de Abril, que 
elaborasse permanentemente propostas que reflictam aquilo que os jovens realmente 
querem. Acrescentou que os jovens não estão alheios à sociedade, apenas é necessário 
despertá-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedro Ricardo, da JSD, interveio afirmando que a juventude do Concelho da Maia tem, no 
Pelouro da Juventude uma organização muito acessível, onde qualquer jovem facilmente 
pode apresentar as suas propostas, é bem recebido e recebe resposta. ------------------------ 
O Vereador do Pelouro da Juventude passou a responder às questões colocadas, 
começando por agradecer as palavras elogiosas de Eric Rodrigues, a propósito da Feira 
das Oportunidades. Acrescentou que a animação da Feira das Oportunidades não 
envolve pagamento de cachets e que todos os grupos participantes são do Concelho da 
Maia, a quem são dadas as melhores condições técnicas para apresentarem os seus 
projectos culturais e artísticos. Hernâni Ribeiro informou que todas as actividades culturais 
desenvolvidas pelo Pelouro da Juventude pretendem proporcionar uma oportunidade aos 
jovens artistas em início de carreira. Relativamente à sugestão da Juventude Popular, o 
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Vereador da Juventude assegurou que vai propor à Psicóloga coordenadora do GAAPP o 
tema da violência doméstica. Referindo-se ao convívio e bom ambiente entre as 
juventudes partidárias na Feira das Oportunidades, Hernâni Ribeiro afirmou que o mesmo 
foi notório e muito positivo. Entende o Vereador que as “jotas” devem ser irreverentes e 
responsáveis e que isso acontece na Maia. Respondendo a Silvestre Pereira sobre o 
Parlamento da Juventude, Hernâni Ribeiro propôs-se como mandatário do Conselho 
Municipal da Juventude para estudar essa proposta junto da Assembleia Municipal, órgão 
que entende ser o mais adequado para enquadrar essa actividade. ------------------------------ 
O Conselho Municipal da Juventude concordou, por unanimidade, mandatar o Vereador 
do Pelouro da Juventude para o referido efeito. -------------------------------------------------------- 
Respondendo à proposta de Ina Marques, Hernâni Ribeiro afirmou que vai estudar o 
projecto “Cidades Educadoras” e o interesse do Município da Maia em aderir à 
Organização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à questão colocada por João Leite, o Vereador entende que dificilmente a 
localização da Feira das Oportunidades não será no Parque Central da Maia uma vez que 
esse espaço está definido como recinto próprio para este género de iniciativas. -------------- 
Quanto à questão colocada por Maurício Ramos, Hernâni Ribeiro informou que o Parque 
Radical foi levado a efeito pelo Pelouro da Desporto e deixou a nota de que esse 
equipamento é provisório e temporário, estando previsto para o Parque Maior uma zona 
para instalação de equipamentos com estruturas mais definitivas. -------------------------------- 
Relativamente à proposta de Pedro Ricardo, o Vereador da Juventude agradeceu a 
sugestão e propôs-se a apresentar a ideia à Escolas. ------------------------------------------------ 
Em seguida Hernâni Ribeiro apresentou o balanço sobre o Portal da Juventude, 
apresentou os números e classificou esse balanço como muito positivo. ------------------------ 
Luís Castro, representante da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, sugeriu que o 
Portal da Juventude tivesse um suporte sonoro e que tivesse uma interligação com a Área 
de Projecto e o Parlamento da Juventude, abordados neste Conselho Municipal da 
Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ina Marques, da Associação de Escoteiros de Portugal, deixou o seu testemunho sobre o 
Portal da Juventude, afirmando que as notícias referentes à Associação que representa 
têm um retorno muito positivo e que delas resultam muitos novos contactos. ------------------ 
O Vereador da Juventude agradeceu a sugestão de Luís Castro e acrescentou que ainda 
falta activar o Fórum Discussão do Portal da Juventude. --------------------------------------------- 
Às dezasseis horas e vinte minutos os elementos presentes nesta sessão do Conselho 
Municipal de Juventude embarcaram num autocarro da Câmara Municipal da Maia, 
dirigindo-se para o Complexo Municipal da Casa do Alto. -------------------------------------------- 
Os elementos do CMJ visitaram as instalações deste Complexo Municipal, tendo o seu 
coordenador, Luís Oliveira, dirigido a visita e prestado as informações e esclarecimentos 
sobre os objectivos e funcionamento desta estrutura municipal. ----------------------------------- 
A viagem prosseguiu para a Freguesia de S. Pedro Fins, sendo realizada uma visita à 
Loja da Juventude e tendo o Conselho Municipal de Juventude tomado contacto directo 
com este espaço afecto ao Pelouro da Juventude. ---------------------------------------------------- 
Prosseguiu-se para a Loja da Juventude de Gemunde onde foi igualmente realizada uma 
visita às instalações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Conselho Municipal de Juventude dirigiu-se para o Parque de Avioso onde foi realizada 
a apresentação do Maiact ’08 – Festival da Juventude da Maia. Nesta apresentação 
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marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal da Maia, Eng.º António Gonçalves 
Bragança Fernandes e o Presidente da Assembleia Municipal da Maia, Senhor Luciano da 
Silva Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em hora indeterminada a reunião foi dada como terminada, tendo sido lavrada a presente 
acta que depois de aprovada na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Juventude, será assinada pelo Vereador do Pelouro da Juventude, que presidiu a este 
Conselho, em representação do Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo 
secretário do CMJ que a redigiu. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente: ____________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Secretário: _____________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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