
CÂMARA MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 

Ata da Reunião 15/07/2020 N.º 3

Aos 15 dias do mês de julho de dois mil e vinte reuniu no auditório da Casa da Cultura, Ponte da

Barca, pelas 21h30, depois de concedida a tolerância de quinze minutos, o Conselho Municipal da

Juventude de Ponte da Barca, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------

PONTO UM:  Aprovação da ata da reunião do dia 5 de março.------------------------------------------------

PONTO  DOIS: Cartão  Jovem  do  Município  de  Ponte  da  Barca  -  análise  das  propostas

recebidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Semana da Juventude 2020.-----------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes os representantes das entidades abaixo identificadas:-------------------------------

JSD – Juventude Social Democrata------------------------------------------------------------------------------------

Associação Desportiva de Ponte da Barca---------------------------------------------------------------------------

Barca Basket Clube--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Juvenil do Lima ---------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Pé D’Rios-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que assinaram a respetiva folha de presenças, a qual se considera parte integrante da presente

Ata e, por isso, a esta se anexa. (anexo I) ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara, Augusto Marinho, deu por aberta a reunião, dando as boas vindas aos

membros  que  integram  o  Conselho  Municipal  da  Juventude,  bem  como  agradeceu  aos

representares das associações a presença, que têm o papel de observadores permanentes, no

Conselho  Municipal  da  Juventude.  Após  os  agradecimentos,  apresentou  a  única  proposta

recebida no âmbito do desafio lançado para a criação da imagem do cartão jovem do município,

que elogiou, e referiu que quando se reatou o Conselho Municipal da Juventude foi, também, para

que  a  juventude  barquense  tivesse  um papel  mais  ativo,  havendo,  assim,  um espaço  onde

pudessem ser ouvidos e as boas ideias acolhidas. Considerou, ainda, que é através deste tipo de

fóruns que a sociedade se torna mais rica, cujos intervenientes são mobilizados em torno  de

temáticas e, consequentemente, torna-las mais capazes e com mais oportunidades.-------------------

De  seguida,  passou  a  palavra  ao  Senhor  Vereador  do  Pelouro  da  Juventude,  José  Alfredo

Oliveira, que agradeceu a presença de todos.----------------------------------------------------------------------
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Feitos os agradecimentos, iniciais, o Sr. Vereador, deu inicio à ordem de trabalhos:---------------------

PONTO  UM:  Aprovação  da  ata  da  reunião   de  5  de  março,  que  foi  aprovada  por

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Cartão Jovem do Município de Ponte da Barca - análise das propostas recebidas,

o Sr. Presidente, apresentou a proposta recebida, antes da ordem de trabalhos, em que todos os

presentes tinham em seu poder um exemplar da mesma, de forma a que pudessem analisar e dar

o seu contributo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a análise, chegou-se à conclusão que as propostas ficaram aquém do esperado uma vez

que o concurso de ideias que estava a iniciar em Março teve de ser interrompido pela suspensão

da  atividade  letiva  presencial  provocada pela  COVID-19,  tendo  sido  opinião  de todos  que o

desafio deveria ser novamente lançado ao público em geral e à comunidade escolar. Foi, também,

escolhido o nome para o cartão,  em que de vários nomes sugeridos a escolha recaiu  em –

EMBARCA-TE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Semana da Juventude 2020, o Sr. Vereador, sugeriu que em vez da semana da

juventude se fizesse durante um mês atividades dedicadas à população mais jovem, a iniciar na

2ª  quinzena  do  mês de agosto  e  terminar  na  1ª  quinzena  do  mês de  setembro,  sendo que

derivado à situação de pandemia, provocada pela COVID-19, o mais sensato seria desconfinar

em segurança, evitando os aglomerados e respeitando todas as regras de segurança emanadas

pela DGS, pelo que só era permitido 10 participantes, na maior parte das atividades, e com o

alargamento no espaço de tempo do programa, permitia, assim, a participação de um maior n.º de

jovens.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste seguimento, o Vereador do pelouro da juventude começou por definir/propor o nome do

evento, em que todos foram unânimes na continuidade do nome Barca Jovem, uma vez que a

população mais jovem já está familiarizada com o mesmo. Ultrapassado a escolha do nome do

evento, o Vereador, elencou, então, algumas atividades passíveis de integrarem a programação

do Barca Jovem 2020,  desafiando, também os presentes a darem sugestões de atividades, e/ou

em conjunto com a autarquia serem organizadores da atividade sugerida.---------------------------------

As associações presentes,  na pessoa do seu representante,  nomeadamente,  o Barca Basket

Clube, Associação Desportiva de Ponte da Barca, Pé d’Rios e a Associação Juvenil  do Lima,

acataram  o  desafio.  O  BBC  sugeriu  uma  tarde/noite  dedicada  ao  basquet,  a  Associação

desportiva impeliu um torneio de teqball, a associação Pé d’ Rios a interpretação dos trilhos de

Germil e da Branda de Bilhares da Ermida e a Associação Juvenil sugeriu uma exposição de rua,

nas zonas histórias da vila de Ponte da Barca.---------------------------------------------------------------------
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Lançadas todas as propostas a discussão foi colocado um prazo para o envio oficial das mesmas

até  ao  dia  24  de julho,  bem como a  logística  necessária  para  a  concretização  da  atividade

proposta, para integrarem a programação da edição de 2020 do Barca Jovem.---------------------------

E não havendo mais nada a tratar, o Sr. Vereador, José Alfredo Oliveira, deu por encerrada a

reunião,  pelas  22h40,  da  qual  se  lavra  a  presente  ata  que,  depois  de  enviada  por  email  e

aprovada, será assinada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________
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