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ATA N.º 1 DO FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2015, pelas vinte e uma horas, no salão Nobre da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a reunião a primeira reunião do Fórum 

Municipal da Juventude de São Brás de Alportel, com a presença dos seguintes elementos:------ 

- Vitor Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel;------------------------- 

- Marlene Guerreiro, Vereadora da Juventude da Câmara Municipal de São Brás de Alportel;---- 

- Patrícia Reis, Técnica do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Iris Guerreiro, Técnica do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Isabel Frade, representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude de Faro;----- 

- Celso Brito, representante da Associação Cultural Sambrasense;--------------------------------------- 

- Andreia Ramos, representante da Associação Cultural Sambrasense;---------------------------------- 

- Carolina Custódio, representante da Associação Cultural Escola de Música Sambrasense;------ 

- Cláudia Reis, representante da Associação Cultural Escola de Música Sambrasense;-------------- 

- Ricardo Peres, representante do Núcleo de Jovens Sem Fronteiras;------------------------------------ 

- André Magdani, representante do Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia;---------------------------------------------------------------------- 

- João Rodrigues, representante do Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Rute Ramos, representante do Grupo Cultural e Desportivo do Peral;--------------------------------- 

- Inês Ramos, representante do Grupo Cultural e Desportivo do Peral;-------------------------------- 

- Suzel Palma Gonçalves, representante do Futebol Clube Cabeça do Velho;--------------------------

- Mónica Ramos, representante do Futebol Clube Cabeça do Velho;----------------------------------- 

- Hélio Gimenes, representante do Projeto Linka-te do Programa Escolhas 5ª Geração;---------- 

- Andreia Ventura, representante do Grupo Informal Cidadania;---------------------------------------- 

- Gerson Fidalgo, representante da On Family;---------------------------------------------------------------- 

- Sandro Fidalgo, representante da On Family;-------------------------------------------------------------- 

- Sofia Martins, cooperativa Ecos;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rui Beijoca, representante do Projeto “Surf no Caldeirão”;----------------------------------------------- 

- Sofia, representante do Projeto “Surf no Caldeirão”;----------------------------------------------- 

- André Guerreiro, jovem em nome individual;----------------------------------------------------------------- 

- Telma Ramos, representante da Rede de Voluntariado; -------------------------------------------------- 

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------- 

1. Assinatura e Aprovação da ata da reunião preparatória do Fórum Municipal da 

Juventude;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ponto de situação dos projetos do município na área da juventude;-------------------------- 

3. Apresentação do projeto de criação do Parque de Desportos Radicais de São Brás de 

Alportel, integrado no Parque de desporto e Lazer;------------------------------------------------ 

4. Partilha de informação relevante para os jovens, pelas diversas entidades;----------------- 

5. Apresentação de propostas, por parte dos membros;--------------------------------------------- 

6. Mostra de projetos de empreendedorismo jovem;------------------------------------------------- 

7. Outros assuntos de interesse.---------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao ponto um (1) da ordem de trabalhos procedeu-se à assinatura e 

aprovação da ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que refere ao ponto dois (2), a Vereadora Marlene fez o ponto da situação dos projetos do 

município na área da juventude.-----------------------------------------------------------------------------------
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No ponto três (3) o Engenheiro Filipe Sobral apresentou o projeto de criação do Parque de 

Desportos Radicais.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referente ao ponto quatro (4) houve a partilha de várias informações, nomeadamene:-----------

--- 

1 . Isabel Frade, representante do Instituto Português do Desporto e Juventude, apresentou o 

Projeto “Namorar com Flair Play”; o “Programa OTL de curta e longa duração”; as “Férias em 

Movimento”; o Projeto “Cuida-te” e falou ainda sobre a Rede de Associações Juvenis (RNAJ).--- 

2. Sofia Martins, da Cooperativa ECOS, explicou como funciona o “Serviço de Voluntariado 

Europeu”; e apresentou o Projeto “Algarve 2020 – Uma proposta jovem”, referindo ainda o 

Fórum da Juventude do Algarve, que está a ser preparado.------------------------------------------------ 

No que diz respeito ao ponto cinco (5) da ordem de trabalhos, Andreia Ventura apresentou 

uma proposta a desenvolver: “Observatório da Cidadania”.------------------------------------------------ 

Suzel Palma Gonçalves, representante do Futebol Clube Cabeça do Velho apresentou também 

ao Fórum as atividades que ia desenvolver na sua associação.------------------------------------------ 

No ponto seis (6) da ordem de trabalhos foram apresentados dois projetos de 

empreendedorismo jovem:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O professor Rui Beijoca e a sua aluna, Sofia, apresentaram o Projeto “Surf no Caldeirão”, com 

o qual o agrupamento de escolas de São Brás foi vencedor de diversos prémios-------------------- 

- Os alunos do Curso Profissional de Cozinha, da Escola Secundária José Belchior Viegas, 

participaram no Concurso Nacional “Fish Gourmet”, promovido pela Doca Pesca, que desafiou 

as escolas a elaborar propostas de hambúrguer de cavala. Os estudantes são-brasenses 

trouxeram o 2.º e 3.º lugar em diversas categorias. Cada aluno participante explicou em que 

consistiu o concurso e como tinham elaborado o seu hambúrguer. -------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por finalizada a reunião, da qual foi elaborada a presente 

ata, que será apresentada a todos os membros para verificação e aprovação.------------------------ 

 

São Brás de Alportel, 27 de abril de 2015. 


