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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VISEU 

 

Ata nº 2 

Plenário de 30 de maio de 2014 

 

 

Ao trigésimo dia do mês de maio de 2014 teve lugar, na Escola Superior de 

Educação de Viseu, o segundo Plenário do Conselho Municipal de Juventude 

de Viseu, com início às 15h30, presidido pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Viseu, Dr. António Almeida Henriques e com a presença do Sr. 

Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Guilherme Almeida-----------. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------- 

Ponto 1 - Leitura da Ata referente ao 1.º Plenário do Conselho Municipal de 

Juventude de Viseu;------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apresentação do Plano Estratégico de revitalização do Centro 

Histórico de Viseu;---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de 

Juventude de Viseu;-------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 - Leitura da Ata referente ao 1.º Plenário do Conselho Municipal 

de Juventude de Viseu:------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu deu início ao Plenário saudando e 

felicitando todos os presentes. Passou ao ponto número um da ordem de 

trabalhos, a leitura da ata do primeiro plenário, questionando se havia alguma 

dúvida ou ponto a ser esclarecido. Não havendo nenhuma dúvida, passou para 

o segundo ponto da ordem de trabalhos, apresentando o projeto de 

Revitalização do Centro Histórico de Viseu, mencionado, de forma 

pormenorizada, as opções estratégicas e ações que envolvem o referido Plano. 

Após a apresentação, o conselheiro José Carlos, em representação da 

Associação Zunzum, solicitou a palavra e apresentou o seu ponto de vista 

sobre este projeto, tendo solicitado à Câmara Municipal de Viseu que 
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assumisse um papel mais ativo no que toca à dinâmica das Artes e Cultura da 

cidade. Mediante esta proposta, o Sr. Presidente agradeceu a ideia e realçou o 

imenso património material e imaterial que a cidade dispõe, informando sobre 

os vários projetos que a autarquia organiza dirigidos à população. A palavra foi 

solicitada pelo conselheiro Júlio Pacheco, presidente da direção da FAJUVIS, 

que felicitou a Câmara Municipal de Viseu pelo trabalho que tem sido realizado 

no Centro Histórico e apresentou a proposta de criação de uma “Casa das 

Associações”, onde fosse disponibilizado apoio a todos os que procurassem 

estas associações e que elas estivessem representadas no mesmo espaço, 

para assim haver uma maior interajuda entre todas. Esta ideia agradou ao 

Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que deu como exemplo um projeto 

já em curso no Pavilhão Cidade de Viseu, onde será criado um espaço no 

antigo restaurante, que albergará entre 4 a 5 associações desportivas. A 

FAJUVIS e JS, de forma individual, irão entregar ao Arquiteto Fernando 

Marques, Gestor do Centro Histórico da SRU – Sociedade de Reabilitação 

Urbana, as suas propostas de ideias para o Centro Histórico. O conselheiro 

Carlos Cunha, deputado da Assembleia Municipal, em representação do 

Partido Popular, solicitou a palavra, para também felicitar a Câmara Municipal 

de Viseu por este projeto do Centro Histórico e realçou pontos importantes que 

deviam ser analisados com mais rigor por partes das entidades competentes, 

como exemplo apontou o horário do trânsito, a diversão noturna, o combate ao 

tráfico de droga e a descentralização de alguns serviços para esta parte da 

cidade como estratégia de revitalizar o Centro Histórico como parte importante 

da cidade. Estes pontos foram prontamente clarificados e ficaram registados 

para análise por parte dos Elementos da Mesa. Após esta intervenção, o 

Presidente pediu a autorização aos presentes para se retirar, devido a 

compromissos autárquicos já assumidos e agradeceu, a todos, os contributos e 

ideias que o Plenário estava a dar, passando a palavra ao Vereador do 

Desporto e Juventude que conduziu o resto da sessão.--------------------------------  

Ponto 2 - Apresentação do Plano Estratégico de revitalização do Centro 

Histórico de Viseu:------------------------------------------------------------------------------- 



 

3 
 

A palavra foi dada ao Arquiteto Fernando Marques, Gestor do Centro Histórico 

da SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, que apresentou uma perspetiva 

mais técnica dos trabalhos e projetos agendados para o Centro Histórico. Não 

havendo mais dúvidas e tendo sido esclarecidos todos os pontos do Plano 

Estratégico de Revitalização do Centro Histórico de Viseu o Vereador passou 

para o terceiro ponto da ordem de trabalhos: discussão e aprovação do 

Regimento do Conselho Municipal de Juventude de Viseu.--------------------------- 

Ponto 3 - Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de 

Juventude de Viseu:----------------------------------------------------------------------------- 

A Comissão eleita para o efeito, apresentou a sua proposta de Regimento 

através da porta-voz Filipa Mendes, em representação da Juventude Social-

democrata. No final foram solicitados alguns esclarecimentos pelos 

conselheiros, nomeadamente, a forma de votação e representatividade da 

Comissão Permanente. Dadas as dúvidas colocadas, algumas de cariz jurídico 

foi aceite, de forma unânime, por todos os conselheiros que este ponto ficasse 

agendado para a ordem de trabalhos do próximo Plenário, ficando esta 

Comissão de Elaboração do Regimento, com a responsabilidade de apresentar 

nova proposta de Regimento para votação, podendo assim ser dado 

seguimento aos restantes pontos da ordem de trabalhos, que dado o 

adiamento da aprovação do Regimento não foram concretizados.-------------------  

Não havendo mais assuntos a tratar, a sessão do Plenário foi encerrada às 

dezanove horas e dez minutos, sendo lavrada a presente ata composta por 

seis páginas que vai ser assinada por todos os representantes presentes na 

próxima reunião do Conselho Municipal de Juventude.--------------------------------- 

- Presidente da Câmara Municipal de Viseu- Dr. Almeida Henriques:--------------- 

_______________________________________________________________  

- Vereador do Pelouro do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal de 

Viseu-Dr. Guilherme de Almeida:-------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________  
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- Membro da Assembleia Municipal de Viseu eleito pelo PSD- Deputada Joana 

Ferreira :----------------------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Membro da Assembleia Municipal de Viseu eleito pelo PS-Deputado do Pedro 

Baila:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Membro da Assembleia Municipal de Viseu eleito pelo PP-Deputado Carlos 

Cunha:------------------------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Juventude Partidária JSD- Presidente Filipa Mendes:---------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Juventude Partidária JS-Presidente Manuel Mirandez:-------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Juventude Partidária JP-Presidente Renato Domingos:------ 

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação Académica de Viseu do Instituto Politécnico-

Coordenadora de Ação Social- Daniela Rodrigues:-------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Educação de Viseu- Presidente Jorge Loureiro:------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de 

Viseu-Vice-presidente Cátia Osório:---------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 
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- Representante da Federação Académica de Viseu-Presidente Mário 

Coutinho:---------------------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viseu- 

Presidente Júlio Pacheco:-----------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação Absoluta e Fantástica Associação- secretária 

Joana Baptista:-------------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Enérgica - Associação Juvenil de Viseu- Presidente 

Fabiano Fernandes :------------------------------------------------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação Cultural ZunZum-Presidente Rui Peva:------------  

_______________________________________________________________ 

-Representante do Dínamo Clube Estação: Vogal de Direção António Trindade  

_______________________________________________________________ 

- Representante da Associação de Estudantes da Universidade Católica- 

António Costa:--------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________ 

- Representante do Grupo de Teatro de Silgueiros: Ana Luisa Melo:---------------- 

_______________________________________________________________ 

- Representante Adamastor- Associação Cultural: Sandra Loureiro:-----------------

_______________________________________________________________ 
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Não estiveram presentes, nem justificaram a ausência as seguintes 

Instituições:  

- Associação PP seres Vivos;------------------------------------------------------------------- 

- Associação AKIDO de Viseu;----------------------------------------------------------------- 

- Associação Juvenil de Lordosa de Viseu;------------------------------------------------- 

- Cine Club de Viseu;------------------------------------------------------------------------------ 

- Club do Moinho;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Tertúlia Animada;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Tunadão 1998;------------------------------------------------------------------------------------ 

- GICAV;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Estudantes da Escola Secundária Emídio Navarro;-------------------- 

- Associação Estudantes da Escola Secundária Viriato;--------------------------------- 

- Associação de Estudantes das Escolas do Mundão;----------------------------------- 

- Associação de Estudantes das Escolas da Zona Urbana de Viseu;---------------- 

- Associação de Estudantes da Escola secundária Alves Martins;------------------- 

- Representante da Associação de Estudantes da Escola Profissional de 

Torredeita;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu;------------------- 

- Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Viseu;--------- 

- Juventude Partidária BE;----------------------------------------------------------------------- 

- Deputado da Assembleia Municipal de BE e--------------------------------------------- 

- Deputada da Assembleia Municipal do PCP.-------------------------------------------- 
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