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Nome Projecto:    Construção de 1 Mini Skate Park 

Descrição Trata-se de uma infra-estrutura, há muito ambicionada pelos jovens são-brasenses, de forma 

a responder à necessidade de existência de locais para a prática destes desportos urbanos 

(skate, bike, patins em linha, entre outros) 

 

Objectivos Esta proposta visa promover a ocupação saudável dos jovens, o convívio entre eles, a 

prática do desporto ao ar livre, diversão, dinamização do nosso concelho com a 

participação de outros jovens nestas infra-estruturas. Este equipamento desportivo, poderá 

ainda permitir a realização de uma série de iniciativas, entre as quais competições e 

demonstrações de várias modalidades. 

 

População a que se destina   

A todos os interessados nestas práticas desportivas. Esta nova estrutura será mais um espaço 

de atracção/vivência para as novas gerações. 

 

Grupo responsável pela 

apresentação da proposta 

 

Laura 

Grupo responsável pela 

execução da proposta 

 

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio). 
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Nome Projecto:    Organização de Actividades de Ocupação de Tempos Livres 

Descrição  

Criação de um curso de teatro com duração de aproximadamente 2 meses, com 

apresentação de um espectáculo final à população local. 

 

Criação do Mês Desportivo, caracterizado por diversas actividades desportivas. Por 

exemplo: três vezes por semana, sendo que cada dia seria destinado a uma actividade 

diferente, à segunda-feira basquetebol, à quarta-feira futebol e à sexta-feira paintball e 

assim sucessivamente. 

 

Objectivos  

Empreender acções de carácter educativo, cultural, desportivo e recreativo, promovendo a 

ocupação saudável dos tempos livres dos jovens nos períodos de pausas escolares e o 

convívio entre os participantes e a população local. 

 

 

População a que se destina  

Crianças e jovens, entre os 6 aos 30 anos de idade, do Concelho de São Brás de Alportel. 

 

Grupo responsável pela 

apresentação da proposta 

 

Bruno/Joana e Vanessa 

Grupo responsável pela 

execução da proposta 

 

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio). 
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Nome Projecto:    Organização de Festival de Música no Verão 

Descrição  

Evento a ser realizado na comunidade local, que se centra num dia de jogos tradicionais – 

com a formação de equipas e atribuição de um prémio final para o grupo vencedor; ao 

inicio da noite a participação de uma banda revelação da comunidade, seguindo-se uma 

banda eleita pelos jovens e por fim um Dj convidado. 

 

Objectivos  

Esta proposta visa promover a ocupação saudável dos jovens, o convívio entre eles, o 

contacto com a música de eleição, diversão, convívio, dinamização do nosso concelho 

com a participação de pessoas de outros concelhos, revelação de bandas locais. 

 

População a que se destina  

Participação livre para todos os que se queriam divertir e passar um bom momento. 

 

Grupo responsável pela 

apresentação da proposta 

 

Marta e Fábio 

 

Grupo responsável pela 

execução da proposta 

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio). 

 


