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Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

Gabinete da Juventude 

 

 

 

Fórum da Juventude - 08/07/2017 

Acta do 13º Encontro 

 

Participantes:  

Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita - Daniel Figueiredo / Sra. Diretora do Departamento de 

Assuntos Sociais e Cultura - Helena Vinagre / Representante do Gabinete de Juventude - Pedro Pinhal / 

Associação Juvenil da Quinta da Fonte da Prata - Paulo Sérgio Pereira e Ana Pereira / Teatro NTOPÉ – 

Magali Bonaparte / Centro Social O Bom Samaritano – Bispo Afonso Eduardo e Monteiro Chilungui / Teatro 

Agora Faz TU – Olavo Rodrigues / Grupo de Teatro Os Zecas - Mariana Bárbaro e Joana Guerreiro 

 

No período ANTES DA ORDEM DO DIA o Sr. Vice-Presidente procedeu à:    

a) Apresentação dos presentes e apresentação da mesa; 

b) Leitura e votação da ordem de trabalhos. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Festival Liberdade. 

 

Foi apresentado o ponto situação relativo à participação dos grupos do município da Moita no 

Festival Liberdade. 

 

a) Palco Paz – Like The Man Said; 

b) Palco Igualdade – RT-Fact; 

c) Tenda da Juventude – Swizzy Dance Crew; 

d) Mostra Associativa – Grupo de Teatro Os Zecas, Associação de artes Abismo Humano, Judy 

Fashion. 

 

2. Faz Parte – Intervenção na passagem desnivelada da Baixa da Banheira. 

 

2.1 Foi apresentado o ponto de situação relativo às inscrições e contatos realizados com os 

artistas plásticos interessados em participar: 

 

a) Pintura : Dário Santos, Ricardo Farelo, Zeca; 

b) Graffiti: Skip, Grow Art, Another, Colman, Pinhal, N’era e Ricardo Tota; 

c) Stencil: Kikko e Black Dwelle. 

 

2.2 Programação da Iniciativa: 

 

a) Relativamente à programação da iniciativa, ficou definido o dia 14 de julho como data 

limite para realização dos contatos e confirmações junto dos artistas que 

demonstraram interesse em participar; 

b) Ficou definida a necessidade de conceção de um cartaz até ao dia 17 de julho para 

divulgação da iniciativa; 



 

Página 2 de 2 

c) Ficou definida a data de 18 de julho para a inscrição do grupo de trabalho que irá 

realizar a preparação e a pintura das áreas que posteriormente serão atribuídas aos 

artistas plásticos; 

 

d) Ficou definida a colaboração do Centro Social o Bom Samaritano, na confeção das 

refeições para o grupo de trabalho durante a fase de preparação e pintura do fundo; 

 

e) Ficou definida a necessidade de desenvolvimento de contatos no sentido de se 

encontrar uma coletividade que confecione e sirva as refeições dos artistas durante 

os dias 5 e 6 de Agosto. 

 

2.3 Realização da iniciativa: 

 

Foram apresentadas e aprovadas as propostas para realização da iniciativa: 

 

a) 2 a 4 de Agosto – Preparação e pintura das áreas definidas para a intervenção dos 

artistas, com a participação do grupo de trabalho constituído por membros  e 

entidades do Fórum da Juventude; 

 

b) 5 e 6 de Agosto – Intervenção dos artistas plásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


