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EDITORIAL                
José Ribau 
Esteves
Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo  
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A Câmara Municipal de Ílhavo realiza de 13 a 
19 de Setembro a edição 2010 da Maior Idade, 
dando seguimento a uma iniciativa de sucesso 
com carácter tradicional já assumido neste seu 
décimo segundo ano consecutivo, constituindo-
se como uma acção especial no âmbito da políti-
ca social dirigida à nossa Querida Maioridade.

No âmbito da estratégia de desenvolvimento 
do Município de Ílhavo que temos vindo a con-
cretizar pela acção da CMI, executamos políticas 
de âmbito material e imaterial que promovem a 
qualificação urbana dos espaços públicos e a ofer-
ta de qualidade de vários serviços prestados pelo 
funcionamento de equipamentos Municipais, e 
executamos políticas de acção social, educação, 
juventude, entre outras, que concretizam múlti-
plas acções promotoras de serviços e actividades 
que dão mais sabor à vida dos Cidadãos. 

Todas essas políticas e actividades são dirigi-
das a todos os Cidadãos, tendo sempre propostas 
mais dirigidas aos Nossos Maiores, de entre as 
quais a semana festiva da Maior Idade / Viver 
Solidário é um relevante marco. 

“Honrar os mais velhos é agradecer a herança 
da terra que temos em mãos, é estimular Gente 
Importante a continuar activa, atenta e participa-
tiva na vida da comunidade.”

O ano 2010 reveste-se de relevante e extraor-
dinária importância para a vida do Município de 
Ílhavo, pelo investimento record da sua Câmara 
Municipal. Inaugurámos a 20 de Junho o reno-
vadíssimo Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
e a 10 de Julho a Capela Mortuária da Gafanha 
da Encarnação. Vamos inaugurar cinco novos 
Centros Escolares - da Senhora do Pranto (Ílha-
vo), da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré), de Vale 
de Ílhavo, da Légua e da Coutada -, a Variante 
Nascente a Ílhavo (1ª fase), os arruamentos e 

passeios da envolvente ao Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo e do novo Centro Escolar da Cale da Vila, 
a renovada EN109, entre várias outras como a 
renovação do Pavilhão Desportivo da Gafanha da 
Encarnação.

As Associações de Acção Social activam este 
ano algumas obras da maior importância, tendo 
todas elas recebido apoio da CMI. O Lar e Centro 
de Dia da Associação de Solidariedade Social da 
Gafanha do Carmo (inaugurado a 8 de Agosto), 
a Creche do Centro Social Padre José Kentenich 
e o Hospital de Cuidados Continuados da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo.

Apostamos juntos em realizar mais e melhor 
pela Nossa Terra, numa caminhada determinada 
que aproveita as oportunidades que temos em 
mãos e combate as dificuldades de uma difícil 
crise económica.

Esta Revista da Maior Idade é mais um con-
vite para que participe nas acções desta Semana, 
nos Espaços Maior Idade, no Movimento Maior 
(programa de desporto para os Cidadãos com 
mais de 60 anos), na vida da Biblioteca Munici-
pal e dos seus Pólos de Leitura, do Centro Cul-
tural de Ílhavo, do Jardim Oudinot, entre outros, 
numa aposta de rentabilização das capacidades 
da Nossa Terra e de valorização da vida de cada 
um e da comunidade.

Agradecemos a sua atenção e participação, 
que bem justifica esta organização, com a qual 
também prestamos homenagem e agradecimen-
to a todos os que, estando na fase madura da 
vida, foram e são boa parte da construção da 
Nossa Terra.

Seguimos Juntos. Obrigado por tudo. Dispo-
nha e Bem Haja.

José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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A Acção Social, uma das cinco áreas prioritá-
rias de intervenção da Câmara Municipal de Ílha-
vo no actual mandato (2009/2013), tem sido 
alvo, nos últimos anos, de uma grande atenção 
e investimento. Apesar disso, a multidimensiona-
lidade dos fenómenos de pobreza e de exclusão 
social, propiciadores de situações de desigualda-
de, tornam fundamental a continuidade da inter-
venção no âmbito da Acção Social e da Educa-
ção, mas de uma forma cada vez mais integrada 
e integradora, no sentido da progressiva inserção 
social e de uma efectiva melhoria das condições 
de vida das pessoas e famílias carenciadas.

Foi com este objectivo que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo criou no corrente ano, que o Parla-
mento Europeu e o Conselho da União Europeia 
consagraram como o Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social, o Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, 
um novo e importante instrumento de trabalho no 
âmbito do Atendimento Social Integrado, outras 
das medidas inovadoras recentemente criadas no 
nosso Município, mais precisamente em 2008, 
no âmbito do Conselho Local de Acção Social.

Este Fundo, que vem consolidar e aprofundar 
ainda mais o trabalho de parceria entre as diver-
sas entidades de natureza pública e privada no 
Município de Ílhavo, destina-se a prestar apoio 
financeiro e técnico aos cidadãos do nosso Muni-
cípio, em diversas áreas, visando acima de tudo 
a promoção da igualdade de oportunidades como 
forma de combate às desigualdades sociais, o 
desenvolvimento de medidas territorializadas, 
tendo em consideração o Diagnóstico Social e a 
Carta Educativa do Município de Ílhavo, procu-
rando rentabilizar os recursos e as competências 
locais, fomentando ainda a co-responsabilização 
dos munícipes, na procura de uma lógica de po-
lítica social activa que vise a reparação e a cor-
recção dos factores promotores da pobreza e da 
exclusão social.

A fonte principal de financiamento deste Fun-
do advém da constituição da empresa “Águas da 
Região de Aveiro” (AdRA), nomeadamente da 

Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias 
e Indivíduos 
Carenciados:
Um Novo 
Instrumento ao 
dispor da População 
do Município de 
Ílhavo
Eng. Paulo Costa
Vereador do Pelouro da Acção Social 

retribuição e dos dividendos à Câmara Munici-
pal de Ílhavo, podendo beneficiar das regras de 
concessão de medidas de apoio social as famílias 
e os indivíduos comprovadamente carenciados e 
residentes no Município de Ílhavo.

Os apoios a conceder são de natureza finan-
ceira, prestação de serviços e comparticipação 
e/ou redução de taxas ou tarifas, mais concreta-
mente nas seguintes medidas:

:: Habitação
Apoio à melhoria das condições de habita-

bilidade; Apoio ao arrendamento de habitação; 
Apoio ao pagamento das quotas de condomínio 
de habitação social; Realização de projectos-tipo 
para auto-construção; Redução das taxas devidas 
pela emissão dos alvarás de obras de construção, 
reconstrução, alteração ou ampliação; Realiza-
ção de projectos e acompanhamento de obras 
de beneficiação, reconstrução, recuperação, con-
servação ou de melhoramento de condições de 
segurança e conforto a indivíduos portadores de 
deficiência físico-motora; Apoio na formulação 
de pedidos de licenciamento ou comunicação 
própria de obras particulares.

:: Água, Saneamento e Resíduos Sólidos
Comparticipação no pagamento da factura da 

AdRA relativamente a água, saneamento e resí-
duos sólidos; Comparticipação na tarifa de pro-
longamento do ramal de água e/ou saneamento; 
Comparticipação na tarifa de suspensão e reinicio 
da ligação dos serviços de água e saneamento.

:: Educação
Auxílios económicos no âmbito do Subsídio 

de Acção Social Escolar.

:: Empregabilidade
Apoio na procura activa de emprego e/ou na 

criação do próprio emprego.

Para mais informações contacte o Atendi-
mento Social Integrado do Município de Ílhavo.



abertura da Feira/Exposição “Viver Solidário”, na qual as IPSS’s 
do Município nos brindaram com todo o seu empenho, nesta 
mostra que faz já parte integrante das iniciativas do Município, 
numa edição que decorreu num novo emolduramento proporcio-
nado pela praça do Centro Cultural de Ílhavo.

Nesta mesma ocasião, foi dada a conhecer a Revista “Maior 
Idade - A Seis”, uma publicação carinhosamente produzida em 
homenagem à nossa gente maior.

Na Terça-feira, dia 15, e logo bem cedo, rumámos em direc-
ção ao grandioso Arraial Minhoto na Quinta da Malafaia.

No dia 16, houve tempo para um momento de reflexão con-
junta, num Encontro intitulado “Respostas Sociais ao Dispor da 
População” e, simultaneamente, foi oportunidade para uma apre-
sentação de aulas das Técnicas de Relaxamento, Exercícios de 
Manutenção e Boccia, proporcionadas pelos utentes e monitores 
do Movimento Maior.

Da parte da tarde, preparámos uma visita guiada ao Centro 
Cultural de Ílhavo, seguida por uma matiné, na qual foi projecta-
do o filme “Amália”.

Na Quinta-feira, dia 17 de Setembro, rumámos a Mafra e 
Lisboa, para uma visita à Aldeia Típica José Franco, Convento de 
Mafra, Jerónimos e Belém.

À semelhança dos restantes anos, foi reservada uma acção 
especial dedicada aos antigos funcionários camarários, sendo o 
destino a Rota Medieval de Santa Maria da Feira.

A tarde foi reservada para um animado bailarico de Verão, 
no Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré, ao som do Grupo 
“Cordis Nauta”.

A noite foi de um grande comediante da nossa praça, Her-
man José, num momento de Stand Up com “O Homem dos Sete 
Instrumentos”.

Pois bem, num passinho chegámos a Sábado, em que os 
pontos altos foram o Encontro “Avós e Netos”  e a Noite de Fados 
“Reviver Amália”, com a Fadista Alexandra.

No Domingo, e para um fecho em beleza, voltámos a reu-
nir-nos na Festa da Maior Idade, associada, mais uma vez, às 
festividades em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, no 
Forte da Barra.

Gostamos sempre de contar consigo e continuaremos, assim, 
a apostar em iniciativas que tornam mais rico e dão mais vida a 
este Município brindado por mar, ria e floresta, de tons policro-
máticos que, numa sintonia assinalável, o tornam singular, e em 
que a riqueza das gentes fazem desta uma terra em que, a cada 
dia, nos orgulhamos de lutar por fazer Mais e Melhor.

2009

Neste ano de 2010, Ano 
Europeu do Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social, 
a Maior Idade - Viver Solidário 
celebra o seu 12.º aniversário.
Ao longo deste artigo iremos 
recordar vivamente as 
actividades que marcaram 
a edição de 2009 da Maior 
Idade/Viver Solidário.

Entre os dias 14 e 18 de Se-
tembro do ano de 2009, o progra-
ma da semana foi repleto de ac-
ções que deram mais vida à nossa 
gente maior e ao nosso Município, 
que aposta, a cada dia, em brindar 
as gerações que nos precederam e 
que fizeram o importante trabalho 
de ajudar a construir o local em 
que nos orgulhamos de viver e no 
qual gostamos que vivam os nos-
sos filhos e netos.

A semana começou com a 
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Por influência do Lar, inscreveu-se no programa “Movimento 
Maior” da Câmara Municipal de Ílhavo. Optou por aquelas aulas 
mas poderia experimentar, por exemplo, Hidroginástica, Inicia-
ção à Natação, Técnicas de Relaxamento, ou Danças de Salão, 
as modalidades do programa destinado a maiores de 60 anos e 
dinamizadas pelo Município desde 2006. 

Os objectivos principais são a prática da actividade física, 
mas também o proporcionar uma vertente social activa, em que 
o convívio e o clima familiar imperam. Todas as aulas decorrem 
durante o dia pelo que pessoas que, provavelmente, passariam 
o dia sozinhas, encaram-nas como uma forma de praticar exer-
cício físico e socializar. O programa “Movimento Maior” arrancou 
em 2006 com 11 utentes, mas a partir dessa data não mais 
parou de crescer, sendo que, neste momento, é frequentado por 
246 séniores, sendo que 179 são senhoras. As aulas são dadas 
nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, no 
Pavilhão Municipal Capitão Nordeste, em Ílhavo, no Mercado 
Municipal da Gafanha da Nazaré e no Salão Paroquial de Vale 
de Ílhavo.

A época 2009/2010 decorreu de forma intensa, tendo cul-
minado com a já tradicional Festa de Encerramento, no dia 24 
de Julho, no Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré, na qual 
foi homenageada a frequentadora mais sénior, atribuindo-se o 
prémio, com distinção, a Palmira Ferreira Figueiredo, a quem 
fizemos uma pequena entrevista.

A Festa de Encerramento, para a qual foram convidados os 
frequentadores de todas as modalidades, bem como familiares e 
amigos, contou com uma forte adesão.

À tarde, foi a exibição das diversas modalidades e ainda hou-
ve lugar para um pezinho de dança no bailarico “Movimento 
Maior em Acção”, seguindo-se um lanche e, para terminar em 
beleza, uma caminhada conjunta com uma passagem pelo reno-

Movimento 
Maior
CONSIGO
A caminho dos 93 anos, a 
“mais sénior” do Movimento 
Maior 2009/2010, Palmira 
Figueiredo deixa as muletas 
e prepara-se para mais 
uma aula de Exercícios de 
Manutenção. O ambiente 
da aula está em polvorosa 
por mais uma sessão e a 
música ritmada ajuda à 
boa disposição. Natural da 
freguesia de São Salvador, e 
residente no Lar N.ª Sr.ª da 
Nazaré, situado na freguesia 
da Gafanha da Nazaré, 
Palmira Figueiredo frequenta 
as aulas de Exercícios de 
Manutenção e de Boccia 
no Mercado Municipal da 
Gafanha da Nazaré há cerca 
de três anos, porque estar 
sentada no sofá e quieta 
não combinam com a sua 
“irrequietude”.
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vado e emblemático Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré.

O Vereador do Pelouro de Acção Social, Eng. 
Paulo Costa, distribuiu aos participantes os car-
tões de frequentador e foram também distribuí-
das t-shirts alusivas ao Movimento Maior.

Nesta época de 2009/2010 é de ressalvar a 
empenhada participação dos representantes da 
modalidade de Boccia de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré no Campeonato Regional de Boccia 
Sénior Individual em Aveiro (9 de Fevereiro), 
no Campeonato Regional de Boccia Sénior por 
Equipas em Anadia (24 de Fevereiro), no Cam-
peonato Nacional de Boccia Sénior Individual, 
em Lordelo, Paredes (23 de Abril), no Campe-
onato Nacional de Boccia Sénior por equipas 
em Montemor-o-Velho (19 de Maio), na Taça 
de Portugal de Boccia Sénior por Equipas em S. 
João da Madeira (30 de Junho) e na Taça de 
Portugal de Boccia Sénior Individual em Tomar 
(14 de Julho).

 O Município de Ílhavo aposta neste progra-
ma com a certeza que vai evoluir e chegar à casa 
daqueles que se encontram sentados no sofá ou 
no banco do jardim a quem sabemos que só 
falta um empurrãozinho para a participação.

ENTREVISTA COM          
Palmira 
Figueiredo
O cabelo de alvura 
assinalável revela em si 
uma história de 92 anos.

A já provecta idade não 
retira à D. Palmira uma 
energia invulgar que, 
nesta época 2009/2010, 
lhe valeu o título de 
“A MAIS SÉNIOR” do 
Movimento Maior.

MaiorIDADE Bom dia Dona Palmira.
PALMIRA FIGUEIREDO Bom dia. 
MaiorIDADE Há quanto tempo está integrada no Movimento 
Maior?
PALMIRA FIGUEIREDO Desde que vim para o Centro Social e 
Paroquial N. Sr.ª da Nazaré, o que ocorreu no dia 1 de Outu-
bro do ano de 2007. Faz agora, portanto, 3 anos. Logo, nessa 
mesma altura, a Dr.ª Catarina falou-me do Projecto, eu gostei 
e comecei a praticar os desportos: a Natação, os Exercícios de 
Manutenção... depois seguiu-se o Boccia. A minha opção foi 
integrar-me logo neles todos e gosto imenso.
MaiorIDADE E o que é que o Movimento Maior lhe trouxe de 
novo? Que alterações é que trouxe à sua vida?
PALMIRA FIGUEIREDO Trouxe-me mais bem-estar, mais mo-
vimento... Para mim funciona como uma espécie de fisiotera-
pia, digamos assim... Eu, por acaso, sofro muito da coluna e 
a prática destas actividades físicas proporciona-me mais bem 
estar e mais facilidade de movimentos. Sabe, é que nesta ida-
de, quanto mais parada uma pessoa estiver, mais dores tem. 
MaiorIDADE Para uma pessoa de 92 anos o Movimento 
Maior traz energia suplementar?
PALMIRA FIGUEIREDO Traz ... traz ...
MaiorIDADE Como é que convenceria alguém que não fre-
quenta o Movimento Maior a participar? O que é que lhe diria?
PALMIRA FIGUEIREDO Dir-lhe-ia para frequentar pois iria 
sentir-se melhor, com mais vontade de viver e melhor dis-
posição. 
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ENTREVISTA COM    
Fernando 
Martins
Pela positiva. É assim 
que gosta de encarar a 
vida do alto dos seus 71 
anos.

Comunicar é para si uma 
arte e um engenho a que 
gosta de dar asas e as 
palavras escorrem-lhe 
para o papel, tal como 
as translúcidas águas 
da Ria de Aveiro correm 
para o Mar.
O escorreito estilo de 
escrita e a fluência 
da oralidade são 
características suas. 
Por isso aproveite esta 
oportunidade para 
conhecer melhor o Prof. 
Fernando Martins.

MaiorIDADE Muito bom dia Prof. Fernando Martins. Gostaríamos, 
antes de mais, de saber em que ano nasceu e onde.
FERNANDO MARTINS Nasci aqui mesmo na Gafanha da Naza-
ré, onde se radicaram os meus antecessores no século XVIII, no 
ano de 1938, mais propriamente no dia 24 de Novembro. Estou 
prestes a fazer 72 anos.
MaiorIDADE Como é que recorda a sua infância? Que brinca-
deiras faziam? 
FERNANDO MARTINS Eu penso que os mais novos não fazem 
ideia nenhuma de como era a meninice de há 70 anos. As famí-
lias daquele tempo não eram abastadas, sendo que a minha fa-
mília, por circunstâncias diversas, como heranças e do facto de o 
meu pai ser marítimo e a minha mãe agricultora-proprietária, não 
era carenciada... O que se verificava é que a maioria das famílias 
eram pobres. Na minha escola andava-se de pé descalço. Eu não 
andava descalço, mas a maioria andava. As crianças andavam 
mal vestidas, mal agasalhadas, a alimentação era muito sóbria, 
à base de sopa. De tal maneira que isso marcou as pessoas. 
Repare que na minha 4.ª classe só eu é que fui estudar, à excep-
ção de dois colegas que foram para o Seminário, que são padres 
hoje, e que eu respeito muito porque são muito válidos, que é 
o Padre Fidalgo e o Padre Jeremias. De resto, ninguém mais foi 
estudar. E, das meninas, foi estudar a filha da D. Ester, que era 
farmacêutica, e mais nenhuma. Embora houvesse pessoas com 
muitas propriedades, isso não significava que as pessoas tives-
sem dinheiro disponível para usufruir.
Hoje, quando se fala de divertimentos para as crianças, as pes-
soas pensam logo na internet, na playstation e em jogos sofisti-
cados.



Gafanhense jogava num campo que depois foi 
construído junto ao Porto Comercial. E, então, 
nós andávamos por ali à volta desses clubes 
amadores. As sedes e as reuniões eram na casa 
dos barbeiros.
De resto, cafés não havia. O primeiro que apa-
receu foi na Cale da Vila – o Riamar – mas não 
era para toda a gente: era para os senhores in-
dustriais e comerciantes e gente abastada que 
se podia sentar à mesa.
Havia um cinema na Cale da Vila, que era o 
Cineteatro Triunfo, onde eu gostava de ir. Ainda 
me recordo do primeiro filme que eu vi na vida: 
“O Inspector Geral”. 

MaiorIDADE Como é que define o seu percurso 
escolar enquanto aluno?
FERNANDO MARTINS Eu considero que era 
um aluno aplicado e essa aplicação notou-se na 
minha quarta classe, uma vez que fui o único 
que ficou distinto, passei com distinção, o que 
significa que não dei erros nenhuns. Não quero 
com isto dizer que era um aluno fora de série. 
Naquele tempo também não havia o costume 
de se olhar para o aluno fora de série: alguns 
eram inteligentes e não singravam na vida, uns 
eram inteligentes e não puderam evoluir. Talvez 
até tivessem existido alunos mais inteligentes 
do que eu, mas cujos pais não tiveram possibi-
lidades de os pôr a estudar.
MaiorIDADE Quais é que são aquelas que 
considera serem as principais diferenças entre o 
sistema educativo da sua infância e as actuais?
FERNANDO MARTINS Olhe... as pessoas pro-
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MaiorIDADE Então, como é que brincava na 
sua meninice?
FERNANDO MARTINS Na minha meninice o 
nosso parque infantil era a Avenida Central, ac-
tual Av. José Estevão, em frente à Escola da 
Ti Zefa, que é hoje a Garagem do Zé Manel. 
Era lá a minha escola... A escola masculina era 
o dobro da escola feminina. No recreio os me-
ninos e as meninas não se podiam juntar. Eu 
sou do tempo em que os meninos brincavam de 
um lado e as meninas do outro. Não se podiam 
misturar. E, só quando já eu era professor, é 
que foi arrancado o muro que separava as duas 
escolas.
MaiorIDADE Foi como que a queda do Muro 
de Berlim dos sexos?
FERNANDO MARTINS Exactamente. É isso 
mesmo. E os professores estavam atentos para 
não haver misturas. E nos liceus era a mesma 
coisa. As brincadeiras no meu tempo eram na 
estrada. Um amigo meu, o Caravana, filho do 
faroleiro Joaquim Rosa, foi atropelado por um 
automóvel e ficou muito ferido na cabeça, mas 
depois recuperou. Brincávamos na estrada, 
com bolas de trapos feitas com meias. Havia 
sempre gente habilidosa entre a canalha que fa-
zia bolas maiores a imitar as verdadeiras bolas 
de futebol. No meu livro, que publiquei agora, 
conto uma história do meu exame da 3.ª clas-
se, na qual relato que o professor ficou chocado 
quando na fila estava um aluno descalço. Ainda 
estou a ver a cara de mágoa do meu professor, 
que era um santo de um homem, o Prof. Ribau, 
quando disse: “Ò fulano, então não tinhas uns 
sapatos para o dia do exame?” Penso que com 
esta história já ficam com uma ideia de como 
eram as coisas.
MaiorIDADE Então e a juventude? Fale-nos um 
pouco dessa fase da vida.
FERNANDO MARTINS Os divertimentos exis-
tentes eram aqueles de que já falei, nomeada-
mente aqueles jogos. Para além disso havia, 
igualmente, os jogos de futebol para amadores, 
e foi aí que começaram a aparecer os grupos 
desportivos da Gafanha: a Associação Despor-
tiva Gafanhense, o Atlético Clube da Marinha 
Velha e a União Desportiva Gafanhense. Todos 
desapareceram excepto a União que, depois, 
veio a dar origem ao Grupo Desportivo da Gafa-
nha. Era eu jovem, com funções de dirigente, e 
tive que mandar fazer uns calções a uma cos-
tureira para a equipa e tive que pagar do meu 
bolso – à custa da minha mãe, claro – porque 
eu não trabalhava nessa altura.
Havia, então, esses jogos de futebol de amado-
res, porque nada era oficial. Os jogos da Mari-
nha Velha eram no campo onde está agora o 
Porto de Pesca. Havia lá um campo de fute-
bol junto à ria. A bola, às vezes, até saltava e 
ia parar à água e lá ia um nadador buscar a 
bola, porque não havia tantas como há agora. 
O campo da Associação Desportiva Gafanhen-
se era na zona das Lebres. A União Desportiva 

Uma pessoa sem 
o equilíbrio, sem a 
harmonia e sem o 
apoio da família perde 
a estrutura, perde as 
bases, perde o norte, 
fica desorientado na 
vida.”
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curam muito uma comparação o que para mim 
não faz grande sentido. No meu tempo o sis-
tema de ensino era muito baseado no método 
de “decorar”. Tínhamos de saber os rios e as 
serras de Portugal Continental, de Angola, de 
Moçambique, de Macau, de Timor... Enfim, tí-
nhamos, realmente, de decorar toda uma série 
de informação.
Também é importante dizer que os professores 
não tinham tempo para mais. Repare que, quan-
do eu entrei na escola, os alunos da 1.ª classe 
tinham que estar sentados no chão porque não 
havia cadeiras para todos. O professor tinha 4 
classes em simultâneo, o que correspondia a 
uns cinquenta e tal alunos. Era impossível o 
professor pôr em prática qualquer método peda-
gógico inovador. O que acabava por acontecer 
era serem os alunos mais velhos a dar apoio 
aos mais novos. E lá estávamos nós, sentados 
no chão, a copiar sobre a lousa. Naquela altura 
nem cadernos havia! A primeira esferográfica 
que tive foi por volta dos meus 10 ou 11 anos 
e foi um tio meu quem ma trouxe da América! 
Fiquei espantado como é que era possível uma 
caneta escrever sem a molhar no tinteiro!
Hoje o sistema de ensino evoluiu: é mais racio-
nal, planeado e programado. Na minha meni-
nice o método, tal como já disse, era baseado 
no decorar, até porque o ritmo ajuda a decorar 
as coisas. Era até costume virmos aprender a 
tabuada no recreio, como que a cantar, e o pro-
fessor ficava a ver pela janela, porque quem não 
estivesse a “cantar” apanhava.
MaiorIDADE Agora fale-nos um pouco do seu 
percurso profissional enquanto docente. Como 
é que foi?
FERNANDO MARTINS Eu trabalhei na escola 
da Chave, na escola de S. Jacinto e, depois, 
na escola da Marinha Velha, onde terminei o 
meu percurso. Na altura fui destacado para um 
serviço de animação do Ministério da Cultura, 
no qual fomentei no distrito de Aveiro cursos 
de adultos e apoio a bibliotecas. Fui monitor de 
bibliotecários e de animação de bibliotecas e de 
cursos de formação de adultos, etc. E fui um 
animador cultural do Ministério, tendo, no en-
tanto, regressado à docência e, paralelamente, 
desempenhado actividade de explicador. Fui ex-
plicador de imensa gente com quem ainda hoje 
me cruzo na vida!
MaiorIDADE Colaborou com toda uma série 
de meios de comunicação social:  Comércio do 
Porto, Timoneiro, com qual ainda hoje continua 
a colaborar, a revista Igreja Aveirense, a Rádio 
Renascença... Define-se como um homem da 
Comunicação?
FERNANDO MARTINS Defino. Eu, quando me 
perguntam a profissão, apresento-me sempre, 
como professor, com muito gosto e vocação, e 
como homem ligado à comunicação social. Isto 
deveu-se ao facto de o nosso Timoneiro, que era 
muito pequenino, muito fechado, era muito vi-
rado só para um mundo de reflexão, e dedicava-

se à publicação dos casamentos e baptizados. 
Um dia pusemos a questão ao Padre Domingos 
no sentido de verificar se poderíamos  renovar 
o jornal. E eu, então, frequentei e participei em 
acções de formação com jornalistas muito váli-
dos, como o Alexandre Manuel e o Afonso Praça 
que vieram de Lisboa dar um curso de jornalis-
mo. Começámos então a inovar o nosso jornal. 
Foi uma evolução muito grande e fui intervindo 

Eu, quando me 
perguntam a profissão, 
apresento-me sempre, 
como professor, com 
muito gosto e vocação, 
e como homem ligado 
à comunicação social.”



13

En
tr

ev
is

ta
 c

om
 F

er
na

nd
o 

M
ar

ia

na sociedade. Depois passei para responsável 
da comunicação social na Diocese de Aveiro, fui 
Director do Correio Vouga. E colaborei na Rádio 
Renascença como correspondente da área reli-
giosa. 
MaiorIDADE Como é que tanta actividade se 
concilia com a vida familiar, nomeadamente, 
um casamento de 45 anos com quatro filhos?
FERNANDO MARTINS Desde o início do ca-
samento que nós optámos que ela ficasse em 
casa. Hoje em dia até seria um crime dizer isto, 
mas a verdade é que combinámos que ela fi-
caria em casa. Os nossos quatro filhos vieram 
de repente e, por isso, não era possível. E to-
dos seguidos! É que foram todos seguidos! E eu 
para sustentar uma família tão numerosa tinha 
de trabalhar de noite e de dia. 
MaiorIDADE Muito bem, mas como é que con-
ciliava tantas actividades com a vida familiar?
FERNANDO MARTINS Como ainda agora, não 
consigo estar um minuto sem trabalhar. Eu, se 
não estivesse agora aqui a dar esta entrevista, 
estava a trabalhar. 
MaiorIDADE Mas a família é um elemento ba-
silar na sua vida.
FERNANDO MARTINS A minha mulher estava 
na base. Era tudo. Era a retaguarda: era a mãe 
e o pai. 
MaiorIDADE Reconhece um extremo valor à 
sua esposa?
FERNANDO MARTINS Exactamente! Muito! Até 
lhe digo mais: é difícil encontrar uma pessoa, 
sem menosprezar ninguém, com uma dedica-
ção tão grande à família. Até, ainda hoje, eu 
sinto a paixão que os meus filhos têm por ela. O 
gosto que eles têm por estar com ela. Eu sinto 
que eles também têm muito carinho por mim e 
são muito afáveis comigo, mas mãe é mãe.
MaiorIDADE É também um homem moderno 
ligado às mais diversas formas de comunica-
ção, sendo um homem da Blogosfera. De onde 
é que veio esse gosto? 
FERNANDO MARTINS Quando saí do Correio 
do Vouga, fi-lo por questões de saúde, uma vez 
que sofri dois enfartes. Por isso, eu não podia 
andar no stress do jornalismo do dia-a-dia. 
Quando cheguei a casa comecei a pensar: “E 
agora?” Senti essa quebra de ritmo. E comecei 
a dizer ao meu filho Fernando: “Eu se calhar 
vou para a Blogosfera.” E ele respondia-me: “Ò 
pá, não te metas nisso, que isso é para gen-
te jovem”. E eu: “Mas isso é para gente jovem 
porquê? Eu sei que o Pacheco Pereira também 
anda na Blogosfera e ele também não é assim 
tão mais novo que eu!” E alguém me explicou e 
entrei nesse mundo.
Quando me disseram que tinha de dar um 
nome ao meu blog, instantaneamente pensei 
“Pela Positiva”. 
MaiorIDADE No passado Sábado, dia sete de 
Agosto, sabemos que foi um dia duplamente 
feliz, nomeadamente pelos seus 45 anos de 
casado, pelos quais o parabenizamos, e pela 

publicação do livro “Gafanha da Nazaré - 100 
Anos de História”. O que é que representa para 
si o lançamento dessa obra?
FERNANDO MARTINS Antes de mais quero fa-
zer uma ressalva: há muita gente que diz que 
foi de propósito a marcação do dia 7 de Agosto 
para o lançamento do livro coincidir com o ani-
versário de casamento. Mas não foi, foi mera 
coincidência. 
MaiorIDADE Qual a importância desta obra?
FERNANDO MARTINS Antes de mais, devo di-
zer que a obra não é perfeita. Todas as obras 
deste género, ou seja, ligadas à etnografia, à 
cultura e à história, nenhuma delas é perfeita. 
É uma história sempre em constante mutação 
e formação. E, portanto, eu tive o cuidado de 
dizer que ficaram de fora muitas das facetas dos 
“gafanhões”. Isto porque, inicialmente, o livro 
era para ter 100 páginas, depois saltou para 
200 e, depois, já ultrapassava as 300. Depois, 
começou-se a ver que os custos seriam muito 
avultados. Eu devia, por exemplo, ter falado do 
Grupo Desportivo da Gafanha, porque é o clube 
mais representativo. Não falei, por exemplo, da 
Atleta Olímpica Teresa Machado, que é a única 
campeã olímpica que temos... Cometi um lapso 
imperdoável, mas a verdade é que nem sequer 
deu para pensar!
MaiorIDADE E nos tempos livres, o que faz 
para relaxar e se divertir?
FERNANDO MARTINS Ler muito! Gosto muito 
de ler! Não posso deixar de ter sempre livros 
novos na minha secretária. 
MaiorIDADE A leitura dá-lhe vida?
FERNANDO MARTINS Muita vida! Eu adqui-
ri este gosto pela leitura, gostava de sublinhar 
isto, quando na escola comercial tive como 
Professora a Dra. Cecília Sacramento, que era 
uma pessoa extremamente bondosa. Eu gosto 
muito de a elogiar porque devo muito àquela 
senhora. 
MaiorIDADE E, então, projectos para o futuro?
FERNANDO MARTINS Para o futuro, tenho 
já em escrita adiantada a história da Obra da 
Providência e tenho em mão alguns textos para 
publicar nos meus Blogs: o Galafanha e Pela 
Positiva.
MaiorIDADE Agora, e para concluir, diga-nos o 
que é mais importante na vida e o que é menos 
importante?
FERNANDO MARTINS Mais importante? Olhe, 
para mim, como ser sociável, o mais importan-
te é a harmonia na família. Eu, na dedicatória 
do meu livro Gafanha da Nazaré - Cem Anos 
de Vida, sublinho que devo muito à minha fa-
mília, pela harmonia que ela me dá. Portanto, 
para mim, a harmonia familiar é fundamental 
na vida. Uma pessoa sem o equilíbrio, sem a 
harmonia e sem o apoio da família perde a es-
trutura, perde as bases, perde o norte, fica de-
sorientado na vida. 
A falta de diálogo e a falta de capacidade para o 
diálogo são coisas que me impressionam muito.
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Mais um ano decorrido e os sinais avançam e chegam a todos... 
Madeixas de cabelinhos brancos, mais ou menos pronunciadas, 
rugas que evidenciam experiências vividas ou outros de maior ou 
menor importância... O tempo corre e “a idade não perdoa”!

É bem certo, mas os Séniores que frequentam os Espaços 
Maior Idade do Concelho de Ílhavo, provaram que esses sinais 
foram atenuados por momentos de muita alegria, boa disposição 
e acima de tudo muita partilha e muita criatividade.

O Programa dos Espaços Maior Idade é uma iniciativa da Câ-
mara Municipal, estendida a todos os cantos do Concelho, direc-
cionado para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, de 
qualquer classe social, com o intuito de facilitar o seu acesso às 
actividades sociais e recreativas, onde reina a alegria, a partilha 
e o bem-estar. Com o apoio da equipa Técnica de Animação So-
cio-cultural da Câmara, o projecto funciona de Segunda a Quin-
ta–Feira,  como espaço de socialização, bem como de estímulo a 
talentos e habilidades, onde se promovem passeios e actividades 
que incentivam a sua produtividade e criatividade, modificando 
assim hábitos ociosos e combatendo a solidão tão desastrosa 
nesta faixa etária. 

Reintegrando-os na família e na sociedade, ajudamos a me-
lhorar a sua auto-estima, a sua saúde e despertamos potenciali-
dades latentes que nos surpreendem no dia-a-dia e que melho-
ram substancialmente a sua qualidade de vida. 

Ao longo do ano a iniciativa contou com a frequência de 150 
pessoas e é a pensar nos “menos novos” que a Câmara Muni-
cipal vai continuar a apostar nesta iniciativa e, para isso, conta 
também consigo para integrar esta equipa. A escolha das activi-
dades propostas para este ano irá basear-se no projecto “A Tela 
dos Saberes”, e por isso cá contamos consigo no horário das 
14h30 às 17h30:

:>: Segundas-feiras: Pólo de Leitura da Gafanha da Nazaré
:>: Terças-feiras: Biblioteca Municipal de Ílhavo
:>: Quartas-feiras: Pólo de Leitura da Gafanha do Carmo
:>: Quintas-feiras: Pólo de Leitura da Gafanha da Encarnação

NÃO PERCA MAIS TEMPO.
INSCREVA-SE E SURPREENDA-SE A SI MESMO!

Espaços    
Maior Idade      
momentos      
de partilha...

Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação

Gafanha do Carmo
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pazes de produzir grande quantidade de alimentos numa pequena 
unidade de terreno, o aproveitamento de uma pequena fracção de 
terra no cultivo de uma horta doméstica permitirá a obtenção de 
alimentos frescos, ricos em nutrientes, proporcionando uma consi-
derável economia no orçamento familiar.

Os gastos para instalação desse tipo de horta acabam por se 
reduzir praticamente à aquisição de adubos e sementes, sendo que, 
basicamente, são efectuados manualmente, utilizando mão-de-obra 
própria, uma vez que são as pessoas envolvidas que utilizam as 
suas horas vagas.

Em termos genéricos, a produção de bens alimentares nas hor-
tas domésticas apresenta as seguintes vantagens:

:»: Proporciona o consumo de alimentos frescos, variados e de 
boa qualidade;

:»: Melhora o padrão alimentar e soluciona grande parte do pro-
blema da nutrição que atinge grande parte da população;

:»: Fornece vitaminas e sais minerais a baixo custo para a po-
pulação;

:»: Proporciona economia no orçamento familiar;
:»: Baixa o preço das hortaliças;
:»: Oferece horas de recreação e lazer.

O consumo de vegetais, que podem ser produzidos com como-
didade numa horta doméstica, como já é do conhecimento geral, é 
essencial para o organismo humano, actuando da seguinte forma:

:»: Auxiliam no crescimento;
:»: Mantém sadios a pele, olhos, dentes, gengivas, veias, arté-

rias e nervos; 
:»: Auxiliam na cicatrização das feridas;
:»: Contribuem para a formação dos glóbulos vermelhos;
:»: Ajudam a formar ossos e cartilagens.
Assim, e em jeito de conclusão, todos concordaremos que cuidar 

de uma horta biológica é trabalhar em prol de um ambiente melhor. 
É um ensinamento prático que está ao alcance de todos, novos e 
menos novos, que tenham a curiosidade de saber e ver como pode-
mos comer melhor e de forma mais saudável!

É, ENTÃO, HORA DE ARREGAÇAR AS MANGAS E PÔR MÃOS À OBRA!

Hortas 
Domésticas:
a sua 
importância 
como terapia 
ocupacional 
e o papel 
determinante 
para o reforço 
da economia 
doméstica
“Nenhuma actividade 
humana, nem mesmo 
a medicina, tem tanta 
importância para a saúde 
como a agricultura.”
Prof. Pierre Delbet

Nos últimos anos, o desen-
volvimento tem vindo, inques-
tionavelmente, a afastar-se da 
agricultura.

Efectivamente, na sociedade 
em que vivemos, não se apre-
senta como sendo evidente a 
importância que o sector primá-
rio assume nas nossas vidas. À 
medida que a população activa 
que se ocupa deste sector se vai 
reduzindo, os nossos filhos vão 
crescendo, nas cidades, habitu-
ados a conhecer como origem 
dos alimentos as assépticas 
prateleiras dos supermercados. 
Se o fosso que separa a popu-
lação portuguesa das suas ori-
gens rurais parece acentuar-se, 
um pressuposto parece inalterá-
vel: dependemos da terra para a 
nossa sobrevivência. É a agricul-
tura que sustenta a actividade e 
conquistas da nossa civilização 
moderna. Assim, e com o ob-
jectivo de alcançar aquele pres-
suposto, a manutenção de uma 
horta doméstica adquire uma 
especial importância, aliando-
se o facto de funcionar como 
importante terapia ocupacional, 
pois permite a manutenção de 
uma actividade física toda ela 
realizada em contacto com o ar 
livre, o que permite, indubita-
velmente, a manutenção de um 
melhor estado de saúde.

As hortas domésticas dão, 
igualmente, um importante con-
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ENTREVISTA COM                    

Rosa Rato
Rosinha. Simplesmente 
Rosinha. Foi assim que, 
singelamente e com voz 
meiga e doce, nos pediu 
que a tratássemos.

Com olhos de mar, 
suados por algumas 
lágrimas, e embargo 
no tom, falou-nos, 
carinhosamente, do 
nascimento do terceiro 
filho, o Arrais.

Os seus setenta e oito 
anos escondem-se por 
trás de uma cara terna 
e simpática de menina, 
caindo-lhe o nome da 
bela flor na perfeição.

MaiorIDADE Boa tarde Rosinha. Foi assim que pediu que a 
tratássemos e é assim que a vamos tratar a partir de agora. Diga-
nos, por favor, em que ano nasceu e onde?
ROSA RATO Olhe, eu nasci em 1932, já sou muito velha! Tenho 
78 anos e nasci aqui em Ílhavo.

MaiorIDADE Nascida, portanto, mesmo aqui no centro de Ílhavo! 
ROSA RATO Sim! No Cabeço, foi mais conhecido assim. Agora, 
é o Largo da Palmeira.

MaiorIDADE Como é que recorda a sua infância?
ROSA RATO Eu recordo que, desde muito pequenina, sempre 
gostei muito de brincar, sempre fui muito viva. À medida que fui 
crescendo comecei a ir aos bailaricos. Gozei o meu bocadinho!

MaiorIDADE Mas, enquanto criança, na sua primeira meninice, 
a que é que brincavam as crianças de Ílhavo da altura? 
ROSA RATO Olhe, sabe o que lhe digo? Naquela altura, quando 
eu era mais novinha, também já brincávamos! Víamos aqueles 
filmes de espadachim no cinema e fazíamos os filmes aqui na 
rua! (risos)

MaiorIDADE Brincavam, então, ao espadachim. Mas não era 
Maria rapaz, ou era?
ROSA RATO Não! Eu nem queria ser rapaz, nem queria fazer 
de rapaz. Também gostávamos muito de fazer teatros e muitas 
outras coisas.
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MaiorIDADE E o seu percurso escolar? Como é 
que foi a sua escola primária?
ROSA RATO A escola primária foi só até à ter-
ceira classe, porque a minha mãe teve um ou-
tro filho e eu fiquei a tomar conta dele, para a 
minha mãe poder ir trabalhar. Eu fiquei a tomar 
conta dele, mas, depois, o meu irmão morreu e 
eu fiquei sem a escola.

MaiorIDADE Foi, portanto, a própria vida que 
a obrigou a abandonar os estudos. Mas gostava 
da escola?
ROSA RATO Gostava. E gostava muito da mi-
nha professora que era a Dona Sara.

MaiorIDADE Gostava de ter ido mais longe nos 
seus estudos?
ROSA RATO Gostava, gostava muito. Tanto que, 
depois de ter casado, como queria tirar a carta, 
tive que fazer a quarta classe. 

MaiorIDADE Então, mais tarde, acabou por fa-
zer a quarta classe?
ROSA RATO É verdade. Eu sou costureira e ha-
via uma senhora que era minha cliente e ela 
propôs-me ir a exame e consegui fazer a 4.ª 
classe.

MaiorIDADE Como é que era a sua família de 
origem? Era uma família numerosa? Uma famí-
lia humilde?
ROSA RATO Pobrezinhos. Muito pobrezinhos. 
Não passei fome, não passei faltas, mas éramos 
pobrezinhos. 

MaiorIDADE Foi uma infância feliz?
ROSA RATO Foi, pobrezinha... mas muito feliz.

MaiorIDADE Na sua opinião, quais são as 
principais diferenças entre a sua infância e a 
infância das crianças da nossa actualidade?
ROSA RATO Aii... Agora, agora é diferente! 

MaiorIDADE Em que sentido?
ROSA RATO Oh, em tudo. As crianças... Olhe, 
nós no meu tempo eramos muito controladas 
pelos pais. Agora não, os pais deixam andar os 
filhos mais à vontade, dão-lhe mais liberdade. 

MaiorIDADE Ao que sei, aos 16 anos, rumou a 
Lisboa para aprofundar os seus conhecimentos 
na área do corte e costura. Foi sozinha?
ROSA RATO Não! O meu pai era cozinheiro do 
barco de pesca e a minha mãe todas as vezes 
que o meu pai entrava na barra ia a Lisboa. Por-
tanto, nessa altura, os meus pais combinaram 
encontrar-se e ficar em Lisboa o tempo que eu 
precisasse de lá estar para aprender o corte e a 
costura.

MaiorIDADE É um período que recorda com 
saudade? Gostava da aprendizagem do corte e 
da costura?

ROSA RATO Sim, sempre. Ainda hoje costuro e 
gosto daquilo que faço. 

MaiorIDADE Também sei que durante a sua 
vida sempre esteve ligada aos acontecimentos 
que davam mais vida a Ílhavo, nomeadamente, 
as Marchas São Joaninas, os desfiles de Carna-
val. O que é que a motivava a estar tão directa-
mente ligada a este tipo de movimentos?
ROSA RATO Porque gostava e era uma coisa 
que vinha de dentro.

MaiorIDADE Considera-se uma pessoa alegre?
ROSA RATO Nunca ganhei dinheiro com as 
Marchas nem com os Carnavais, mas gostava 
muito de todo aquele movimento! E agora tam-
bém entrei no Rancho e ainda menos ganho. 
Sabe que ainda hoje faço tudo, mas mesmo 
tudo, de graça!

MaiorIDADE Sei que nos está a falar do Ran-
cho do qual foi uma das fundadoras. O que é 
que representa para si o folclore? Um pouco da 
cultura, da etnografia?
ROSA RATO Acho que sim, acho que sim. 

MaiorIDADE A Rosinha recorda-se, então, de, 
na sua juventude, já estar ligada a esses movi-
mentos e de ser a própria Rosinha em conjunto 
com outras pessoas a dar-lhes vida?
ROSA RATO Pois, é verdade, é verdade. Os dois 
rapazes que estiveram comigo na fundação do 
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Nunca ganhei dinheiro 
com as Marchas nem 
com os Carnavais, mas 
gostava muito de todo 
aquele movimento!”



rancho e que estiveram na América, quando 
vieram, foram à minha casa e disseram: “Va-
mos fazer um rancho!” E eu disse: “Vamos! O 
que é que é preciso?” E eles: ”Olha, é preciso di-
nheiro!”. Lembro-me perfeitamente de eles me 
dizerem: “É preciso dinheiro para fazer as rou-
pas, em primeiro lugar.” E começámos a pensar 
o que poderíamos fazer e decidimos escrever à 
Junta. Na Junta nunca nos deram nada. Era a 
Junta que naquela altura era o Reigota e... Não 
era esta Junta, Chamavam-lhe a Junta, que era 
antigamente ali para o lado de Alqueidão. Man-
daram uma carta e eu fartei-me de chorar nesse 
dia. A carta dizia: “Façam o Rancho que nós 
depois ajudamos e fica com o nome da Junta e, 
depois, quando vocês saírem a qualquer lado, 
nós damos dinheiro para vocês irem.”

MaiorIDADE Achou que, com essa resposta, o 
vosso sonho poderia estar a cair por terra?
ROSA RATO Era, porque nem umas meias tí-
nhamos!

MaiorIDADE Mas não caiu !
ROSA RATO Não, mas nem meias tínhamos, 
como é que nós íamos sair?! 

MaiorIDADE E então como é que ergueram o 
“Arrais” ?
ROSA RATO Olhe, isso foi assim: como eu ti-
nha feito os fatos do Carnaval e nós andáva-
mos, simultaneamente, a ensaiar o rancho, eu 
disse assim: “Vocês querem sair com o Rancho? 
Olhem, eu tenho lá uma roupa do Carnaval e 
pode servir para sairmos com o rancho!”

MaiorIDADE Também, como já tinha conheci-
mentos de costura, conseguia mais facilmente 
reinventar esses vestidos?
ROSA RATO E assim foi! Quando saímos a pri-
meira vez para a rua foi com os fatos de Carna-
val readaptados ao Rancho. Portanto, do sonho 
fez-se obra!
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Quando saímos a 
primeira vez para a 
rua foi com os fatos de 
Carnaval readaptados 
ao Rancho. Portanto, 
do sonho, fez-se obra!”
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MaiorIDADE Foi um trabalho feito grão a grão.
ROSA RATO Depois fui para a Feira dos Treze comprar as coisas 
baratinhas.

MaiorIDADE Que coisas?
ROSA RATO A comprar as roupas das senhoras e das meninas. 
Punha-me no chão a escolher “Esta serve, aquela serve”. Como 
eu tinha conhecimentos de costura, conseguia aproveitar tudo e, 
depois, readaptar.

MaiorIDADE Pois, com os conhecimentos de costura podia fazer 
adaptações.
ROSA RATO Olhe, até estou a chorar...

MaiorIDADE Não queremos que se comova.
ROSA RATO E foi assim que começámos a erguer o “Arrais”. E, 
daí para a frente, a história foi-se prolongando a custo, pois não 
tínhamos dinheiro... Queríamos fazer coisas mas não tínhamos 
dinheiro.

MaiorIDADE Mas tinham a força e o engenho! 
ROSA RATO E foi assim que começou, depois esteve o outro 
presidente, o Dr. Humberto Rocha, que foi nosso amigo, também 
começou a dar-nos alguma coisinha. Agora o Sr. Eng. Ribau Es-
teves também tem sido incansável, a dar o que pode. E olhe... 
lá temos andado!

MaiorIDADE Diga-nos alguns sítios onde tenha ido com o rancho.
ROSA RATO Olhe, fomos muitas vezes a Espanha, fomos à Fran-
ça, fomos a muitos sítios. Num desses sítios, quando nos apre-
sentaram, disseram em alta voz : “O Arrais de Portugal!” Ai... Eu 
chorei tanto, tanto, tanto, que vocês não têm noção!

MaiorIDADE A Rosinha demonstra ser uma pessoa extraordi-
nariamente dinâmica. Como é que ocupa actualmente os seus 
tempos livres?
ROSA RATO Não tenho tempos livres. 

MaiorIDADE Então?
ROSA RATO Trabalho na costura, ainda.

MaiorIDADE Continua?
ROSA RATO Continuo.

MaiorIDADE É a Rosinha que faz a sua própria roupa? 
ROSA RATO É sim senhora. Esta que trago vestido hoje por acaso 
não. Mas faço tudo! Faço tudo!

MaiorIDADE Considera-se uma senhora vaidosa? 
ROSA RATO Não me considero vaidosa, mas gosto de me pre-
parar. 

MaiorIDADE E muito bem! Deixe, agora, um conselho para os 
jovens de Ílhavo...
ROSA RATO Que fiquem nos lugares deles e que cumpram o 
que lhes compete, que não armem zaragatas, que enfim, sejam 
bons, pronto! 

MaiorIDADE Obrigada, Rosinha. Ficámos a conhecer um pouco 
mais da sua vida e foi com muito gosto que estivemos na sua 
presença. Muitas felicidades.
ROSA RATO Obrigada.
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do nosso Município e tem-se afirmado nacional e internacional-
mente como um dos museus ligados à temática marítima mais 
reconhecidos, resultado das parcerias, formais e informais, que 
temos vindo a estabelecer e que têm favorecido o crescimento 
desta instituição, que comemorou no passado dia 8 de Agosto o 
seu 73.º Aniversário.

Um dos mais recentes reconhecimentos foi a credenciação e 
integração do MMI na Rede Portuguesa de Museus, assinalada 
na cerimónia oficial de integração que decorreu no passado dia 
18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, no Museu Rainha D. 
Leonor, em Beja, na presença do Secretário de Estado da Cultu-
ra, Elísio Summavielle, e do Vereador da Cultura e Turismo da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Paulo Costa.

Fazer parte da Rede Portuguesa de Museus representa o 
culminar e a consolidação de uma aposta central e estratégica 
na promoção do MMI enquanto espaço privilegiado e identitário 
da história única e extraordinária da “Faina Maior” e das suas 
Gentes, retomada muito em especial com a inauguração do seu 
novo, ampliado e galardoado edifício, em Outubro de 2001, e 
que vai permitir, a partir de agora, a criação de novas condições 
de cooperação institucional com outros Museus nacionais e es-
trangeiros, assim como o planeamento de projectos de expansão 
e qualificação.

Não deixe de nos visitar e partilhar as suas histórias, muitas 
delas referenciadas nas nossas exposições, fazendo com que este 
espaço seja de todos os que se sentem ilhavenses.

Museu Marítimo 
de Ílhavo
na Rede 
Portuguesa      
de Museus

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 09h30~18h00
Sábado e Domingo 14h30~18h00
Encerrado à 2ª feira

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
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A tendência significativa para o aumento da longevidade da po-
pulação concelhia, a necessidade de ver a idade sénior como uma 
expressão de criatividade e valor intergeracional, levou à criação 
da Universidade Sénior da Fundação Prior Sardo (USFPS), com 
o objectivo de criar e dinamizar regularmente actividades sociais 
e culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e 
pelos maiores de 50 anos.

O primeiro ano de actividades, 2009/2010, contou com mais 
de 80 alunos e 11 Professores do Município de Ílhavo, Aveiro e 
Anadia. O Município de Ílhavo, encontrou-se representado por alu-
nos provenientes das freguesias da Gafanha da Nazaré, S.Salvador 
e Gafanha da Encarnação.

As aulas foram ministradas em  S. Salvador,  Gafanha da Naza-
ré (Sede da US) e Gafanha da Encarnação, no sentido de promover 
e facilitar a acessibilidade, tendo disponibilizado um conjunto de 
actividades Formativas, Sociais e Culturais, leccionadas por profes-
sores, em regime de voluntariado.

Como Actividades Formativas, a Universidade dinamizou áreas 
que pretenderam ir ao encontro dos interesses e culturas locais, 
dando destaque à História Local, Informática, Expressão Oral, Fran-
cês, Pintura, Fotografia e Comunicação, Saúde e Bem-Estar, Teatro, 
Cultura e Oficinas Literárias, Inglês e Conhecimento e Bem-Estar.

As actividades Sociais e Culturais, também tiveram um espe-
cial destaque, sendo que foram realizados ao longo de todo o ano 
lectivo um conjunto de Convívios e Eventos, ora para comemorar 
datas assinaladas como o Dia do Mar, O Magusto, Aniversários dos 
alunos e professores, ora para realizar exposições alusivas às disci-
plinas, passeios/viagens e ainda animações do grupo de teatro.

 Todas as actividades desenvolvidas foram fundamentais para 
a promoção das pessoas mais velhas como membros integrados 
na sociedade em que vivem, apresentando-se como um espaço 
privilegiado de inserção e participação social, proporcionando a 
manutenção da autonomia e da independência, a valorização de 
competências e o aumento da qualidade de vida e da saúde.

A US da FPS, contou com a colaboração de parceiros do Mu-
nicípio de Ílhavo:

:>: Câmara Municipal de Ílhavo
:>: Junta de Freguesia de S. Salvador
:>: Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
:>: Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação 
:>: Rádio Terra Nova
Este primeiro ano de actividade parece-nos ter sido um ano re-

pleto de actividades, emoções e partilha, onde o convívio saudável 
e o combate ao isolamento tiveram destaque.

Agradecemos a todos os que colaboraram e trabalharam con-
nosco, voluntários, técnicos, alunos, colaboradores e amigos!

Ao iniciarmos o segundo Ano Lectivo, pretendemos melhorar  
e desempenhar este trabalho tão nobre e apreciado por todos os 
que connosco fizeram esta primeira caminhada, quer através da 
introdução de novas temáticas, quer através do alargamento e me-
lhoramento das instalações.

Assim, pretende-se alargar o conjunto de programas, com o ob-
jectivo de criar mais oportunidades e proporcionar mais dias de 
agradável entretenimento, comunicação, descoberta, convívio e 
aprendizagem.

A Universidade Sénior está ao serviço de todos e por isso con-
tamos com a vossa colaboração para continuarmos com esta ca-
minhada. 

A todos agradecemos!  
 
O próximo ano lectivo (2010/2011) tem início  a 13 de Setem-

bro/2010, com cerimónia de Abertura nas instalações da Univer-
sidade Sénior.

A Fundação Prior Sardo, 
Instituição Particular de Soli-
dariedade Social, reconhecida 
como pessoa colectiva de utili-
dade pública, sediada na Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, 
fundada em 1992, inaugurou 
a Universidade Sénior em Se-
tembro de 2009, tendo assim 
dado início ao seu I Ano Lectivo 
(2009/2010).

Universidade 
Sénior
Fundação   
Prior Sardo
Um caminho 
percorrido,     
um caminho     
a percorrer

Inscrições:
Fundação Prior Sardo
Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Apartado 111
3830-655 Gafanha da Nazaré
Tel 234 367 066/ 967 945 341
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ENTREVISTA COM       
João Esteves 
de Almeida
Vista Alegre. Foi este o 
palco que constituiu o 
berço de nascimento, há 
noventa anos atrás, de 
um senhor das artes de 
palco.

À distância, parece que 
conseguimos ouvir as 
pancadas de Molière, tal 
a forma emocionada com 
que nos fala daquela arte 
cénica.

Venha daí, e faça-nos 
companhia, na plateia, 
pois vai entrar em cena 
o homem dos sete 
instrumentos do teatro: o 
artista João de Almeida.

MaiorIDADE Muito bom dia Sr. João de Almeida. Estamos mui-
to gratos por nos receber neste majestoso largo da Vista Alegre.
Gostaria, antes de mais, de saber a sua idade e qual a sua na-
turalidade. 
JOÃO ALMEIDA Tenho  90 anos de idade e nasci aqui, na Vista 
Alegre. 

MaiorIDADE É, portanto, um nativo deste enigmático lugar da 
Vista Alegre. 
JOÃO ALMEIDA E vivi aqui 25 anos até me casar. Casei em 
Ílhavo. 

MaiorIDADE Custou-lhe sair da Vista Alegre e partir para o cen-
tro de Ílhavo ? 
JOÃO ALMEIDA Não, não me custou. Apenas sentia saudades 
dos tempos das brincadeiras que nós fazíamos e do teatro.

MaiorIDADE Fale-me então da sua infância. A que é que brin-
cavam na sua “meninice” ?
JOÃO ALMEIDA Bem, antes de ir para a escola primária, nós 
jogávamos um jogo que era o jogo do botão. Com um botão a 
gente atirava-o à parede e saltava e aquele que acertasse numa 
covinha que a gente fazia, ganhava!

MaiorIDADE Seria mais ou menos o equivalente ao jogo do ber-
linde?
JOÃO ALMEIDA Exactamente, mas também jogávamos ao ber-
linde.



liberais e absolutistas. Como era um indivíduo 
ilustrado, ocupou cargos de chefia importantes 
na fábrica.

MaiorIDADE Era um pessoa de extrema con-
fiança.
JOÃO ALMEIDA Ele era caçador lá para as bei-
ras e acompanhava os Pinto Basto.

MaiorIDADE Como é que eram passados os 
tempos livres na sua juventude? 
JOÃO ALMEIDA Aos cinco anos fui ao teatro re-
presentar um monólogo. Havia lá uma sessão 
solene com os professores e uma senhora veio 
aqui ao campo, que eu andava aqui a brincar 
com os outros, e levou-me. 

MaiorIDADE E com cinco anos conseguiu in-
terpretar um monólogo?
JOÃO ALMEIDA Eu já sabia, aquilo foi um es-
pectáculo com grande salva de palmas, estava 
o teatro cheio. A partir daí nunca mais me deixei 
de teatro. 

MaiorIDADE Era, portanto, ao teatro que se en-
tregava em todos os tempos livres da sua vida?
JOÃO ALMEIDA A minha família também tinha 
essa queda. 
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MaiorIDADE E mais? Que outras brincadeiras?
JOÃO ALMEIDA As brincadeiras eram corridas 
e também jogávamos muito ao jogo do pião. 
Eu também fui escuteiro, joguei futebol no Vista 
Alegre, fui músico...

MaiorIDADE E os piões eram feitos por vocês 
ou de onde é que eles provinham?
JOÃO ALMEIDA Eram comprados já feitos. E al-
guns mandávamos fazer por encomenda à pró-
pria pessoa que os fazia, uns mais pequenos, 
outros maiores. 
Jogávamos, também, ao salta Carneiro que era 
uma coisa um bocado estúpida mas muito usa-
da. Encostava-se um à parede e para trás, mais 
dois ou três e nós saltávamos para cima deles 
e ficávamos ali um bocado de tempo até ele 
resistir.  
A bilharda era outro jogo a que nos dedicáva-
mos. A bilharda era um pauzinho pequeno e 
nós tínhamos um pauzinho maior e batíamos 
assim numa ponta...

MaiorIDADE Para ele saltar?
JOÃO ALMEIDA Para ele saltar, e depois quem 
o atirasse mais longe ganhava. 

MaiorIDADE E quanto à sua família de origem? 
O que faziam os seus pais? Como era a sua fa-
mília? Era uma família numerosa?
JOÃO ALMEIDA Era muito numerosa. Dez ir-
mãos.

MaiorIDADE Dez irmãos. E os seus pais dedi-
cavam-se a que tarefas?
JOÃO ALMEIDA O meu pai chegou a contra-
mestre de porcelana e depois foi mestre, tra-
balhou quase 65 anos. A minha mãe era do-
méstica.

MaiorIDADE A mãe era o pilar na esfera do-
méstica naquele tempo?
JOÃO ALMEIDA Sim, era.

MaiorIDADE Sei que o Sr. João esteve durante 
54 anos ligado à fábrica da Vista Alegre como 
trabalhador. Trabalhar na Fábrica da Vista Ale-
gre é como que uma tradição de família, uma 
vez que o seu próprio pai foi aí funcionário.
JOÃO ALMEIDA Eu vim para a Vista Alegre para 
aprender desenho, tive aí com o Sr. João cerca 
de dois anos. Passei para a pintura, tive tam-
bém um professor de pintura. Depois cresci, 
deram-me trabalho para eu fazer e eu tinha que 
trabalhar para ganhar dinheiro.

MaiorIDADE Mas é já uma tradição que vem 
de antepassados desempenhar funções na Vista 
Alegre. Ao que sei já o seu bisavô era trabalha-
dor da Vista Alegre.
JOÃO ALMEIDA O meu bisavô, João José de 
Almeida, foi dos primeiros. Ele refugiou-se na 
Vista Alegre em consequência das lutas entre 

Eu já sabia, aquilo 
foi um espectáculo 
com grande salva de 
palmas, estava o teatro 
cheio. A partir daí 
nunca mais me deixei 
de teatro.”



MaiorIDADE O que é que significa para si re-
presentar? O que é para si representar?
JOÃO ALMEIDA Representar, em primeiro lugar, 
era um passatempo que tínhamos nessa altura, 
e depois era o convívio e eu aprendi muito com 
o teatro. Escrevi muita coisa sobre o teatro, e 
depois, mais tarde, reformei-me da fábrica mas 
continuei... Os rapazes foram ao teatro dizer que 
eu devia continuar e eu disse que não, que para 
mim a Vista Alegre tinha acabado. Mas eles, 
coitados, estavam sempre a teimar. E então lá 
vou para o teatro, mas com estatutos próprios, e 
foi a partir daí que nós tivemos poder e que nos 
entregaram o teatro. 

MaiorIDADE Foi um momento marcante esse!
JOÃO ALMEIDA Foi. Nós tínhamos peças que 
vinham de Lisboa escolhidas lá na sede. Mas o 
que estava riscado não interessava, porque eles 
eram homens de poder. Então, nós só podía-
mos representar as peças que não estivessem 
riscadas. 

MaiorIDADE A representar uma previamente 
escolhida.
JOÃO ALMEIDA Previamente escolhida. A par-
tir dali, do momento em que tivemos estatutos 
próprios, passámos a poder representar tudo o 
que queríamos e eu era o ensaiador, era o en-
cenador, intérprete, ponto, autor de peças e de 
cenários...

MaiorIDADE Era o Homem dos sete instru-
mentos no teatro.
JOÃO ALMEIDA Era. Tinha vários cargos. Uma 
vez, veio um senhor de Lisboa, que era do Par-
que Mayer, o Erico Braga, que me quis levar 
para lá! 
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MaiorIDADE Quiseram então levá-lo terminan-
temente para um grande palco do teatro portu-
guês, o Parque Mayer?
JOÃO ALMEIDA Tive um convite para lá ir, fazer 
provas, porque eles tinham informações que eu 
era um bom actor.

MaiorIDADE E então essa carreira não foi por 
diante?
JOÃO ALMEIDA Não, porque era casado e a mi-
nha mulher não quis.

MaiorIDADE Desse casamento quantos filhos 
resultaram? 
JOÃO ALMEIDA Dois. 

MaiorIDADE Como é que relembra o seu per-
curso profissional de 54 anos?
JOÃO ALMEIDA Olhe, relembro através dos 
livros que tenho em casa. De vez em quando 
passo uma vista de olhos nos papéis que tenho 
por lá, já sou um bocado esquecido.

MaiorIDADE Sente saudades do tempo em que 
exercia a sua actividade profissional?
JOÃO ALMEIDA Sim, custou ao princípio! Ao 
princípio, custou um bocado. Mas depois dedi-
quei-me a estes livros, a escrever. E, de vez em 
quando, na fábrica precisavam de mim e cha-
mavam-me para resolver os problemas deles. 

Uma vez, veio um 
senhor de Lisboa, que 
era do Parque Mayer, 
o Erico Braga, que me 
quis levar para lá!”
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MaiorIDADE Manteve ainda algum tipo de li-
gações à actividade?
JOÃO ALMEIDA Sim, mantive, muito tempo. 
Mas depois desisti.

MaiorIDADE Evidentemente. Outros valores se 
levantavam. A par da vida profissional sempre 
foi um Homem dedicado às artes como já per-
cebemos. Era difícil conciliar a actividade profis-
sional e essa vida das artes? 
JOÃO ALMEIDA Olhe, eu fazia tudo! Porque es-
tava casado, em casa própria comecei a pintar e 
a fazer desenho. Andei na escola industrial em 
Aveiro, cinco anos, aprendi muita coisa e pinta-
va em casa quadros a óleo que oferecia ou ven-
dia. Convinha-me mais vender porque era tudo 
muito caro e tinha encomendas por todo o lado. 

MaiorIDADE Mas conseguia conciliar essas 
actividades?
JOÃO ALMEIDA Conseguia. Era uma questão 
de organização.

MaiorIDADE O Sr. João, apesar de ter a ida-
de de 90 anos, continua a parecer uma pessoa 
muito dinâmica. O que é que faz agora para 
ocupar os seus tempos livres?
JOÃO ALMEIDA O que é que eu faço agora? 
Olhe, escrevo e leio muito. 

MaiorIDADE É uma pessoa, portanto, que gos-
ta de estar a par da actualidade?
JOÃO ALMEIDA Sim, e também escrevi para o 
Jornal.

MaiorIDADE Que género literário gostava mais 
de escrever ?
JOÃO ALMEIDA A Poesia.

MaiorIDADE E então porquê? O que é que a 
Poesia lhe transmite?
JOÃO ALMEIDA Amor.

MaiorIDADE É um homem romântico?
JOÃO ALMEIDA Muito! (risos)

MaiorIDADE Sr. João, que conselhos é que 
gostaria de deixar às gerações mais novas da 
nossa sociedade ?
JOÃO ALMEIDA Que trabalhassem. Porque hoje 
as pessoas querem um lugar, mas não traba-
lham e, acima de tudo, que façam um mundo 
melhor.

MaiorIDADE É esse o conselho que dá aos 
seus filhos, que deixem um mundo melhor?
JOÃO ALMEIDA Sim, sem dúvida!

MaiorIDADE Gosta de conviver com as gera-
ções mais novas, nomeadamente a dos seus 
netos? Gosta desses convívios e intercâmbios ?
JOÃO ALMEIDA Sim, adoro! Gosto muito de es-
tar com eles. Tenho até saudades de quando 
eram mais pequenos.

MaiorIDADE E eles gostam de ouvir toda a sua 
sabedoria, nomeadamente no que diz respeito 
às histórias da Vista Alegre?
JOÃO ALMEIDA Conto-lhes tantas vezes essas 
histórias!

MaiorIDADE Mas é sempre bom recapitular! 
Sr. João, agradeço-lhe muito a sua disponibili-
dade e até qualquer dia!

E então porquê? 
O que é que 
a Poesia lhe 
transmite?

Amor.”



Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças orais 
mais comuns são as cáries dentárias e as Periodontites. Cerca de 
60% a 90% das crianças em idade escolar no mundo inteiro têm 
cáries. A doença periodontal é encontrada em 5% a 20% nos 
adultos, taxa que varia entre as regiões geográficas.

As cáries dentárias são uma das doenças mais frequentes no 
mundo, sendo fundamental o seu tratamento o quanto antes. O 
dente não se regenera como a pele. Há que evitar que as cáries 
dentárias destruam o dente ou que deixem cicatrizes que ficam 
para o resto da vida. A ausência de dor não é garantia de dentes 
saudáveis. Assim, é importante prevenir e consultar um médico 
dentista ou higienista oral de seis em seis meses.

As Periodontites são muito frequentes nos adultos e podem le-
var a perda dentária. Por vezes, devido à perda de dentes, muitos 
indivíduos utilizam próteses dentárias. Nesses casos, os cuidados 
de limpeza da(s) prótese(s) são essenciais. Estas devem ser es-
covadas diariamente com uma escova específica e desinfectadas 
com soluções próprias existentes no mercado. Além disso deve 
retirar a prótese removível 6 a 8 horas durante a noite e sempre 
que a colocar deve fazer uma massagem ou escovagem da gengi-
va/palato, uma vez por dia, para evitar estomatites protéticas.

Em suma, os principais cuidados para ter uma boa higiene 
oral são:

:>: Escovar os dentes e as próteses dentárias três vezes por 
dia (depois do pequeno almoço, depois do almoço e obrigatoria-
mente, antes de se deitar), pelo menos durante três minutos. 

:>: Utilizar uma escova de dentes com filamentos de textura 
macia ou média. Trocar de escova a cada três meses ou sempre 
que os filamentos estiverem gastos. 

:>: Escolher um dentífrico com flúor.
:>: Utilizar o fio ou fita dentária todos os dias de preferência 

à noite, antes da escovagem, de acordo com as técnicas adequa-
das. Pode também utilizar o escovilhão interdentário (ideal para 
quem tem dentes espaçados), diariamente. É a única forma de 
remover a acumulação de restos alimentares e placa bacteriana 
dos espaços interdentários. 

:>: Fazer uma alimentação saudável e equilibrada, evitar ali-
mentos cariogénicos (refrigerantes, bolos, chocolates...) e limitar 
o consumo de certas substâncias que podem danificar ou amare-
lecer o esmalte dentário, (tabaco, vinho...).

Visitar o médico dentista ou higienista oral de 6 em 6 meses.

PARA MANTER UM SORRISO SADIO 
HÁ QUE SEGUIR TODOS ESTES CUIDADOS, 
POIS ESTES PODEM GARANTIR-LHE 
DENTES E GENGIVAS SAUDÁVEIS 
DURANTE UMA VIDA INTEIRA. 

BOCA SAUDÁVEL, SORRISO IMPECÁVEL.

Para conseguir um sorriso 
saudável deve adquirir 
correctos hábitos de 
higiene oral, lavando os 
dentes após cada refeição, 
completando com a 
utilização diária do fio 
dentário e do elixir. Se 
cuidar bem da boca estará 
a manter a estética dentária 
atractiva, prolongar a vida 
dos dentes e a prevenir as 
doenças orais.
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coMas envelhecer não é o único factor responsável pelas que-
das. A insuficiência cardíaca e a diabetes também afectam o 
equilíbrio. Alguns medicamentos provocam tonturas, assim como 
os problemas oculares, o consumo de álcool ou, inclusivamente, 
uma má alimentação. Qualquer um destes factores aumenta a 
probabilidade de ocorrência de quedas, por isso é de vital impor-
tância o cuidado pessoal que temos com o nosso corpo e com a 
nossa saúde. 

A maior parte das quedas ocorre em casa, pelo que devemos 
ter em conta, também, a necessidade de modificar algumas coi-
sas no interior, de maneira a reduzir os riscos de queda e tornan-
do a nossa casa mais segura.

Algumas actividades e conselhos de segurança para evitar as 
quedas: 

:>: Faça exercício físico com regularidade para manter os 
seus ossos e músculos fortes; 

:>: Mantenha uma alimentação saudável (faça ao longo do 
dia 5 a 6 refeições e beba 6 a 8 copos de água por dia);

:>: Utilize sapatos à sua medida, de solas firmes e antiderra-
pantes. Evite os chinelos;

:>: Tenha uma boa iluminação dentro de casa, principal-
mente nas escadas. Utilize uma luz de presença durante a noite, 
se necessário;

:>: Mantenha livres de objectos e outros obstáculos as es-
cadas e sítios por onde caminha, incluindo fios eléctricos e de 
telefone; 

:>: Deve evitar as alcatifas soltas e os tapetes devem ter tiras 
adesivas de fixação ao chão; 

:>: Vigie a saúde periodicamente com a sua equipa de saúde.

SEM QUEDAS TERÁ MELHOR
QUALIDADE DE VIDA!

Cair é algo muito sério em 
qualquer idade mas, nas 
pessoas de idade mais 
avançada, é ainda mais 
sério e pode resultar em 
fracturas com alguma 
gravidade.

ACES BAIXO VOUGA II
Unidade de Saúde Pública

Centro de Saúde de Ílhavo

Quedas: como diminuir o risco
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Assim, e dentro deste raciocínio, a grande linha condutora 
para a interlocução que se pretende realizar, terá como base três 
temas centrais: a Família, o 3.º Sector e a Empregabilidade. A 
centralidade dada ao papel da família resulta da ideia comum-
mente aceite de que esta constitui a célula base da Sociedade e 
que, nas sociedades contemporâneas, são múltiplos os desafios 
com que os diversos tipos de família têm que se deparar.

O 3.º Sector, conceito híbrido, é a denominação dada a or-
ganizações de iniciativa privada que visam a produção de bens 
e serviços públicos, fazendo referência ao Estado e ao Mercado 
(o 1.º e o 2.º Sector, respectivamente). Dessa forma, o 3.º Sector 
corresponde “um conjunto de organizações e iniciativas privadas 
que visam a produção de bens e serviços públicos.”

Logo, as associações do 3.º Sector agem em prol de benefí-
cios colectivos, mas a partir de indivíduos que acreditam que são 
necessárias mudanças, e que podem tomar a iniciativa para que 
mudanças sociais aconteçam, mesmo não fazendo parte do Es-
tado, ou visando lucro como as organizações privadas. Falamos, 
por exemplo, das Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS’s), que procuram o desenvolvimento local.

O 3.º Sector assume uma importância cada vez maior, nome-
adamente aos seguintes níveis:

Do ponto de vista económico - O 3.º Sector é, desde logo, 
um contribuinte considerável para o rendimento e despesas na-
cionais, uma vez que produz bens e serviços em muitas áreas da 
actividade económica, abrangendo novos produtos e, por conse-
guinte, novos mercados.

No emprego e na luta contra o desemprego – é um empre-
gador significativo: em Portugal são cerca de 230.000 as pessoas 
equivalentes a trabalhadores a tempo inteiro, das quais 70% são 
trabalhadores remunerados e cerca de 30% voluntários. Tal signi-
fica que as organizações da sociedade civil representam 4,2% da 
população economicamente activa. E, ainda, algumas destas orga-
nizações dedicam-se à formação e à inserção sócio-profissional.

Na luta contra a exclusão social – atendendo ao apoio pres-
tado aos públicos mais desfavorecidos.

No desenvolvimento local – cria respostas às situações, pú-
blicos e regiões mais deficitárias, levando à criação de emprego e 
estímulo à participação.

Na continuidade desta linha de pensamento, referir-nos-emos 
à realidade do Município de Ílhavo, onde poderemos, igualmente, 
falar da existência de um 3.º Sector, dotado de uma cada vez 
maior vitalidade, e no qual a Câmara Municipal de Ílhavo tem 
investido fortemente.

Neste campo, e tendo em observância as entidades correlacio-
nadas com o desenvolvimento social, nomeadamente as IPSS’s e a 
Misericórdia, congregadas no novo modelo de Atendimento Social 
Integrado, têm vindo a reforçar a importância deste 3.º Sector.

No ano em que se assinala o Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social, e à semelhança do sucedido nos 
anos transactos, gostaríamos de deixar aqui uma palavra de enal-
tecimento às Instituições que no nosso Município, ao longo deste 
ano, desenvolveram obras materiais que irão melhorar as taxas de 
cobertura de diversas Respostas Sociais, e permitir-nos caminhar 
para patamares de maior qualidade de vida e coesão social.

Instituições 
Sociais de 
Solidariedade 
Social do 
Município:  
mais obra

As transformações verifi-
cadas na sociedade, especial-
mente de índole demográfica 
e familiar, como o progressivo 
envelhecimento da população, 
a diversidade interna desse en-
velhecimento e o aumento da 
esperança média de vida, os 
indicadores referentes à exclu-
são, as mudanças na estrutura 
e nos modelos de família e a 
extensão crescente dos direitos 
de cidadania, tornam impera-
tiva a concepção de novas for-
mas de intervenção e o ajusta-
mento das respostas sociais já 
existentes, de modo a que pri-
vilegiem a flexibilidade neces-
sária para atender à mutação 
constante e à crescente com-
plexidade da realidade social.

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo
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:>: Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, da Associação 
de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo. 

O Centro Comunitário foi inaugurado no passado dia 8 de 
Agosto, numa cerimónia que contou com a presença de muitos 
populares, que não quiseram deixar de se associar à inauguração 
de um equipamento que virá contribuir para o aumento das taxas 
de cobertura de Lar de Idosos, o qual contemplará 26 utentes, 
Centro de Dia (dedicado a 25 utentes) e Apoio Domiciliário, com 
capacidade para 25 utentes.

:>: Hospital de Cuidados Continuados, da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ílhavo. 

O Hospital, constituído por três pisos, conta com 55 camas, 
gabinetes médicos e de enfermagem, salas de estar e de convívio, 
cozinha, refeitório, para além de outras estruturas, de uma área 
considerável para Medicina Física e Reabilitação composta por 
Gabinete Médico, Gabinete Técnico de Diagnóstico e Terapêutico, 
Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Psicoterapia, Hidroterapia, 
Mecanoterapia, Electroterapia e Cinesioterapia.

O Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo encontra-se já em fase final de obra, devendo 
entrar em funcionamento muito em breve. 

Integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o Hos-
pital dará ênfase a uma visão humanista e integral dos cuidados 
que deve ter em conta a totalidade da pessoa em situação de 
dependência.

:>: Cantina Social, da Fundação Prior Sardo. 
Esta é uma obra ainda em execução, sendo que o equipamen-

to irá funcionar em instalações da própria Fundação Prior Sardo, 
sendo realizada ao abrigo da Medida de Apoio à Segurança dos 
Equipamentos Sociais (MASES).

A Cantina Social é uma resposta destinada ao fornecimento de 
refeições, em especial a indivíduos/famílias economicamente des-
favorecidos, podendo integrar outras actividades nomeadamente 
tratamento de roupa.

:>: Creche, do Centro Social e Paroquial Padre José Kentnich. 
A estrutura, com capacidade para um total de 33 crianças, 

entrou em funcionamento no passado dia 1 de Setembro, vindo 
a ajudar a colmatar as carências sentidas na resposta social de 
Creche. 

:>: Construção do novo Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Do-
miciliário do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Nazaré. 
O equipamento, cuja obra ainda não se encontra em execução, 
terá capacidade para 60 utentes em Lar, 30 utentes em Centro de 
Dia e 60 em Apoio Domiciliário.

:>: Construção do novo Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário da Associação Aquém Renasce. 

O equipamento, cuja obra ainda não se encontra em execu-
ção, prevê estas três respostas sociais, com capacidade prevista 
de 40 vagas na resposta social de Lar de Idosos, 55 para Centro 
de Dia e 10 para Apoio Domiciliário.

A todas as restantes Instituições, que desenvolvem a sua ac-
tuação ao nível do nosso Município, não poderemos deixar de 
endereçar uma mensagem de encorajamento para que continuem 
a desenvolver com qualidade os seus intentos, pois a rede de ser-
viços e equipamentos sociais é um pilar fundamental na vida dos 
cidadãos e das famílias.

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Cantina Social Fundação Prior Sardo

Creche Centro Social Padre Kentnich



A intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI) terminou no dia 
7 de Julho de 2010  uma importante fase do seu desenvolvimento: a entrega das candidaturas ao 
Programa Operacional da Região Centro dos treze projectos que a integram. 

Agora é tempo de aguardar a sua aprovação para fixação definitiva dos valores a comparticipar 
em cada um, sabendo que, por força do acordo assinado entre a ANMP e o Governo a 9 de Março de 
2010, vamos receber uma comparticipação financeira do QREN cerca de 60% mais elevada do que 
o valor inicialmente previsto. Enquanto não é feita a aprovação das candidaturas, seguimos determi-
nados e seguros na sua execução.

Acompanharemos, como sempre fazemos, a Comissão Directiva PORCentro a fazer esse impor-
tante trabalho. Nesta informação apresentamos os valores de investimento de cada projecto e de 
comparticipação prevista para cada um, neste novo enquadramento financeiro.

Depois da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) ter apresentado no 18.º aniversário da elevação 
de Ílhavo a Cidade o programa geral de qualificação e regeneração urbana da cidade de Ílhavo (em 
2008), apresentámos publicamente a intervenção RUCHI e os seus treze projectos a 13 de Julho de 
2009 em sessão pública no CCI (depois da aprovação pelo PORCentro/QREN do nosso programa no 
dia 23 de Junho de 2009), e este ano, assinalando os 20 anos da nossa Cidade-Sede do Município, 
apresentamos publicamente o ponto de situação de cada projecto, com a satisfação de estarmos já 
em franca execução.    

Com esta publicação partilhamos o ponto de situação dos treze projectos que integram a RUCHI. 
Dos projectos materiais, aqueles que estão em obra (projectos 2, 5 e 13) e os que estão em fase final 
de projecto de execução (projectos 1, 3, 4, 6 e 7). Dos projectos imateriais, aqueles que estão em exe-
cução (projectos 9 e 12) e os que vão iniciar execução nos próximos meses (projectos 8, 10 e 11). 

A RUCHI é uma importante Parceria Institucional liderada pela Câmara Municipal de Ílhavo, e 
partilhada pela Universidade de Aveiro, a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, o Illiabum Clube, a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, o Banco Popular e a Associação Ílhavo 
Comércio Vivo (CMI+Associação Comercial de Aveiro).

Seguimos determinados nesta caminhada, convidando os Cidadãos a participar activamente neste 
processo, partilhando perspectivas, tirando dúvidas, vivendo cada um dos projectos que estamos a 
executar.
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Regeneração Urbana
Centro Histórico
ÍLHAVO

Qualificação Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade

Qualificação Urbana da Antiga EN 109

Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril

Centro de Investigação e Empreendedorismo

Espaço envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados

Reconversão Urbana da área ocupada 
pelo actual Quartel de Bombeiros

Reabilitação do Edifício-Sede do Illiabum Clube

Hospital de Cuidados Continuados (SCMI)
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» obras em execução

Qualificação da Antiga EN 109
A intervenção da requalificação urbana da EN 

109 segue a bom ritmo de execução, com a refor-
mulação das infra-estruturas de saneamento básico 
e rede de águas, contribuindo para a criação de 
condições de segurança e de conforto da circulação 
pedonal, estando actualmente o troço Norte da EN 
109, que se desenvolve entre o Centro de Ílhavo e 
Verdemilho, a ser alvo de intervenção.

A obra no Troço entre a Ermida e a Variante da 
Vista Alegre está praticamente concluída (falta ape-
nas a última camada de asfalto), sendo, já possível 
fazer a ligação entre Ílhavo e Vagos, utilizando a 
Variante da Vista Alegre e a EN 109 entre a Ermida 
e aquela Variante.

Espaço envolvente ao 
Hospital de Cuidados Continuados
A Câmara Municipal de Ílhavo adjudicou recen-

temente a obra do Espaço envolvente ao Hospital 
de Cuidados Continuados da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo. Com um prazo de execução de 
60 dias, esta intervenção vai garantir as condições 
necessárias de acesso ao Hospital quer de viaturas, 
quer de pessoas, bem como o seu bom enquadra-
mento na restante área urbana da Cidade de Ílhavo, 
contemplando ainda a criação de um novo arrua-
mento de acesso à EB1 n.º 1 de Ílhavo. 

Tendo em conta essas necessidades de aces-
so, o Executivo Municipal deliberou igualmente, 
na Reunião de Câmara de 19 de Maio, a permuta 
de sete parcelas de terreno para a construção das 
respectivas infra-estruturas, com base no “Estudo 
Urbanístico da Envolvente ao Hospital de Ílhavo”. 
Esta solução vai permitir ao novo Hospital deixar de 
utilizar a EN 109 como porta principal de acesso, 
passando a ter frente para a zona poente, onde será 
possível a circulação automóvel, assim como o seu 
estacionamento.

Hospital de Cuidados Continuados (SCMI)
Já em fase final de execução, após ano e meio 

de obra de reabilitação de um edifício abandonado 
e degradado do núcleo urbano antigo da Cidade de 
Ílhavo, está agora a decorrer o processo de aquisi-
ção e aplicação do material hospitalar e mobiliário, 
bem como a construção das novas acessibilidades, 
estas últimas da responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, reunindo assim todas as condi-
ções para o Hospital de Cuidados Continuados da 
SCMI abrir portas num dos próximos meses.

» projectos aprovados
Qualificação Urbana e Ambiental 
do “Casco Antigo” da Cidade

Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril

Centro de Investigação e Empreendedorismo

Reconversão Urbana da área ocupada 
pelo actual Quartel de Bombeiros

Reabilitação do Edifício-Sede do Illiabum Clube

» projectos imateriais
Dinamização Cultural

Investigação do Património Expressivo

Plano Municipal para a Igualdade de Género

Dinamização da Actividade Comercial 
e do Mercado da Habitação

Um Centro Histórico Peculiar 
da Comunidade à Cultura e aos Desafios 
da Contemporaneidade
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EM CASA: 
- Deixar as janelas e as portas fechadas sempre que sair;
- Não deixar entrar pessoas suspeitas ou desconhecidas, sem 

ter a certeza de quem são;
- Ter sempre à mão os números de telefone para poder comu-

nicar com alguém (familiares, amigos e polícia);
- Quando se ausentar de sua casa, por vários dias, informe a 

GNR da sua zona;
- Não deixar nada escrito na porta, janela ou caixa de correio, 

que possa indicar a sua ausência;
- Não deixar acumular correspondência na caixa do correio e 

colocar na mesma uma fechadura.

NA RUA:
- Transportar consigo apenas o dinheiro necessário;
- Evitar o uso de objectos de valor, de carteiras na mão ou no 

bolso de forma visível;
- Evitar circular sozinho/a na rua, principalmente de noite;
- Evitar passar por locais ermos e/ou pouco iluminados, cor-

tar caminho por beco, vielas, ruas desconhecidas e construções, 
etc;

- Evitar dar informações sobre a sua vida a pessoas estranhas; 
- Circular sempre pelo lado interior dos passeios;
- A sua mala e sacos devem ser sempre transportados pelo 

lado oposto da faixa de rodagem;
- Nos transportes públicos, manter a carteira e outros bens 

junto de si;
- Desconfiar de encontrões, empurrões ou cotoveladas;
- Evitar ficar sozinho/a nas paragens de autocarros isoladas;
- Não pedir orientações a estranhos, mas sim procurar Postos 

da GNR, Esquadras de Polícia ou estabelecimentos comerciais. 

Os conselhos mencionados anteriormente têm como objectivo 
alertar e sensibilizar a população idosa sobre a questão de segu-
rança e dos perigos decorrentes da sua idade ou que pela sua 
idade os tornam mais vulneráveis, esperando ter esclarecido so-
bre procedimentos a adoptar para que não seja mais uma vítima 
nas mãos de uns burlões.

DESTA FORMA A SEGURANÇA COMEÇA 
EM CADA UM DE NÓS!

A população mais idosa é 
vista com um alvo fácil para o 
crime e está mais propensa a 
ser vítima de crimes, como as 
burlas e os roubos. No entanto, 
mesmo contando com a ajuda 
das forças policiais, existem 
alguns conselhos que podere-
mos pôr em prática, para não 
se ser considerado/a o alvo fá-
cil por parte de determinadas 
pessoas.

Eis alguns exemplos:
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Alguns dos exemplos de actividade moderada são as caminha-
das a passo moderado ou acelerado, descer escadas, andar de 
bicicleta sem grandes inclinações, pedalar numa bicicleta estática 
a um ritmo moderado, dançar, brincar activamente com crian-
ças, natação, Marcha, ténis, golfe, ténis de mesa, equipamento 
de ginásio, exercício “stairmaster”, T’ai Chi, exercícios sentados, 
exercícios deitados e levantamento de pesos.

Existem actualmente estudos que comprovam que as pessoas 
com uma vida activa podem obter um conjunto de benefícios para 
a saúde:

- Reduzir o risco de morte prematura;
- Reduzir o risco de enfarte ou trombose;
- Reduzir o risco de doença cardíaca, cancro do cólon e dia-

betes tipo II;
- Ajudar a prevenir/reduzir a hipertensão;
- Ajudar a controlar o peso e baixar o risco de obesidade;
- Ajudar a prevenir/reduzir a osteoporose, reduzir o risco de 

fractura do colo do fémur nas mulheres;
- Reduzir o risco de desenvolver dor na região inferior das cos-

tas e diminuir as dores nas situações de dor crónica nas costas e 
joelhos;

- Ajudar a manter os ossos saudáveis, músculos e articulações 
e ajudar as pessoas que sofrem de situações crónicas e debilitan-
tes a melhorarem a sua resistência.

Também ao nível psicológico e social são inúmeras as vanta-
gens de fazer actividade física com regularidade. 

Como benefícios psicológicos a actividade física pode favore-
cer o relaxamento do idoso, reduzir ou evitar o estado de depres-
são, melhora a função cognitiva, promove um bem-estar geral, 
beneficia a saúde mental, melhora a ansiedade e o stress, melho-
ra o estado de humor e auxilia ao nível do controlo motor. Estas 
melhorias, consequentemente, levam a um estado de confiança e 
satisfação pela vida, proporcionando, assim, novas aprendizagens 
e melhoria na auto-imagem e na auto-estima.

Através da actividade física, o idoso pode ainda conseguir 
promover a sua integração social e cultural, aumentar a sua 
participação na comunidade, criar novas amizades, estimular o 
desempenho de novos papéis sociais, melhorando deste modo 
a sua qualidade de vida, tornando-se um indivíduo o mais inde-
pendente possível.

Ao escolher uma Actividade Física, deve privilegiar os progra-
mas que sejam do seu interesse, e para a qual possa facilmente 
arranjar tempo. Essa actividade deve exercitar todos os músculos 
e transmitir-lhe uma sensação de sucesso e de vigor e força redo-
brada, bem como, ser adequada à sua actividade física. 

É particularmente importante que os idosos tomem algumas 
precauções, nomeadamente não fazer exercício físico imediata-
mente a seguir às refeições, não fazer exercício se estiver com 
febre, abrandar os exercícios se sentir dores ou cãibras. Se estiver 
sem fôlego, respire fundo várias vezes e prossiga devagar. Pare se 
tiver tonturas ou náuseas.

ACEITE ESTE NOSSO REPTO E PRATIQUE ACTIVIDADE FÍSICA!

A Actividade 
Física na 
Maioridade

Conscientes do impacto da Actividade Física no processo de 
envelhecimento, com incidência sobre a qualidade e expectativa 
de vida, melhoria das funções orgânicas, garantia de maior 
independência pessoal, a Câmara Municipal de Ílhavo, lançou 
o projecto “Movimento Maior” para os munícipes que já 
alcançaram a Maior Idade.

A Actividade Física é defini-
da como “qualquer movimento 
associado à contracção mus-
cular que faz aumentar o dis-
pêndio de energia acima dos 
níveis de repouso”.

A actividade física, a saúde 
e a qualidade de vida estão es-
treitamente relacionadas entre 
si. O corpo humano foi con-
cebido para se movimentar e, 
como tal, necessita de activida-
de física regular com vista ao 
seu funcionamento pleno e de 
forma a evitar doenças.

Segundo orientações da Or-
ganização Mundial de Saúde 
a população deve praticar, no 
mínimo, 30 minutos de activi-
dade física diariamente; de in-
tensidade moderada durante 5 
dias por semana, ou, pelo me-
nos, 20 minutos de actividade 
física de intensidade vigorosa 3 
dias por semana.
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é por excelência um desígnio e uma oportunidade que o Municí-
pio de Ílhavo tem na procura de qualidade no serviço prestado.

Há que reconhecer o papel que as Tecnologias de Informa-
tização e Comunicação (TIC’s) têm quanto à diminuição do seu 
isolamento e solidão, assim como quanto ao aumento das possi-
bilidades de se manterem em contacto com as famílias e amigos, 
podendo assim alargar as suas redes sociais. A capacitação do 
utilizador da maioridade para aceder às TIC’s torna-se actualmen-
te uma questão prioritária.

A Inclusão Digital traz benefícios biopsicossociais para a po-
pulação na Maioridade. A sua falta de acesso ou de compreensão 
tecnológica poderá interferir de forma significativa na integração e 
na participação dos processos individuais e de grupo.

A utilização de objectos informatizados como o computador, 
além de potenciar a concentração e estimular a memória, ajuda a 
prevenir o declínio cognitivo senil, o denominado envelhecimento 
cerebral.

Torna-se necessário que se verifique uma adequação estrutural 
e metodológica dos cursos de informática, tendo em consideração 
os diversos factores tais como o respeito pelo ritmo do destinatá-
rio, as questões da luminosidade, a simplicidade das actividades, 
a utilização de caracteres num tamanho ampliado e a redução do 
número de alunos por sala de aula para a possibilidade de prestar 
uma melhor assistência.

É perceptível a dificuldade das pessoas de maioridade rela-
tivamente à inclusão digital, devido a factores relacionados com 
a visão, a motricidade e o défice de aprendizagem, neste tipo de 
aquisição que se apresenta de uma forma gradual e contínua. 

De salientar que a aquisição de conhecimentos informáticos, 
torna-se para além de uma forma de descontracção e activação 
mental, um meio de sentir-se parte integrante da sociedade actu-
al. Verifica-se uma melhoria significativa no convívio social, fami-
liar e nas actividades dos indivíduos envolvidos. 

Saberemos sempre que a tecnologia nunca substituirá o ho-
mem na sua capacidade de construir relações, mas temos apren-
dido e visto que pode ser facilitador e complementar a esse pro-
pósito, pelo que nada melhor que dirigir-se a um dos Fóruns da 
Juventude do Município de Ílhavo e proceder à sua inscrição num 
dos diversos cursos informáticos disponíveis.

A informatização 
da Maioridade

O ser capaz e a valorização 
do conhecimento adquirido, 
contribui para um acréscimo 
na qualidade de vida do 
Sénior.

O uso das Tecnologias tem-
se tornado cada vez mais fre-
quente no nosso quotidiano, 
sendo imprescindível e essen-
cial que o indivíduo possua 
um conhecimento funcional 
e operacional da linguagem 
informática. A pessoa sénior 
expressa alguma dificuldade 
na compreensão clara dessa 
linguagem, mas tem demons-
trado um gradual interesse em 
adquirir conhecimentos tecno-
lógicos com o intuito de intera-
gir nesse novo campo e desfru-
tar das suas vantagens. Diante 
da Informatização, os maiores 
têm revelado as suas dificulda-
des de compreender essa nova 
linguagem, até mesmo em 
questões mais simples como o 
manuseamento de uma caixa 
multibanco ou do telemóvel.

 A aposta contínua na ino-
vação e no desenvolvimento 
científico e tecnológico na pre-
sente sociedade da informação 
e do conhecimento, ao serviço 
das pessoas mais vulneráveis, 

Cursos de Informática
Windows/Word
Internet/e-mail
Excel

: : Segunda e Quarta-feira
10h00~12h00
18h00~19h30
: : Terça e Quinta-feira
10h00~12h00
16h00~18h00

inscrições sempre abertas
Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo

espaçointernet



O sistema de acesso ao direito e aos tribunais 
que vigora no nosso país, é o que se encontra 
regulado no Decreto-Lei n.º 34/2004, de 29 
de Julho, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto e destina-
se a assegurar que a ninguém seja dificultado 
ou impedido, em razão da sua condição social 
ou cultural, ou por insuficiência de meios 
económicos, o conhecimento, o exercício ou a 
defesa dos seus direitos.

Constituindo uma responsabilidade do Estado, 
o acesso ao direito e aos tribunais compreende 
duas modalidades:

Quem pode beneficiar de protecção jurídica?
Os cidadãos nacionais e da União Europeia, os estrangeiros e os apátridas com título de residência 

válido num Estado-Membro da União Europeia, que demonstrem estar em situação de insuficiência 
económica. As pessoas colectivas sem fins lucrativos, têm também direito à protecção jurídica, embo-
ra apenas na modalidade de apoio judiciário. 

Em que consiste a consulta jurídica?
Podendo ser prestada nos chamados gabinetes de consulta jurídica, ou nos escritórios dos advogados 

que adiram ao sistema de acesso ao direito, aos quais os cidadãos podem recorrer gratuitamente. A con-
sulta jurídica consiste no esclarecimento técnico sobre o direito aplicável a questões ou casos concretos 
nos quais avultem interesses pessoais legítimos ou direitos próprios lesados ou ameaçados de lesão.

Em que processos pode ser requerido o apoio judiciário?
O regime do apoio judiciário aplica-se em todos os tribunais, qualquer que seja a forma de proces-

so (acção civil, criminal, do foro laboral, etc), nos julgados de paz e noutras estruturas de resolução 
alternativa de litígios. Aplica-se também, embora com as necessárias adaptações, nos processos de 
contra-ordenação, sendo também aplicável, em termos a definir por lei, nos processos que corram nas 
conservatórias, como por exemplo nos processos de divórcio por mútuo consentimento.

Quais as modalidades do apoio judiciário?
1) Dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo; 2) Pagamento faseado de 

taxa de justiça e demais encargos com o processo; 3) Nomeação e pagamento da compensação de 
patrono (advogado); 4) Nomeação e pagamento faseado da compensação de patrono (advogado); 5) 
Pagamento da compensação de defensor oficioso (advogado); 6) Pagamento faseado da compensa-
ção de defensor oficioso (advogado); 7) Atribuição de agente de execução.

Como requerer o apoio judiciário?
O pedido deverá ser efectuado através de requerimento próprio fornecido gratuitamente pela Se-

gurança Social, podendo ser obtido em qualquer balcão de atendimento daqueles serviços, ou por 
via electrónica, através do site da Segurança Social. O requerimento de concessão de apoio judiciário 
deverá ser instruído com documentos do requerente e das pessoas que com ele vivam em economia 
comum, que permitam aos serviços de Segurança Social avaliar se o requerente se encontra em situ-
ação de insuficiência económica.

A decisão final sobre o pedido de apoio judiciário é comunicada ao requerente pelo Serviço de 
Segurança Social que o apreciou, através de notificação escrita.

O Sistema de Acesso     
ao Direito e aos Tribunais
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Consultório Jurídico

1) a informação jurídica, com vista a tornar 
conhecido o direito e o ordenamento legal, pro-
porcionando um melhor exercício dos direitos e o 
cumprimento dos deveres legalmente estabeleci-
dos, designadamente através da criação gradual 
de serviços de acolhimento nos tribunais e servi-
ços judiciários; 

2) a protecção jurídica, revestindo as moda-
lidades de consulta jurídica e de apoio judiciário, 
é concedida para questões ou causas judiciais 
concretas ou susceptíveis de concretização em 
que o utente tenha um interesse próprio e que 
versem sobre direitos directamente lesados ou 
ameaçados de lesão.
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nidade e diversidade dos serviços prestados, nomeadamente ao 
nível de espectáculos de Música, Teatro, Dança e Exposições, 
privilegiando as correntes artísticas do movimento associativo 
local. Na música recebemos importantes nomes nacionais, tais 
como Ana Moura (espectáculo de apresentação no novo álbum), 
os Deolinda (na segunda visita ao CCI) ou Tereza Salgueiro, com 
António Chaínho & Fernando Alvim, o primeiro espectáculo a ser 
realizado na nova sala do CCGN. Numa aposta nos novos valores 
da música portuguesa, apresentaram-se em palco bandas como 
Donna Maria, Sean Riley & The Slowriders, Anaquim, Johnway-
nes, Virgem Suta, Ricardo Azevedo e The Paperboats.

Ao nível internacional, foi um ano intenso com a presença de 
Peter Murphy (que considerou a sua passagem por Ílhavo memo-
rável), Stacey Kent, Skye ou a jovem estrela Gabriella Cilmi, que 
encheram o palco de magia e encanto.

O CCI recebeu igualmente inúmeras peças de teatro, onde a 
estrela maior foi a actriz Eunice Muñoz, que nos brindou com o 
monólogo “O Ano do Pensamento Mágico”, uma produção do Te-
atro Nacional D. Maria II, que nos trouxe igualmente a peça “Bla-
ckbird”, com a excelência da representação de Miguel Guilherme e 
Isabel Abreu. Em Julho apresentámos a nossa segunda co-produ-
ção no teatro, com a estreia de “Uma História de Dois”, uma ence-
nação de Celso Cleto, com Teresa Guilherme e Guilherme Filipe.

Destacamos também o teatro de comédia (stand up), com 
a dupla de “Os Homens da Luta”, “Vai-se Andando”, com José 
Pedro Gomes, “Nicolau”, espectáculos dos 50 anos de carreira 
de Nicolau Breyner, “Super Silva”, com Tozé Martinho e Miguel 
Dias, e “Clube de Comédia”, que contou com a participação de 
cinco humoristas de eleição – Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduar-
do Madeira, Francisco Menezes, Nilton e Óscar Branco.

Para os mais pequenos e apostando na formação e sensibili-
zação para as artes do espectáculo, acolhemos muitos projectos 
educativos desde o teatro, música, dança e exposições.

Na dança recebemos “O Flautista”, da conceituada CeDeCe 
– Companhia de Dança Contemporânea, mas o destaque maior 
esteve reservado à celebração do Dia Mundial da Dança (29 de 
Abril), com a segunda edição de “Dança em Dia Aberto”, um final 
de tarde em que o CCI contou com actuações de associações e 
entidades de dança do Município de Ílhavo, onde se incluem 
muitos dos nossos séniores. 

Ao nível das exposições destacamos a presença de grandes 
nomes da cultura portuguesa, como foram os casos de Ângelo 
de Sousa, conceituado artista plástico, e Eduardo Gageiro, o fo-
tojornalista português mais premiado. Decorre ainda a segunda 
edição da Exposição de Trabalhos de Alunos Finalistas de Esco-
las de Artes Plásticas e Design. No CCGN, a primeira acção após 
a inauguração do renovado espaço, foi a abertura da exposição 
“Gafanha da Nazaré: uma história entre a terra e o mar”, que 
pode ser visitada até 19 de Setembro.

Confira a nossa agenda e esteja sempre actualizado, para não 
perder o melhor da nossa cultura e entretenimento.

VENHA VIVER AS MELHORES EMOÇÕES NOS CENTROS 
CULTURAIS DE ÍLHAVO E DA GAFANHA DA NAZARÉ.

Centros 
Culturais  
de Ílhavo    
e da 
Gafanha   
da Nazaré

HORÁRIO
3ª a Sábado 15h00~20h00
Dias de Espectáculo 
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 11h00~18h00
Sábado e Domingo 14h00~19h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 260
Tel bilheteira 234 397 262
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural@cm-ilhavo.pt

Tel 234 397 263
Fax 234 397 263
Tel bilheteira 234 397 262

A 24 de Março de 2010, o 
Centro Cultural de Ílhavo (CCI) 
comemorou o seu segundo 
aniversário. Mais um ano em 
que o CCI se afirmou como 
uma sala de referência a nível 
nacional e uma mais-valia na 
atracção de novos públicos ao 
Município de Ílhavo, que des-
de 20 de Junho de 2010 con-
ta com mais um equipamento 
cultural, após a profunda obra 
de ampliação e requalificação 
do Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré (CCGN).

O CCGN assume-se como 
uma nova e importante capa-
cidade da Cidade da Gafanha 
da Nazaré e do Município de 
Ílhavo, voltado para a moder-
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Obra de Ampliação e Requalificação
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Cerca de mil pessoas associaram-se à Câmara Municipal de 

Ílhavo na inauguração da aguardada obra de Ampliação e Re-
qualificação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, que teve 
lugar no passado dia 20 de Junho. 

Inserido no âmbito do Programa Comemorativo do Centenário 
da Criação da Freguesia e da Paróquia da Gafanha da Nazaré, 
este importante momento marca a concretização de mais um 
grande passo na caminhada de crescimento e desenvolvimento 
do Município ao nível das suas infra-estruturas, nomeadamente 
de carácter cultural, traduzido num investimento total da Câmara 
Municipal de Ílhavo de cerca de 2,4 milhões de Euros, comparti-
cipado em 50% pelos Fundos Comunitários do QREN. 

Para além de assistir à cerimónia inaugural do edifício, o pú-
blico presente neste dia teve igualmente a oportunidade de visitar 
todas as instalações do remodelado Centro Cultural, capacitado 
agora com um Auditório completamente modernizado com 386 
lugares sentados, uma Sala de Conferências para 72 pessoas, um 
Foyer/Bar ampliado e uma Galeria de Exposições que evolui em 
dois pisos, e que confere ao espaço uma nova qualidade estética 
e funcional, assumindo-se claramente como o seu cartão de visi-
ta. A noite terminou com uma magnífico Espectáculo Multimédia 
no exterior, acompanhado por vários momentos pirotécnicos.

Centros Escolares do Município
No âmbito da aplicação da Carta Educativa de 2007, onde 

se prevê, entre outros, a Qualificação e Modernização do Parque 
Escolar do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo apresentou 
aos Fundos Comunitários do QREN/Mais Centro cinco projectos 
de construção e ampliação de Centros Escolares do Município 
(dois projectos de construção e três de ampliação).  

Estimados em cerca de dez milhões de Euros, estes novos es-
paços educativos vão dotar o nosso Município, já neste ano lecti-
vo de 2010/2011, de importantes valências para os mais novos, 
tendo sido pensados de forma a corresponder às suas necessida-
des e às do Corpo Docente e Não Docente que os acompanha, 
gerando melhores condições de trabalho e de aprendizagem.

Novos Espaços Con/vida

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Novo Centro Escolar da Sr.ª do Pranto

Novo Centro Escolar da Cale da Vila

Novo Centro Escolar da Légua

Centro Escolar da Coutada

Centro Escolar de Vale de Ílhavo

Centro Escolares do Município:

A Câmara Municipal de Ílhavo 
mantém uma forte aposta na 
criação de mais e melhores 
equipamentos e serviços 
ao dispor da população nas 
mais variadas áreas, como a 
Cultura e a Educação.
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LIVRO de Isabel Stilwell

D. Amélia : a rainha exilada que deixou o 
coração em Portugal. 
2.ª ed. Lisboa : A Esfera dos Livros , 2010

Última rainha de Portugal, D. Amélia de Orleães e Bra-
gança cedo foi marcada pela tragédia. Quando chega a 
Lisboa em 1886 para se casar com D. Carlos, é acolhida 
com vivas. Mas rapidamente tudo se desmorona: o povo 
começa a criticar os seus gestos, morre-lhe uma filha ho-
ras após o parto e descobre as traições do marido. Para 
culminar, o seu filho e herdeiro ao trono D. Luís Filipe e o 
seu pai, o rei, são assassinados em pleno Terreiro do Paço 
em 1908. Condenada ao exílio, parte de coração destro-
çado, por deixar para trás um país que amava como seu. 

DVD

Façam o favor de ser felizes: 
homenagem a Raul Solnado. 
Paço de Arcos : Acting Out , 2009.

Precursor da stand-up comedy em Portugal, Raul Sol-
nado fez rir a bandeira despregada várias gerações de 
portugueses. Este DVD reúne os melhores sketches do 
humorista e ainda alguns inéditos. De sorriso maroto e 
com um tom ingénuo, são desfiados os melhores e mais 
conhecidos trechos do humor nacional onde se imortali-
zaram algumas tiradas como “o meu filho não vai para a 
guerra encher a guerra de moscas!” ou a incontornável 
frase com que encerrava os seus espectáculos: “Façam o 
favor de ser felizes!”.

MÚSICA de Carlos Paião

Grandes êxitos
[Lisboa] : EMI Music Portugal , 2006.

Carlos Paião, homem de Ílhavo adorado por todos os por-
tugueses, partiu cedo demais, mas a sua memória perdu-
ra entre nós através das suas canções. Quem não sabe 
“cantarolar” Cinderela, Perfume e Bailarina. Apenas alguns 
dos 12 temas de sucesso que se podem encontrar no 
disco que reúne os maiores êxitos de Carlos Paião.

LIVRO de Maria Diaz

Decoração em ponto de cruz : mais de 40 
belíssimos desenhos para decorar a sua casa
[S.l.] : Círculo de Leitores , 2004

O ponto de cruz é uma técnica de bordado que remonta 
ao século XVI e que ainda nos dias de hoje é muito popu-
lar pela beleza das decorações que permite realizar. Assim 
que se é capaz de dominar a agulha, torna-se muito fácil 
criar quadros, decorar qualquer peça de vestuário e ainda 
usar a imaginação para outras aplicações. Muito versátil, 
este livro não só ensina como bordar em ponto de cruz 
como apresenta vários esquemas e padrões desde os 
mais simples ao mais elaborados, oferecendo sempre no-
vas sugestões para o uso das belas peças que se podem 
criar como por exemplo, fazer convites!

Sugestões 
de Leitura              
Biblioteca 
Municipal       
de Ílhavo
Apostada em prestar um 
serviço de informação, lazer 
e entretenimento a todos os 
seus utilizadores, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo dispõe 
de um serviço de empréstimo 
presencial e domiciliário de 
todo o seu acervo.
A diversidade de livros, CDs 
e DVDs que propõe é tão 
abrangente que dificilmente 
não encontrará aqui um livro 
que goste de ler, um filme que 
goste de ver ou ainda o CD 
das suas músicas favoritas. 
Venha descobrir as nossas 
propostas num espaço 
harmonioso e luminoso, 
desfrutando de um sossego 
aprazível.

HORÁRIO
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado 14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

PÓLOS DE LEITURA
Gafanha da Nazaré Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação Tel 234 086 668 
2ª a 6ª feira 14h00~18h00
Gafanha do Carmo Tel 234 398 009
2ª a 6ª feira 14h00~18h00

Aqui seguem algumas das nossas sugestões:
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Mário Ferreira de Almeida, natural da Gafanha do Carmo.
Licenciado pela Faculdade das Belas Artes da Universidade 

do Porto, onde frequenta o Mestrado de Práticas Artísticas Con-
temporâneas. 

Procura através do seu trabalho abordar questões como a per-
sonagem enquanto pessoa, e as suas necessidades, não mate-
riais, mas introspectivas. A personagem, não o artista, mas sim 
a forma como qualquer pessoa vive  e progride  no seu processo 
de crescimento e tudo o que isso implica enquanto pessoa na 
sociedade.

Através das suas pinturas, fotos e vídeos o artista tenta trans-
mitir esses anseios.

Algumas exposições em que participou:
Colectivas; Centro Cultural Belém, Lisboa; Museu Serralves, 

Porto; Museu de Aveiro; Museu da Guarda; Museu da Electrici-
dade do Funchal; Parlamento Europeu Bruxelas; Ala Panorâmica 
de Tui, Espanha.

Espaço           
do Artista ...
Ferreira de 
Almeida          
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Ainda vamos a tempo?!? 
É necessário e urgente alterar o nosso comportamento, os nos-

sos hábitos diários, para assim contribuir decisivamente para a 
diminuição das emissões globais para a atmosfera dos tais gases 
com efeito de estufa! E não passa só por andar mais de transpor-
tes públicos, a pé ou de bicicleta, deixando mais vezes o carro 
em casa... Também não basta só haver uma fiscalização mais 
pró-activa para com as nossas unidades industriais... Cada um 
de nós pode dar uma ajuda muito significativa nesta árdua, mas 
estimulante tarefa: por exemplo, através duma melhor gestão di-
ária no encaminhamento a dar aos diferentes ‘lixos’ familiares, os 
quais têm um contributo significativo para a emissão dos gases 
com efeito de estufa!

O meu contributo é importante?!?
A Comissão Europeia para o Ambiente divulgou a este propósi-

to alguns dados que permitem quantificar (com números e tudo) a 
importância do trabalho para o qual, todos sem excepção, fomos 
convocados de há muito a esta parte. Dos mesmos constava o 
seguinte: por cada Kg de alumínio, plástico, vidro e papel que 
conseguirmos Reciclar (para tal é necessário que cheguem ao 
Ecoponto mais próximo ou ao Ecocentro Municipal) conseguire-
mos reduções de cerca de, e respectivamente 9; 1.5; 0.3 e 0.9 
kg nas emissões de CO2 para a atmosfera. 

Atentemos, a título de exemplo, na «Família Rodrigues» (cons-
tituída pelo Avô, pela Avó e pela Neta) que todos os sábados pro-
move uma acção Avós/Netos com a ida a um dos 130 Ecopontos 
Municipais ou ao Ecocentro Municipal (único em todo o Distrito 
de Aveiro e aberto ao público, gratuitamente, na Rua do Nor-
te, Gafanha de Aquém/traseiras dos Armazéns Gerais da Câmara 
Municipal, de 3.ª feira a Sábado e nos horários 09h00 – 12h00 
| 14h00 – 18h00) transportando: 3 kg de papel (entre jornais do 
Avô, revistas da Avó e publicidade que aparece diariamente na 
caixa do correio); 2 Kg de vidro (mais ou menos 3 garrafas); 100 
gramas de plástico e 500 gramas de alumínio das latas (mais 
ou menos 6 latas)... Até parece fácil e é só fazer as contas: a 
«Família Rodrigues», se promover este comportamento todos os 
sábados, terá poupado, ao final de 1 ano, o envio de aproximada-
mente 385 kg de CO2 para a atmosfera.

Admitindo desde logo que os 1800 Maiores de 65 anos que 
participaram na Semana da Maior Idade 2009 correspondem a 
900 famílias. Se todas elas promoverem o comportamento de se-
paração selectiva dos resíduos adoptado pela «Família Rodrigues» 
‘só’ pouparão o envio para a atmosfera, apenas num ano e para 
um Concelho do País, de 346.500 kg de CO2 (ou, aproximada-
mente, 346 toneladas/ano). Num momento em que o combate 
às Alterações Climáticas surge como um dos grandes desafios 
Ambientais Mundiais, é fundamental Reciclar!

Estamos pois plenamente convictos de que a dinamização de 
acções amigas do Ambiente, tão simples como a supostamente 
banal ida ao Ecoponto ou ao Ecocentro Municipal, na compa-
nhia, ou não, dos respectivos Netos é mais uma excelente forma 
de desfrutar de um envelhecimento activo! Além disso, «daqui a 
não muitos anos, uma nova geração olhará para trás e para nós, 
durante esta altura em que é necessário escolher, e colocará uma 
de duas perguntas... Eles perguntarão: “Em que é que estavas a 
pensar? Não assististe ao degelo do Pólo Norte à frente dos teus 
olhos? Não te importou?!?” 

Ou então perguntarão: “Onde é que encontraste a coragem 
moral para te levantares e resolver uma crise que muitos conside-
raram impossível de resolver?!?...”». [Gore, 2009]

Envelhecer 
num Clima em 
Mudança

Tempestades inesperadas 
e violentas; incêndios cada vez 
mais incontrolados; derrocadas 
no litoral; doenças invulgares e 
mais próprias dos climas tro-
picais; ondas de calor; chuvas 
torrenciais; cheias catastrófi-
cas; calotes polares a derreter. 
Estas são apenas algumas das 
consequências das Alterações 
Climáticas que já se fazem 
sentir em todo o mundo e que 
se prevê que se agravem nos 
próximos anos!

Sabemos que o clima da 
Terra tem variado profunda-
mente ao longo da sua histó-
ria e também sabemos que a 
humanidade passou a ser um 
factor de alteração do clima na 
Terra, sobretudo através das 
emissões dos denominados 
gases com efeito de estufa, 
principalmente o dióxido de 
carbono (CO2).

Efectivamente, e infeliz-
mente, o Clima hoje mata 
mais! E porque associada às 
Mudanças Climáticas está a 
ocorrência frequente e imprevi-
sível de fenómenos climáticos 
extremos – picos de frio e de 
calor – os nossos Idosos são o 
grupo mais vulnerável.



modo de preparação:
Depois do bacalhau demolhado, colocam-se as postas num ta-

buleiro com os ingredientes no forno durante meia hora.
Tira-se do forno e passa-se a maionese por cima e leva-se ao 

forno a gratinar durante cinco minutos.
Enfeita-se com azeitonas e pimentos marrones.

BOM APETITE!

Bacalhau à Casa

ingredientes (4 pessoas):
2 Postas de Bacalhau
1/2 Cebola 
3 Dentes de alho
1 Tomate
2 Batatas
Sal
Maionese

Receita cedida pelo Restaurante Marisqueira da Costa Nova

Av. José Estêvão, 75 - Costa Nova 3830-453 Gafanha da Encarnação

Telefone: 234 369 816

À
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:: Jogo das 
Diferenças 

Descubra nestas 
figuras 6 diferenças

Passatempos  
:: Sopa de Letras 

Localize no quadro 
os nomes que definem 
os 12 grupos da Roda 
dos Alimentos, que se 
encontram escritas 
em todas as direcções
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CONTACTOS ÚTEIS

Câmara Municipal de Ílhavo
www.cm-ilhavo.pt | E-mail: geral@cm-ilhavo.pt
Tel: 234 329 600
Fax: 234 329 601
Linha Verde
Tel: 800 202 991
Serviço Atendimento Social Integrado
Tel: 234 329 640
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel: 234 329 629
Museu Marítimo de Ílhavo
Tel: 234 329 990
Casa Gafanhoa - Museu Municipal
Tel: 234 329 602
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Tel: 234 321 103
Ecocentro Municipal/Centro de Educação Ambiental
Tel: 234 329 600
Recolha de Monos
Tel: 234 325 549
Serviço Municipal de Informação ao Consumidor
Tel: 234 329 600
Gabinete de Apoio ao Emigrante
Tel: 234 329 623

Centro Cultural
   - Ílhavo | Tel: 234 397 260
   - Gafanha da Nazaré | Tel: 234 397 263
Fórum Municipal da Juventude
   - Ílhavo | Tel: 234 321 079
   - Gafanha da Nazaré | Tel: 234 183 773
   - Pólo de Vale de Ílhavo | Tel: 234 326 826
   - Gafanha da Encarnação | Tel: 234 086 668
   - Gafanha do Carmo | Tel: 234 398 009
Piscinas Municipais
   - Ílhavo | Tel: 234 329 607
   - Gafanha da Nazaré | Tel: 234 363 080
   - Vale de Ílhavo (descoberta) | Tel: 234 324 819
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Tel: 234 320 120
Centros de Saúde 
   - Ilhavo | Tel: 234 325 876 
   - Gafanha da Nazaré | Tel: 234 390 950 
   - Gafanha da Encarnação | Tel: 234 361 902 
   - Gafanha do Carmo | Tel: 234 361 968
   - Costa Nova | Tel: 234 369 884
Postos da GNR
   - Ilhavo | Tel: 234 322 777
   - Gafanha da Nazaré | Tel: 234 393 070
Polícia Florestal
Tel: 234 364 383

AdRa - Águas da Região de Aveiro
N.º Verde: 800 201 202
EDP - Avarias
Tel: 800 506 506
Emergências Gás Natural
Tel: 808 200 157
Linha de Emergência
Tel: 112
Intoxicações
Tel: 808 250 143
Linha Nacional de Emergência Social
Tel: 114
Serviço de Informação às Vitimas de Violência Doméstica
Tel: 808 202 148
Saúde 24
Tel: 808 242 424
Linha do Cidadão Idoso (Dias úteis das 10h às 17h)
Tel: 800 203 531
SOS Voz Amiga
Tel: 800 202 669




