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Mediateca

Espaço Internet

Espaço Leitura

Ludoteca

Fórum Municipal da Juventude
Ílhavo
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
Tel 234 321 079
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt
Fórum Municipal da Juventude
Gafanha da Nazaré
Rua Padre Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
Tel 234 183 773
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt
Fórum Municipal da Juventude
Pólo de Vale de Ílhavo
Rua da Fonte, 5
3830-279 Vale de Ílhavo
Tel 234 326 826

Editorial

PMOTL 2006

Agenda Escolar
2006/2007
À semelhança do que aconteceu nos
últimos anos, a Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu ao lançamento, no início deste
ano lectivo, de mais uma Agenda Escolar.
Destinada a professores e alunos das
escolas do Concelho de Ílhavo, esta Agenda
tem como objectivo principal dar as boas
vindas a mais um ano escolar.
Para além de tudo aquilo que habitualmente encontramos numa qualquer agenda, a Agenda Escolar disponibiliza um vasto
conjunto de informações sobre história,
património, contactos úteis, endereços de
sites com interesse, serviços da Câmara
Municipal dirigidos especialmente aos
jovens, legislação diversa, etc. Para além
de toda esta informação, a Agenda dedica
especial atenção à Segurança dos Cidadãos
e à Protecção Civil, que constitui o tema
principal desta edição.
Tal como aconteceu nas edições anteriores, a Agenda Escolar 2006/2007 será
distribuída gratuitamente a todas as
Educadoras, Professores e Pessoal Não
Docente dos Estabelecimentos de Ensino
do Concelho de Ílhavo, assim como aos
alunos das EB 2.3 e Secundárias.

03
Olá, Viva
Setembro 2006 é um mês cheio de acontecimentos importantes. A retoma da actividade
dos Estudantes e de todos os profissionais da Educação, as muitas festividades religiosas
tradicionais, a chegada do Outono, o primeiro aniversário da Biblioteca Municipal e do
Fórum da Juventude de Ílhavo, são algumas das notas que constroem essa importância
a que ATUA se vem associar em festa.
Nesta edição d' “atua”, fazemos referência a algumas das principais actividades
ocorridas nos últimos meses, partilhamos a actividade das Nossas Associações e destacamos
informações mais detalhadas sobre “bodyboard”, informática, o Fórum Municipal da
Juventude, entre outras.
Quero aproveitar este espaço para agradecer a Todos os Jovens que têm dado muita
vida às actividades organizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo e aos Edifícios Municipais
com actividades especialmente dirigidas aos Jovens: a vossa adesão define a aposta ganha
que temos feito na nossa Terra e na nossa Malta Nova.
Ao lado desse agradecimento, quero reiterar o desafio da participação cívica activa de
Todos os Jovens. A Nossa Terra precisa de continuar a crescer com a participação activa
de Todos, pela alegria, pelo trabalho, pela opinião, pela partilha de energia e de vida, pelo
respeito e valorização do património de Todos. Vale a aposta de crescermos juntos, individual
e colectivamente, como opção inteligente e geradora, como postura que tire todo o proveito
e gozo do notável dom da Vida.
Nós e “atua” estamos nessa e continuamos à tua disposição.
Contamos Contigo. Bem Hajas.
José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

ficha técnica atua! revista jovem da Câmara Municipal de Ílhavo
director Eng. José Agostinho Ribau Esteves
propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo
redacção Pelouro da Juventude
fotografias Arquivo da Câmara Municipal de Ílhavo
design Gabinete de Comunicação
impressão Barros Gráfica
periodicidade Semestral
tiragem 4000
depósito legal 223335/05
distribuição Gratuita

atua! revista jovem : : Câmara Municipal de Ílhavo : : o mar por tradição

Decorreu no passado dia 4 de Setembro,
na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a entrega
dos Certificados e Bolsas de Participação
da edição 2006 do PMOTL (Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres), promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.
No total foram 88 os jovens que, durante
os meses de Julho e Agosto, integraram os
seis projectos que compõem o PMOTL,
abrangendo áreas como o apoio à infância
e à terceira idade, a animação de espaços
lúdicos e culturais, o apoio administrativo
em projectos da Câmara Municipal ou a
educação ambiental.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal
de Ílhavo pretende promover a ocupação
dos tempos livres dos jovens em altura de
férias escolares, através de actividades que
contribuam para a sua valorização pessoal,
incrementando a sua autoconfiança, a sua
capacidade de organização, o seu espírito
de equipa e de entreajuda.
Fica atento à edição 2007.

II Jornadas da
Juventude do
Município de
Ílhavo
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InterEscolas 2006
Decorreu de 18 a 21 de Abril, numa
realização da Câmara Municipal de Ílhavo
em parceria com as EB 2,3 e Escolas
Secundárias do Concelho, a edição 2006
do InterEscolas, que mais uma vez registou
uma grande participação.
Dirigido especialmente aos alunos e
professores destas Escolas, o InterEscolas
desde sempre assumiu como seus principais
objectivos a promoção de um maior contacto
e troca de experiências entre estes estabelecimentos de ensino, assim como dar a
conhecer à população do nosso Concelho
o muito trabalho por eles efectuado.
Da edição deste ano há a destacar,
como tem sido habitual, o elevado número
de jovens participantes nas actividades,
assim como a grande qualidade e diversidade
das mesmas, fruto do trabalho dedicado e
empenhado de todos os seus responsáveis.
Das Exposições às Palestras, dos
Laboratórios Abertos aos Workshops, da
Dança ao Desporto, passando pelo Teatro,
pela Feira Vocacional ou pela Feira do Livro,
foram dias plenos de emoção e de novas
descobertas.
Tal como aconteceu em 2005, InterEscolas integrou no seu programa as
Jornadas da Juventude do Município de
Ílhavo, nas quais participaram dezenas de
jovens, que tiveram aí a oportunidade de
debater diversas temáticas do seu interesse.

A CMI organizou no passado dia 20 de
Abril, no Auditório do Museu Marítimo de
Ílhavo, as segundas Jornadas da Juventude
do Município de Ílhavo.
Nesta iniciativa, integrada no programa
do InterEscolas 2006, participaram dezenas
de jovens, maioritariamente do Concelho
de Ílhavo, que durante todo o dia puderam
debater diversos assuntos que fazem parte
do seu dia-a-dia.
O painel da manhã foi dedicado ao
Ensino e Saídas Profissionais, tendo as
intervenções sido proferidas por representantes da UNISAFE - Unidade de Inserção
na Vida Activa da Câmara Municipal de
Ílhavo, da Escola Profissional de Aveiro e
da Escola Profissional de Agricultura de
Desenvolvimento Rural de Vagos, que, para
além de terem apresentado cada um dos
seus serviços/instituições, trouxeram para
o debate as suas experiências do dia-a-dia.
Após a pausa para almoço teve início
o primeiro painel da tarde, no qual duas
técnicas do Gabinete de Apoio à Saúde
Juvenil (Dra La Sallete e Enf. Fernanda) e
o estilista Joel Reigota falaram a todos os
presentes sobre Saúde e Sexualidade Juvenil.
A principal nota a reter diz respeito à importância de todos contribuirmos para a criação
de uma geração de jovens devidamente
informados, mas sobretudo formados, acerca
destas matérias, que adoptem comportamentos de vida saudáveis, mas que acima
de tudo saibam aceitar o seu próprio corpo.
Após o longo e interessante período de
debate, seguiu-se o terceiro e último painel,
cujo tema foi a Geração Digital, de certa
forma a imagem de marca de uma nova
geração onde a tecnologia digital está
presente em tudo, ou quase tudo, como é
o caso da fotografia e da música, áreas que
foram discutidas com a participação do
fotógrafo Pedro Tavares e de elementos da
banda EZSpecial.
A todos ficou já lançado o desafio para
a realização das terceiras Jornadas.

Sábados
no Jardim 2006
Decorreu de 1 de Julho a 26 de Agosto
mais uma edição dos “Sábados no Jardim”.
Com esta iniciativa, na qual participaram
mais de 500 jovens, a Câmara Municipal
de Ílhavo pretendeu animar diversos espaços
públicos do nosso Concelho, colocando à
disposição das crianças e dos jovens várias
actividades, de cariz lúdico mas também
formativo.
As actividades foram na sua grande
maioria organizadas por animadores de
diversos serviços e equipamentos municipais,
como é o caso do Museu Marítimo de Ílhavo,
Ecocentro/Centro de Educação Ambiental,
Canil Municipal, Fóruns Municipais da
Juventude, Espaço Internet Municipal, Escola
Municipal de Educação Rodoviária e
Biblioteca Municipal, sendo os insufláveis,
a modelagem de balões, as pinturas faciais,
os ateliers de ambiente, os jogos, a biblioteca,
os computadores com acesso à Internet, as
experiências ou os ateliers de criação artística
apenas alguns exemplos.

1 de Julho
Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré
8 de Julho
Largo da N.ª S.ª da Encarnação, Gafanha
da Encarnação
15 de Julho
Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo
22 de Julho
Relvado da Costa Nova
29 de Julho
Largo do Farol, Praia da Barra
5 de Agosto
Parque Urbano da S.ª do Pranto (Junto ao
Mercado de Ílhavo)
19 de Agosto
Jardim Alameda Prior Sardo, Gafanha da
Nazaré
26 de Agosto
Jardim Central, Gafanha do Carmo

Intercâmbio Juvenil

Agosto voltou a ser o mês dos amantes
das actividades mais radicais. A edição
2006 do Ílhavo Radical, organizado pela
Câmara Municipal de Ílhavo, teve lugar no
fim de semana de 12 e 13 de Agosto, fazendo parte do seu programa actividades como
o V Campeonato Regional de Skate de Ílhavo,
que teve lugar no Skate Park na Gafanha
da Nazaré, Escolas de Surf Abertas, na Praia
da Barra e o já tradicional Parque Radical,
com Tiro com Arco, Parede de Escalada,
Rappel e Slide e Insufláveis, localizado no
Relvado da Costa Nova.
O dia 13, Domingo, ficou ainda marcado
pela inauguração do Trilho “Entre a Ria e
a Floresta”, mais uma importante peça da
Rede de Percursos Pedestres do Município
de Ílhavo.
Como tem acontecido, constituiu sem
dúvida o fim de semana ideal para os
adeptos das emoções fortes e de pura
adrenalina.

Rede de Percursos
Pedestres do
Município de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu
no passado dia 13 de Agosto à abertura
oficial do trilho “Entre a Ria e a Floresta”,
mais uma importante peça da Rede de
Percursos Pedestres do Município de Ílhavo,
que teve o seu início em 2005, com a
abertura dos trilhos “Entre a Ria e o Mar”
e “Costa Nova”.
Com a criação desta Rede, a Câmara
Municipal pretende contribuir para o
aumento da capacidade do nosso Concelho
em atrair visitantes, assim como para o
aumento da sensibilidade ambiental da sua
população, nomeadamente da mais jovem.
O PR2 - ILH "Entre a Ria e a Floresta"
é um percurso pedestre de pequena rota
não-circular, marcado nos dois sentidos
segundo as normas da Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal.
Dados Técnicos
Início: Cais da “Bruxa” (Gafanha da
Encarnação)
Fim: Centro da Srª dos Campos (Colónia
Agrícola)
Âmbito: Cultural, Ambiental, Paisagístico e
Desportivo
Tipo de Percurso: De Pequena Rota não
circular maioritariamente por estradão e
caminhos bem visíveis
Distância: cerca de 15 km
Duração: cerca de 5 horas
Nível de Dificuldade: Baixo
Desníveis: Irrelevantes
Época Aconselhada: todo o ano
Restrições: Troço florestal interdito em caso
de risco de incêndio elevado (ver www.cmilhavo.pt)

Ílhavo - St. John's
(Canadá)
O Concelho de Ílhavo e St. John's
(Canadá), voltaram, através dos seus jovens,
a estar mais próximos, como aconteceu
durante décadas, através dos nossos homens
do mar.
De 31 de Julho a 7 de Agosto, oito
jovens do nosso Concelho estiveram em St.
John's, tendo ficado hospedados em casas
de famílias canadianas. Uma semana depois,
de 15 a 22 de Agosto, foi a vez de oito
jovens canadianos nos visitarem, ficando
igualmente hospedados nas casas das
famílias dos seus “novos” amigos portugueses.
Este ano, tal como aconteceu em 2004
e 2005, entendeu o Executivo da Câmara
Municipal de Ílhavo voltar a dar a oportunidade às Escolas Secundárias do Concelho
de participar activamente no processo de
selecção dos alunos candidatos. Assim
mediante o mérito e o interesse demonstrados pelos alunos, os professores procederam à distinção dos mesmos.
Foram sem dúvida duas semanas cheias
de actividades, de novas conhecimentos e
experiências, contribuindo assim para manter
bem viva a ligação entre estes dois povos,
no fundo, o grande objectivo deste Intercâmbio.
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Ílhavo Radical
2006

“Entre a Ria e a
Floresta”
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O Skate Park
da Câmara Municipal de Ílhavo
foi palco da etapa inaugural
do Circuito Nacional Etnies Skate
Novo Regulamento
2006, que decorreu no passado
fim-de-semana de 27 e 28 de Maio. Municipal de
Bolsas de Estudo
Organizada pelo Radical Skate Clube, com o apoio da Câmara Municipal, esta primeira
etapa do Circuito contou com a participação de mais de 100 skaters de todo o país, numa
viagem que valeu bem a pena, apesar do forte calor que se fez sentir, uma vez que as
opiniões continuam unânimes a considerar este Skate Park como o melhor nacional. Os
skaters foram divididos pelas categorias Iniciados, Amadores e Profissionais, contandose entre eles os melhores praticantes nacionais, que compareceram para mostraram o seu
valor.
Na categoria dos Iniciados, dedicada aos atletas que se estão a principiar na modalidade,
a vitória coube ao Rogério Venâncio, de Leiria. Duarte Neto levou a 2ª posição para
Alcabideche e Alex Candeias, do Porto ocupou o 3º lugar do pódio.
Diogo Teixeira, de Gafanha da Nazaré, liderou a Categoria dos Amadores. Diogo, que
estava a jogar em casa, conhecia bem as rampas e confirmou também a teoria de que a
criação de um bom espaço dedicado ao Skate gera o aparecimento de novos valores, ao
arrecadar a 1ª posição do pódio.
Os momentos mais emocionantes do Etnies Skate 2006 estiveram reservados para
as Finais dos Profissionais, categoria reservada à elite do Skate nacional. O Campeão em
título, Ruben Rodrigues, nesta etapa ainda não teve oportunidade de lutar pela liderança
do Ranking deste ano. Devido a uma lesão que contraiu numa prova europeia, onde
participou e alcançou um honroso 9º lugar, Ruben não pode arriscar e apesar de competir,
optou por tentar manobras de pouco impacto que não agravassem o seu estado e acabou
por não conseguir ser apurado às Finais.
A 3ª posição do pódio foi ocupada por Ruben Gamito, de Santo André. Com apenas
17 anos, Gamito era um dos mais novos em prova, nesta categoria, e comprovou mais
uma vez que é um dos jovens com uma carreira promissora no Skate. A luta pelo primeiro
lugar deu-se entre os consagrados Francisco Lopez e Ricardo Fonseca. Os mais velhos
skaters em prova foram o centro das atenções, mostraram o seu valor e talento e contribuíram
para o alto nível de skate, que levou o público ao rubro. Francisco, de 29 anos, foi o grande
vencedor, com unanimidade dos júris, quando executou a sua 2ª run, completa e sem
falhar nenhuma manobra. Foot plant transfer do mini half para o street, rock'n roll no
wallride, flip a atravessar a pirâmide, transfer para 50-50 grind e feable no corrimão foram
algumas das manobras executados pelo skater de Lisboa.
Para terminar em grande a 1ª Etapa do Etnies Skate 2006, estava reservada a
competição Best Trick, que, este ano é exclusiva a profissionais e que, tal como o nome
indica, premeia a melhor manobra dada no espaço de 30 minutos. Os tops nacionais
aqueceram ainda mais os ânimos ao tentar executar truques de grande dificuldade técnica.
No entanto, após o primeiro quarto de hora, a maioria começou a acusar o cansaço de
dois dias de prova com imenso calor e muitas horas de Skate.
Karsten Hinrichs, Vítor Delgado e Nuno Relógio foram os sobreviventes e os únicos
que no final da competição ainda estavam a tentar arrecadar os prémios do Best Trick.
Karsten deteve a melhor manobra durante algum tempo, assim que acertou um nollie flip
para noseslide, mas foi batido por Nuno Relógio que além de switch bigspin boardslide,
ainda conseguiu dar um frontside blunt flip out no último minuto.

Foi recentemente aprovado pela Câmara
e pela Assembleia Municipal de Ílhavo, o
novo Regulamento Municipal de Bolsas de
Estudo.
A decisão de alterar o anterior Regulamento, que vigorava desde o Ano Lectivo
1999/2000, surge no âmbito da implementação de um vasto conjunto de decisões
respeitantes a regulamentação, da qual
fazem parte muitos outros Regulamentos,
mas também com o objectivo de melhor o
adaptar à realidade actual, depois de alguns
anos de experiência.
Do Regulamento agora aprovado, que
mantém contudo grande parte das disposições do anterior, é de destacar o facto de
agora apenas serem admitidas candidaturas
de alunos com idade inferior a 25 anos, de
o número e o montante das Bolsas a atribuir
passarem a ser definidos ano a ano pela
Câmara Municipal, e de os bolseiros passarem a ter de disponibilizar 75 horas por ano
para a realização gratuita de tarefas de índole
diversa, na área do Ambiente, Protecção
Civil, Apoio à Terceira Idade, Apoio à Infância, Património, entre outras.
O Programa Municipal de Bolsas de
Estudo 2006/2007 será lançado durante o
mês de Setembro, já ao abrigo do novo
Regulamento, devendo o período de
inscrições decorrer até ao final do mês de
Outubro.

Decorreu de 14 a 22 de Julho, mais uma edição da Semana
Jovem, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Da edição deste ano há a destacar, como tem sido habitual,
a grande participação dos jovens nas muitas iniciativas que
preencheram por completo o programa, assim como a colaboração
activa e empenhada de quinze associações, o maior número alguma
vez registado, consolidando assim o modelo de uma Semana Jovem
não só feita para os jovens, mas sobretudo feita pelos jovens.
Das actividades realizadas merecem especial destaque as
muitas e diversificadas actividades desportivas, como é o caso do
ténis, do futsal, dos matraquilhos, do street-basket, do skate, da
canoagem, do surf, ou ainda do minigolfe, modalidade que pela
primeira vez fez parte da Semana, assim como as que aliaram a
vertente desportiva à descoberta do Concelho, como foi o caso do
Bikepaper do Grupo de Jovens Nautae e do Pedipaper, organizado
pelo Grupo de Jovens Arco-Íris.
Nota igualmente para a Mostra Jovem d'Artes, já uma referência
obrigatória nas iniciativas culturais no nosso Concelho, para a
“Cyberlan 2006”, mais uma vez a cargo da Cyberclip, para a mostra
de papagaios em papel, pelo Agrupamento de Escuteiros da Gafanha
da Nazaré, assim como para as actividades nocturnas, onde os
concertos, o cinema ao ar livre, pela primeira vez na Gafanha da
Nazaré e Gafanha da Encarnação, o Sarau das Pestinhas, o Festival
de Verão Arco-Íris, a iniciativa “Fados nas Escadinhas”, organizada
pela Costa Jovem, ou o recital “Poesias & Lusofonias”, a cargo da
Rota da Poesia, deliciaram todos os presentes.
Do programa da Semana Jovem 2006 fizeram ainda parte
mais uma edição da Corrida Mais Louca da Ria e o 28º Campeonato
Nacional de Precisão de Aterragem em Paraquedismo/4ª Prova da
9ª Taça de Portugal, sem dúvida dois dos momentos mais altos da
Semana.
A fechar um agradecimento especial a todas as entidades que
colaboraram com a Câmara Municipal nesta iniciativa, assim como
às mais de duas dezenas de jovens que durante várias semanas
voluntariamente constituíram o “staff” da Semana Jovem, e que
muito contribuíram para o seu sucesso.

Corrida Mais Louca da Ria
2006
Teve lugar no passado dia 15 de Julho, Domingo, inserida no
programa da Semana Jovem 2006, mais uma edição da Corrida
Mais Louca da Ria, que este ano trouxe à Costa Nova 13 embarcações
originais, que demonstraram que quase tudo flutua e serve para
navegar.
Apesar das altas temperaturas, foram centenas as pessoas que
não quiseram perder pitada desta iniciativa, assistindo à dedicação,
imaginação e perícia demonstrada pelas oito Associações do
Concelho que participaram na Corrida, justificando plenamente o
investimento da Câmara Municipal de Ílhavo, assim como o slogan
“O Mar por Tradição”, ficando desde logo lançado o desafio para
a participação na edição 2007 da Corrida Mais Louca da Ria.
Categoria “Demonstração”
Sub-categoria “Construção”
1º lugar
Associação Cultural da Gafanha do Carmo, embarcação “Thor”
2º lugar
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, embarcação “Vamos p'ra
Faina”
Sub-categoria “Transformação”
1º lugar
Grupo de Jovens da Praia da Barra, embarcação “Yellow Submarine”
2º lugar
Clube Natureza Aventura de Ílhavo, embarcação “Capuchinho
Vermelho”
Categoria “Corrida”
Sub-categoria “Construção”
1º lugar
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, embarcação “Vamos p'ra
Faina”
2º lugar
Grupo de Jovens Arco-íris, embarcação “Íris Tuka”
Sub-categoria “Transformação”
1º lugar
Clube Natureza Aventura de Ílhavo, embarcação “Capuchinho
Vermelho”
Prémio “Melhor Técnica de Navegação”
Grupo de Jovens Arco-íris, embarcação “Íris Tuka”
Prémio “Boa Disposição”
Associação Costa Jovem, embarcação “Bateira de Malucos”
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Fórum
Municipal da
Juventude de
Ílhavo
Primeiro
Aniversário

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil

2º Piso
Quarta-feira | 14h30 às 17h30

Unidade de Inserção na Vida Activa

Câmara Municipal de Ílhavo

1º Piso
Segunda a Sexta-feira | 09h30 às 18h00

EspaçoInternet
Municipal

1º Piso
Segunda a Sexta-feira | 09h00 às 18h00

O novo Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo comemora no corrente mês de
Setembro o seu primeiro ano de existência.
Inaugurado pela Câmara Municipal de Ílhavo a 11 de Setembro de 2005, este amplo
e moderno equipamento veio substituir o antigo Fórum, a funcionar desde Março de 2000
na antiga Escola Primária da Rua Ferreira Gordo.
Localizado junto à Biblioteca Municipal de Ílhavo, o novo Fórum está instalado num
edifício com 3 pisos, construído de raiz para este efeito, e lá encontram-se disponíveis
desde a sua inauguração serviços como Mediateca, Ludoteca, Espaço de Leitura, Espaço
Internet Municipal e Unisafe (Unidade de Inserção na Vida Activa da Câmara Municipal
de Ílhavo). Em Maio deste ano entrou em funcionamento um Gabinete de Apoio à Saúde
Juvenil, o que veio enriquecer ainda mais os serviços que lá são colocados à disposição
dos jovens do nosso Concelho.
O sucesso do Fórum tem sido notável, comprovado pelos cerca de11.000 utilizadores
contabilizados no seu primeiro ano de vida e pelos mais de 2.500 inscritos.
Para além da formação em informática, do apoio à procura de emprego ou das consultas
na área da saúde juvenil, os muitos utilizadores do Fórum são frequentemente surpreendidos
por um sem número de iniciativas, que diariamente lá acontecem, enquadradas no tema
escolhido para cada mês.
Em breve serão dinamizadas Oficinas em áreas tão diversas como a fotografia, a
pintura, bijuteria, linguagem gestual, etc.
Fica atento e vai aparecendo pelo Fórum. Seguramente vais-te surpreender.
O Fórum da Juventude em números:
- mais de 2500 inscritos (desde Março de 2000);
- cerca de 11000 utilizadores de Setembro de 2005 a Setembro de 2006;
- 185 certificados atribuídos em cursos de informática;
- 608 atendimentos para apoio à procura de emprego (Julho 2005 a Agosto 2006);
- cerca de 90 consultas (médicas e enfermagem).

RESUMO DA ACTIVIDADE JUNHO A AGOSTO DE 2006

JULHO
Jogos.Com

AGOSTO
Manobras divertidas

Exposição Temática
exposição de fotos e resultados expressivos
temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição Temática
exposição de fotos e resultados expressivos
temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição Temática
exposição de fotos e resultados expressivos
temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição de Fotografia
Jorge Vieira
mês | Fórum Ílhavo

Exposição de Fotografia
Jorge Vieira
mês | Fórum Ílhavo

Exposição de Fotografia
Dora Bio
mês | Fórum Ílhavo

Exposição de Desenho
Bruno Fernandes
mês | Fórum Gaf. Nazaré

Talentos à força
karaoke
13 Jul | Fórum Ílhavo
12 Jul | Fórum Gaf. Nazaré

EMER e tu!
atelier de regras de sinalização e expressão
plástica de sinais de trânsito e Sessão de
esclarecimento sobre as regras de segurança
na estrada
09 Ago | Fórum Ílhavo
09 Ago | Fórum Gaf. Nazaré

BD como antigamente
desenha a tua BD
07 Jun | Fórum Ílhavo
12 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
Puzzle BD
atelier de construção de puzzles com história
aos quadradinhos
14 Jun | Fórum Ílhavo
19 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
Fotos aos Quadradinhos
concurso/atelier de expressão plástica e
fotográfica
20 Jun | Fórum Ílhavo
16 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
Super Heróis
atelier de construção artística sobre o super
herói preferido (e)
27 Jun | Fórum Ílhavo
26 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
03 Jun | Pólo de Vale de Ílhavo
Fotonovela
realização de uma fotonovela
17 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
Constrói o teu relógio
17 Jun | Pólo de Vale de Ílhavo

Tela de Jogos
torneio de jogos de computador em rede
19 Jul | Fórum Ílhavo
21 Jul | Fórum Gaf. Nazaré
22 Jul | Pólo de Vale de Ílhavo
Jogos de antes e do agora
jogos tradicionais e originais pedagógicos
de descoberta, movimento, envolvimento
grupal e rapidez
20 Jul | Fórum Ílhavo
18 Jul | Fórum Gaf. Nazaré
Conquista Junior!
peddy papper
27 Jul | Fórum Ílhavo
26 Jul | Fórum Gaf. Nazaré
Guache sobre lápis de cera
atelier de expressão plástica
15 Jul | Pólo de Vale de Ílhavo
Quadros de Areia
atelier de expressão plástica
29 Jul | Pólo de Vale de Ílhavo

Teste de Código
teste de conhecimentos teóricos temáticos
adquiridos
10 Ago | Fórum Ílhavo
10 Ago | Fórum Gaf. Nazaré
De mão no volante
teste prático de conhecimentos teóricos
11 Ago | Fórum Ílhavo
11 Ago | Fórum Gaf. Nazaré
Contadores de Histórias
atelier de construção de uma história, em
formato digital, sobre o tema
22 Ago | Fórum Ílhavo
23 Ago | Fórum Gaf. Nazaré
19 Ago | Pólo de Vale de Ílhavo
Faz e segue
atelier de regras de sinalização e expressão
plástica de sinais de trânsito
05 Ago | Pólo de Vale de Ílhavo
Fantoches de mão
atelier plástico de construção de fantoches
de mão
26 Ago | Pólo de Vale de Ílhavo
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Super-heróis
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Miss Sumol
Cup 2006
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Kira Llewellyn

Kira Llewellyn, da Austrália, foi a grande vencedora do MISS SUMOL CUP 2006,
segunda prova do Circuito Europeu de Bodyboard, que decorreu na Praia da Barra, nos
dias 29 e 30 de Agosto, uma organização da Associação de Surf de Aveiro que contou
com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo.
A Final teve início no dia 30 às 15 horas. Durante 30 minutos, Rita Pires (Portugal),
Eunate Aguirre (Espanha), Heloise Bourroux (França) e Kira Llewellyn (Austrália), deram
o seu melhor para vencer o troféu, levando para casa pontos para o Circuito Europeu e
Mundial de BodyBoard.
Depois de 309 ondas feitas pelas 28 atletas em competição, Kira Llewellyn, obteve
a pontuação mais alta, juntamente com Rita Pires, nove pontos em dez possíveis. Na final,
foi Kira Llewellyn (detentora do título de campeã mundial 2005) a mais consistente,
conseguindo o primeiro lugar nos primeiros 5 minutos da bateria. Foi então que Eunate
Aguirre, passou para segundo lugar. Heloise Bourroux ficou-se pelo terceiro lugar apesar
das excelentes manobras que efectou durante toda a prova. Rita Pires na final não foi
capaz de bater as suas adversárias, apesar de ter feito uma das melhores ondas do evento.
Antes da cerimónia de entrega dos prémios às quatro finalistas, foi eleita Naara Caroline
como MISS SIMPATIA SUMOL CUP 2006, por todos os envolvidos no campeonato.
Tratou-se sem dúvida de uma excelente oportunidade de promoção da modalidade,
mas igualmente do Concelho de Ílhavo de uma forma geral, e das suas praias em particular,
não só ao nível nacional, mas também ao nível europeu e mesmo mundial.
KIRA LLEWELLYN

EUNATE AGUIRRE

"Estou muito contente "Fiquei encantada
Eunate Aguirre

por ser a Rainha do
MISS SUMOL CUP.
Foi bom ver uma
excelente
organização, um
excelente ambiente
entre as
competidoras e o
excelente apoio dos
patrocinadores, o
que só eleva o
nosso desporto. Mal
posso esperar pelo
próximo ano para
que possa evoluir
ainda mais."

com este evento e
acho que todas as
meninas se
divertiram bastante.
Não tivemos muita
sorte com as ondas
mas para o ano será
melhor. Mais e
melhor seria difícil.
Obrigado à
organização"

HELOISE
BOURROUX

RITA PIRES

"O MISS SUMOL CUP "Considero este
é realmente um
excelente
campeonato.
Apesar das ondas
estarem pequenas,
todas nos divertimos
bastante e todas
gostámos de vir a
Ílhavo. Para o ano
cá estarei
novamente e
parabéns para a
organização"

campeonato de
grande importância
para o bodyboard
feminino. Destaco a
excelente
organização, a boa
estrutura na praia e
todo o
reconhecimento por
parte dos media,
que é dado às
atletas em
competição. Espero
sinceramente que
este evento se repita
por muitos anos.
Até para o ano."

História do Bodyboard
De Tom Morey aos dias de hoje

MANOBRAS
TAKE OFF primeiro impulso dado para apanhar a onda.É no take off que se começa a
definir a trajectória a seguir.
DROP imediatamente a seguir ao take off, consiste em descer a onda.
BOTTOM TURN curva que se faz na base da onda, a seguir ao drop e que antecede a
realização das manobrasde grau de dificuldade média e grande.
CUT BACK alteração da trajectória do drop no sentido inverso, com vista a alcançar
novamente a zona de força da onda.
360 rotação do corpo segundo um eixo vertical no sentido da parede da onda (grau de
dificuldade média). O atleta dá uma volta de 360º na direcção da parede da onda.
360 INVERTIDO rotação do corpo segundo um eixo vertical no sentido da base da onda
(grau de dificuldade média). Dá uma volta de 360º na direcção contraria a parede.
EL-ROLLO rotação do corpo segundo um eixo horizontal no sentido do topo da onda (grau
de dificuldade média).
AÉREO projecção do corpo e prancha para fora da onda segundo uma direcção variável
(grau de dificuldade elevada); é quando o bodyboarder dá um vôo e sai da onda com a
prancha, caindo na onda de novo.
ARS rotação do corpo segundo dois eixos: horizontal e vertical,com todo o movimento a
ser feito fora de água (grau de dificuldade elevada); o atleta dá uma volta no ar seguido
de um 360.
BACK FLIP manobra aérea que consiste na realização de um mortal para trás (grau de
dificuldade elevada), de costas voltadas para a onda e termina com um 180.
DROP KNEE modo de deslizar na onda, com um pé assente na parte da frente da prancha
e o joelho da outra perna na parte de trás.
FLOATER o bodyboarder flutua sobre a espuma da onda ou secção do lip.

MATERIAL
necessário para
praticar Bodyboard
PRANCHA DE BODYBOARD
Para a escolha de uma prancha concorre o
facto de ser determinante o tamanho do
atleta. Para definir o tamanho da prancha,
o atleta tem que se colocar a prancha à
frente e perceber se ela atinge a zona do
umbigo e em seguida deve ser colocada
debaixo do braço para se perceber se o
atleta consegue agarrá-la por completo. Se
estes dois requisitos forem cumpridos a
prancha é adequada para o tamanho do
atleta.
Em relação aos materiais que compõem as
pranchas, são inúmeras as variedades que
existem no mercado. Não existe um material
específico para iniciação, mas se a prancha
tiver alguma grossura e peso poderá ajudar
a ganhar estabilidade dentro de água.
LEASH OU SHOP
Para manter sempre a prancha próxima de
do atleta enquanto está dentro de água, é
necessário comprar um, um acessório que
garante segurança dentro de água.
FATO ISOTÉRMICO
Este equipamento apesar de não ser essencial para a prática do Bodyboard, torna-se
útil em termos de conforto devido à temperatura da água. É necessário ter em conta
alguns aspectos: o fato indicado para Bodyboard não deve ter borracha na zona da
barriga e peito, para que não prejudique os
movimentos em cima da prancha.
PÉS-DE-PATO
Os Pés-de-Pato, ou Barbatanas, são um
acessório muito importante para a prática
do Bodyboard, ajuda na propulsão dentro
de água. Convém que não seja nem muito
comprido, nem muito pesado. Normalmente
provocam algumas feridas nos pés pelo que
é essencial que se utilize sempre, por dentro
do pé-de-pato, umas botinhas de neoprene
(material de que são feitos os fatos isotérmicos), bem como uns fixadores.
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O Bodyboard nasceu nos anos 70, na Califórnia, e consiste em deslizar nas ondas.
O criador do bodyboard moderno foi Tom Morey, que criou a Morey Boogie. A construção
dessa prancha foi de fundamental importância para o desenvolvimento do desporto e até
hoje é comum esta modalidade desportiva ser conhecida como morey boogie.
Porém o bodyboard não surgiu no século XX, já que relatos e desenhos mostram que
os polinésios já surfavam deitados no século XV, porque nessa época, surfar em pé só era
permitido aos reis, o povo só se podia divertir a surfar deitado.
O fabrico das pranchas de bodyboard teve início realmente no início dos anos 70,
quando Tom Morey, ao tentar inovar com um bloco de polietileno, criou o que mais tarde
seria o bodyboard, como o conhecemos hoje.
Os modelos começaram a ser vendidos e com a expansão da modalidade e a criação
de entidades reguladoras, este desporto conseguiu alcançar um alto reconhecimento, e
hoje tem mais de um milhão de praticantes.
Muito parecido com o surf, distingue-se pelo modo como se pratica e pelo material
que se usa. Na década de 80 foi considerado um dos desportos de mais rápida evolução
e aceitação por parte do público.
Com a excelente costa que possui, Portugal não podia ser excepção e a boa aceitação
tem-se revelado enorme e neste momento estima-se que existam cerca de 20 mil praticantes
pelo país.
Na década de 90, o Bodyboard ganhou o estatuto de desporto de alta competição,
faltando apenas o reconhecimento como modalidade olímpica. De qualquer modo, são
inúmeros os Circuitos associados a esta modalidade, podendo destacar-se, desde o fim
da década de 80, a existência de inúmeras competições de nível Europeu e Mundial.
No que diz respeito aos bodyboarders nacionais é importante também referir que não
foram poucos aqueles que conseguiram, por várias vezes, alcançar alguns bons títulos.
Entre outros, destacam-se no masculino Rodrigo Bessone, Gonçalo Faria, Hugo Carvalho,
Filipe Ochoa, Manuel Centeno e Hugo Pinheiro. No feminino nomes como Dora Gomes,
Rita Pires e Catarina Sousa também são de destacar.
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Pestinhas

Espaço das
Associações
Juvenis

A Associação do Grupo Pestinhas
residente na Gafanha da Nazaré, tem vindo
a realizar inúmeras modalidades de dança,
com o objectivo de divertir a população do
nosso Distrito.
No decorrer deste ano de 2006, o nosso
grupo animou várias festas, saraus, torneios,
participou num campeonato internacional
de hip-hop em São João da Madeira, no
qual obtivemos o 12.º lugar e tivemos o
brio de aparecer na primeira página do jornal
da região.
No passado dia 15 de Julho alcançámos
mais um alvo: a realização do Sarau de
Verão, inserido na Semana Jovem 2006,
onde desde já agradecemos a participação
dos grupos que em conjunto connosco nos
ajudaram a promover um grandioso
espectáculo diversificado.
Com o passar do tempo notamos que
as gentes da nossa zona ficam satisfeitas e
se divertem com os nossos espectáculos, o
que faz com que nos empenhemos com
futuros projectos. Assim, este ano iremos
dar o nosso melhor, para que consigamos
continuar a crescer e a proporcionar a todos
que nos seguem, uma variedade e multiplicidade de danças alternativas, sempre ao
nosso estilo moderno, que já vos habituámos.
Um bem-haja pelo apoio da Câmara
Municipal de Ílhavo e Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré, com um agradecimento aos pais do grupo Pestinhas, patrocinadores e um reconhecimento especial
ao designer Pedro Moreira pela concretização
do nosso site que aproveitamos a oportunidade para fazer a sua divulgação-www.agpestinhas.com.sapo.pt.
Podem sempre contar com a nossa
participação para divertimentos, espectáculos
/saraus. Basta apenas contactar-nos através
do nosso e-mail:
associacaogrupopestinhas@hotmail.com
Tel. 234 186 893/934 923 956
Esperamos contar com a colaboração
de todos que até então nos ajudaram.

Objectivos principais:
Cativar mais os jovens para o trabalho
de voluntariado e colectivo. Desenvolver
capacidades tão fundamentais e importantes
como sendo: Respeito e Responsabilidade.
Desde a última edição da revista «atua!»
as actividades do grupo passaram pela
realização de uma Via-sacra encenada, uma
excursão a Braga com carácter cultural, a
participação no 5º encontro Gastronómico
da Gafanha do Carmo bem como na Corrida
Mais Louca da Ria, fechando com o Festival
de Verão 2006.
Próximos objectivos a atingir:
»Criação de núcleos (desportivos,
culturais …) para fomentar ainda mais o
sentido de respeito e de responsabilidade
pelo voluntariado.
»Promover encontros e actividades entre
Associações distintas com funções diferentes
entre si, com o intuito de convívio e troca
de experiências.
''…Para continuar a viver é necessário
continuar a aprender…''
Grupo de Jovens
Arco-íris - Gafanha do Carmo
Tipo:
Associação Juvenil
Sede:
Reuniões semanais no Salão da Igreja da
Gafanha do Carmo entre as 21h30m e as
23h00m.
Direcção:
Presidente - Marlene Maia
Vice-Presidente - José Miguel Guedes
Secretária - Juliana Maia
Tesoureiro - Rui Marques

A Cyberclip - Associação de Jovens de
Tecnologia do Município de Ílhavo, organizou
nos passados dias 14, 15 e 16 de Julho a
Cyberlan 2006 no Pavilhão de Ílhavo, uma
iniciativa integrada na Semana Jovem. A
Cabovisão , Inforlandia, Pufflandia e Câmara
Municipal de Ílhavo apoiaram o evento de
diversas formas (Ligação a Internet,prémios,
zona de chillout e logistica). O Evento juntou
cerca de 100 participantes, que compuseram
um recinto recheado de computadores de
todas as marcas e feitios, com o “mooding”
e as grandes inovações da informática em
grande destaque.
"Foi mais um evento com a qualidade
Cyberclip, reconhecida por todos os
participantes."
Fotografias e Feedback do Evento
disponivél em www.cyberclip.net
Liga-te à tecnologia com a Cyberclip,
consulta o nosso site, com noticias actualizadas e informações sobre os próximos
eventos.

Barra '2006 - foi o nome que o Grupo
de Jovens da Praia da Barra convencionou
apelidar ao seu projecto de animação
cultural, recreativa e desportiva para o Verão
de 2006.
O nome do projecto encerra em si mesmo, a intenção deste Grupo em divulgar e
promover, por um lado, as modalidades que
procuram a areia como palco para o seu
desenvolvimento, e por outro contribuir
numa perspectiva de animação, para uma
promoção efectiva do potencial turístico
desta instância balnear, em particular e da
região em geral.
Neste contexto, desta 11ª Edição contaram:
IX Torneio de Futebol de Praia
29, 30 de Julho e 5,6,12,13 de Agosto;
X Fim-de-semana Radical
19 e 20 de Agosto de 2006;
Noites de Cinema ao ar Livre
25 e 26 de Agosto de 2006;
113º Aniversário do Farol
26 e 27 de Agosto de 2006;
Com as actividades a serem realizadas
na Praia Velha (Junto ao paredão "Molhe
Sul") e no largo do Farol contaram com uma
forte participação nas várias actividades,
quer a nível de atletas, quer a nível de
assistência.
Esperamos poder contar com todos vós
na 12ª edição.

Esta informação foi disponibilizada pelas Associações participantes

Olá a todos!
Ao longo dos últimos três meses, a “A
Torre” não tem parado de executar
actividades em prol da comunidade.
Desde a anunciada noite de fados, “A
Torre” realizou o Baile de Carnaval, torneios
de sueca, apresentou a segunda peça de
teatro, intitulada “Retratos de Ontem” e a
Festa da Trovoada, com a participação do
grupo musical “Mega” e o humorista
Fernando Rocha.
O Cicloturismo à Nª Sr.ª de Vagos e
sardinhada, este ano não foram excepção,
assim como o Cicloturismo ao Santuário da
Nª Sr.ª de Fátima.
No âmbito da Semana Jovem, “A Torre”
colaborou mais uma vez, na organização
do Torneio de Futsal.
Olhando para todas as actividades, para
os núcleos (Ginástica, Futsal, Piscina, Teatro,
Jornal) e Sede, que tem as portas abertas
a todos, constatamos que somos um grupo
em constante movimento!
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Como foi a "Cyberlan 2006 "
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Cuidados
a ter
com o teu
computador

Usa um antivírus
O antivírus é um programa que ajuda a proteger o teu computador contra a maioria
dos vírus e outros invasores indesejados que possam deixar o teu computador infectado.
Entre os principais danos que podem ser causados por estes programas estão: perda
de desempenho do computador, perda de informação, acesso a informações confidenciais
por pessoas não autorizadas e a desconfiguração do sistema operativo.
O antivírus deve ser actualizado frequentemente, pois com tantos códigos maliciosos
sendo descobertos todos os dias, os produtos podem se tornar obsoletos rapidamente.
Alguns antivírus podem ser configurados para se actualizarem automaticamente. Neste
caso, é aconselhável que esta opção esteja activa.
Para fazer o download de um antivirús freeware1 copie o link descrito em baixo para
o Internet Explorer e faça o respectivo download do software.
http://baixaki.ig.com.br/download/AVG-Free-Edition.htm
Usa um anti-spyware
O anti-spyware protege o teu computador e a sua privacidade contra programas que
tentam capturar informações pessoais sem o teu conhecimento. Conhecidos como spywares,
estes programas maléficos têm o propósito de monitorar e registrar a tua navegação na
Internet e os sites que visitas.
Estas informações são enviadas pela Internet para algumas empresas que, após análises
estatísticas, enviam propaganda personalizada directamente para o teu computador. Muitas
vezes, tais propagandas são pornográficas e inadequadas para crianças.
Além disso, um spyware pode ser usado para extrair informações pessoais que escreves,
incluindo senhas, números de cartões de crédito e identidade, números telefónicos e
quaisquer outros dados que possam ser usados por pessoas mal-intencionadas.
Para fazer o download de um anti-spyware freeware (1) copie o link descrito em baixo
para o Internet Explorer:
http://www.download.com/3000-2144-10045910.html
Mantém o teu computador actualizado
Uma maneira importante de te protegeres contra programas e sites maliciosos é manter
o teu Sistema Operativo (SO) actualizado.
Se mantiveres o SO sempre actualizado, a possibilidade de que a tua máquina seja
infectada por códigos maléficos é reduzida drasticamente. Em compensação, se nunca
actualizares o sistema, a probabilidade de teres o teu sistema violado por códigos maléficos
é muito alta.
Isto vale para programas de qualquer fabricante, mas se o teu sistema operativo é o
Windows, essa probabilidade é ainda maior. E o motivo é simples: este software é o mais
utilizado no mundo inteiro e por isso também é o mais atingido por criadores de vírus e
outros elementos indesejados, que tentam explorar eventuais falhas de segurança.
Como fazer as actualizações
No caso do Windows basta correr o Windows Update que se encontra no “Menu
Iniciar”, no topo do menu “Todos os Programas” encontram-se a respectiva opção.
(1) Freeware é um programa de computador (software) gratuito ao público, ou seja,
no qual não é preciso pagar para utilizá-lo.

Sugestões

Literatura infantil
Onze Damas Atrevidas
Autor: Oli Helle Thomassen
Editora: Kalandraka
Onze damas atrevidas caminharam até Fez;
uma perdeu-se nos contos, não ficaram
senão dez. Caminharam pelo deserto, foram
à Rússia, patinaram na neve…
Cinco damas atrevidas foram na China ao
teatro; uma perdeu-se nas sombras, não
ficaram senão quatro.
O que terá acontecido às outras damas?

Literatura juvenil
As crónicas de Narnia
Autor: C. S. Lewis
O leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa é na
realidade o segundo volume de uma das
séries mais lidas em todo o mundo e
considerada um dos maiores clássicos
juvenis. A aventura começa quando Peter,
Lucy, Edmund e Susan, durante a Segunda
Guerra Mundial, são obrigados a sair de
Londres e a instalar-se numa pequena cidade
de Inglaterra, na casa de um professor
solteirão. Enquanto exploram a mansão,
Lucy descobre a passagem secreta muito
especial no guarda- roupa do velho professor.
Uma passagem que dá acesso a um mundo
prisioneiro de um prepétuo Inverno,
presioneiro da magia da Feiticeira Branca.
Por isso, quando tudo parece perdido, alguns
esperam o regresso de Eslan, o criador solar
das terras de Nárnia. Este livro foi distinguido
com o Prémio Keith Barker como o melhor
Livro Infantil do Segundo Milénio.

Cinema Infantil
Abram alas para o Noddy
Segura bem o chapéu
Está um dia bastante ventoso na cidade dos
Brinquedos e o Orelhas já não consegue
aguentar tantos problemas. Para o animar,
Noddy decide organizar uma festa.
Mas quando vai a caminho, o carro de
Noddy fica sem gasolina! Será que ele
consegue chegar a tempo da festa?

d
n
e
g
A

a

Carros
peu sem
Dia Euro
etembro
vo
22 de S
ré e Ílha
da Naza
a
h
n
fa
a
G
o
3.º turn
2006 ocação
V
6
a
0
m
0
2
ra
Prog
bro de
a Dezem
o
Outubro
e Estud
Bolsas d
ipal de
ic
n
u
M
a
Program
007
2006/2
as
es abert
avo
Inscriçõ
s de Ílh
de Tuna
Festival
6
0
0
2
Festilha
06
ro de 20
Novemb
vem
2007
arço de
erário Jo
urso Lit
mbro a M
ve
o
N
e
VI Conc
d
s
s aberta
Inscriçõe
!
a
ip
ic
rt
Pa

Cinema Juvenil
Os Piratas da Caraíbas
Autor:
Quando o Pérola Negra iniciou a sua viagem
em direcção ao por do sol - a maré, ao que
parece, mudou. A lenda conta-nos agora
que existe um disco perdido. Um tesouro
enterrado repleto de material de bónus que
até hoje, nunca viu a luz do dia.
Histórias por contar, mistérios macabros, e
muito mais!

Literatura adulta
As Palavras que nunca te direi
Autor: Nicholas Sparks
O autor do bestseller O Diário da Nossa
Paixão, já publicado nesta colecção, volta
com um novo êxito, provando que tem mais
para dizer acerca das emoções profundas
e prementes que fazem pulsar o coração
humano. Esta sua nova história reúne um
homem e uma mulher cujas vidas tinham
aparentemente sem sentido, após dolorosas
perdas sentimentais. Theresa, divorciada e
mãe de um adolescente, é colaboradora de
um jornal onde escreve sobre relações entre
pais e filhos. Garrett é professor de mergulho
e vive na orla costeira, onde possui um
magnífico veleiro restaurado por ele e pela
falecida mulher. Aquilo que vai fazer com
que as suas vidas se cruzem e lhes dará
um novo, inesperado, sentido é uma série
de mensagens que ele lança ao mar em
garrafas seladas.
Cartas pungentes de amor e saudade…
durante umas férias passadas à beira-mar,
Theresa virá um dia a encontrar umas dessas
garrafas. Obcecada pela estranheza do
achado, começa uma busca que a levará a
tentar descobrir a verdade acerca de um
homem e das suas memórias. Um romance
empolgante, emocionante intenso, que trata
com grande delicadeza a força e a fragilidade
das grandes paixões.

Cinema Adulto
A vila
Autor: Night Shyamalan
O filme conta a fantástica história de uma
vila isolada confrontada com a inacreditável
realidade que se esconde no seu perímetro.
À primeira vista, a vila é uma pacata e idílica
comunidade, mas os seus habitantes vivem
assombrados por criaturas que acreditam
esconderem-se nos bosques limítrofes.
As forças malignas são tão perturbadoras
que os habitantes não ousam sequer explorar
o que está para além da vila. Quando o
curioso Lucius Hunt decide investigar os
bosques, em direcção ao desconhecido, o
futuro da vila vê-se ameaçado, para
sempre…

Unidade de Inserção na Vida Activa

Câmara Municipal de Ílhavo

Sessões
de Técnicas
de Procura
de Emprego

INFORMA-TE
ACERCA
DE
COMO
PROCURAR
EMPREGO!

uniSAFE
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo

telf.: 234 321 079
geral@cm-ilhavo.pt

Segunda a Sexta-feira
09h30 às 18h00

Horários das Sessões de Técnicas de Procura de Emprego
Fórum Municipal da Juventude - Ílhavo
Terça-feira | 14h30 às 16h30 (de duas em duas semanas)
Fórum Municipal da Juventude - Gafanha da Nazaré
Sexta-feira | 10h30 às 12h30 (de duas em duas semanas)

