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ACTA Nº 1/2007

DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2007
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,
REALIZADA A 26 DE ABRIL DE 2007
------Aos 26 dias do mês de Abril de 2007, no auditório do Centro Cultural de
Lagos, reuniram-se em Sessão Ordinária de Abril, 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 - A cidade de Lagos do futuro;



PONTO 3 – Os Direitos Humanos.

------ABERTURA DA SESSÃO: Tendo sido constituída a Mesa com todos os seus
Membros presentes, o Sr. Presidente da Mesa, André Viola (GIL EANES), verificada
a existência de quórum, deu início à presente Sessão, quando eram 10.15 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
Alexandre Ferro
Ana Carolina
Bernardo Bonança
Daniel Cruz
Daniela Pacheco
Francisco Morais
(Segundo Secretário)
Solange Marques Mullens
Tiago Martins
Bruna Brazão
Carolina Simões Basto
Daniel Sousa
João Tempera
Pedro Seromenho
Thomas Marreiros
Rita Patrício Gomes
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GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
IEFP
IEFP

André Viola
(Presidente)
Andreia Vaz
Carlota Machado
Catarina Glória
Gonçalo Sousa
Mónica Reis
Vasco Batista
João Cintra
João Miguel Correia Rodrigues
Mariana Ascensão Ferreira
Marta Alexandra Nunes
Thiago Seabra e Melo Germano
(Primeiro Secretário)
Yevgenia Vytruchenko
Andreia Filipa Silva Marques
Laura Marina Duarte

------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
------A Sra. Carlota Machado (GIL EANES) congratulou-se com a existência da
Assembleia da Juventude, uma vez que se trata de um fórum onde os jovens das
diversas escolas do Concelho podem trocar opiniões não só entre si bem como com
o Executivo Municipal.--------------------------------------------------------------------------------A Sra. Solange Mullens (EB 2,3 Nº 1) leu o seguinte Voto de Congratulação: “A
Escola EB 2, 3 nº 1 de Lagos felicita a Câmara Municipal de Lagos pela inauguração
de um Espaço de apoio ao Imigrante, Espaço que, na nossa opinião, contribui para
informar e ajudar a resolver os problemas que os imigrantes vão encontrando na sua
permanência em Lagos. Nesse mesmo Espaço há uma possibilidade de, por
exemplo, iniciar o processo com a naturalização e proceder ao registo de residência.
Como aspecto negativo, salientamos o facto de só começar o atendimento às 10
horas e haver encerramento à hora do almoço e a partir das 17 horas. Se tivesse um
período de funcionamento mais alargado o imigrante poderia aproveitar este serviço
sem faltar ao seu trabalho.”---------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre este Voto de Congratulação foi
o mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) leu o seguinte Voto de Louvor: “A Escola
Secundária Júlio Dantas quer apresentar um Voto de Louvor à Câmara Municipal de
Lagos pelas celebrações da construção do novo Pavilhão, tendo as cerimónias sido
muito bem programadas e corrido muito bem.”--------------------------------------------------Não tendo havido qualquer intervenção sobre este Voto de Louvor foi o
mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------2
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------A Sra. Marta Nunes (NAUS) disse que apesar de muito já ter sido feito pelo
Executivo Municipal, no sentido de melhorar a cidade de Lagos, a área da
mobilidade de pessoas portadoras de deficiência está ainda com muitas lacunas,
apelando à Câmara Municipal que olhe para a resolução deste assunto.----------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse que fica muito
contente com o facto da Assembleia da Juventude servir para que os jovens do
Concelho discutam a cidade. Referindo-se ao momento que antecedeu o início da
presente Sessão, um vídeo intitulado “Não me chames estrangeiro” disse que a
palavra estrangeiro devia ser banida porque somos todos cidadãos do Mundo.--------------A Sra. Mariana Ferreira (NAUS) agradeceu à Câmara Municipal o facto de ter
inaugurado o novo complexo desportivo e perguntou se iria existir algum meio de
transporte para levar as pessoas até ao complexo desportivo.----------------------------------A Sra. Marta Nunes (NAUS) referindo-se ao Plano de Urbanização da Meia
Praia, disse que existe a necessidade de controlar o desenvolvimento da Meia Praia e
a necessidade de criar um bom alojamento para os turistas, mas dezoito hotéis é um
número exagerado, uma vez que Lagos não tem capacidade para tantos turistas.
Referiu que os hotéis vão criar muitos empregos, mas é pena que os habitantes da
Meia Praia sejam afectados, uma vez que vão ser retirados da Meia Praia e colocados
no Chinicato, não só para proteger as dunas, mas também para não prejudicarem os
turistas dos hotéis de quatro e cinco estrelas e isso é uma injustiça. Acrescentou que
ao tirar os habitantes dos Bairros da Meia Praia vão acabar com os pescadores,
sendo que qualquer dia vai ter que ser feito um museu ao pescador, porque um dia
os seus filhos se não tiverem um museu não vão saber o que era um pescador.-------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) disse que não concordava com o Sr.
Presidente da Câmara quando este diz que a palavra “estrangeiro” devia ser banida,
porque os imigrantes que vivem em Lagos não querem tornar-se lacobrigenses.
Referiu que o que pode ser feito é ajudar os imigrantes a adaptarem-se ao nosso
estilo de vida, pois eles cá são estrangeiros assim como os lacobrigenses são
estrangeiros na terra dos imigrantes.-----------------------------------------------------------------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.-----------------------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 - 10-4.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, fez a respectiva
introdução ao assunto.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, informou que até ao final do
presente ano lectivo todos os alunos vão ter a possibilidade de passar pelas piscinas
municipais em aulas curriculares. Sobre os transportes disse que está em estudo uma
nova rede de transportes públicos que irão servir o complexo desportivo.------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que a
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palavra estrangeiro, como sinónimo de diferente, deve ser banida, porque todos são
iguais nos direito e nos deveres. Disse que a Câmara instalou em Lagos um CLAII,
um centro local de apoio aos imigrantes, que ajuda os imigrantes existentes em
Lagos, tendo um horário de funcionamento experimental.--------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, António Marreiros, disse que a Câmara
está a fazer um bom trabalho a nível ambiental, uma vez que os números referentes
à recolha de lixo selectivo está a aumentar, o que significa que há cada vez mais
pessoas a fazer reciclagem. Aproveitou a ocasião para informar que o município
compra menos água, o que significa que as perdas de água estão a ser resolvidas.
Disse que estão a ser feitas obras no sentido de facilitar a mobilidade de pessoas
com mobilidade reduzida. Terminou dizendo que o Executivo da Câmara está a
cumprir o programa eleitoral que apresentou aquando da sua candidatura.------------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) disse que a construção das piscinas serve
para a promoção do desporto, só que os jovens não têm rendimentos, por isso
sugeriu que a piscina tenha um período diário de duas horas para que os jovens
possam usufruir do equipamento gratuitamente.--------------------------------------------------A Sra. Bruna Brazão (JÚLIO DANTAS) disse que com o centro histórico por
requalificar e com carros mal estacionados por todo o lado a imagem dada ao turista
não é a melhor. Referiu que as muralhas estão cheias de grafitis o que constitui
poluição visual, acrescentando que deveriam existir locais próprios para grafitar.-----------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, disse que os jovens praticam
várias modalidades desportivas, sem pagar nada, por isso a natação é igual, ou seja,
basta o jovem estar ligado a um clube para praticar desporto sem pagar nada. Em
relação aos grafitis disse que a Câmara está a trabalhar no assunto, no sentido de
criar um local especial para o efeito.-----------------------------------------------------------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) disse que há muitas pessoas, jovens ou
não, que não estão ligados a clubes, logo para usarem a piscina têm que pagar e há
muitas pessoas que não podem pagar, por isso reforçou a sua sugestão de haver uma
hora, ou duas, por semana, se não for possível ser todos os dias, destinadas às
pessoas que não podem pagar para usufruir do equipamento.----------------------------------A Sra. Carlota Machado (GIL EANES) disse que a nova escola Gil Eanes já tem
a sua lotação esgotada e que a futura escola de Santa Maria não vai conseguir dar
resposta às necessidades; estando a população de Lagos a crescer é da opinião de
que em relação à construção de escolas em Lagos o que está a ser feito é remediar
em vez de prevenir.-------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, referiu que a piscina é
para todos, mas o equipamento para funcionar tem um custo e esse custo é
impossível de suportar exclusivamente pela Câmara Municipal, no entanto quem
comprovar que não pode pagar a Câmara irá criar condições para que essas pessoas
possam usufruir do equipamento. Em relação aos maus estacionamentos e aos
grafitis disse que muitas destas situações verificam-se por falta de civismo.-----------------INTERRUPÇÃO DA SESSÃO: Neste momento, eram 11.45 horas, o Sr.
Presidente da Mesa, André Viola (GIL EANES), declarou interrompidos os trabalhos
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da Sessão para um breve intervalo, tendo os mesmos sido retomados às 12.10
horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - A CIDADE DE LAGOS DO FUTURO:
------O Sr. Bernardo Bonança (EB 2, 3 Nº1) disse que gostava que fizesse parte da
cidade de Lagos do Futuro um espaço para grafitar.---------------------------------------------O Sr. Vasco Batista (GIL EANES) disse que Lagos pode ser uma cidade que
ofereça uma qualidade de vida melhor do que aquela que oferece actualmente.
Perguntou se os transporte precisavam de ser tão velhos, grandes e poluentes,
sugerindo a criação de uma rede de transportes públicos, dimensionados às
necessidades e sem poluírem, acrescentando que os mesmos deviam servir parques
de estacionamento a serem construídos nas imediações da cidade.----------------------------A Sra. Carolina Basto (JÚLIO DANTAS) disse que o actual hospital de Lagos tem
poucas condições, por isso perguntou para quando a construção de um novo
Hospital em Lagos.-------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Catarina Glória (GIL EANES) perguntou se estava prevista a construção
de alguma área de serviços perto da Escola Gil Eanes, uma vez que os alunos desta
escola se sentem longe de tudo. Referiu que queria uma resposta, nem que fosse
uma resposta politicamente incorrecta.-------------------------------------------------------------A Sra. Andreia Marques (IEFP) apresentou um powerpoint relacionado com o
assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Mariana Ferreira (NAUS) fez uma intervenção, como se estivesse no ano
2025, dando a sua visão da cidade nesse ano a nível de estabelecimentos de ensino,
mobilidade, diversão nocturna, desporto e emprego, ou seja, fez o retrato do
Concelho como gostaria que fosse no ano 2025, no fundo deu uma visão optimista
sobre o futuro do Concelho, terminando dizendo “é bom viver em Lagos”.----------------A Sra. Marta Nunes (NAUS) fez uma intervenção no sentido contrário à da sua
colega de bancada, mostrando assim os dois pontos de vista sobre o que pode ser o
Concelho, ou seja, o futuro da cidade pode ser bom, mas também pode ser menos
bom, tudo depende das opções tomadas no presente pelos políticos, tendo
terminado dizendo “era bom viver em Lagos”.---------------------------------------------------O Sr. Vasco Batista (GIL EANES) disse que Lagos necessita de um novo e
moderno Hospital, esperando que os autarca lacobrigenses tenham a capacidade de
persuadir o Poder Central no sentido de satisfazer esta reivindicação.------------------------A Sra. Bruna Brazão (JÚLIO DANTAS) referindo-se à mobilidade disse que devia
haver um acesso mais directo entre o centro da cidade e a Meia-Praia.-----------------------A Sra. Ana Carolina EB 2, 3 Nº1) disse que a Meia-Praia necessita de melhores
acessos, a ribeira de Bensafrim necessita de ser intervencionada, no sentido de
proteger o habitat natural de aves e de criar pistas para canoagem. Propôs a criação
de parques para a prática de desportos radicais, sugerindo a manutenção dos
existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Laura Duarte (IEFP) disse que muitos dos edifícios públicos não dão
condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida e não existem, no
Concelho, transportes públicos preparados para transportar pessoas com deficiência
motora.---------------------------------------------------------------------------------------------LIVRO DE ACTAS
Nº 06
ANO 2007

ACTA Nº 1/2007 – SESSÃO ORDINÁRIA ABRIL/2007 – 26/04/2007
Praça Gil Eanes - 8600-668 Lagos
Telef.: 282762055/6/7/8 – Fax: 282762696
E-Mail: amlagos@mail.telepac.pt

5

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DA

JUVENTUDE
Fl. 3v.

------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse que a cidade é uma
cidade antiga e com muita história enterrada, sendo que o Programa Polis vai trazer
algumas intervenções na cidade. Aproveitou para fazer a apresentação em
powerpoint das intervenções que vão ser feitas em breve no âmbito do Programa
Polis. Referiu que o futuro do Concelho está nas mãos de todos, em especial dos
jovens de hoje. Informou que em 2008 irá entrar em funcionamento uma nova rede
de transporte públicos, com modernos autocarros, não poluentes e próprio para
transportar pessoas com deficiência motora. Deu a conhecer, ainda sobre a forma
de powerpoint, o que está previsto fazer na zona do Modelo e na Meia Praia. Sobre
a Meia Praia e os habitantes dos bairros lá existentes afirmou que não vão desactivar
os mesmos, de uma só vez, as pessoas irão sair dos Bairros de uma forma natural e
quando assim o entenderem. Disse que um novo hospital é fundamental para Lagos,
assim como a existência de uma Universidade também é importante para o
Concelho, mas não há dinheiro para tudo. Apelou para que todos contribuíssem
para a visão optimista e não pessimista dada pela escola das Naus. Afirmou que não
há esgotos a correr para a ribeira de Bensafrim.---------------------------------------------------A Sra. Carolina Basto (JÚLIO DANTAS) disse que a cidade tem que ter uma
evolução saudável, questionando-se se não irá ser criado um grande contraste entre
o que se vai criar de novo e o que a cidade tem de histórico.----------------------------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) disse que o Hospital deverá ser o primeiro
equipamento a ser construído, em comparação com uma universidade.----------------------A Sra. Andreia Marques (IEFP) na sequência da afirmação do Sr. Presidente
em relação ao corrimento de esgotos para a Ribeira de Bensafrim, perguntou como
foi possível ela ter tirado fotos recentes, que ilustraram a apresentação do IEFP em
powerpoint e onde se vê esgoto a correr par a ribeira e animais mortos.---------------------O Sr. Vasco Batista (GIL EANES) referiu que o Sr. Presidente da Câmara
Municipal, nada tinha dito sobre o futuro dos terrenos circundantes à escola Gil
Eanes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Marta Nunes (NAUS) perguntou se os futuros parques de
estacionamento subterrâneos iram ter acessos para pessoas deficientes motoras.-----------A Sra. Bruna Brazão (JÚLIO DANTAS) disse que se nada se faz por acaso então
como foram autorizadas as construções na falésia do Porto de Mós.-------------------------o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse que tem que haver
uma separação entre o passado, mostrando-o e preservando-o, e o futuro. Disse que
todos querem um Hospital novo em Lagos, mas o dinheiro não abunda, sendo esta
construção da responsabilidade do Estado. Disse que as fotos tiradas pelo Centro de
Emprego à ribeira, registaram o que registaram porque houve cheias e muita chuva
que causou alguns estragos. Disse que o espaço envolvente à escola Gil Eanes vai
ser preenchido com habitação, na sua maior parte. Referiu que os estacionamento
subterrâneos vão ter elevadores. Sobre as construções nas arribas do Porto de Mós
disse que tudo o que está lá construído respeita os Planos e as leis em vigor.----------------PONTO TRÊS - OS DIREITOS HUMANOS:
------O Sr. Vasco Batista (GIL EANES) propôs a criação de aulas de língua
portuguesa diferenciadas, de acordo com os países de origem dos alunos, no sentido
6
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de proporcionar uma melhor integração dos imigrantes na sociedade em que vivem.
Referiu que essas aulas deviam abranger todos os imigrantes, crianças e adultos.
Disse que após um inquérito realizado aos alunos da escola Gil Eanes, imigrantes,
chegaram à conclusão de que todos têm grandes perspectivas no seu futuro em
Portugal, mas sentem uma grande falta de apoio. Terminou dizendo que “só há
direitos humanos se houver deveres das Instituições”.-------------------------------------------A Sra. Rita Gomes (JÚLIO DANTAS) disse que devia haver mais aulas de
aprendizagem do português para os alunos estrangeiros, apelou para que mais aulas
destas fossem criadas assim como apelou para que os professores fossem mais
compreensivos para com os alunos estrangeiros.-------------------------------------------------A Sra. Ana Carolina (EB 2, 3 Nº 1) disse que a sua bancada fez um questionário
a estrangeiros e a maior parte disse que tinha dificuldades em integrarem-se. Referiu
que a maioria dos estrangeiros que entrevistaram se sentem a mais, humilhadas e
gozadas, sentimentos que ninguém gosta de sentir.-----------------------------------------------A Sra. Laura Duarte (IEFP) apresentou um powerpoint sobre o artigo 26º Direito à Educação, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Perguntou
porque é que a Câmara Municipal não sede autocarros municipais aos alunos do
IEFP como faz com os alunos das Escolas.--------------------------------------------------------A Sra. Marta Nunes (NAUS) apresentou um powerpoint referente a entrevistas
efectuadas a estrangeiros. Concluíram que a maior dificuldade é a língua e que as
pessoas que aqui estão há menos tempo querem ficar em Portugal, enquanto que as
que já estão há mais tempo querem voltar para o país de origem.------------------------------O Sr. Pedro Seromenho (JÚLIO DANTAS) referindo-se à Festa do Banho 29
disse que a festa feita na Meia Praia, proibida pelas autoridades no Verão passado
devia voltar a ser permitida, uma vez que muitas pessoas gostam da festa feita na
Meia Praia.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Carolina (EB 2, 3 Nº 1) apresentou um powerpoint sobre uma Feira
Multicultural realizada todos os anos na escola EB 2, 3 nº 1, tendo proposto a
realização de um evento do género a nível municipal.--------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que a
imigração é uma realidade nova, tendo trazido vários problemas. Referiu que
Portugal é um país de emigrantes mas, devido a várias conjunturas, está agora a
receber imigrantes. Disse que a maior dificuldade que os imigrantes sentem em
Portugal prende-se com a aprendizagem da língua. Referiu que a Câmara tem
desenvolvido alguns cursos de português mas isto não é só uma competência da
Câmara. Disse que os alunos imigrantes, principalmente aqueles que vêm do leste da
Europa, são uma mais valia para as escolas porque respeitam a instituição escolar e
são bons alunos, servindo de exemplo, muitas das vezes, para os alunos locais.
Referiu que se preocupa com o abandono escolar, uma vez que a educação é a base
de um bom cidadão.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, disse que os imigrantes
não estão a mais no País nem no Concelho. Referiu que a Câmara tem criado e está
a criar condições para apoiar os imigrantes que estão no Concelho. Em relação ao
Banho 29 disse que as festas realizadas na Meia Praia não são organizadas pela
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Câmara Municipal, mas irá junto dos responsáveis pelos apoios de praia para que
criem condições para voltar a haver festas na Meia Praia na noite do Banho 29.------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, António Marreiros, sobre a cedência dos
autocarros municipais, disse que a Câmara não pode satisfazer todos os pedidos,
mas o IEFP também já tem sido contemplado com transporte municipal para a
realização de visitas de estudo.------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa, André Viola (GIL EANES) colocou à votação a
Proposta da Escola EB 2, 3 nº 1, que propôs a realização de um evento
Multicultural a nível do Município.------------------------------------------------------------------Tendo sido colocada à votação a Proposta, foi a mesma aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------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, o senhor
Presidente da Mesa, eram 13.33 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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