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Ao décimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu, em formato 

presencial na Sala Experimental do Centro Dramático de Viana, o júri do concurso "Viana 

Jovens Talentos", tendo estado presentes os seguintes elementos: 

Carlota Borges, Diogo Ponte e Márcia Roriz da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

Beatriz Matos estagiária no Gabinete da Juventude de Viana do Castelo, Hélder Dias e 

Linda Saraiva representantes do IPVC, João Lima representante da Escola Secundária de 

Monserrate, Elisa Santos em representação da Associação de Produção e Animação 

Audiovisual (AO NORTE), Carla Barbosa representante da Academia de Música de Viana 

do Castelo e Elisabete Pinto em representação do Centro Dramático de Viana (CDV). 

A Vereadora Carlota Borges, iniciou esta reunião agradecendo a todos os membros do 

júri a sua participação, mencionando que já se encontram garantidas todas as condições 

para a realização da mesma em formato presencial. 

Em seguida foi discutida a calendarização do concurso, propondo a prorrogação para a 

primeira semana de julho. Esta recaiu no dia quatro de julho para divulgação dos 

vencedores e uma reunião prévia, no dia vinte e sete de junho, da parte da manhã, no 

sentido de analizar e apurar as melhores candidaturas. As datas foram aceites por 

unanimidade. 

No que concerne à metodologia de trabalho, Carla Barbosa, sugere o preenchimento 

individual e partilha da grelha de avaliação de modo a facilitar o processo de discussão 

e classificação dos projetos submetidos. Neste sentido foi apontado o dia vinte e três de 

junho, para envio das tabelas de avaliação, devidamente preenchidas por cada membro 

do júri, uma vez que a avaliação individual é fundamental, tal como referido pela 

Vereadora Carlota Borges. 

Compreendendo que não existiria uma análise das candidaturas nesta reunião, o Hélder 

Dias, manifestou dúvida relativa a um talento específico, levantando questão sobre o 

mesmo. Consequentemente, Carla Barbosa, mostrou-se de acordo com o colega, 

acrescentando a ideia de que faria sentido, em próximas edições, considerar propostas 
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de carácter plurianual. Os restantes membros do júri foram concordantes com a opinião 

acima citada, sublinhando a Vereadora Carlota Borges, que aponta como uma 

possibilidade e que poderá fazer sentido em determinados projetos. 

De seguida, a Vereadora Carlota Borges fez um compêndio relativo aos projetos 

vencedores do ano transato, tendo afirmado a finalização com sucesso dos mesmos. 

Carla Barbosa questiona a possibilidade de se realizarem entrevistas aos jovens do 

concurso, tendo sido informada que isso não está previsto. Ficou acordado que seriam 

enviados com os documentos de identificação. 

A próxima reunião ficou agendada para o dia vinte e sete de junho, às nove horas, com 

local a agendar. 

Nada mais havendo a tratar, a Vereadora Carlota Borges deu por encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos 

presentes. 
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