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ACTA Nº 1/2010

DA SESSÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2010
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,
REALIZADA A 25 DE MARÇO DE 2010
------Aos 25 dias do mês de Março de 2010, no auditório do Centro Cultural de
Lagos, reuniram-se em Sessão Ordinária de Março, convocada ao abrigo do artigo
4º do Regimento da Assembleia da Juventude, os Membros da Assembleia da
Juventude, com a seguinte, ORDEM DO DIA:


PONTO 1 - Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal
acerca da actividade do município;



PONTO 2 - Lagos, uma cidade para todos;



PONTO 3 - Cultura, Património e Centro Histórico.

------ABERTURA DA SESSÃO: Tendo sido constituída a Mesa com todos os seus
Membros presentes, a Sra. Presidente da Mesa, Inês Fernandes (JÚLIO DANTAS),
verificada a existência de quórum, deu início à presente Sessão, quando eram 10.16
horas, verificando-se as seguintes presenças:
ESCOLA
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1

EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS

JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
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NOME/CARGO DO MEMBRO
Diana Camões
(1ª Secretária)
Lourenço Chafirovitch
Miguel Ludwick
Naomi Anderson
Pedro Cabrita Ribeiro
Roisin Tapley
Vasco Alexandre Barros
Yakima Schwenger
Ana Carina Jardim Silva
Bárbara Veloso
Eva Rodrigues
Inês Fernandes
(Presidente)
Mariana Ferreira
Patrícia Conceição
Vasco Ferreira
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GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
IEFP
IEFP

Bernardo Rosa
Daniela Rodrigues
Emanuel Vitório
Inês Vidal
Miguel Pereira
Nuno Ramos
Daniel Matos
Denise Fernandes
Hugo Pimentel
Luís Casinhas
Rafael João Santos
(2º Secretário)
Rafael Santos
Ana Rita Figueiredo Loureiro
Christie Joanne Collier

------FALTOU A ESTA REUNIÃO A MEMBRO DA ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE, a
seguir indicada:
ESCOLA
GIL EANES

NOME DO MEMBRO
Ana Sousa

------MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTIVERAM
PRESENTES NA REUNIÃO:
PARTIDO
PS
PS
PS
PSD

NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Júlio José Monteiro Barroso - Presidente
Maria Joaquina Batista Quintans Matos - Vice-Presidente
Jorge Bugalho Serpa - Vereador
José Joaquim Pacheco dos Reis - Vereador

------MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE FALTOU À REUNIÃO:
PARTIDO
PS
PS
PSD

NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL
António Marreiros Gonçalves - Vereador
Livónia Cristina Cravinho Xavier - Vereadora
Nuno Pedro dos Santos Borges Marques - Vereador

------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
------O Sr. Lourenço Chafirovitch (EB 2, 3 Nº 1) disse que consta que a escola EB
2, 3 nº 1 de Lagos vai ser demolida para ser depois reconstruída, sendo que os
alunos desta escola vão para a nova escola Tecnopólis. Referiu que preocupava os
2
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alunos da nº 1 o facto de parecer estarem atrasadas as obras referentes à nova
escola, pelo que perguntou se a escola iria estar pronta a tempo de se iniciar o
próximo ano lectivo e se os acessos iriam estar prontos, em suma, solicitou
esclarecimento sobre este assunto.-------------------------------------------------------------------A Sra. Bárbara Veloso (JÚLIO DANTAS) leu o seguinte Voto de Louvor: “A
bancada da Escola Secundária Júlio Dantas gostaria de propor um Voto de Louvor
pelo bom trabalho realizado pelo Canil de Lagos, nomeadamente na requalificação
deste.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre este Voto de Louvor, foi o
mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------A Sra. Christie Collier (IEFP) agradeceu à Assembleia Municipal o facto de ter
criado a Assembleia da Juventude que dá a oportunidade aos jovens da cidade de
terem a palavra. Seguidamente leu a seguinte Proposta: “A bancada do Centro de
Emprego de Lagos propõe que sejam instalados no centro da cidade dispensadores
de sacos para os dejectos caninos.”------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre esta Proposta, foi a mesma
colocado à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------A Sra. Yakima Schwenger (EB 2, 3 Nº 1) leu os seguinte Votos de Louvor: “No âmbito do 1º tópico, “Lagos, uma cidade para todos”, louvamos o trabalho da
rede social de Lagos (Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Espírita de Lagos e
Liga dos Amigos do Hospital de Lagos), em parceria com a Câmara Municipal de
Lagos, pela criação do Banco de Recursos “Lagos Solidário”, situado nas instalações
da antiga Loja da Água. Esta iniciativa, além do valor da solidariedade que lhe está
na base, permite viver de forma mais profunda o sentido da Comunidade.”; - “No
âmbito do 2º tópico, “Cultura, património e centro histórico”, louvamos a instalação
do Centro de Ciência Viva de Lagos que, além de ter reabilitado um edifício do séc.
XVIII em pleno centro histórico da cidade, permitiu transformar um espaço
esquecido num espaço de cultura unindo a história à ciência através das mais
recentes metodologias de que se aprende melhor fazendo, experimentando e
“pondo as mãos na massa”.”-------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre estes Votos de Louvor, foram os
mesmos colocados à votação, tendo sido, ambos, aprovados por unanimidade.------------A Sra. Mariana Ferreira (JÚLIO DANTAS) perguntou se a Biblioteca Municipal
de Lagos ia mudar de instalações e no caso afirmativo quando e para onde.-----------------O Sr. Pedro Ribeiro (EB 2, 3 Nº 1) disse o seguinte: “A bancada da EB 2, 3 nº
1 de Lagos quer também sublinhar a importância de ter sido incluído um “Oleão”
na ilha ecológica que fica junto à muralha, na rua Infante de Sagres. Dado que a
bancada da nossa escola sugeriu há dois anos que os ecopontos fossem dotados de
um “Oleão”, agradecemos a iniciativa e acreditamos que é este o caminho para que
a nossa cidade seja mais verde e respeitadora do ambiente.”------------------------------------APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção foi a Ordem do Dia para a
presente Sessão da Assembleia Municipal aprovada por unanimidade.-----------------LIVRO DE ACTAS
Nº 9
ANO 2010
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------PONTO UM - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL ACERCA DA ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO: Foi dispensada a leitura da
Informação em causa, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a
todos os Membros da Assembleia da Juventude a qual fica arquivada em pasta anexa
ao presente livro de actas sob o número D - 15-3.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, fez a respectiva
introdução ao assunto e respondeu a algumas das questões colocadas no Período
Antes da Ordem do Dia, começando por dizer que compreendia a preocupação dos
alunos da Escola EB 2, 3 nº 1 e que partilha da mesma preocupação, acrescentando
que a construção da escola está atrasada, mas tudo há-de ficar pronto a ser utilizado
no próximo ano lectivo. Informou que a actual escola EB 2, 3 nº 1 vai sofrer uma
intervenção de fundo, mas tem que ser feita sem alunos na escola, sendo que os
alunos da EB 2, 3 nº 1 terão de passar para a Escola Tecnopólis, e terá que haver
um “acrescento” na nova escola uma vez que o número de turmas da actual escola é
superior ao número de turmas previsto para frequentar a nova escola. Sobre a
proposta de colocar dispensadores de sacos para recolha de dejectos de cães no
centro da cidade, disse ter registado a mesma, embora o centro da cidade não seja o
sítio indicado para passear cães. Sobre a Biblioteca Municipal disse que a mesma
tinha um projecto muito bonito, mas por razões de prioridade o projecto teve que
ser abandonado, temporariamente, acrescentando que quando for possível,
financeiramente, este equipamento irá ser feito no Parque da Cidade, junto à
Muralha em frente à Escola de Santa Maria.-------------------------------------------------------INTERRUPÇÃO DA SESSÃO: Neste momento, eram 10.53 horas, a Sra.
Presidente da Mesa, Inês Fernandes (JÚLIO DANTAS), declarou interrompidos os
trabalhos da Sessão para um breve intervalo, tendo os mesmos sido retomados às
11.12 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - LAGOS, UMA CIDADE PARA TODOS:
------Os Membros da Bancada da Escola das Naus fizeram uma apresentação de um
powerpoint sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia.-------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Joaquina Matos, informou que a
Câmara é parceira com outras entidades no Banco de Recursos, uma vez que foi
constatado o facto de haver muitas pessoas com carências no Concelho, a nível de
roupa e de alguns equipamentos. Referiu ainda que neste Banco de Recursos a
solidariedade é muito importante, assim como o voluntariado e nesse campo deixou
o seu louvor ao banco de voluntariado juvenil da Escola Secundária Gil Eanes.
Sobre um dos assuntos referido pela Escola das Naus, a falta de cinema em Lagos,
disse que a sala de cinema não era da responsabilidade da Câmara, mas sim de um
particular que achou por bem fechá-lo, acrescentando que a Biblioteca Municipal
costuma exibir filmes de qualidade às quartas-feiras.---------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, informou que muito tem
sido feito para combater o estacionamento em cima dos passeios e para rebaixar
passeios. Referiu que os abrigos para a Onda não podem ser colocados em todas as
paragens, por questões de espaço. Chamou à atenção para o facto de frequentarem
o Espaço Jovem e a sua página na internet com mais regularidade. Em relação ao
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desporto informou que está disponível a prática do Judo, que não estava disponível
no Concelho até há pouco tempo. Informou que a Assembleia Municipal de Lagos
tinha aprovado o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude o que permite
que a juventude possa participar, de uma forma construtiva, para o bom
desempenho de actividades dirigidas para os jovens do Concelho.----------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse ter constatado,
pelas intervenções referentes a este Ponto da Ordem do Dia, que Lagos já é uma
cidade para todos, porque foram poucas as sugestões, apesar de valiosas e poucas as
criticas e os comentários, o que de alguma forma a opinião de que efectivamente
Lagos é uma cidade para todos. Afirmou que Lagos sempre foi uma cidade aberta
ao mundo e continua a sê-lo. Referiu que muitos passeios já foram rebaixados,
apesar de ainda faltar rebaixar muitos outros. Disse que as situações só se resolvem
com a ajuda de todos. Sobre o cinema disse que o mesmo trata-se de um negócio e
se está fechado é porque o promotor não tirava lucro do mesmo. Informou que há
um empresário que já manifestou intenção de construir um espaço com três salas de
cinema em Lagos. Disse que estão em fase de conclusão dois parques de
estacionamento subterrâneos na cidade que respeitam a história de Lagos,
colocando à vista de todos, pedaços da história da cidade e que trazem uma mais
valia para todos, uma vez que vai haver mais espaço para os cidadãos andarem na
cidade. Informou que depois dos parques de estacionamento estarem a funcionar o
trânsito no centro histórico vi ser encerrado ao público em geral. Em relação à
crítica sobre um banco inclinado e à falta de sombras no Parque da Cidade, disse
que a prova de que Lagos é uma Cidade para todos é de que até tem bancos
inclinados para quem goste de tal, acrescentando que mais árvores vão ser plantadas
no Parque da Cidade.----------------------------------------------------------------------A Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) esclareceu que a Escola Gil Eanes tinha
decidido juntar os Pontos 2 e 3 da Ordem do Dia, uma vez que não se podia falar
de uma Cidade acessível para todos sem se fazer alusão à Cultura Juvenil, ao
impacto do turismo, à questão desportiva e à questão balnear. Disse que deste modo
pretendem discutir medidas, apresentar propostas e alertar a classe politica para os
problemas existentes nestes sectores. Posto isto fez uma apresentação de um
powerpoint sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia.-------------------------------------O Sr. Vasco Ferreira (JÚLIO DANTAS) sobre a apresentação da Escola Gil
Eanes, e mais concretamente sobre algumas propostas disse, em relação a uma
proposta feita por aquela escola no sentido de se fazer concertos em Lagos com
bandas nacionais e até mesmo internacionais, que Lagos não reúne condições
estruturais para acolher tais concertos com a assiduidade de um por mês, por isso
sugeriu à Câmara a construção de um Pavilhão/Arena que pudesse albergar eventos
deste tipo; sugeriu igualmente a realização de um festival com bandas locais,
profissionais e/ou amadoras no sentido de promover a cidade e os artistas locais.
Sobre a sugestão da Gil Eanes, de serem abertos cursos de teatro nas escolas,
informou que a Escola Júlio Dantas já abriu esses cursos mas não funcionarem por
falta de alunos. Disse ainda que as escolas já preparam os alunos para participarem
nos desfiles históricos.---------------------------------------------------------------------------LIVRO DE ACTAS
Nº 9
ANO 2010
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------O Sr. Daniel Matos ((NAUS) em relação à inserção de teatro nas escolas, disse
que na Escola das Naus já existem turmas de teatro e fora das escolas existem
alguns projectos com ligações às escolas.-----------------------------------------------------------A Sra. Christie Collier (IEFP) disse que já existem concertos de bandas locais
em Lagos.------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) disse estar ciente de que se passava por
um período de crise e por isso não vê que seja possível construir uma Arena num
curto prazo. Referiu que os concertos propostos são de música alternativa, jovem,
para os quais não são precisas grandes infra-estruturas, servindo o auditório
municipal para tal efeito. Referiu que a ideia é trazer arte para Lagos, cultivar a
mente dos jovens para apreciarem a arte e valorizarem a música o cinema e o
teatro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, sobre os concertos disse que
há cerca de cinco anos que existe um circuito local de bandas de garagem, chamado
o Lacóbriga Check Sound que tem como objectivos promover as bandas do
Concelho ao nível regional e nacional, estimular a colaboração e participação de
músicos regionais e nacionais, fomentando a partilha de conhecimentos e troca de
experiências, potenciando o aparecimento de novos grupos musicais. Acrescentou
que existe ainda um ciclo de concertos no Espaço Jovem, onde se promovem
bandas locais. Disse que tudo isto existe mas podem ser encontradas maneiras de
todas estas acções correrem ainda melhor.---------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse ter
gostado muito do espírito da proposta incluída na apresentação da Escola Gil
Eanes, uma vez que demonstra disponibilidade para concretizarem coisas, deixando
assim uma atitude passiva de parte, passando a ser mais interventivos nas acções.
Referiu que os jovens estão muito mais abertos aos novos talentos que vão surgindo
e a Câmara Municipal beneficia com isso, desde que façam chegar aos Serviços da
Câmara Municipal esses novos talentos. Sobre o teatro disse que não existe, no
momento, a disciplina de teatro nas escolas, mas existem muitos projectos ligados
ao teatro na cidade, apoiados pela Câmara Municipal. Afirmou ter ficado
muito satisfeita com a ideia de “Lagos Capital da Juventude”, sendo que Lagos
poderá ser a Capital da Juventude se de facto a própria juventude assim o queira.---------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse que as reflexões da
Escola Gil Eanes eram importantes, mas deviam assentar no conhecimento da
realidade, uma vez que já há muita coisa em Lagos e há que aprender a conhecer
melhor as coisas que existem e a tirar o maior proveito possível, das mesmas.
Referiu que as próprias escolas têm coisas muito boas a funcionar mas que não são
dadas a conhecer e isso tem que ser feito. Disse que o facto de dizerem que Lagos
tem que criar arte e não comprá-la é bonito de se ouvir, mas isso só é possível se se
passar à prática e não se ficar só pelas palavras, ou seja, há que aproveitar o que já
existe e dinamizar o que já existe, para se poderem concretizar as ideias
mencionadas pela Escola Gil Eanes. Sobre a Arena, disse que nem todas as cidades
podem ter uma Arena. Terminou dizendo que todos têm que trabalhar, e com
sonhos, como dizia uma canção “pés no chão e olhos nas estrelas”.--------------------6
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------O Sr. Nuno Ramos (GIL EANES) considerou Lagos uma cidade culturalmente
avançada, mas a maior parte dos espectáculos realizados no Centro Cultural é
dirigida para um público mais sénior. Sugeriu que fosse feita uma centralização de
espectáculos no Algarve para compensar a centralização existente em Lisboa.
Afirmou que Lagos podia ser um centro de cultura para os jovens.---------------------------PONTO TRÊS - CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO:
------O Sr. Vasco Ferreira (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação de um powerpoint
sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia .---------------------------------------------------Os Membros da Bancada da Escola das Naus fizeram uma apresentação de um
powerpoint sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia e apresentaram as
seguintes Propostas: 1 - “O Jardim da Constituição, apesar de ter sido reconstruído
recentemente, apresenta já alguns problemas desnecessários. Dentro destes
problemas podemos apontar dois mais relevantes: - A Poluição; - O Desperdício de
Electricidade. A Bancada da Escola das Naus propõe que seja criada pela Câmara
Municipal de Lagos uma equipa de limpeza, que cuide do Jardim e tente sensibilizar
os cidadãos a não poluir.”; 2 - “propomos também que, as lâmpadas que se
encontram por baixo dos bancos sejam retiradas ou então sejam trocadas por
lâmpadas economizadoras, já que não estão a iluminar nada em concreto.”; 3 - “A
arte dos graffiti tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos tempos. Em
Lagos, podemos observar em diversas paredes esta arte. Acreditamos que as paredes
não são a melhor tela para este trabalho. A Bancada da Escola das Naus propõe que
seja criado um espaço ou mural onde esta arte possa vir a ser desenvolvida.
Propomos também que esse espaço possa ser facilmente limpo para poder ser
reutilizado.”----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Christie Collier (IEFP) fez uma apresentação de um powerpoint sobre o
tema deste assunto da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------Os Membros da Bancada da Escola EB 2, 3 nº 1 de Lagos fizeram uma
apresentação de um powerpoint sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia.------------O Sr. Daniel Matos (NAUS) disse que o espaço das antigas instalações da
Escola Gil Eanes que acolhem alguns dos cursos profissionais do Centro de
Emprego, não reúnem as melhores condições, por isso perguntou se estava pensada
alguma solução para esta situação.-------------------------------------------------------------------A Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) disse que a Escola Júlio Dantas tinha
apresentado um inventário de situações em decadência no centro da cidade, mas não
tinham apresentado propostas para solucionar as situações apresentadas.--------------A Sra. Mariana Rodrigues (JÚLIO DANTAS) disse que as propostas eram os bons
exemplos demonstrados.------------------------------------------------------------------------A Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) perguntou por medidas concretas, à Escola
Júlio Dantas.-------------------------------------------------------------------------------------A
Sra. Mariana Ferreira (JÚLIO DANTAS) referiu que não cabia à Escola Júlio Dantas
apresentar as medidas, apenas dar sugestões.----------------------------------------------A
Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) referiu que a Escola Júlio Dantas tinha-se
ficado só pela crítica, e não tinha apresentado propostas para solucionar os
problemas levantados.----------------------------------------------------------------------------LIVRO DE ACTAS
Nº 9
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------O Sr. Vasco Ferreira (JÚLIO DANTAS) referiu que não há muito a dizer, uma
vez que a cidade não é muito grande e deve-se apostar na centralização no Centro
Histórico. Disse que o que se tem feito na cidade é um grande volume de
construção, que a maior parte do ano se encontram desabitados, o que não contribui
para a cidade. Afirmou que a cidade precisa de uma aposta forte no Centro
Histórico; os comerciantes devem ser mais protegidos e deve ser dada oportunidade
de facilitar o estacionamento. Disse que as obras dos novos parques de
estacionamento têm tirado pessoas do Centro Histórico e o comércio sente-se desse
facto. Referiu que o IMI devia ser reduzido ou isentado, para as pessoas que moram
no Centro Histórico, para chamar pessoas a habitarem o Centro Histórico.--------O
Sr. Daniel Matos (NAUS) dirigindo-se à Escola Gil Eanes, e ainda sobre a
apresentação feita por esta escola no Ponto anterior, disse que existem muitas coisas
relacionadas com a Cultura e com o Desporto em Lagos, basta procurá-las nos
locais certos, mas gostava de saber as propostas da Gil Eanes neste aspecto.---------------A Sra. Daniela Rodrigues (GIL EANES) disse que o movimento que a Escola
Gil Eanes quer criar de “Jovens pela Cidade”, tem por base ouvir os jovens, por em
prática as suas ideias, serem pragmáticos e assumirem-se como Órgão deliberativo e
consultivo da Assembleia da Juventude, uma vez que é da opinião que só a
Assembleia da Juventude não lhes chega. Referiu que muitas ideias já foram
implementadas, mas querem uma maior intimidade entre os jovens e a classe política
lacobrigense.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vasco Ferreira (JÚLIO DANTAS) disse que a Câmara Municipal deveria
notificar os proprietários para o arranjo dos edifícios e controlar melhor a
publicidade que denigre a imagem da cidade.------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, José Joaquim Reis, saudou todos os
presentes e referiu que as Sessões da Assembleia da Juventude têm vindo a subir de
qualidade uma vez que cada vez mais os jovens vivem a realidade. Disse que os
jovens são críticos e sabem distinguir o que está mal feito e o que está bem feito.
Afirmou que os temas debatidos nesta Sessão são muito prementes. Pediu aos
jovens para que estes sejam participativos, uma vez que as ideias dos jovens não são
disparates, são muito válidas e precisam de ser trabalhadas. Disse que os jovens
precisam de alguma cultura em relação à participação cívica e de como funcionam
os Órgãos Autárquicos, por isso desafiou-os a assistirem às diversas reuniões dos
Órgãos Autárquicos do Município. Terminou dando os parabéns a todos os
intervenientes do processo Assembleia da Juventude.--------------------------------------------o Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, disse ter ficado muito
satisfeito com o que presenciou nesta Sessão, uma vez que notou trabalho de casa
feito e que a juventude de Lagos continua interessada em ver resolvido os seus
problemas e debateu isso nesta Sessão. Referiu que o Conselho Municipal da
Juventude está a ser constituído e vai dar respostas a muitas das coisas mencionadas
nesta Sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse ter
gostado bastante desta Sessão e que os trabalhos apresentados foram de muita
qualidade; acrescentou que gostou particularmente do debate gerado entre as escolas
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e isso é muito saudável. Referiu ter sentido a necessidade dos jovens se
aproximarem dos centros de decisão e isso é muito bom.---------------------------------------Seguidamente passou-se à votação das Propostas apresentadas pela Escola das
Naus.------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta: “A arte dos graffiti tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos
últimos tempos. Em Lagos, podemos observar em diversas paredes esta arte.
Acreditamos que as paredes não são a melhor tela para este trabalho. A Bancada da
Escola das Naus propõe que seja criado um espaço ou mural onde esta arte possa
vir a ser desenvolvida. Propomos também que esse espaço possa ser facilmente
limpo para poder ser reutilizado.”--------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre esta Proposta, foi a mesma
colocado à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------Proposta: “O Jardim da Constituição, apesar de ter sido reconstruído
recentemente, apresenta já alguns problemas desnecessários. Dentro destes
problemas podemos apontar dois mais relevantes: - A Poluição; - O Desperdício de
Electricidade. A Bancada da Escola das Naus propõe que seja criada pela Câmara
Municipal de Lagos uma equipa de limpeza, que cuide do Jardim e tente sensibilizar
os cidadãos a não poluir.”.----------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre esta Proposta, foi a mesma
colocado à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------Proposta: “Propomos também que as lâmpadas que se encontram por baixo
dos bancos sejam retiradas ou então sejam trocadas por lâmpadas economizadoras,
já que não estão a iluminar nada em concreto.”---------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre esta Proposta, foi a mesma
colocado à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------O Sr. Nuno Ramos (GIL EANES) fez uma apresentação de um powerpoint
sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia.----------------------------------------------------A Sra. Daniel Rodrigues ((GIL EANES) disse que todas as propostas
apresentadas vão ao encontro dos interesses dos jovens e que a cultura tem que ser
criada no seios dos jovens.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, agradeceu todos os
trabalhos apresentados. Disse que o interesse desta Assembleia é colocar as pessoas
a pensar, a expor e a discutir ideias. Referiu que haverá ainda muito para fazer e para
debater. Disse que o Ponto 3 é um complemento do Ponto 2, uma vez que uma
cidade para todos é uma cidade de cultura, património e em que o seu Centro
Histórico tem de ser um grande emblema. Sobre as preocupações demonstradas
pela Escola Júlio Dantas em relação à desertificação do Centro Histórico e à
degradação dos edifícios disse que o papel da Câmara estava a ser concretizado, mas
a Câmara tem que exercer o seu trabalho de acordo com a leis existentes no País.
Em relação à apresentação da Escola das Naus, disse que também a Câmara está
preocupada com o que se passa no antigo edifício da CP e que está a envidar
esforços para que a situação se resolva. Disse que os graffitis é um assunto que já
tem sido trazido varias vezes a esta Assembleia e a Câmara está a tentar arranjar uma
solução. Em relação à apresentação do Centro de Emprego, disse que é sempre
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bom publicitar o que de bom é feito em Lagos. Referiu ter tomado nota das
sugestões apresentadas pela Escola Gil Eanes. Disse que a apresentação da Escola
EB 2, 3 nº 1 estava muito bem elaborada.. Afirmou que Lagos precisa de animação,
especialmente no Inverno, porque de Verão já é animada por natureza. Recordou
que há assuntos já mencionados mas que precisam de ser desenvolvidos e que são o
estacionamento e a mobilidade dentro do Centro Histórico. Informou que estava a
ser feito um estudo para o Centro Histórico e que nesse Plano muitas das situações
mencionadas pelas bancadas estavam contempladas, sendo que o Plano Municipal
de Protecção Civil é que se encarregava do estudo de risco sísmico. Em relação à
apresentação da Escola Gil Eanes elogiou-a, acrescentado que os próprios jovens é
que têm que dinamizar intercâmbios entre jovens, estando a Câmara pronta a
apoiar e sobre o facto de esta escola dizer que a Assembleia da Juventude não lhes
chega, e sobre a importância desta, disse “a gente vivia bem sem a Assembleia da
Juventude? Passávamos bem, mas não era a mesma coisa.”-------------------------------------FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em todas as
deliberações tomadas no decorrer da presente Sessão, foi utilizada a forma de
votação por braço levantado e por Escola representada na Assembleia.----------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO: E, nada mais havendo a tratar, a Sra.
Presidente da Mesa, eram 13.34 horas, declarou encerrada a Sessão.--------------------------Da qual, para constar, foi extraída a presente Acta que vai ser assinada pela
Mesa da Assembleia da Juventude:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
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