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Ata da Reunião 

 

Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2020, pelas 10h00, na sala de reuniões 

dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal da Juventude, 

estando presentes, o Vereador, Tiago Joaquim Lopes Afonso que presidiu, 

pela ARKUS, Raquel Real, pela APPACDM de Elvas, Marta Pereira, pelo 

Partido Socialista, Cláudio Monteiro, pela Juventude Popular, Sebastião 

Caldeira Fernandes, pela Juventude Socialista, Bruno Mocinha, pela 

Banda 14 de janeiro, Jorge Grenho, pelo Ciclo Clube BTT de Elvas, 

Gonçalo Piçarra e o representante do IPDJ, Tiago Pereira.-------------------- 

Na hora marcada não existia quórum, pelo que se esperou meia hora para 

dar inicio à reunião, conforme consta do regulamento. ------------------------- 

Ponto 1: Festival da Juventude e Académico de Elvas. ------------------------- 

O Vereador usou da palavra para agradecer a presença de todos, e 

passou a explanar o projeto da próxima edição do Festival da Juventude 

e Académico de Elvas que decorrerá no Coliseu. -------------------------------- 

A representante da Arkus toma a palavra para referir que concorda que o 

evento se realize no Coliseu, apesar de inicialmente ser estranho, agora é 

mesmo o espaço ideal. ------------------------------------------------------------------ 

O representante do IPDJ enaltece o trabalho desenvolvido pelo Município 

e menciona o instituto pode colaborar no festival de várias formas, 

disponibilizando-se para o que for preciso. ----------------------------------------- 

O representante do Partido Socialista começa por parabenizar a Câmara 

Municipal, dado que foi novamente ouvida a juventude, através da 

aplicação dos inquéritos por questionário. E parabeniza também o IPDJ e 

a Câmara Municipal pela realização do Pirouette. Acrescenta também que 

será ótimo avançar-se com um périplo pelas Associações que compõem 

este Conselho Municipal da Juventude. --------------------------------------------- 
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Seguidamente interveio o representante da Juventude Popular, dando os 

parabéns à Câmara Municipal por este fórum estar a acontecer e 

aproveitou para sugerir a inclusão de uma banda espanhola no cartaz do 

evento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A representante da APPACDM manifesta-se disponível para colaborar no 

que for preciso e sugere que a próxima reunião decorra nas instalações 

da associação. ----------------------------------------------------------------------------- 

O representante da Juventude Socialista propõe que as várias juventudes 

partidárias possam ter um espaço de divulgação durante o evento e, caso 

não seja viável, realizarem um colóquio sobre política de juventude. ------- 

O representante da Banda 14 de Janeiro sugeriu que a banda atue na 

abertura do festival. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2: Outros assuntos. Não houve outros assuntos a tratar. -------------- 

E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo 

posteriormente sido lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo 

Vereador e por mim, Rita Isabel de Sousa Jesus, que secretariei. ---------- 
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