

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 20 de dezembro de 2016
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2016, pelas dezoito horas e trinta minutos,
ao abrigo do número 1 do artigo 19.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, no
Salão Nobre dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, reuniu o Conselho Municipal de
Juventude, sob a presidência do Sr. Vereador do Pelouro da Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, com
a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da última reunião;
2. Informações;
3. Emissão de parecer obrigatório sobre o orçamento municipal, no que respeita às dotações
afetas às políticas de juventude para o ano 2017, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do
Regulamento do CMJ;
4. 11º Encontro Associações Juvenis do Distrito de Coimbra – Balanço;
5. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a
voto: Francisco Carvalho, representante da Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; João
Duarte, representante da Juventude Popular; João Isidoro, representante da Associação de
Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; José Monteiro, representante da
Associação de Estudantes da ESTGOH; Daniel Martins, representante da Associação de Jovens
da Freguesia de Meruge e Diogo Santos, representante da Partilha Inspiração – Associação
Juvenil de Dinamização Social.
Como observadores estiveram presentes os seguintes elementos: Rita Fonseca,
representante da Associação Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital,
Francisco Veloso, Presidente da Direção da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense; João
Lourenço representante da Associação de Jovens de Lagares da Beira e Sara Pereira
representante da Associação dos Amigos da Lajeosa.
O Sr. Vereador da Juventude deu conhecimento a todos os presentes do email enviado pela
Juventude Popular, a informar que na impossibilidade do seu Presidente estar presente, estando
presente, em sua substituição, o militante João Ricardo Gomes Duarte, e do email da Associação
JOHVEM a informar que, por motivos profissionais, não poderiam estar presentes na reunião de
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hoje.
Informou ainda que tendo em conta que o Sr. André Pereira e o Sr. Hélio Carvalho não se
encontravam presentes, havia a necessidade de eleger os elementos para constituir a mesa, pelo
que, foram eleitos os seguintes elementos: João Isidoro e João Duarte.
Seguidamente, passou-se ao ponto um da Ordem de Trabalhos – Aprovação da ata da
última reunião – que havia sido previamente enviada a todos os elementos, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Entrando no ponto dois da Ordem de Trabalhos – Informações – o Sr. Vereador da
Juventude e apesar de todos os elementos já terem recebido o respetivo documento (fica como
anexo à ata), elencou cada um dos pontos, a saber:
- Voto de reconhecimento à dupla Nuno Nunes/Filipe Pinto, por se terem sagrado Vicecampeões de Todo-o-Terreno, da classe Promoção UTV-Buggy;
- Equipamentos Desportivos Municipais – Protocolos de utilização às entidades concelhias
que pretendem utilizar o complexo de piscinas e court de ténis Municipal e o Pavilhão
Gimnodesportivo;
- Desporto Inatel – Época Desportiva 2016/17 – atribuição do subsídio anual;
- Ação “Semear para Crescer” – Dia Mundial da Bolota iniciativa esta que já vai na 4ª
edição e que é destinada a todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar e que visa,
essencialmente, a promoção da consciencialização ambiental junto destes alunos;
- Noite das Bruxas – Teatro “A Casa da Minha Avó” – uma dramatização infantil levada a
cabo pela equipa das Bibliotecas Municipais no âmbito das festas do Halloween;
- Exposição “Pela Historia do Cinema”/Cine´Eco 2016 - uma viagem pela sétima arte
através desta coleção de equipamentos de filmar e projetar, desde o século XVII;
- Concerto de Jazz na Casa da Cultura César Oliveira que se realizou no dia 19 de
novembro integrado na programação do “11º Encontro de Associações Juvenis do Distrito de
Coimbra”;
- Protocolos de colaboração entre o Município de Oliveira do Hospital e várias entidades
que asseguram a valência AAAF;
- Apoio às coletividades – Comparticipação nas despesas do IMI – Imposto Municipal
sobre Imóveis 2015;
- Ambiente: Eco XXI bandeira Azul da Europa, resultados da candidatura apresentada pelo
Município de Oliveira do Hospital ao “Galardão ECOXXI 2016 – Municípios pela
Sustentabilidade” sendo que o nosso Município subiu de 59% para 67% para o qual muito
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contribuiu todo o conjunto de ações de sensibilização e educação ambiental”;
- Reedição do Livro de Ermelinda Silva “Da Realidade à Fantasia”- autora concelhia,
residente em Vila Franca da Beira, tendo editado o seu livro em 1988;
- Cultura em Movimento, programa de descentralização da oferta cultural fazendo o
aproveitamento dos espaços culturais, associativos e recreativos do concelho e procurando a
abertura de novos espaços, nomeadamente de culto religioso, com vista à divulgação e promoção
cultural dos grupos existentes no concelho;
- 11.º Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, cujo balanço será feito no
ponto 4 desta reunião;
- Voto de Reconhecimento – saída do Dr. Joel Vasconcelos da EPTOLIVA;
- Alargamento dos limites ao horário de funcionamento dos estabelecimentos de
restauração e bebidas no período de Natal e Ano Novo – a título excecional foi alargado o
horário de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas para a quadra Natalícia.
A saber: até às 2:30 horas, nos dias 23 e 30 de dezembro e até às 3:00, nos dias 24,25, 26 e 31 de
dezembro de 2016 e 1 de janeiro de 2017;
- “Cheque+Educação” – apoio à aquisição de material escolar para os alunos do 1º CEB
para ano letivo 2016/17, sendo que foram atribuídos 292 cheques cujo valor ronda os 9.978,50€;
- Concurso Postais de Natal – apresentação dos resultados;
- Concurso 3R Natal_Ambiental – participaram nesta iniciativa 28 entidades concelhias, a
saber: 8 Jardins de Infância; 15 IPSS e 5 outras entidades voluntárias (Cáritas Diocesana de
Coimbra, CAF de Oliveira do Hospital; Associação de pais da Escola Secundária de Oliveira do
Hospital; Universidade Sénior e Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital);
- Programa de Animação de Natal 2016;
- Gala do Desporto – Época Desportiva 2015/16 – evento que se realizará no dia 14 de
janeiro de 2017 e que visa reconhecer o trabalho dos agentes desportivos que, durante a época
2015/16, contribuíram decisivamente para a projeção do desporto no concelho de Oliveira do
Hospital.
De seguida perguntou aos presentes se tinham alguma iniciativa que achem pertinente de
ser divulgada, ao que tomou a palavra o Diogo Santos, representante da Partilha Inspiração –
Associação Juvenil de Dinamização Social que informou da realização de uma Noite de Fados,
no dia 17 de fevereiro, com jantar, que se efetuou em Aldeia Formosa, na ARCAF, e onde
estiveram presentes cerca de 100 pessoas. O Senhor Vereador da Juventude tomou a palavra para
felicitar a associação pela iniciativa e informar que também esteve presente, tendo sido, no seu
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entender, uma atividade muito bem concebida, que é de valorizar, terminando a dar os parabéns
à Partilha Inspiração pela iniciativa e pela dinamização.
Entrando no ponto três da Ordem de Trabalhos – Emissão de parecer obrigatório sobre o
orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de juventude para o ano
2017, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ – o Sr. Vereador da Juventude
começou por informar que no último Conselho Municipal da Juventude foram dadas as
informações dos principais projetos que poderiam constar do orçamento municipal, orçamento
esse que se encontra em cima da mesa e que pode ser consultado por todos. Mais informou que
foi enviado a todos, via email, uma tabela onde constam as verbas com uma síntese das medidas
que dizem respeito de forma mais especifica à juventude. Mais informou que este orçamento é o
maior orçamento de sempre em Oliveira do Hospital e que tem haver com as verbas que o
executivo e o seu presidente conseguiu através do novo quadro comunitário, sendo que algumas
da obras já iniciaram como é o caso da Avenida Carlos Campos, e outras a iniciar brevemente
dando como exemplo a Casa da Cultura César Oliveira, a Requalificação da Envolvente da Igreja
Moçárabe de Lourosa, e o Centro Interpretativo de Bobadela, bem como de várias outras que se
irão realizar em outros locais do nosso concelho, sendo umas com comparticipação do quadro
comunitário outras ainda por iniciativa do Município de Oliveira do Hospital. Informou ainda
que Oliveira do Hospital é o terceiro Município do distrito de Coimbra com melhor desempenho
financeiro, aprovado através do anuário financeiro dos municípios portugueses, e cujo prazo
médio de pagamento é de apenas 10 dias, sendo que “isto é algo que nos orgulha e que muito diz
sobre o orçamento municipal, que se pretende que seja um orçamento realista e que será
sustentado no equilíbrio financeiro da câmara municipal “. Disse ainda que: “é um orçamento
com ambição e dinâmica, que visa um concelho melhor preparado para o futuro, que pretende
responder às reais necessidades do concelho e, no caso da juventude a educação é o pilar deste
orçamento e é também o pilar da sociedade e onde o município continua a promover esta
dimensão educativa, sendo que, investir na educação é investir na Juventude, naturalmente.”;
“na área do saneamento, apesar do concelho se encontrar acima da média nacional, sabemos
que não está tudo feito e a meta de atingir os 95% de cobertura no concelho continua a ser
perseguida por este executivo”; “pretendemos também contribuir para o desenvolvimento
económico e também para habitação e urbanismos, e aqui destaco para as várias obras que irão
remodelar o concelho. Na área da reabilitação urbana destaco também o contributo deste
orçamento e o trabalho do executivo no sentido de promover o crescimento sustentável da
cidade e do concelho e, também, o empenho que estamos a ter para renovar a zona histórica da
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cidade de Oliveira do Hospital para a transformar num espaço vivo, acolhedor e habitável”;
“reconstruir a cidade e o concelho com futuro, rejuvenescer e regenerar sendo que é nossa
intenção que o concelho seja mais atraente, dinâmico e vibrante, sendo que para que este
dinamismo possa acontecer muito contribui a dinâmica das vossas associações, as quais são
apoiadas na maioria,, senão todas, pelo Município de Oliveira do Hospital. A grande atividade
cultural, a intervenção social, a atividade associativa mas também a atividade desportiva, todas
elas têm sido apoiadas e valorizadas”; “relativamente à juventude e tempos livres as GOPS
consideram a importância da juventude na sociedade, vários dos objetivos apresentados neste
plano, nas diversa rubricas, integram medidas que abrangem a juventude, diluidamente, uma
vez que estão na educação, no desporto, na ação social mas também tem a intenção de
valorizar o movimento associativo jovem valorizando e promovendo algumas das iniciativas
especificas para a juventude, como foi o caso do Dia Mundial da Juventude, como foi o caso do
Open Day das Piscinas Municipais, como foi o XXI Encontro das Associações Juvenis. Ou seja,
este orçamento continua a prever verbas específicas para dinamizar essas atividades, dinamizar
o associativismo jovem e o trabalho que vocês vão desenvolvendo nas vossas associações e
instituições.”
Informou ainda que foram solicitados contributos, para além dos membros do executivo, a
todas as forças partidárias politicas representadas no concelho de Oliveira do Hospital, sendo
cumprido assim o estatuto do direito à oposição. Seguidamente e relativamente ao orçamento,
pergunta se há alguém que tenha algo a acrescentar ou a apresentar ou a questionar relativamente
aquilo que acabou de explanar e relativamente à documentação que foi enviada a todos.
Tomou a palavra o João Duarte, representante da Juventude Popular, para dizer que
concorda com o orçamento apresentado, achando que está bem estruturado, no entanto acha que
continua a haver um demasiado investimento no desporto, achando que não temos resultados
nem expressão para isso: “Tivemos durante muitos anos o Sampaense que era a única
associação desportiva de oliveira com alguma expressão a nível nacional, por estar
representado na primeira divisão de basquetebol, mas o FCOH nunca foi assim um grande
clube, à exceção da época 2006 em que estiveram representados na divisão de honra”. Acha
ainda que a escola da ARCED também tem alguma expressão “…agora não acho que o nosso
desporto tenha expressão suficiente para ter investimentos de trezentos mil euros em apoios à
promoção de eventos de natureza desportiva e recreativa e também, apesar de não ter o valor
bem presente, da situação da construção e da adaptação do Estádio do Oliveira”
O Senhor Vereador da Juventude tomou a palavra e explicou que relativamente ao apoio ao
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desporto respeita a sua opinião não sendo a sua visão ou opinião uma vez que o Desporto “é uma
escola que nos prepara para a vida, prepara-nos para sabermos estar em sociedade, preparanos para sabermos lutar por objetivos comuns para sabermos viver em comunidade, e neste
momento com o estilo de vida que nós temos na nossa sociedade e até particularmente nos
jovens sou da opinião que todos nós deveríamos valorizar mais o facto de termos em Oliveira do
Hospital a oportunidade de todo e qualquer jovem poder praticar, neste momento, qualquer uma
das quinze modalidades desportivas diferentes”. Mais disse que “o Desporto em Oliveira do
Hospital não é apenas o Basquetebol ou o futebol, sendo que o que referiu demonstra algum
desconhecimento quanto à participação das equipas do concelho. No caso do basquetebol o
Sampaense está novamente a disputar a Liga Portuguesa de Basquetebol promovendo o
concelho, promovendo S. Paio de Gramaços e promovendo o Desporto, o Hóquei está na
terceira divisão Nacional de Hóquei em Patins, em Futebol o Nogueirense está no campeonato
Nacional de Seniores, o Lagares da Beira nos distritais e com a possibilidade de subir de
divisão, e o Futebol Clube de Oliveira do Hospital na divisão de honra e também a lutar pela
subida de divisão.. Para além de tudo isto o que gostava mais de destacar é que hoje temos
aproximadamente, em Oliveira do Hospital 700 jovens a praticar desporto federado. Este
investimento no desporto, na minha opinião, é também um investimento na saúde e na formação
integral dos jovens e na promoção do saber estar em sociedade.”.Relativamente aos
investimentos em melhorias de equipamentos desportivos, como e o caso do Estádio Municipal
de Oliveira do Hospital, informou que “ o Futebol Clube de Oliveira do Hospital que é a equipa
residente deste espaço desportivo, neste momento tem diversos escalões de formação, para além
da equipa sénior envolvendo um número considerável de crianças e jovens. Os balneários são
demasiado pequenos sendo que as camadas jovens se equipam em dois contentores alugados
pelo Município de Oliveira do Hospital, não sendo as condições dignas para a quantidade de
jovens que hoje lá praticam desporto, sendo assim intenção do Município construir uns
balneários adequados ao número de atletas que frequenta este espaço Desportivo Municipal. “
Mais informou que esta melhoria e este aumentar de jovens a praticar desporto no nosso
concelho está diretamente, na sua opinião, relacionado com o investimento no relvado sintético,
uma vez que o relvado que lá existia já não tinha condições para a prática da modalidade fazendo
com que os jovens se concentrassem mais em praticar desporto em Oliveira do Hospital dado
que teriam de se deslocar para outras localidades para treinar ainda que representassem o Futebol
Clube de Oliveira do Hospital. Relativamente aos investimentos feitos em iniciativas desportivas
disse que: “ é um valor menos expressivo, e que estão relacionados com alguns apoios como foi
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o caso agora da construção de um balneário da Associação Desportiva de Lagares da Beira,
que não tinham, tendo os seus atletas de se equiparem, também e à semelhança dos atletas do
FCOH, em contentores, e cuja verba sai pela rubrica do desporto. Há outro tipo de iniciativas
que vamos desenvolvendo ao logo do ano e que tem a ver com a promoção do hábito da prática
do desporto em Oliveira do Hospital, sendo que todos facilmente reconhecerão que se pratica
mais desporto em Oliveira porque também há mais diversidade e há mais ofertas para que
qualquer pessoa, seja no desporto federado ou no desporto de lazer e manutenção, possa
praticar desporto e adotar hábitos de vida saudáveis” Terminou dizendo que esta é a sua
justificação relativamente ao apoio dado para o desporto, respondendo assim à intervenção do
João Duarte quanto à observação feita pelo mesmo relativamente a este apoio.
De seguida o Sr. João Duarte referiu que percebeu a explicação e terminou dando uma
palavra de apreço por aquilo que são hoje as piscinas municipais, dado que é um utilizador
habitual sendo sempre bem atendido e que gosta muito de frequentar esse espaço municipal.
O Senhor Vereador do desporto agradece as suas palavras e informa “ que hoje,
lamentavelmente, se não for o município a apoiar o plano de atividades dos clubes desportivos
estes terão maiores dificuldades em funcionar. No passado era mais fácil obter apoios, por
exemplo por parte das empresas, hoje em dia, face à conjetura económica do país, isso não
acontece. O investimento é um investimento considerável mas é um investimento que permite
viabilizar a atividade dos clubes.”
Neste momento tomou a palavra o Sr. Francisco Veloso, presidente da Direção da
Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense para dizer que: “ e para todos terem alguma noção
de como as coisas são, um terço do orçamento do Sampaense vai para a Federação Portuguesa
de Basquetebol, para árbitros, licenças, comissários, etc. Ou seja, o dinheiro não é mal gasto,
antes pelo contraio. Precisavam de ter mais dois ou três atletas de algum nível e não podemos
ter e daí os resultados que vã aparecendo. O dinheiro não é mal gasto, é bem gerido, os
subsídios aos atletas andaram muito para trás, não se podendo considerar salários, se tivessem
a noção de quanto ganha um americano cá se calhar ficavam admirados, são jogadores mais
baratos que um jogador Português. Hoje em dia os Clubes lutam com muita dificuldade e o
orçamento que têm não chega, e só o facto de um terço ir para a Federação, logo aí, vêm que
muito pouco nos resta para podermos gerir as restantes despesas do clube. Como diz o Senhor
Vereador da Juventude, e bem, há ainda uma ou outra empresa que ainda vai ajudando mas não
chega para fazer face a tudo. Conclui para dizer que “ Se o Município “fechar a torneira” tudo
acaba porque não temos meios para subsistirmos”..
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O Senhor Vereador da Juventude agradece o esclarecimento do Sr. Francisco Veloso e
agradece, também, ao Sr. Joao Duarte pelas questões colocadas dando assim a oportunidade de
explicar este ponto: “Muitas vezes as pessoas olham só para o valor e é preciso perceber o seu
enquadramento.
Acrescentou ainda que “nos vários escalões temos, hoje, jovens de Oliveira que também se
vão distinguindo a nível nacional.”.
De seguida informou todos os presentes que este ano o Município de Oliveira do Hospital
vai realizar, novamente, em parceria com a Federação de Basquetebol, a taça Hugo dos Santos,
nos dias 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, convidando todos a estarem presentes para assistirem à festa do
Basquetebol nacional. Mais informa que o evento terá transmissão televisiva, e que este ano o
formato mudou e em vez de serem 4 equipas são 8, daí o facto de serem 4 dias de torneio, onde
vão estar as principais equipas nacionais com a participação, também, do Sampense Basket de
acordo com a mudança efetuada pela organização que integra uma equipa do concelho
organizador no caso de este ter uma equipa de Basquetebol a disputar a Liga Portuguesa de
Basquetebol. Ou seja, são as sete primeiras equipas classificadas mais a equipa do concelho
organizador.
Posto isto perguntou se mais alguém queria dar alguma informação ou algum pedido de
esclarecimento ao que ninguém se pronunciou.
Seguidamente e de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ, foi feita a
votação sendo que o Conselho Municipal da Juventude aprovou, por unanimidade, o orçamento
municipal no que respeita às rubricas que dizem diretamente respeito às políticas da juventude
para o ano de «2017.
De seguida entrou no ponto 4º da ordem de trabalhos 11º Encontro Associações Juvenis do
Distrito de Coimbra, fazendo um pequeno balanço do evento que se realizou de 18 a 20 de
novembro, que decorreu em Oliveira do Hospital e que foi um encontro de jovens ligado ao
movimento associativo, organizado pela Federação das Associações Juvenis do distrito de
Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, com o envolvimento do
Conselho Municipal da Juventude, sendo que, e na sua opinião, foi um sucesso, considerando
que o melhor balanço foi aquele que foi sendo feito pelos participantes, pelos digirentes da FNAJ
e da própria Federação na sua pagina onde referem que “ o balanço não poderia ser melhor, fim
de semana de aprendizagens, de debate e de convívio entre associações e jovens “. Mais
informou que no referido encontro estiveram cerca de uma centena de jovens e representadas
mais de quinze associações juvenis, tendo sido várias as ações que decorrem no concelho, entre
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tertulias, debates, momentos de convívio, visitas a vários locais , nomedamente à Bobadela, que
contou com a colaboração e o acompanhamento do arqueólogo Rui Silva e do Presidente da
Junta de Freguesia e ainda à BLC3 onde foi, também, feita uma visita guiada . Este evento e o
valor dos jovens e do associativisno jovem foi reforçado pela presença de ilustres convidados
noemadamente o Presidente da Câmara, Prof. José Carlos Alexandrino, o Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, a Secretária de Estado adjunta da
Modernização Administrativa, Dra. Graça Fonseca, a deputada , Dra. Elsa Pais, presidente das
Federações Juvenis do Distrito de Coimbra, representante da Federação Nacional das
Associações Juvenis, Diretor da Agência Nacional ERASMUS +, Presidente da Assembleia
Geral da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, Diretor Nacional do EPDJ,
elementos de outras Câmara Municipais, nomedamente Vice-presidente da Câmara Municipal de
Poiares, representante da MODIJOVEM, dirigentes Escolares, dirigentes Associativos, jovens
em geral. Mais informou que “poucos foram os eventos que tivemos em Oliveira do Hospital
onde tivemos a presença de dois secretários de estado e é com gosto, naturalmente, que foi num
evento da Juventude, sendo, na minha opinião, um momento de valorização quer do
associativismo, quer da própria juventude.” Aproveitou ainda para fazer um agradecimento
muito especial a todos aqueles que contribuiram também para dinamizar o evento como foi o
caso da Associação de Estudantes da ESTGOH, da Partilha Inspiração, da Associação de Jovens
de Lagares da Beira, da Liga de Travanca de Lagos. Salientou ainda que gostaria de ter visto
mais jovens de outras associações juvenis do concelho e não só, até porque foram uns dias muito
enriquecedores de partilhas de experiencias.
Neste sentido, concluiu que o balanço foi bastante positivo reforçando a valorização que os
elementos que atrás referir deram ao evento. De seguida perguntou se, e relativamente a este
ponto, alguém tem algo a acrescentar ao que o elemento representante da Associação de Jovens
de Lagares da Beira, tomou a palavra para dizer que fez também um balanço positivo achando, e
concordando com o dito pelo Senhor Vereador da Juventude, de que deveria ter havido uma
maior participação de outras associações de jovens do nosso concelho, como de outas
associações.
De seguida tomou a palavra o representante da AEESTGOH para dizer que concorda com
a maior parte do que foi dito , achando que deveria ter havido mais pessoas de uma idade um
pouco mais superior, dado que era um público maioritariamente infantojuvenil. Relativamente
aos alunos da ESTGOH não houve grande adesão devido ao facto de ser um fim de semana
sendo que a maior parte destes alunos aproveitam para irem para as suas casas. Ressalvou ainda
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a colaboração que existiu por parte das associações que promoveram a noite de sexta feira, em S.
Gião, achando que será uma mais-valia para as associações, no futuro, fazerem atividades em
conjunto que muito enriqueceria as associações e os eventos realizados. Deu a ideia de se
realizar um evento Inter-Associações no qual o Senhor Vereador da Juventude concordou
colocando-se à disposição para ajudar naquilo que lhe for possível., dizendo ainda que foi
lançada uma grande ideia para se fazer por exemplo um evento 24 horas, onde os bares podem
ser dinamizados por associações do Conselho Municipal da Juventude, podendo criar um fim de
semana de convívio desportivo e/ou cultural dinamizado pelo Conselho Municipal da Juventude.
Seguidamente e entrado no último ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador da
Juventude informou que não tinha mais nada a acrescer e aproveitou o momento para distribuir
por todos o boletim municipal que tem a ver com as iniciativas, investimentos e apoios no
concelho de Oliveira do Hospital.
Concluiu desejando a todos em nome do Senhor Presidente da Câmara um Santo e Feliz
Natal e um ano de 2017 pleno de sucessos, que consigam atingir os seus objetivos, consigam
ultrapassar as barreiras que vão surgindo que consigam ter bons resultados escolares,
associativos e pessoais.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião,
pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de
lida e aprovada vai ser assinada pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e por mim que a
secretariei.
Oliveira do Hospital, 20 de dezembro de 2016

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
João Isidoro, Sr.
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