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FESTIVAL DA JUVENTUDE DO PORTAL DO SERTÃO TORNOU-SE UM MARCO
NO MUNICÍPIO
Entre os dias 31 de março até 02 de abril, aconteceu o I Festival da Juventude do Portal do
Sertão, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira. O evento foi promovido pela comissão do
festival integrada por representantes de organizações civis voltadas a juventude de Feira e
região, tais como Levante Popular, Aprisco, Anihime, Pastoral da Juventude, Caritas, H2F, N.D.F
Crew, dentre artistas e produtores culturais locais. Durante este período passaram pelo festival
cerca de 2.000 pessoas, dentre estas jovens na faixa etária de 14 a 29 anos, não somente de
Feira, mas também de municípios como Irará, Amélia Rodrigues e São Gonçalo. O Festival que
teve como tema: “A juventude quer viver!” reuniu ações diversas nas áreas de cultura, educação,
saúde e esporte com oficinas, mostras de filmes, shows, rodas de conversa, palestras,
exposições de fotografia e artesanato e demais atividades de caráter gratuito. Na abertura, o
Festival contou com a palestra do jornalista Paulo Henrique Amorim que abordou o tema
“Democratização da mídia, economia e juventude”, recebendo, ao longo de sua fala, aclamação
do público contra a tentativa de derrubada da democracia atual do país. De acordo com Aloma
Galeano: “o festival tornou-se um marco no município e possibilitou um maior protagonismo do
segmento da juventude de Feira e território, que se fez presente estes dias ocupando um espaço
cultural público e debatendo pautas necessárias a qualquer cidadão, sobretudo os que estão na
faixa de 14 a 29 anos.” O evento também contou com a presença de algumas autoridades, dentre
estes o Deputado Estadual Zé Neto que disse: ‘’O I Festival da Juventude Portal do Sertão é uma
grande e oportuna novidade que deverá integrar o calendário da cidade e crescer nesse curso.
Mais cultura, mais política, mais diversidade, mais questionamentos e mais vigor para essa
juventude de Feira que vem mostrando uma vitalidade extraordinária. O JAM no Cuca, O Beco, O
Bando Anunciador, os 17 projetos que estão em funcionamento agora, por meio dos editais do
governo do estado, as pautas do Amélio Amorim ocupadas, através da poesia, da dança, do
teatro e com toda essa diversidade literária da nossa cultura. Enfim, parabéns aos organizadores
do Festival pela iniciativa, e da nossa parte, estaremos sempre por perto para colaborar no que
estiver ao nosso alcance”, destacou.
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