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REUNIÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de 2015, pelas dezanove horas, no Bar das Piscinas 

Cobertas, realizou-se um Sunset Jovem do Fórum Municipal da Juventude de São Brás de 

Alportel, para a tomada de posse dos Membros do Fórum Municipal da Juventude, em que 

estiveram presentes os seguintes elementos:------------------------------------------------------------------ 

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

- Marlene Guerreiro, Vereadora 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;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ana Sebastião, representante da Associação Cultural Escola de Música Sambrasense;------ 

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

- Gonçalo Gomes, representante da Associação Al-Portel 

- 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;----------------------------------- 

- Adriana Cavaco, jovem em nome individual;---------------------------------------------------------------- 

- Vítor Martins, Comandante da Corporação da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel 

- Rodrigo, jovem em nome individual;------------------------------------------------------------------------- 

- Isa Vicente, jovem em nome individual;------------------------------------------------------------------------ 

- Sofia Gonçalves, jovem em nome individual;------------------------------------------------------------------ 
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A reunião do Fórum, sob este formato mais informal teve a seguinte ordem de trabalhos, que 

de forma sucinta se resume abaixo: ------------------------------------------------------------------------ 

I. Sessão de Abertura: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora da Juventude, Marlene Guerreiro, tomou a palavra e agradeceu a presença de 

todos nesta reunião, dando inicio ao primeiro ponto da ordem de trabalhos onde foi aprovada 

a ata da reunião anterior com unanimidade dos presentes.------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Tomada de Posse dos Membros do Fórum Municipal da Juventude, onde foram chamados, 

todos os membros presentes para assinatura do documento. -------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Balanço da Primavera Jovem 2015: ------------------------------------------------------------------- 

De forma sucinta foram abordados os diversos eventos e iniciativas já decorridas, como 

exemplo o “Festival do Caracol” da Associação Jovem Sambrasense. 

As diversas associações presentes apresentaram sucintamente as atividades que se encontram 

a decorrer, nomeadamente: Associação Cultural Sambrasense, o Grupo Cultural e Desportivo 

do Peral, e o Grupo Desportivo e Cultural de Machados.--------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Partilha de Eventos e próximas iniciativas: ---------------------------------------------------------------- 

De forma sucinta foram divulgadas próximas atividades que estão a ser preparadas pelas 

diversas entidades, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------- 

> Algarve 2020 – Cooperativa ECOS - foi distribuída a “Agenda Jovem” e respetiva informação;  

> Férias criativas – Associação de Designers do Sul –  

> Projetos de férias para o Verão de 2015, organizadas pelo IPDJ; 

> Voluntariado jovem para a Feira da Serra – Câmara Municipal; 

> Casting para o “São Brás Fashion” da Feira da Serra - Câmara Municipal;; 

> Feira “Sol sem Fronteiras” – Jovens Sem Fronteiras, no dia 11 de Julho; 

> Festas de Verão – GDCMachados e GCD Peral - nos meses de Julho e Agosto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Apresentação de Projetos ou Sugestões paras próximas reuniões do Fórum Municipal da 

Juventude referiu-se que a próxima reunião poderia ser agendada pelo mês de Outubro e foi 

mencionado o Orçamento Participativo. ------------------------------------------------------------------------ 

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, 26 de Junho de 2015. 


