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esta é a nossa Maior Idade ...



esta é a nossa Maior Idade ...



Maior Idade 2012
(Re)viver, recordando ...

Festa de Encerramento 
do Movimento Maior

Desporto para Todos
Atividade Física de Todos Nós!

Entrevista com... 
Chefe Vitorina

Festival do Bacalhau

Turismo Sénior

Entrevista com... 
D. Tininha

Gás. Evite acidentes em casa!

Fórum Municipal 
da Maior Idade

Espaços Maior Idade

Entrevista com... 
Padre José Lourenço

Viver a vida em qualquer Idade

Saia de casa 
e faça um piquenique!
No Município de Ílhavo, claro!

Serviço Educativo 
Municipal de Ílhavo

Universidade Sénior
da Fundação Prior Sardo

Viver em casal

Novas notas de 5 Euros

Sugestões de Leitura
BMI

Centros Culturais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré

Um Jardim de Cheiros e Sabores

À mesa com... 
Lombo de Bacalhau

ESPETÁCULOS A NÃO PERDER AINDA ESTE MÊS ...
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SÁB 14 SET 16h00
oficina de criação de histórias
Noveloteca
indicado para Avós e Netos
CC Ílhavo

SÁB 14 SET 21h00
IV Sarau da Maioridade
CC Ílhavo

16~27 SET 
workshop de dança 
Tempo do Corpo
horário 1 09h30~12h30
horário 2 15h00~18h00
CC Ílhavo

SEX 20 SET 22h00
teatro
Morreste-me
com Sandra Barata Belo
de José Luís Peixoto
CC Gafanha da Nazaré

SÁB 21 SET 22h00
teatro
GNR
Afectivamente
CC Ílhavo

SÁB 28 SET 21h30
dança
Tempo do Corpo
desconto especial 
de 50% para todos os 
maiores de 65 anos
CC Ílhavo
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Caro(a) Munícipe

A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) realiza de 
9 a 15 de Setembro a edição 2013 da Maior Ida-
de, momento que referenciamos como “viver soli-
dário”, com um programa que culmina as muitas 
atividades desenvolvidas ao longo do ano com os 
Nossos Maiores, no âmbito dos vários Programas 
Municipais.

A Semana da Maior Idade é um marco de re-
ferência da programação de eventos da CMI, uma 
afirmada tradição, tendo-se tornado um compro-
misso que renovamos a cada ano e que assume 
uma relevante dimensão social e comunitária.

Vivemos este ano a décima quinta edição da 
Maior Idade, um evento querido e de sucesso pela 
adesão dos Cidadãos Maiores da Nossa Terra, rei-
terando-se o motivo desta aposta da CMI: “Honrar 
os mais velhos é agradecer a herança da terra que 
temos em mãos, é estimular Gente Importante a 
continuar ativa, atenta e participativa na vida da 
comunidade”.

Esta iniciativa também serve para reiterar-
mos o desafio a todos os Nossos Maiores, para 
participarem nas iniciativas que lhe são especial-
mente dirigidas ao longo do ano (em especial o 
“Movimento Maior” e as ações dos Espaços Maior 
Idade”), para darem vida aos muitos e bons Equi-
pamentos e Pontos de Encontro que a CMI coloca 
ao seu dispor, com muito trabalho realizado em 
parceria com Associações da Nossa Terra. Partici-
pe e traga um Amigo. 

Lembramos o Fórum Municipal da Maior Ida-
de, a Biblioteca Municipal de Ílhavo e os seus Pó-
los da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encar-
nação e da Gafanha do Carmo, o Museu Marítimo 
e Navio Santo André, as Piscinas Municipais, o 
Jardim Oudinot (com o seu Parque Geriátrico), en-
tre muitos outros. 

Governámos, e governamos até ao último dos 
dias do mandato que os Cidadãos nos entregaram, 
aprofundando a aposta política de fazer obras e 
iniciativas que são importantes para a vida das 
Pessoas, que aumentam a sua qualidade de vida, 
cuidando da boa saúde financeira da CMI, con-
quistando as oportunidades de financiamento dos 
Fundos Comunitários, concretizando múltiplas 
ações no âmbito das Políticas Municipais de Edu-
cação e de Ação Social, com cuidados especiais às 
Nossas Crianças e aos Nossos Jovens, aos mais 
Idosos e aos Cidadãos mais carenciados.

A “Maior Idade / Viver Solidário” é também um 
momento de festa, de mobilização de energias, de 
convívio, de reflexão, de partilha do resultado do 
trabalho das Associações e dos Agentes da Área 
Social ao longo do ano e que muito reconhecemos 
e agradecemos.

Iniciámos este ano 2013, com a inauguração 
do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de 
Ílhavo, no dia 13, que se tem revelado num enor-
me sucesso, fazendo jus ao Município de Ílhavo 
que tem “O Mar por Tradição” e é a “Capital Por-
tuguesa do Bacalhau”. Nos últimos dias inaugu-
rámos duas outras obras: a Casa da Música de 
Ílhavo (obra RUCHI), que é a nova vida da antiga 
Escola Primária N.º1 da Rua Ferreira Gordo (no 
dia 7 de agosto) gerida com a Música Velha e o 
Grupo Folclórico “O Arrais”, e o relvado sintético do 
Campo Municipal de Futebol da Vista Alegre (no 
dia 6 de setembro), gerido pelo “Talé”.

Estamos a executar um conjunto de obras, 
destacando-se a Qualificação da Estrada Florestal 
N.º 1 / 1.ª fase e do Cais e Largo da Bruxa na Ga-
fanha da Encarnação, a Qualificação do Caminho 
do Praião na Gafanha da Encarnação e na Gafa-
nha do Carmo (obra Polis Ria de Aveiro), a Qua-
lificação da Frente Ria Costa Nova/Vagueira (obra 
Polis Ria de Aveiro), o Edifício Sócio-Cultural e 
Extensão de Saúde da Costa Nova, o Saneamento 
Básico da Gafanha da Nazaré na zona envolvente 
à Escola Secundária (obra AdRA), Pavimentações 
de Arruamentos, a Reabilitação da Sede do Illia-
bum Clube, a Reabilitação da Capela da Ermida, 
a Ampliação do sistema de captação, tratamento 
e distribuição de água da Associação de Municí-
pio do Carvoeiro-Vouga. Nos meses de setembro e 
outubro de 2013 terão início as obras da Via de 
Acesso ao PCI (na Coutada), o Saneamento Bási-
co da Gafanha da Nazaré e da Zona Industrial da 
Mota, e a ampliação e qualificação do Museu da 
Vista Alegre. 

Com as Associações das diversas áreas e de 
todo o Município, a CMI assinou e está a executar 
Acordos de Cooperação, apoiando a sua atividade 
tão importante para a vivência de uma comunida-
de ativa, realizadora e solidária.

Com este meu texto desta edição 2013 da Re-
vista da Maior Idade, a última da minha presidên-
cia da Câmara Municipal de Ílhavo, quero agrade-
cer a todos as partilhas e as ajudas que tiveram 
para comigo e para com o Município de Ílhavo, 
nestes 16 anos, nesta caminhada de crescimento 
e de desenvolvimento iniciada a 12 de janeiro de 
1998, na qual, de facto, fizemos muito mais e 
melhor pela Nossa Terra, concretizando um mu-
dança muito positiva.

O meu Muito Obrigado a Todos por Tudo. Sai-
bam que tive o maior gosto em realizar este traba-
lho de Presidente da CMI, que me permitiu crescer 
como Homem, como Gestor e como Político. Até 
Sempre.

Agradecemos a sua participação e a sua Cida-
dania Ativa, partilhando o testemunho da nossa 
homenagem pelo contributo que deu e que vai 
continuar a dar para o crescimento da Nossa Terra 
e para que ela seja a cada dia uma herança me-
lhor para os Nosso Filhos.

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

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Editorial
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Em 2011, ano que o Conselho de Ministros da 
União Europeia declarou oficialmente como “Ano 
Europeu das Atividades Voluntárias que promovam 
uma Cidadania Ativa”, aproveitei este espaço para 
escrever sobre a prática do Voluntariado como um 
dos bons exemplos de uma Cidadania Ativa.

No ano seguinte, e também a pretexto de se-
melhante deliberação do Conselho de Ministros da 
UE, que dedicou 2012 ao “Envelhecimento Ativo 
e Solidariedade entre Gerações”, incidi a minha 
abordagem mais sobre a enorme importância des-
te contacto entre as gerações, sobretudo no mo-
mento difícil que estamos a viver, sem contudo 
esquecer a importância do envelhecimento ativo.

A atualidade e a pertinência desta temática 
para a vida dos nossos idosos, mas também para 
a vida de cada um de nós e da comunidade de 
uma forma geral, leva-me a aproveitar esta oportu-
nidade para abordar novamente este tema.

O envelhecimento é um processo normal no 
percurso de qualquer ser vivo, e não só. Quan-
do terminar de escrever este texto, estarei mais 
velho do que estava no início, mesmo que seja 
muito pouco tempo. E quando esta revista che-
gar à mão dos nossos leitores, mais velho esta-
rei, mas seguramente mais enriquecido com tudo 
aquilo que entretanto vivi e aprendi durante este 
período. Envelhecer não significa por isso obriga-
toriamente algo de negativo. Quem envelhece, ou 
o que envelhece, fica sobretudo diferente. Muitas 
vezes para melhor, dando razão aquela máxima 
“É como o Vinho do Porto, quanto mais velho me-
lhor.” Envelhecer significa no fundo deixarmos de 
poder fazer algumas coisas como fazíamos, mas 
também podermos fazer coisas novas ou de ma-
neira diferente.

No caso do ser humano, este processo deve por 
isso ser encarado como algo natural, sendo o maior 
desafio o de sermos capazes de aproveitar bem as 
vantagens que cada fase desta nossa caminhada 
pela vida vai trazendo todos os dias, mas também 
combater alguns efeitos menos positivos que a 
mesma obrigatoriamente nos trás. E é aqui que a 
palavra “ativo” ganha toda a sua importância.

É sobretudo com esta ideia em mente que a Câ-
mara Municipal de Ílhavo tem norteado a sua ação 
nesta área, que denominamos de Maior Idade, ao 
longo dos últimos anos. Por um lado contribuindo 
para que as nossas pessoas mais experientes pos-
sam utilizar e rentabilizar todos os conhecimen-
tos e toda a experiência que foram adquirindo ao 
longo da vida em benefício da comunidade, e por 
outro criando espaços e momentos para que se 
possam manter ativas, físicas e intelectualmente, 
combatendo desta forma os efeitos menos positi-
vos que atrás me referi.

Mantenha-se ativo(a). Sempre.

A este nível destaco programas como o Movi-
mento Maior ou os Espaços Maioridade, ou ini-
ciativas como esta Semana que agora estamos 
a viver, mas sobretudo um espaço inovador que 
inaugurámos no início deste ano, o Fórum Mu-
nicipal da Maior Idade, criado e gerido todos os 
dias com o objetivo de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos seus utilizadores, pro-
movendo a saúde e o bem estar, através da através 
do desporto, da cultura e das artes.

Os resultados muito positivos destes mais de 
seis meses de vida do Fórum provam o acerto des-
ta decisão da Câmara Municipal, mas demons-
tram também a excelência do trabalho desenvolvi-
do por todos os parceiros, que naturalmente deve 
ser enaltecido e reconhecido.

A si fica o desafio de se manter ativo, de apro-
veitar bem todas as coisas boas que a vida nos dá 
hoje e nos dias que aí vêm, e são tantas (que mui-
tas vezes nem nos apercebemos ou, pior ainda, 
não valorizamos), de não olhar demasiadas vezes 
para trás, utilizando aquela expressão que tantas 
vezes se ouve “No meu tempo...”, como se o nos-
so tempo não fosse hoje e amanhã.

E fica também o convite para que nos deixe ser 
parceiros nessa sua caminhada pela vida, ensi-
nando, ajudando e guiando sobretudo os que não 
chegaram ainda à Maior Idade, para que estes, 
com o seu exemplo, possam viver melhor o dia de 
hoje, mas sobretudo os muitos dias que aí virão.

Paulo Costa
Vereador do Pelouro da Ação Social
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Em 2012, em que se 
assinalou o Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações, 
vivemos, simultaneamente, 
ao nível do Município de 
Ílhavo, a 14.ª edição da 
Maior Idade – Viver Solidário, 
repleta de intensas emoções 
e possibilidades de convívio e 
diversão.
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(Re)viver, recordando ...
A semana, que decorreu de 10 a 16 de setembro, iniciou-se 

no Museu Marítimo de Ílhavo, com o Seminário “Repensar o 
Envelhecimento”, organizado por um conjunto de instituições no 
âmbito do Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo. 
Da parte da tarde, a animação desenvolveu-se num crescendo 
de intensidade, com um baile que teve lugar na Discoteca Es-
tação da Luz. Ao final do dia, foi assinado o protocolo relativo à 
criação do Fórum Municipal da Maior Idade, espaço dinâmico, 
mobilizador e congregador de seniores que desejam manter-se 
ativos e a beneficiar de um são convívio, tendo sido aproveitada 
a oportunidade para lançar a publicação que, de há nove anos a 
esta parte, a Câmara Municipal de Ílhavo faz questão de partilhar 
com a nossa querida população sénior.

O ano de 2012 foi igualmente repleto de visitas, sendo que, 
na terça feira, dia 11, aceitámos uma proposta irrecusável e di-
rigimo-nos a Santarém, com a sua paisagem marcada pelo Rio 
Tejo e pelos campos férteis da Lezíria e Fátima. Na quarta feira, 
dia 12, dirigimo-nos a Lamego, repleta de magníficos monumen-
tos, com uma paragem retemperadora no Santuário de N.ª Sr.ª 
dos Remédios, e Peso da Régua, que ao longo de séculos foi 
ponto de recolha do Vinho do Porto, que daqui seguia em tonéis 
de madeira de carvalho, nos barcos rabelos rio abaixo até à ci-
dade do Porto. Na quinta, dia 13, foi tempo de nos dirigirmos à 
emblemática vila de Ponte de Lima, em pleno coração do Vale 
do Lima, dotada de uma beleza castiça e peculiar e Vila Praia de 
Âncora, no Município de Caminha, qual “mosaico de paisagens”. 
A sexta feira, e tal como já vem sendo hábito, foi reservada para 
a ação dedicada aos ex-funcionários, intitulada “Re-viver, Cons-
truindo”, numa viagem a Braga e Guimarães.

No ano de 2012 foi também possível apreciar um verdadeiro 
postal ilustrado da região de Aveiro, da sua cultura e das suas 
gentes, através do espetáculo “Na Rota dos Ventos”. 

Mais uma vez, um dos pontos altos da semana foi o Sarau da 
Maior Idade, que, tendo por palco o Centro Cultural de Ílhavo, foi 
espaço no qual as Instituições do nosso Município brindaram a 
recheada plateia com números variados e altamente animados, 
arrancando de todos os presentes sonoras e calorosas salvas de 
palmas.
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A quinta edição desta festa contou com mais de uma centena 
de participantes, tendo a tarde sido reservada a uma demons-
tração das atividades que compõem o programa, com a exceção 
das modalidades aquáticas, nomeadamente a hidroginástica e a 
iniciação à natação. 

Assim, houve oportunidade para apreciar o que de melhor é 
feito ao nível das aulas de danças de salão, exercícios de manu-
tenção, técnicas de relaxamento e boccia, sendo notório o entu-
siasmo e energia demonstrados por todos os presentes.

Entretanto, foi tempo de serem distribuídos os prémios, divi-
didos em três categorias: o “Mais Sénior” foi atribuído a Arminda 
Cura, com a pródiga idade de 94 anos, o “Mais Assíduo”, foi atri-
buído em primeiro lugar a Rosa Ramos, em segundo lugar ficou 
Ercília Mariano e, em terceiro, Engrácia Rodrigues. O prémio o 
“Mais Movimentado” foi atribuído ex aequo a Dinis Castro, Emília 
Martins e Manuel Leandro Lima.

No final da tarde, foi altura da realização de uma mega aula 
de Exercícios de Manutenção na Praça do Centro Cultural de 
Ílhavo, seguindo-se um lanche partilhado, que marcou o encer-
ramento desta época que decorreu de uma forma por todos con-
siderada muito positiva, sendo que já se notava o desejo de que 
a próxima se inicie rapidamente. 

Foi no passado dia 27 de 
julho que decorreu, no 
Centro Cultural de Ílhavo, 
a festa de encerramento 
das atividades do Programa 
Movimento Maior, iniciado 
no ano de 2006, com 11 
participantes, terminando 
essa mesma época com 
238. Atualmente, o 
programa conta com um 
total de 321 participantes.

INSCRIÇÕES EM:
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Pólo de Leitura da Gafanha da Nazaré 
(Centro Cultural)
Pólo de Leitura da Gafanha da Encarnação 
(Edifício Sócio-Educativo)
Pólo de Leitura da Gafanha do Carmo 
(Edifício Sócio-Educativo)

Festa de 
Encerramento época 2012/2013



Programa Municipal

Desporto para Todos
Atividade Física de Todos Nós!
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Alegria contagiante, espírito enérgico e sorriso 
aberto são apanágio da nossa entrevistada que, 
gentilmente, nos recebeu de forma entusiasta.
Vamos conhecer a D. Arminda Cura que nos 
acolheu de forma muito aperaltada, mas que 
imediatamente acedeu ao nosso convite de 
vestir a camisola: a camisola do Movimento 
Maior!

MaiorIDADE Há quanto tempo está integrada 
no Movimento Maior?
D. ARMINDA Desde que o programa começou 
aqui em Vale de Ílhavo, vai para uns três ou 
quatro anos, ou até talvez mais...

MaiorIDADE Praticar exercício físico traz bene-
fícios para a saúde. De que forma o Movimento 
Maior alterou a sua vida?
D. ARMINDA A ginástica dá-me genica. Eu gos-
to muito de andar nos quintais e, se quando lá 
chego vou muito mal, quando venho já me sinto 
melhor. Gosto de me manter ativa. 

MaiorIDADE Então a ginástica ajudou-a a fazer 
melhor as coisas?
D. ARMINDA Ajudou sim! Ajudou muito! Tanto 
que quando chego de lá costumo dizer: “Olha 
que a ginástica faz bem! Olha que faz mesmo 
bem!”

MaiorIDADE Certamente que tem muitos ami-
gos que frequentam a mesma aula que você. 
Como é o convívio com eles?
D. ARMINDA Muito bom, muito bom, muito 
bom, muito bom. Convivemos ali um bocadi-
nho. A professora ajuda-me muito e é muito 
minha amiga. Ela ajuda-me sempre e diz-me: 
”Sente-se D. Arminda, sente-se um bocadinho”, 
mas eu não paro. Eu quero é estar a fazer gi-
nástica! Não estou para estar sentada! Graças a 
Deus, ainda tenho esta genica assim!

MaiorIDADE Se tivesse que convencer alguém 
para frequentar o Movimento Maior o que lhe 
diria?
D. ARMINDA Dizia que fazia bem. Eu tenho 
muitas dores nos meus dedos, mas depois de 
fazer uns exercícios fico melhor. Faz bem, faz 
muito bem! É bom! É muito bom!

Arminda Cura
Camisola Verde aos 93 anos

O programa municipal “Desporto para To-
dos” tem como objetivo ajudar as pessoas a 
mudar os seus hábitos de vida tendencialmente 
sedentários.

Caminhadas, Hidroginástica, Circuitos de 
Manutenção, Aulas de Grupo, Aulas de Dan-
ça, entre outras, foram algumas das atividades 
que se puderam encontrar de forma regular no 
programa municipal “Desporto Para Todos” da 
época passada, e que o município pretende vol-
tar a disponibilizar, de forma gratuita, dois dias 
por semana, nomeadamente, quartas-feiras ao 
final da tarde e domingos de manhã, proporcio-
nando assim momentos de convívio e de diver-
timento.

A marcar o encerramento deste programa, a 
Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no pas-
sado dia 30 de junho, a caminhada pela praia, 
que contou com a presença de mais de 200 
participantes de todas as idades, e na qual fo-
ram distribuídos diversos prémios pelos partici-
pantes.

Dado o enorme sucesso do Programa, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e os seus parceiros 
darão assim continuidade ao “Desporto para 
Todos” já no próximo mês de outubro, prolon-
gando-se até ao final do mês de junho 2014, 
sempre de forma gratuita e sem necessidade de 
inscrição prévia.

Fica desde já o desafio dirigido a todos, mui-
to em especial aos nossos Seniores, a quem 
queremos dar a oportunidade de praticar exercí-
cio físico num excelente ambiente de convívio.

Na expetativa de que aceite este repto, espe-
ramos encontrá-lo, na próxima época. Teremos 
todo o gosto em recebê-lo/a!
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ENTREVISTA COM    
Chefe 
Vitorina

Chefe Vitorina... É assim 
que toda a gente a 
chama e é assim que 
percebemos que gosta de 
ser chamada. Atrás deste 
título esconde-se uma 
mulher de figura esguia 
e enérgica, de semblante 
jovial marcado por um 
permanente e discreto 
sorriso. Os seus olhos 
transbordam, marejados 
de alegres lágrimas, 
quando nos fala do seu 
amor: o escutismo.

Fazer o que deve ser 
feito é o seu lema de 
vida. Venha daí, para 
uma conversa com a 
Chefe Vitorina.

MaiorIDADE Em que ano e onde é que a professora Vitorina 
nasceu?
C VITORINA Eu nasci cá em Ílhavo, em 1942, na casa onde 
habitamos hoje, no primeiro andar. Vivemos lá algum tempo e o 
meu pai tinha um comércio no rés-do-chão na área dos móveis 
e, depois, viemos viver, até aos meus seis anos, no Beco da 
Eira. A vida naquela altura era muito interessante e com muitas 
peripécias. Na nossa casa havia duas senhoras que nos faziam 
o quintal. No final do trabalho abriam uma portinha para o rio, 
iam lavar as enxadas e houve uma situação em que fui muito 
atrevidota, abri a porta e caí ao rio. Brincávamos muito!!!
MaiorIDADE Como é que foi a infância e que brincadeiras é que 
tinham naquela altura?
C VITORINA Brincávamos pelo quintal, na rua e na praça do 
Beco da Eira. Fazíamos muitas brincadeiras, jogávamos à ma-
caca, saltar à corda, aos berlindes, ao pião, ao eixo, o jogo do 
botão, que era caraterístico dos rapazes mas que nós, raparigas, 
também aprendemos. Íamos também para a Rua da Fontoura, 
que é a Tenente Valadim, onde moravam os meus avós mater-
nos, e aí brincávamos com os colegas e com os vizinhos. 
MaiorIDADE Era uma Maria rapaz?
C VITORINA Não era muito Maria-rapaz, mas tinha as minhas 
brincadeiras. E claro, depois também aprendíamos com as nos-
sas mães e com as nossas avós as coisinhas de casa, nomeada-
mente, os labores.
MaiorIDADE E os brinquedos? Que brinquedos é que tinha?
C VITORINA Construíamos muitos brinquedos em madeira na 
oficina do meu pai. Aprendi a tirar pregos e a envernizar e ain-
da sei fazer algumas coisas que o via a fazer. Era uma forma 
de entretenimento. Quando é preciso ainda aplico alguns desses 
conhecimentos que adquiri quando era jovem, porque o meu pai 
ainda teve a loja e a oficina durante muitos anos. Nós tínhamos 



de escutismo. Eu fui escuteira sem ser escutei-
ra! Depois só mais tarde é que fui oficialmente 
porque não havia escuteiros para raparigas. Só 
em 1969, quando já estava licenciada, é que fiz 
a promessa de escuteiro. 
MaiorIDADE Com que idade e que integrou o 
corpo de escuteiros?
C VITORINA Integrei com 26 anos. 
MaiorIDADE Antes disso não era possível a in-
tegração de mulheres, é isso?
C VITORINA A integração das mulheres era pos-
sível enquanto patrulhas de estudo. Cá em Ílhavo 
nunca se formaram patrulhas. Só depois de eu 
aparecer com outra colega é que formámos uma 
patrulha com outras raparigas. Então, depois de 
1980, apareceu o setor feminino no CNE.

MaiorIDADE Como é que foi participar num 
Jamboree, na Noruega?
C VITORINA Foi uma maravilha! Não tenho pa-
lavras! Só realmente uma pessoa que participa 
e que vive os acontecimentos como nós vivemos 
como escutista é que pode dizer como é. Não 
há palavras! Ver escuteiros de todo o mundo...
Eram 95 os países representados! 
No dia da inauguração foi um espetáculo! Foi 
numa vila ao Norte de Oslo. O espetáculo de 
abertura oficial foi excecional! Nessa altura es-
tava um calor horrível. Estávamos nós a viver 
aqui em Portugal, o Verão quente de 75. Tenho 
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no sótão uma dependência que chamávamos 
a dependência dos brinquedos. Ainda tenho 
a maior parte desses brinquedos guardados. 
Aqueles mais bonitos até os tenho numa vitrina. 
A minha irmã tinha muito jeito para a costura e, 
então, fazia vestidinhos para as bonecas de tra-
pos. Construíamos as nossas próprias bonecas. 
A nossa imaginação não tinha limites!
MaiorIDADE Como é que era o sistema de en-
sino na antiga escola primária?
C VITORINA Tínhamos a primeira classe, a se-
gunda a terceira e a quarta, depois aqueles que 
queriam continuar a estudar faziam o exame de 
admissão ao liceu e o exame de admissão à es-
cola técnica (Escola Industrial e Comercial). Eu 
fiz os dois mas decidi pelo liceu. A maioria das 
colegas ficou com a quarta classe. Na altura eu 
e os meus irmãos não éramos excelentes alunos 
mas os professores deram indicação aos pais 
que tínhamos hipótese de continuar. Eu fui para 
o Liceu Nacional de Aveiro com 10 anos. Foi o 
ano em que o Liceu de Aveiro abriu, em 1952. 
Entrei e fiz até ao sexto ano. Depois, no 7.º ano, 
tive problemas de saúde e tive que interromper 
e acabei no ano seguinte no colégio de Famali-
cão para não ficar com cadeiras atrasadas. Tive 
um ano de perda porque tive uma gripe asiática 
e foi um problema muito grave, mas depois re-
cuperei. Íamos de bicicleta para Aveiro. Éramos 
umas 7 ou 8 meninas, os rapazes eram mais. 
As que tinham mais posses iam de camioneta 
mas nós íamos de bicicleta para Aveiro. Íamos 
de manhã cedo e almoçávamos na escola e às 
17h30 vínhamos para casa. Temos muitas pe-
ripécias, muitas memórias guardadas dessas 
viagens de bicicleta. 
MaiorIDADE Quer-nos contar algumas?
C VITORINA Os invernos custavam muito a pas-
sar... Costumávamos aquecer pedras no fogão 
e embrulhávamos em jornais para levarmos 
nas mãos para nos aquecermos. As luvas não 
conseguiam aquecer as mãos. Peripécias temos 
algumas engraçadas. Às vezes furava uma das 
bicicletas... Às vezes tínhamos acidentes e par-
tíamos os dentes da frente, nada de grave. E 
foi assim, a minha irmã depois foi para a Uni-
versidade formou-se em físico química. O meu 
irmão que era rapaz também tinha que ir: foi 
para matemática. Recordo-me de o meu avô 
me dizer:”Os teus irmãos já dão tanta despesa 
aos teus pais... Porque é que tu não vais para 
o Magistério Primário?” Mas eu não queria! Se 
os meus irmãos foram para a Universidade eu 
também eu queria ir. A minha irmã já estava a 
trabalhar no Liceu de Chaves e era ela que pa-
gava a minha mensalidade em Coimbra. Houve 
sempre valores de entreajuda.
MaiorIDADE O seu pai foi chefe do Agrupa-
mento de Escuteiros...
C VITORINA Foi. Ele aos 18 anos fundou o Agru-
pamento. Eu vivi sempre o escutismo em casa, 
porque o meu pai aos 18 anos já era escuteiro 
e todo o ambiente que se viveu em família foi 

Os invernos custavam muito 
a passar...Costumávamos 
aquecer pedras no fogão e 
embrulhávamos em jornais 
para levarmos nas mãos 
para nos aquecermos.”
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peripécias muito interessantes a propósito da 
política que se estava a passar em Portugal... 
Havia questões que nos eram colocadas por 
saberem que éramos portugueses e as pessoas 
tinham muito carinho por Portugal. Já nessa al-
tura se notava.
Foi interessante participar e ver aqueles 95 
países a entrarem no campo. Tenho fotos do 
símbolo do Jamboree que era uma mão e um 
punho. Era o símbolo dos cinco países nórdi-
cos. E foi muito interessante o imaginário desse 
acampamento. Foi muito interessante! E o nos-
so grupo teve a oportunidade de fazer uma visi-
ta à Dinamarca e à Suécia. Fomos a Copenhaga 
e a Estocolmo. Tivemos a oportunidade de co-
nhecer aquele ambiente muito diferente do que 
se vivia aqui em Portugal em 1975. Estocolmo 
já era uma capital completamente moderna. Eu 
acho piada, porque começo hoje a relembrar 
coisas que vivi nesse espaço de tempo, que foi 
tão curto, e como eles já estavam tão evoluídos 
em relação a Portugal.
Foi muito interessante e eu digo sempre aos 
meus atuais escuteiros e aos meus lobitos:”Se 
vocês durante a vida tiverem a oportunidade de 
participar num Jamboree, não deixem de o fazer 
porque é uma visão do escutismo espetacular!” 
Ver aquelas fardas, aqueles uniformes, um co-
lorido formidável. E a maneira de estar... Depois 
há um dia em que há partilha do que é mais 
caraterístico nos países e vimos a variedade de 
folclore e etnografia. É uma maravilha! É muito 
giro! É muito giro!
MaiorIDADE O seu percurso de vida, a nível pro-
fissional, esteve vocacionado durante 36 anos para 
a docência. O ensino era para si uma paixão?
C VITORINA Sim. Sim. Sim. O meu primeiro 
ano foi a lecionar na EICA – Escola Industrial e 
Comercial de Aveiro. Depois, estive cinco anos 
na Preparatória de Vagos, depois fui fazer está-
gio a Coimbra, na Martins de Freitas, e, depois, 
voltei a Ílhavo. Efetivei, precisamente, no ano 
em que se realizou o Jamboree, em 1975, e 
fiquei sempre em Ílhavo a dar aulas, nos atuais 
5.º e 6.º ano, que, antigamente era o 1.º e 2.º 
ano do ciclo.
Nos meus primeiros anos, tanto na EICA como 
na Preparatória de Vagos dei aulas a adultos. 
Gostei muito! Depois dei aulas a crianças entre 
os 10 e os 14 anos, aproximadamente. E gosta-
va muito! Sempre gostei de lecionar as Ciências 
da Natureza, que tinham muito a ver com a mi-
nha maneira de ser porque sempre gostei muito 
de botânica, das plantas e dos animais. Já em 
pequena eu dizia aos meus pais que queria ter 
um quintal com uma vaquinha. E, realmente, 
acabei por tirar um curso relacionado com estas 
questões. E depois, também o relacionamento 
do curso com o escutismo e com a natureza. 
Tudo se conciliou e conjugou de uma forma 
muito natural e harmoniosa.
MaiorIDADE Atualmente a Chefe Vitorina é a 
chefe adjunta do Agrupamento 189...

C VITORINA Sim, já fui Chefe do Agrupamento, 
mas agora deixo que os jovens encabecem e 
liderem.
MaiorIDADE Continua a existir uma forte ade-
são das crianças e jovens ao movimento escu-
tista?
C VITORINA Sim, sim, sim... Atendendo de nos 
últimos anos a sociedade estar com um decrés-
cimo de natalidade, nós nos últimos dois anos 
também sentimos um decréscimo na alcateia, 
naquela idade dos 6 anos. Mas há sempre uma 
adesão muito grande. Os pais confiam muito no 
escutismo! Confiam-nos os filhos de uma forma 
excecional!
MaiorIDADE Que mensagem transmitiria às 
crianças e jovens de hoje para aderirem ao es-
cutismo?
C VITORINA As crianças têm um imaginário. A 
alcateia é o imaginário de uma história que o 
Baden Powell escolheu, que é o menino que vai 
viver entre os lobos, entre a alcateia, e existem 
outros animais como o urso Balu e a Baguira, 
que é a pantera, que vai ajudar o menino a cres-
cer nesse meio e lhe vai transmitir os valores. 
Eles bebem aquela história e nós vamos contan-
do os episódios e vamos transmitindo os valores 
daqueles animais. E lá aprendem a ajudar-se 
uns aos outros, a partilhar uns com os outros, 
porque eles, às vezes, nessas idades, são muito 
egoístas e há um espírito de competição que 
não é sadio. Às vezes, quando os pais os colo-
cam no escutismo, inicialmente receiam mas, 
depois, passados três meses, notam a diferença 
e uma evolução.

Se durante a vida tiverem a 
oportunidade de participar num 
Jamboree, não deixem de o fazer 
porque é uma visão do escutismo 
espetacular!”



Eles inicialmente são egoístas e depois ultrapas-
sam isso porque têm de partilhar as suas coi-
sas: têm de fazer as refeições em comum, têm 
de dormir em comum, têm de se adaptar a não 
ter os miminhos dos pais e têm de partilhar, de 
dar de si e responsabilizar-se pelas tarefas que 
lhe são incumbidas. Cada um deles tem uma 
tarefa a cumprir, têm um cargo a cumprir e, se 
no início eles tem uma certa dificuldade, depois 
vão-se habituando a assumir aquele cargo. Um 
é o guia, o outro o sub-guia, há o cozinheiro, o 
secretário. Cada um tem o seu papel distribuí-
do. Há aquela união...
MaiorIDADE Há uma engrenagem que tem de 
funcionar...
C VITORINA Exatamente. Nos joguinhos de 
movimento e ação que eles fazem têm de se 
ajudar uns aos outros. Nos jogos de pista eles 
não podem deixar-se para trás. Podem perder 
o jogo, mas o grupo, a patrulha, a equipa tem 
de ir unida do princípio ao fim. E isso é o mais 
importante: o espírito de cooperação e de co-
responsabilidade é muito importante. E depois, 
a lei do escuta tem de ser vivida com os valores 
humanos: o escuta é leal, é logo o primeiro, a 
honra do escuta inspira confiança, o escuta é 
obediente, é económico, é respeitador do bem 
alheio.
Nós temos dez artigos da lei todos na positi-
va e quando eles, às vezes, estão a falhar em 
determinadas coisas, nós chamamos à atenção 
dizendo: “Olha lá, o escuta é obediente!”. O es-
cuta é filho de Portugal e bom cidadão, o dever 
de escuta começa em casa. Isto são orientações 
que eles vão adquirindo e que vão absorvendo 
para a vida. E quando nós dizemos: “O escutei-
ro é hoje, mas é escuteiro para sempre”. Estas 
coisas vão ficando gravadas. Nós sabemos que 
cumprindo os preceitos e artigos da lei escutista 
nós estamos a viver o escutismo a 100%. Eu 
se me ponho a falar no escutismo nunca mais 
paro!!!!
MaiorIDADE A Chefe Vitorina frequentou o pri-
meiro ciclo naquela que é atualmente a Casa da 
Música de Ílhavo. O que é que sentiu no dia da 
inauguração?
C VITORINA Eu frequentei lá o primeiro ciclo 
entre 1948 e 1952. No dia da inauguração da 
Casa da Música eu gostei muito! Entrei com 
uma certa curiosidade porque já não entrava 
na escola há muito tempo, apesar de viver ali 
quase em frente. Tive um certo desgosto e desa-
grado no período em que a escola estava a ficar 
degradada. Foi muito bom quando começaram 
a fazer obras e pensar que o espaço ia ficar com 
outra beleza, o que realmente aconteceu. E, na-
quele dia, visitando as salas de aulas, vendo a 
escadaria, onde o Prof. Guilhermino nos ensi-
nava as canções patrióticas ou de folclore, eu 
parecia que estava a reviver os meus tempos 
de escola. 
MaiorIDADE Foi a reminiscência da infância...
C VITORINA Foi, foi. As salas já não estão como 
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eram. Foi tudo remodelado. Mas está interessan-
te. Até comentei com pessoas que estavam pre-
sentes que, se na infância o recreio nos parecia 
muito grande, agora parece muito pequenino...
MaiorIDADE Aos olhos de uma criança parece-
ria grande...
C VITORINA Recordo de nos muros do recreio 
existirem uns bancos para nos sentarmos e eu 
era tão pequenina que tinha que pôr primeiro o 
joelho e, depois, trepar para o banco. No dia da 
inauguração estivémos a reviver isto tudo. Os 
garotos no recreio estavam de um lado e as me-
ninas do outro e, quando os rapazes iam para o 
nosso recreio, nós íamos atrás deles espantá-los 
para o recreio deles. Também recordo que havia 
ameixeiras que circundavam a escola e, no final 
do ano, as ameixas eram apanhadas e distribu-
ídas pelos alunos. Era muito giro !!
MaiorIDADE Era um dia de festa...
C VITORINA Tenho pena que essas ameixeiras 
viessem abaixo, mas não podem durar para 
sempre. A escola está muito linda! Deu uma 
certa beleza à rua e, agora, espero que ela se 
encha de vida e música! Foi muito bom ver 
aquele edifício recuperado e com vida. É sem-
pre bom ver as coisas tornarem-se vivas aos 
olhos das pessoas!
MaiorIDADE Como é que ocupa atualmente o 
seu dia a dia?
C VITORINA A casa dá-me muito que fazer, é 
muito grande! De Inverno, as atividades passam 
por estar ao computador a analisar planos de 
estágio e atividades de outras unidades escutis-
tas. Eu sou tutora de alguns futuros dirigentes 
e vejo os seus planos de atividades e corrijo-os. 
Passo o meu tempo envolvida com isso. A casa 
toma-me muito tempo, a paróquia e o escutis-
mo também. Costumo dizer que tenho o tempo 
mais ocupado agora do que quando dava aulas. 
Tenho o tempo muito ocupado!
MaiorIDADE Que mensagem gostaria de deixar 
às novas gerações?
C VITORINA Que se empenhem, que sejam ver-
dadeiros, que sejam autênticos. Que sejam res-
ponsáveis. Como dizia o principezinho: “Cada 
um que seja responsável pela sua rosa.” Por si 
e pelo que está ao seu lado. E viver com o espí-
rito de abertura ao mundo e de partilha com os 
outros. Gostava que a juventude assumisse os 
valores importantes da vida e que os partilhasse 
com os outros. Que fossem verdadeiros.
MaiorIDADE Qual é o seu lema de vida?
C VITORINA O meu lema de vida é uma men-
sagem do Evangelho de S. Lucas que diz “Servo 
inútil fiz o que devia fazer”.
MaiorIDADE Fazer o que deve fazer, deixa-a 
feliz?
C VITORINA Ao longo da vida fui um servo inú-
til, mas fiz aquilo que deveria fazer aos olhos de 
Deus e isso deixa-me feliz.
MaiorIDADE Isso é extraordinário: que a pes-
soa seja feliz com o que é verdadeiramente im-
portante!
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Dias e noites quentes de uma animação entusiástica para re-
ceber os milhares de visitantes que rumaram ao Jardim Oudinot, 
espaço emblemático do Município e da Região de Aveiro.

A música, de estilos variados, conseguiu agradar a gregos e 
troianos, sendo que, a primeira noite foi reservada ao fado, com 
Ana Moura a encher com uma voz sonante o céu estrelado do 
Jardim Oudinot, deixando a todos uma grande saudade em a 
rever e ouvir novamente. Seguiu-se o romântico Tony Carreira, a 
partilhar o seu sonho de menino em que lembrou a aldeia per-
dida na Beira, nesta outra Beira, rendilhada de canais de água, 
vasos comunicantes entre todos os que nos brindaram com a 
sua visita.

Entre uma patanisca e um bolo de bacalhau, foi a noite em 
que o macaco, que gosta de banana, acabou por não jantar, 
porque, por cá reina o fiel amigo. O dono do macaco, José Cid, 
acolheu todos os presentes, que pouco faltou para montarem a 
cabana junto à praia, ali, entre as palmeiras e o Santo André, 
porque naquele espaço não existem dunas nem canaviais.

Entretanto, não foi preciso ter asas nos pés para ir ver os 
Clã, que na noite de sábado animaram a noite, tirando todas as 
teimas e ultrapassando todos os problemas de expressão, per-
mitindo uma convívio muito animado entre todos, à volta dos 
prazeres da mesa.

No domingo, durante toda a tarde, a SIC fez-nos companhia, 
pondo Portugal em Festa. Ninguém levantou ferro para ver a Rita 
e os Zé’s: O Figueiras e o Castelo Branco.

O Sr. Channel não se fez rogado e acabou por ir à água, não sem 
antes cumprir o recorde de produção dos Pastéis de Bacalhau.

À noite e para fechar o magnífico programa, não foi possível 
ver os aviões mas, foram vários os espetadores que sobrevoaram 
o espaço em parapente, para poder ouvir falar dos maridos das 
outras.

Para enriquecer a mostra não faltaram os artesãos, nem as ins-
tituições que deram mais fulgor a mais um Festival do Bacalhau.

Estamos já com saudades do certame, mas os nossos olhos 
estão já postos na edição de 2014, numa aposta que vai conti-
nuar a colocar o Município de Ílhavo no mapa de Portugal, com 
o símbolo de Capital do Bacalhau.
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Festival do Bacalhau 2013
A edição de 2013 do Festival 
do Bacalhau, que decorreu 
entre 14 e 18 de agosto, 
foi mais uma ode às 1001 
maneiras de confecionar o fiel 
amigo, ao convívio e a uma 
fortíssima diversão.



Turismo Sénior 
Viajar... Porquê e para quê?

Criados os filhos, cumpridas as missões pro-
fissionais, realizados alguns ou todos os projetos 
de vida, criados os netos, atinge-se a reforma ou 
aposentação! De mãos dadas com a idade, atin-
ge-se aquela fase que muito mais do que ficar 
“velho”, significa ter mais disponibilidade para 
fazer outras coisas ou mesmo para fazer o que 
sempre se desejou fazer. É o período da vida em 
que geralmente se fica liberto dos compromis-
sos, em que se está mais disponível para usar 
o tempo com o que mais dá prazer, mas curio-
samente, é a fase em que as pessoas sentem 
maior dificuldade em se manterem ocupadas.

Ora o turismo surge como um instrumento 
ou um meio vantajoso para a terceira idade, em 
que as mais diversas atividades associadas ao 
fenómeno de viajar confluem na possibilidade 
de realização de sonhos, do contacto com novas 
culturas e novas comunidades. Contrariamente 
ao que tendencialmente acontece quando se 
atinge esta fase da vida, ou seja a probabilida-
de enveredar pelo isolamento, solidão, silêncio, 
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ou outras atitudes de vida antissocial, o turismo 
é uma opção para uma vida mais ativa, mais 
solidária, preenchida de novas oportunidades e 
enriquecida pelo bom aproveitamento do tempo 
livre. Viajar permite conviver e conhecer novas 
pessoas, descobrir novos locais e culturas, rela-
xar, ter mais saúde e tantas outras boas razões 
boas para melhorar a qualidade de vida.

Há vários tipos de turismo que podem ser 
praticados pela população sénior:

» Turismo de saúde, quando os destinos 
se conjugam para garantir uma melhor quali-
dade de vida, como por exemplo as Termas e 
os Spas.

» Turismo cultural, em que os destinos se 
definem pelo prazer de viajar e de conhecer no-
vas culturas, trocar experiências.

» Turismo religioso, sempre que o interesse 
de viajar se associe ao culto religioso.

» Turismo de natureza quando o objetivo é 
valorizar o contato com o meio ambiente e os 
hábitos saudáveis.

Apesar de tudo o que se ambiciona e se pre-
vê, esta é a fase em que os familiares e amigos 
não dispõem afinal de tempo nem disponibili-
dade para acompanhar a tempo inteiro os seus 
Séniores. Então é preciso alterar este sentido e 
optar por soluções que muitas vezes são bem 
mais simples do que nos possa parecer. Nem 
sempre é possível viajar para longe, mas pode-
mos viajar cá dentro e frequentemente esquece-
mos que existem destinos muito interessantes 
mesmo dentro do Município onde habitamos, 
podendo-se usufruir de imensas coisa. Em Ílha-
vo, por exemplo:

» Já visitou o Museu  Marítimo? Conhece a 
sua nova valência, o Aquário dos Bacalhaus?

» Sabe que há sempre exposições renovadas 
nos espaços das Exposições Temporárias?

» E a Vista Alegre, já visitou alguma vez o 
Museu ou alguma vez se proporcionou visitar a 
Capela ou mesmo a Fábrica?  

» Já alguma vez se atreveu a fazer uma ca-
minhada junto à Ria, pela mata ou mesmo pelo 
Centro Histórico de Ílhavo?

» Sabe que pode pedir ajuda para traçar per-
cursos turísticos na sua Terra, de acordo com 
vários interesses, sejam paisagísticos, arquite-
tónicos, históricos ou outros?

Pois bem, é verdade! Surpreenda-se a si pró-
prio com as boas opções que pode fazer perto 
da sua área de residência e se precisar de algu-
ma ajuda para isso, poderá recorrer a uma das 
Lojas Turísticas do Município, ao Museu ou ao 
Atendimento Integrado da Câmara Municipal, 
para se esclarecer e poder obter algumas orien-
tações que poderão ajudá-lo a usufruir melhor 
do seu Município e até sugerir este destino aos 
seus amigos e familiares de longe.



16

ENTREVISTA COM                    

D. Tininha
O assombro da 
grandiosidade do farol 
não ofusca a presença 
desta senhora.

Falar pausado, visão 
interventiva e crítica... 
Um olhar atento e 
perspicaz sobre a vida e 
o que a rodeia.

À medida que 
percorremos as ruas 
da Praia da Barra é 
notória a facilidade 
com que entabula 
conversas e a sua 
cabeça se movimenta 
em várias direções para 
responder às solicitações 
e cumprimentos que 
chegam de diversos 
quadrantes.
O diminutivo do nome 
não é proporcional à 
grandeza de espírito 
da sua pessoa. É a D. 
Tininha.

MaiorIDADE A D. Tininha nasceu em Aveiro. Em que ano?
D. TININHA Em 1935, na Freguesia de Esgueira.
MaiorIDADE Com que idade veio para cá?
D. TININHA Com 2 anos, para o Forte da Barra.
MaiorIDADE Foi diretamente radicar para o Forte da Barra. Atu-
almente a zona do Forte da Barra, no Jardim Oudinot, tem um 
simbolismo especial para si?
D. TININHA Tem, sem dúvida! Desde há uns anos a esta parte, 
que anualmente fazemos um encontro com os antigos moradores 
do Forte da Barra. Hoje em dia, o Forte da Barra já pouco tem 
a ver com aquilo que era antigamente. A degradação das casas 
causa-me uma mágoa muito grande, especialmente porque a Câ-
mara e a APA não as deixam restaurar, é uma vergonha e uma 
pena que não as deixem reconstruir.
MaiorIDADE Morou no Forte da Barra durante quantos anos?
D. TININHA Morei até aos meus 40 anos. 
MaiorIDADE Como é que foi a sua infância vivida naquele local? 
Quais eram as brincadeiras?
D. TININHA Nós andávamos a brincar cá fora uns com os outros. 
Era um cantinho pequeno, com poucas famílias que ainda pre-
servam ligações muito grandes. Há aqueles que já não estão aqui 
mas que nos vão encontrando, uns estão na Gafanha, outros 
estão para Sever do Vouga, outros estão no estrangeiro... Mas há 
sempre um elo de ligação.
MaiorIDADE E a que é que brincavam as crianças daquela al-
tura?
D. TININHA Brincavam à corda, brincavam a jogar à macaca e 
nem sei se nessa altura brincavam ao ringue, penso que não. Eu 
tive pouco tempo para brincar porque como deixei de estudar os 
meus pais nunca me perdoaram.
MaiorIDADE Com que idade deixou de estudar?
D. TININHA Com 12 anos.
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MaiorIDADE Quando me fala em pensão fala-
me da situada no Jardim Oudinot?
D. TININHA Na Pensão Jardim.
MaiorIDADE Já que estivemos a falar um bo-
cadinho da sua juventude, quais é que conside-
ra as principais diferenças entre a sua juventude 
e a vida dos jovens de hoje em dia?
D. TININHA Têm muito mais liberdade, come-
çam por ter um Jardim de Infância onde lhes 
são possibilitadas as suas brincadeiras e os 
seus grupinhos, que são muito importantes. 
Têm os passeios da escola, que nós não tínha-
mos, e depois têm outra educação, que não sei 
se boa se má, mas não deixam que os pais lhes 
ponham o dedo no nariz e têm outra liberdade 
que não havia antigamente.

MaiorIDADE Quando deixou de estudar, iniciou 
a sua atividade com 12 anos na lojinha de que 
já nos falou e trabalhou na Pensão Jardim, no 
Jardim Oudinot. E que outras atividades mais 
desenvolveu na sua vida?
D. TININHA Não tive mais nada. Foi isso. Vim 
para a Barra e segui o mesmo rumo.

MaiorIDADE E a decisão de deixar de estudar 
foi iniciativa sua ou porque a sua família não 
teria possibilidades?
D. TININHA Foi um desgosto para o meu pai 
o facto de eu ter desistido de estudar. Para a 
minha irmã mais velha não tiveram condições 
para a pôr a estudar, mas comigo já tinham e 
a minha irmã mais nova formou-se. Eles nunca 
me perdoaram, nunca me perdoaram!
MaiorIDADE O que é que a levou a abandonar 
os estudos com 12 anos?
D. TININHA Tive más notas no período da Páscoa 
e vi que não conseguia passar o ano e desisti.
MaiorIDADE Se fosse hoje teria tomado a mes-
ma decisão?
D. TININHA Essa situação serviu-me para inci-
tar a minha irmã a nunca desistir. Houve uma 
altura em que a minha irmã queria desistir, acho 
que já andava em Coimbra, e eu dizia-lhe:”Não 
o faças porque ficas pelo caminho como eu”. 
Nessa altura não havia muitas saídas para as 
pessoas e os meus pais se eu não estudava, 
trabalhava.
MaiorIDADE E com 12 anos o que é que foi 
fazer?
D. TININHA Fui para o balcão.
MaiorIDADE Num estabelecimento?
D. TININHA Numa mercearia e taberna, no Jar-
dim Oudinot onde nós vivíamos. Depois, quan-
do eu tinha 14 anos, os meus pais compraram 
o edifício que é a casa da pensão e então tínha-
mos a mercearia e taberna.
MaiorIDADE Portanto, a D. Tininha foi para lá 
trabalhar quando tinha 12 anos. E como é que 
era a sua família? Era uma família numerosa? 
D. TININHA Não. Éramos três irmãos.
MaiorIDADE Como é que era a relação com os 
pais e com os irmãos?
D. TININHA Era boa, fomos sempre unidos. 
MaiorIDADE Como é que foi a sua juventude?
D. TININHA Tive uma juventude muito limitada. 
MaiorIDADE Devido à educação e às regras 
impostas pelos seus pais?
D. TININHA Sim, e atendendo à necessidade de 
ajudar os pais. Porque nós não podíamos sair 
sem os meus pais e que me lembre, em solteira, 
fui apenas uma vez a uma excursão com um 
casal que ajudava os meus pais lá em casa e 
então eu pude ir.
MaiorIDADE Foi o dia em que lhe deram a ré-
dea mais solta?
D. TININHA Sim, foi o dia em que tive a ré-
dea mais solta, porque se não havia alguém de 
confiança para nos levar nós, as meninas, não 
saíamos. É claro que fazíamos asneiras como as 
outras, mas não podíamos sair. À praia ia quan-
do podia com alguém de confiança dos meus 
pais. Depois também havia o estabelecimento e 
mais tarde a pensão, que era uma ocupação a 
tempo inteiro. Uma pessoa pouco viveu. 
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(...) se não havia alguém 
de confiança para nos 
levar nós, as meninas, 
não saíamos...”



MaiorIDADE A D. Tininha esteve, portanto, 
sempre ligada, desde os 12 anos ao atendi-
mento ao público. Tinha gosto em atender ao 
público?
D. TININHA Sim, gosto de atender o público. 
MaiorIDADE Porquê?
D. TININHA Gosto de contactar com as pessoas 
e de conviver. E preocupo-me com as pesso-
as. Quando eu tinha 16 ou 17 anos foi criada 
uma associação na Gafanha da Nazaré que se 
chamava a Beneficência Particular da Gafanha 
da Nazaré da qual eu fazia parte. A associa-
ção correspondia àquilo que hoje as assisten-
tes sociais fazem. Nessa altura só tínhamos o 
apoio à família que era em Aveiro, na avenida, 
e quando precisávamos de um subsídio para 
alguém íamos ter com as senhoras. Hoje es-
tou mais afastada, quase não sei quem mora ao 
meu lado, mas quando há alguma coisa em que 
posso colaborar estou sempre disponível.
MaiorIDADE A D. Tininha recorda algum epi-
sódio caricato, e que possa contar, que se tenha 
sucedido na residencial?
D. TININHA Acho que não tive nada de especial 
que me ocorra. Não tenho grandes histórias e 
acho que não sei inventar!

18

En
tr

ev
is

ta
 c

om
 D

. 
Ti

ni
nh

a

MaiorIDADE Como é que descreve a evolução 
do turismo na Praia da Barra desde que veio 
para esta localidade até ao dia de hoje?
D. TININHA Isto evoluiu muito! As infra-estru-
turas não têm nada a ver com o que era a Barra 
antigamente. Sei reconhecer que hoje é mais 
seguro atravessar na avenida com o trânsito 
num sentido só. Sabe que há pessoas que se 
adaptam mais do que outras e eu costumo dizer 
que, por alguma razão, gosto de ver a RTP Me-
mória! As minhas filhas barafustam comigo mas 
é verdade. Gosto muito de ver a RTP Memória!
MaiorIDADE Gosta de recordar?
D. TININHA Gosto, gosto de recordar. Ainda 
agora no Oudinot olho e penso “Isto está muito 
jeitoso!”, mas não é o nosso jardim, não é o jar-
dim da avenida das magnólias, da avenida das 
palmeiras. É outra realidade. Está muito bom 
mas tenho muitas saudades do antigo!
MaiorIDADE Como é que ocupa atualmente o 
seu tempo livre?
D. TININHA O meu tempo livre, agora, é muito 
a ler e a folhear os jornais que tenho que são os 
da região e o Diário de Aveiro. E também gosto 
de caminhar.
MaiorIDADE Que tipo de literatura é que gosta 
de ler?
D. TININHA Gosto de ler notícias e não vou 
além disso. Os jornais diários.
MaiorIDADE Que noticias da atualidade lhe 
têm despertado mais atenção?
D. TININHA Tenho muita preocupação com o 
que está à minha volta porque isto não está fa-
moso. O comércio está muito mau, os empregos 
estão muitíssimo maus e eu temo pelos meus 
filhos. Até me aflijo e não pergunto ao meu filho 
como estão as vendas porque tenho medo. E 
temo pelas minhas filhas. A minha filha está há 
20 e tal anos em Calvão e nunca sei quando no 
final das aulas lhe dizem que estão a suprimir 
lugares. E a outra anda por fora...E temo pelos 
meus netos. É uma preocupação e eu aflijo-me 
e apoquento-me com aquelas pessoas que não 
têm pão para dar aos filhos.  
MaiorIDADE Que  conselhos gostaria de deixar 
às novas gerações?
D. TININHA Que estudem, apesar de não haver 
empregos. Quem não tem formação ainda pior 
fica. Que estudem e que façam mais alguma 
coisa do que folgar e do que brincar. 

Gosto muito de ver 
a RTP Memória!”



Gás. Evite acidentes em casa!
Evite acidentes em casa

REGRAS DE SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO, 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
» Adquira apenas aparelhos a gás que estejam 
normalizados e certificados.
» Recorra a técnicos qualificados para a 
instalação, reparação e manutenção dos 
aparelhos. Não faça improvisos.
» Os tubos de borracha e braçadeiras de 
instalação devem ser adequados e substituídos 
periodicamente.
» Mantenha limpas as chaminés e os 
exaustores.

O QUE NUNCA FAZER  
» Instalar esquentadores na casa de banho.
» Sair de casa com o esquentador ligado.
» Deixar o fogão em funcionamento quando 
se ausentar. O derrame de líquidos a ferver 
pode apagar os queimadores, mantendo-se a 
libertação de gás.
» Pendurar roupa ou outros objetos nos tubos 
de gás.
» Guardar as garrafas de gás em caves ou 
junto a fontes de calor. 
» Deitar as garrafas de gás. (Coloque-as 
sempre com o redutor para cima.)
» Deixar aberta a válvula de segurança do 
contador (gás canalizado) ou do redutor (gás 
de garrafa), quando se ausentar.

SE CHEIRAR A GÁS
» Corte imediatamente o fornecimento de gás, 
fechando a válvula ou o redutor.
» Não ligue nem desligue interrutores ou 
equipamentos elétricos.
» Se utilizar uma lanterna ligue-a e desligue-a 
no exterior.
» Não fume. Apague qualquer chama.
» Ventile o local, abrindo portas e janelas, até 
que o cheiro desapareça completamente.
» Nunca procure uma fuga de gás com uma 
chama. Utilize água com sabão.
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O gás dos aparelhos 
domésticos ao ser queimado 
incorretamente, devido à 
má instalação ou deficiente 
regulação, pode levar à 
acumulação de monóxido de 
carbono, um gás tóxico. Tanto 
o gás canalizado como o de 
garrafa podem provocar asfixia 
e, quando misturados com o 
ar, dar origem a explosão ou 
incêndio.

SE HOUVER CHAMA  
» Nunca coloque a sua vida em perigo.
» Se não correr risco retire do alcance das 
chamas tudo o que possa arder.
» Corte imediatamente o fornecimento de gás, 
fechando a válvula ou o redutor.
» Se necessário ligue para o 112 ou 
Bombeiros. 

EFEITOS PREJUDICIAIS PARA A SAÚDE
Muitos acidentes domésticos são devidos ao 
efeito do monóxido de carbono, gás tóxico, sem 
cheiro e sem cor. As queixas vão desde dores 
de cabeça, falta de forças, vertigens, sonolência 
e, eventualmente, vómitos, seguindo-se pele ar-
roxeada e perda de conhecimento. Pode levar à 
morte caso não seja socorrido a tempo. Esteja 
alerta. Um ligeiro mal-estar pode evoluir para 
uma apatia que o impeça de fugir do local.
Lembre-se que as braseiras, lareiras e salaman-
dras também levam à acumulação deste gás 
nos locais mal ventilados.
Devido ao seu cheiro característico são mais ra-
ros acidentes por gás canalizado ou de garrafa, 
contudo também constituem um perigo para a 
saúde.

SE SUSPEITAR QUE ALGUÉM É VÍTIMA 
DO MONÓXIDO DE CARBONO OU GÁS
» Entre com a respiração contida. Se não o 
fizer corre o risco de perder os sentidos.
» Areje o local.
» Se necessário volte ao exterior para respirar 
fundo.
» Entre de novo e retire a vítima para local arejado.
» Desaperte-lhe as roupas que dificultam a 
respiração.
» Corte o fornecimento de gás.
» Ligue para o 112 ou Centro de Informação 
Anti-Venenos. Siga as indicações dadas.

N.º de Emergência « 
112

Bombeiros de Ílhavo  « 
234 320 120

Serviço Municipal de Proteção Civil  «
234 329 605
GNR Ílhavo  «

234 330 010
GNR Gafanha da Nazaré  «

234 393 070
Centro Anti-venenos  «

808 250 143
Centro de Saúde de Ílhavo  «

234 325 876

Contacte o Piquete de Segurança da Entidade Fornecedora de Gás

TELEFONES ÚTEIS
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Nesta premissa e num desafio arrojado ao 
processo de envelhecimento, a Câmara Munici-
pal decidiu destinar o sítio que havia sido já um 
Lavadouro Público e mais tarde um Jardim-de-
infância, na Gafanha da Nazaré, Cale da Vila, a 
um novo espaço destinado ao público Sénior do 
Município, o Fórum da Maior Idade, cumprindo 
desta feita no dia 7 de janeiro deste ano, uma 
vontade de há longa data. 

Proporcionar um envelhecimento ativo e 
partilhado é uma preocupação premente na 
conjetura atual do País e da Sociedade. Assisti-
mos presentemente a uma mudança drástica de 
valores e hábitos e compete-nos a todos acom-
panhar com sentido crítico e participativo esta 
mudança, promovendo o que de bom e melhor 
temos: a experiência da vida daqueles que já 
podem dar o seu testemunho e a sua sabedo-
ria sobre as coisas! Cuidar desta matéria é uma 
questão de honra ao nosso património vivo e de 
valorização da história de vida da nossa terra. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
2ª feira 09h30~12h30 | 14h30~18h00
Tel. 234 085 479  |  www.cm-ilhavo.pt
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré 

(Antigo Jardim de Infância da Cale da Vila)

ENTIDADES PARCEIRAS
Câmara Municipal de Ílhavo, Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, 
Obra da Providência, Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, 
Fundação Prior Sardo, Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, 
Associação dos Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, 
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo 
e Associação Aquém Renasce.

As pessoas idosas são 
intermediárias entre o 
passado, o presente e o 
futuro. A sua sabedoria 
e experiência constituem 
um verdadeiro vínculo 
para o desenvolvimento da 
sociedade.
Kofi Annan

Por isso mesmo, e dando prioridade às necessi-
dades culturais e sociais da população idosa do 
Município, foi criado um projeto integrado, em 
parceria com várias entidades do Município: a 
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, Obra 
da Providência, Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Nazaré, Fundação Prior Sardo, San-
ta Casa da Misericórdia de Ílhavo, Associação 
dos Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da 
Encarnação; Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo e Associação Aquém Re-
nasce, estando naturalmente aberto a todas as 
outros.

Ao assumir este compromisso e tendo em 
conta que este é um projeto que se destina à 
população do Município, com idade igual ou 
superior a 65 anos, o Fórum da Maior Idade 
abre portas a um espaço de convívio cultural e 
de partilha de saberes, que se pretende que se 
continue a evidenciar como ponto de encontro 
de pessoas maduras, com vontade de ensinar, 
de partilhar, de dar e receber, trocar experiên-
cias, contar histórias, mostrar talentos, enfim, 
que se transforme cada vez mais num pólo de 
referência para a aprendizagem partilhada, a 
criação de novas amizades e novos relaciona-
mentos, onde todos se sintam bem e fiquem 
sempre com vontade de voltar. 

Muito mais do que manter a pessoa idosa 
ocupada, este projeto promove o seu enrique-
cimento intelectual e cultural, as relações inter-
pessoais, a autoestima e a autonomia pessoal, 
contribuindo de forma decisiva para combater 
fenómenos de isolamento e ou exclusão social. 
É com esse propósito que se desenvolvem ati-
vidades recreativas diversas, em parceria com 
as entidades associadas. Conscientes da im-
portância destas atividades para promover mais 
qualidade no seu natural processo de envelhe-
cimento, a Câmara e demais entidades parcei-
ras, conceberam dois tipos de programação: um 
projeto com uma programação anual regular, o 
qual obedece à ocupação do espaço por cada 
um deles em horários e dias fixos e outra men-
sal que é divulgada na Agenda Municipal “Viver 
em... “ e igualmente afixada no Fórum da Maior 
Idade, nos Pólos de Leitura e em espaço próprio 
de todas as Instituições Parceiras.
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Na planificação anual o Fórum mantêm um 
ritmo de ocupação dinâmica, com ações que se 
desenrolam no âmbito do exercício físico, no-
meadamente algumas das ações do Movimento 
Maior (Exercícios de Manutenção, Técnicas de 
Relaxamento, Boccia e Danças de Salão);  de 
manualidades, costura e informática com o Es-
paço Convívio, sob a responsabilidade da Junta 
de Freguesia da Gafanha da Nazaré; Espaço 
Maior Idade, sob a responsabilidade da Câma-
ra Municipal; Espaço Sénior, sob a responsa-
bilidade da Obra da Providência; jardinagem e 
curiosidades de cultivo sob a responsabilidade 
da Fundação Prior Sardo. Para fazer parte de 
qualquer um destes grupos, basta apenas pro-
ceder à inscrição gratuita no próprio local, na 
Câmara Municipal ou junto da Entidade respon-
sável pala atividade. 

Para além deste plano de atividades regu-
lares, mensalmente é feita uma planificação 
de atividades diversas que se torna publica na 
agenda municipal mensal e que variam entre 
momentos de música, de dança, de workshops, 
de debate de temas diversos e de exposições 
de arte. 

Para participar nestas atividades, fica desde 
já convidado(a) a aparecer e encontrará segura-
mente uma que lhe irá agradar.

Entre todas as atividades desenvolvidas, 
destacamos os debates sobre temas diversos, 
de interesse para os Séniores e seus familiares, 
no âmbito da saúde, da segurança, da gestão 
financeira e dos direitos do cidadão sénior, bem 
como os workshops que promovem a partilha 
de saberes e experiências intergeracionais. To-
das estas atividades são pensadas para promo-
ver hábitos para uma vida melhor, para quebrar 
momentos de solidão ou inatividade e permitir 
um “envelhecer” com mais qualidade, maior 
alegria, mais saúde. 

Ao longo destes 7 meses viveram-se momen-
tos de grande ternura, cumplicidade e alegria, 
desvendaram-se talentos que surpreenderam os 
mais incrédulos e provou-se uma vez mais que 
vale a pena experimentar e aceitar desafios que 
nos enriquecem mais a vida e as relações com 
os outros.

Em distintas atividades aqui vividas, ficou 
provado que nem dor ou tristeza impediram o 
desenvolvimento delas, notando-se um surpre-
endente espírito de interajuda e incentivo aos 
mais debilitados, ajudando-os a desfrutar de 
convívios divertidos, saudáveis.

Mesmo quando o estado de saúde não ajuda 
muito, a boa disposição reina e a alegria dos 
idosos invade os espaços e contagia demais 
presentes, técnicos e público assistente, deixan-
do evidente a marca de quem já da vida bebeu 
de tudo um pouco e consegue mostrar tanto! 

Ação de Sensibilização “Auxiliares em Gerontologia”

Ação de Sensibilização “Alzheimer - Cuidados e Famílias”

Chá Dançante



No dia 26 de julho, no período da tarde, o 
Fórum da Maior Idade acolheu Avós e Netos 
para comemorar este dia, partilhando experiên-
cias e emoções.

Presenteando os Netos, os Avós começaram 
a tarde com a apresentação de duas pequenas 
peças de teatro:

- A história da Carochinha, pelos Avós que 
frequentam o Centro Social Paroquial Nossa Se-
nhora da Nazaré;

- O Planeta Azul, pelas Avós dos Espaços 
Maior Idade da Gafanha da Encarnação.

Dia dos Avós 
- um presente sábio

Divertidos e muito entusiasmados, fizeram 
toda a plateia aplaudir com alegria e boa dis-
posição os dois espetáculos, dando ânimo para 
estes “experientes” atores voltarem ao palco.

Os Netos presentes surpreenderam-se com a 
habilidade e graciosidade dos avós, percebendo 
que não há idade para rir e fazer rir, nem para 
começar, pois alguns destes Avós pisaram pal-
co pela primeira vez.

Pela tarde fora sucederam-se as atividades 
com um jogo da glória, um atelier de cupcakes 
saudáveis e um lanche que deu não só para de-
gustar sabores, mas também partilhar alegrias e 
conversas bem animadas entre si e com o Ne-
tos, que acabaram rendidos a tanta vivacidade 
e criatividade dos Avós!

Para o ano promete-se outra tarde animada 
neste espaço, no mesmo dia. Por isso não falte!

CÁ O ESPERAMOS A SI E AOS SEUS NETOS!

Se ainda não conhece este espaço, venha vi-
sitar-nos e faça parte desta “nova família”! Não 
fique em casa à espera ou a recordar sozinho 
coisas da vida! Atreva-se a sair de casa, traga 
um amigo ou amiga e junte-se a nós para parti-
lhar as suas experiências e saberes connosco e 
tantos outros que aguardam por si para lhe dar 
o que de melhor têm e de mãos dadas construir 
um espaço de convívio ainda melhor!

Descubra como sabe tão bem estar entre 
amigos e deixe-se contagiar pela nossa alegria e 
vontade de viver mais e melhor!

Para o ajudar a decidir aproveitamos para 
lhe dar a conhecer com pormenor a programa-
ção do Fórum para o mês de setembro:

2 a 30 setembro
Exposição  Universidade Sénior
“Um Olhar de Sabedoria”

6 sexta-feira 15h00~17h00
Tarde animada de boas vindas 
com Karaoke 

9 a 15 setembro 14h00~18h00
Semana da Maioridade 2013

21 sexta-feira 15h00~16h00
Ação de sensibilização
“Cuidados com a Doença de Alzheimer”
Dia Mundial da Pessoa 
com Doença de Alzheimer
Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo
Inscrições gratuitas! 
 
27 sexta-feira 15h00~17h00
Recordar 12 anos 
de Visitas Culturais Maioridade
Dia Mundial do Turismo

APAREÇA! CONTAMOS CONSIGO!

INFORME-SE E INSCREVA-SE 
NAS ATIVIDADES QUE SE REALIZAM 

NESTE SEU NOVO ESPAÇO MUNICIPAL!
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Continuando a promover um envelhecimento ativo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo manteve ao longo de todo o ano o projeto 
Espaços Maior Idade como pontos de encontro, de convívio e 
lazer para gente madura a partir dos 65 anos, nos edifícios da Bi-
blioteca Municipal, Pólos de Leitura da Gafanha da Encarnação e 
Gafanha do Carmo e Fórum da Maioridade. 

Durante quatro tardes os seniores que aderiram a estes es-
paços, tiveram oportunidade de experimentar as mais diversas 
atividades promovendo a cultura, o convívio e as tradições do 
Concelho, partilhando o que de melhor a vida lhes proporcionou 
e o que de melhor a vida tem.

A Câmara Municipal promoveu as tardes dos Espaços Maior 
Idade à segunda-feira no Fórum da Maior Idade, à terça-feira no 
edifício da Biblioteca Municipal/Fórum da Juventude, à quarta-
feira no edifício do Pólo de Leitura da Gafanha do Carmo e à 
quinta-feira no edifício do Pólo de Leitura da Gafanha da Encar-
nação. As atividades desenvolvidas foram diversas e produtivas, 
abrangendo a escrita criativa, a confeção de peças de artesanato, 
a recolha de receitas, a partilha de anedotas e lengalengas, as 
canções e jogos tradicionais, os contos e histórias partilhadas, ou 
apenas a exibição de filmes, entre outras, deixando resultados 
evidentes de alegria e bem-estar, que anularam a monotonia de 
uns e alteraram o ritmo de outros, evidenciando enfim o êxito 
desta iniciativa.

Pela primeira vez um dos grupos surpreendeu com talento 
de artistas, preparando uma divertida peça de teatro que irá ser 
apresentada no próximo Sarau da Maioridade e que irá certa-
mente ser um verdadeiro suceso.

Entre outros, o divertido Karaoke fez o regalo dos mais atrevi-
dos e estimulou os mais tímidos a revelar os seus dotes artísticos, 
na voz e na representação, proporcionando a todos verdadeiros 
momentos de prazer e diversão.

  
Em época Natalícia, Carnavalesca ou ainda em quadro de 

Aleluia, com a ajuda das Técnicas de Animação, não houve lugar 
para a inatividade ou falta de imaginação e as atividades de-
senvolvidas marcaram a diferença nestas épocas festivas, dando 
lugar a espaços redecorados, cheios de fantasia, cor e emoção. 

Se ainda não participou neste projeto, venha também ter con-
nosco, junte-se a esta equipa fantástica e desfrute de todas as 
novidades que temos para si para esta nova época que começa 
já este mês!

Passeios, oficinas do saber, workshops de dança e música e 
outras surpresas...

SAIA DE CASA, TRAGA UM(A) AMIGO(A) 
E VENHA FAZER-NOS COMPANHIA 

E ENSINAR-NOS O QUE SABE FAZER!

HORÁRIO | 15h00~17h30
2ª feira Fórum Municipal da Maior Idade 
3ª feira Biblioteca Municipal de Ílhavo/Fórum Municipal da Juventude
4ª feira Pólo de Leitura da Gafanha do Carmo (Edifício Sócio-Educativo)
5ª feira Pólo de Leitura da Gafanha da Encarnação (Edifício Sócio-Educativo)

Espaços Maior Idade

23

Es
pa

ço
s 

M
ai

or
 Id

ad
e



24 ENTREVISTA COM

Padre   
José 
Lourenço

MaiorIDADE Em que ano e onde nasceu?
JOSÉ LOURENÇO Nasci na freguesia de Valongo do Vouga, no 
ano de 1923.
MaiorIDADE A sua infância foi passada em Valongo do Vouga?
JOSÉ LOURENÇO Sim. Fiz lá a escola primária, na Arrancada do 
Vouga. O exame da 4.ª classe fiz em Águeda e, depois, fui para 
o Seminário: iniciei no seminário da Figueira da Foz, da Figueira 
da Foz fui para Aveiro e de Aveiro para os Olivais e, lá, terminei 
o curso do Seminário em 1947.
MaiorIDADE Como é que era a sua família? Era uma família 
numerosa? O que é que faziam os pais?
JOSÉ LOURENÇO O meu pai era agricultor. Éramos 8 filhos.
MaiorIDADE Era uma família alegre? As crianças brincavam 
umas com as outras? Quais eram as brincadeiras típicas da sua 
infância?
JOSÉ LOURENÇO A bilharda, o esconde-esconde...
MaiorIDADE Eram brincadeiras vocacionadas para o exterior? 
Na sua infância havia mais contacto com a natureza?
JOSÉ LOURENÇO Era sim, era mais virada para o exterior.
MaiorIDADE Quais considera serem as principais diferenças en-
tre a sua juventude e a juventude atual?
JOSÉ LOURENÇO Na atualidade há mais liberdade. As pessoas 
estão mais livres para escolherem o que querem. Na minha ju-
ventude, os pais eram cuidadosos na educação dos filhos, esta-
vam mais por casa. A mãe cuidava dos filhos. Os idosos também 
eram tratados pela família e dedicavam-se muito à agricultura. 
Não havia lares de idosos como atualmente e era, então, a pró-
pria família que se encarregava dos seus idosos.

Noventa primaveras 
volvidas, mantém uma 
perspicácia e sagacidade 
assinaláveis. Foi na 
Casa Paroquial de 
Ílhavo que fez questão 
de nos receber, tendo 
como pano de fundo, 
um jardim salpicado 
de várias cores, tantas 
quantas as espécies 
que por lá vivem. 
Percebemos, então, que 
a vida que por lá pára, 
é nutrida com o carinho 
das mãos experientes 
deste senhor. Espírito 
ativo, o Sr. Padre José 
Lourenço tem como lema 
de vida fazer bem às 
pessoas e ser útil.



MaiorIDADE Qual a sua opinião sobre o chefe 
maior da Igreja, o novo Papa Francisco?
JOSÉ LOURENÇO Ah, eu gosto muito dele! Ele 
é muito dedicado às pessoas. Até o nome que 
ele escolheu já por si é significativo, porque re-
corda S. Francisco de Assis que foi um homem 
muito desprendido e muito amigo de fazer o 
bem e muito amigo dos pobres.
MaiorIDADE Que mensagem gostaria de dei-
xar às novas gerações, nomeadamente à nossa 
juventude?
JOSÉ LOURENÇO Aos rapazes jovens a men-
sagem que gostaria de deixar é que escolham a 
vocação sacerdotal, uma vez que é uma voca-
ção que é útil à sociedade.
MaiorIDADE O que é que o deixa mais feliz na 
vida religiosa?
JOSÉ LOURENÇO É sentir-me em paz com a 
consciência e é fazer bem às pessoas, principal-
mente as crentes.
MaiorIDADE Tem algum lema de vida?
JOSÉ LOURENÇO Fazer bem às pessoas e ser útil.
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MaiorIDADE E como é que surgiu a vocação 
para a carreira sacerdotal?
JOSÉ LOURENÇO Desde pequeno que eu gos-
tava de ser padre e não estou nada arrependido. 
Se fosse agora, com a experiência que tenho, 
voltaria a ser padre e a escolher o mesmo cami-
nho. Gosto do que faço!
MaiorIDADE Em que ano foi ordenado Padre?
JOSÉ LOURENÇO Foi em 1947, em Vagos.
MaiorIDADE Foi em Vagos que celebrou a Mis-
sa Nova?
JOSÉ LOURENÇO Não, fui ordenado em Vagos, 
em 1947 e, depois, a Missa Nova foi em Valon-
go do Vouga, em 3 de agosto de 1947.
MaiorIDADE Por que Paróquias foi passando 
ao longo da sua vida?
JOSÉ LOURENÇO Comecei em Ílhavo, passei 
pela Murtosa, Gafanha do Carmo, Silva-Escu-
ra, Águeda e, agora, estou outra vez em Ílhavo. 
Passados 66 anos desde a ordenação, venho 
terminar em Ílhavo a minha carreira. Daqui já 
não vou para nenhuma Paróquia.
MaiorIDADE Sendo uma pessoa que nasceu 
numa outra localidade, que não Ílhavo, mas 
com uma vida muito relacionada com esta loca-
lidade, sente-se um filho de Ílhavo?
JOSÉ LOURENÇO Sim, sim. Gosto muito de 
Ílhavo! As pessoas de Ílhavo são pessoas mui-
to simpáticas, muito cuidadosas a tratarem dos 
idosos. Estou bem em Ílhavo.
MaiorIDADE Ao que sei, existe um Largo com 
o seu nome.
JOSÉ LOURENÇO Sim, existe um Largo na Ga-
fanha do Carmo.
MaiorIDADE O que é que sente com esse reco-
nhecimento, passados 90 anos da sua vida?
JOSÉ LOURENÇO Naturalmente sinto-me mui-
to grato porque não contava com essa prova de 
amizade e reconhecimento pela ação que de-
sempenhei... Estou muito grato!
MaiorIDADE Deixou-o feliz esse facto?
JOSÉ LOURENÇO Sim, sem dúvida!

Se fosse agora, com a 
experiência que tenho, 
voltaria a ser padre e 
a escolher o mesmo 
caminho.”



MINISTÉRIO DA SAÚDE

ACES BAIXO VOUGA II
Unidade de Saúde Pública

Centro de Saúde de Ílhavo

Viver a vida em qualquer Idade
A responsabilidade de manter a saúde é de 

cada um de nós e isso consegue-se praticando 
toda a vida: alimentação adequada, exercício 
físico que baste, mente sã, interesses diversos. 
Não é aos 65 anos, quando “oficialmente” se 
passa a idoso, que a vida passa a menos sau-
dável, os interesses desaparecem, se deixa de 
comer bem, de passear e de namorar.

Já Cícero (que viveu antes de Cristo) dizia 
que “O idoso conserva as suas faculdades se 
mantiver vivos os seus interesses” 

Mantenha-se útil, conviva com os seus fami-
liares, mostre-se disponível para ajudar os mais 
novos, sejam filhos netos ou bisnetos.

Faça coisas inúteis também, mas que lhe 
dêem prazer: um passeio que sempre quis fa-
zer, um curso que sempre quis tirar. Aprenda a 
usar a internet para poder manter-se a par do 
mundo e em contacto com os seus (familiares 
ou amigos), mesmo que estejam longe.

No Talmude (livro sagrado do Judeísmo) pode 
ler-se “Para o ignorante, a velhice é o inverno da 
vida; para o sábio, é a época da colheita”

E colhemos o que semeámos ao longo da 
vida, em saúde, em amor, em amizades. Temos 
que conquistar, todos os dias e em todas as ida-
des, o direito a uma velhice feliz e digna. E a 
velhice começa em momentos diferentes para 
todas as pessoas; algumas já nasceram velhas, 
outras são novas, interessantes, ágeis, frescas, 
divertidas até ...sempre. 

É verdade que as dores são mais frequentes 
e as limitações aparecem mas, se algumas pes-
soas fazem disso a sua vida (as consultas, os 
exames, os medicamentos) outras transformam 
os mesmos obstáculos em episódios que é ne-
cessário viver, vencer e ultrapassar.
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Não importa se a 
estação do ano muda...
Se o século vira, 
se o milénio é outro.
Se a idade aumenta...
Conserva a vontade de viver,
Não se chega a parte alguma 
sem ela.
Fernando Pessoa

Se o Fernando Pessoa 
o diz, quem somos nós 
para duvidar!

Não se isole. Procure amigos ou arranje no-
vos amigos. Combine passeios, visitas, cami-
nhadas, lanches e jantares. 

Simplifique a sua vida e a sua casa: retire 
todos os objectos de que não precisa ou não 
goste de dentro de casa (ofereça-os ou venda-
os); passadeiras, carpetes, tapetes, móveis, 
cadeiras, canapés, bibelots que não lhe fazem 
falta ou não dão prazer, poderão ir para outra 
casa onde farão mais jeito. Todos ganham: para 
si uma maior liberdade, menos coisas para lim-
par e arrumar, menos obstáculos onde tropeçar, 
para os outros algum móvel ou objecto que de-
sejavam e, se calhar, não podiam comprar.

Se precisar de ajuda, peça ajuda! Se viver 
sozinho(a), mantenha os números de telefone 
da família, vizinhos e o de emergência junto ao 
telefone; melhor ainda, grave-os e ande com o 
telefone consigo.

Viva a vida todos os dias; todos sabemos 
quando começou mas ninguém sabe quando 
vai terminar, e não se esqueça, como dizia Billie 
Burke, uma atriz norte-americana nascida no 
séc. XIX “A idade é algo que não tem importân-
cia, a não ser que você seja um queijo”.



Saia de casa e faça um piquenique! 
No Município de Ílhavo, claro!

Os dias de Sol são perfeitos para fazer um 
programa ao ar livre e os piqueniques são exce-
lentes atividades de convívio familiar e de diver-
são, onde pode desfrutar de um ambiente calmo 
e de refeições caseiras e muito saborosas.

Atualmente, a sociedade é marcada pelo 
consumismo e quando se fala em “sair com a 
família” significa ir ao centro comercial mais 
próximo... Mas agora é tempo de recuperar tra-
dições e convívios familiares. Aproveite o bom 
tempo, pegue na cesta recheada de produtos 
saudáveis, convide a família e vá até um par-
que ou jardim do município usufruir de todos os 
seus benefícios!

Mas para o êxito ser garantido, é fundamen-
tal programar o piquenique com antecedência. 
Primeiro consulte o boletim meteorológico, para 
se certificar do tempo que vai estar, e escolha o 
local que mais lhe agrada. Depois faça a lista da 
alimentação que vai levar, mas tenha atenção 
pois alguns alimentos alteram-se com o calor 
e podem provocar algum mal-estar. Apesar de 
serem práticos, fritos e folhados são de evitar, 
uma vez que contêm muito sal e gordura.
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Quem não adora um bom 
piquenique? O piquenique 
refresca a mente, é uma 
atividade de lazer bastante 
agradável e toda a família 
está sempre pronta para o 
convívio, principalmente os 
mais novos.

Com a ementa pronta, é tempo de escolher 
o material... Guarda-sol, cadeiras, manta, arca 
térmica, louça e está quase pronto/a para ter 
um dia inesquecível. Mas não se esqueça: para 
se manter hidratado/a, a água deve ser a sua 
bebida de eleição.

Além dos cuidados com a alimentação, deve 
ter preocupação com a roupa e com a proteção 
do corpo. Roupa leve, chapéu e protetor solar 
são muito importantes para se sentir confortável 
e aproveitar bem o momento...

Dormir ao ar livre é uma das melhores ma-
neiras de descansar e relaxar, por isso aproveite 
a tarde e faça uma sesta revitalizante.

As atividades ao ar livre favorecem a qua-
lidade de vida, principalmente para a saúde 
mental, trazendo benefícios para o humor e a 
autoestima, por isso aproveite para passar mais 
tempo em zonas verdes, como parques e jar-
dins, para estar mais perto dos que mais gosta 
e relembrar brincadeiras da sua infância com os 
seus netos. 

E que tal ir “brincar” com os seus netos... 
fora de casa? O contacto com a natureza pro-
porciona boa disposição e boa saúde mental. 
Atreva-se e desfrute das inúmeras vantagens 
que o piquenique traz...
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Implementado desde 2011/2012, e com uma 
linha de atuação traçada para o triénio 2011-
2014, o SEMI envolve de forma articulada e con-
certada diversos Espaços Municipais, dos quais se 
destacam o Museu Marítimo de Ílhavo e o Navio 
Museu Santo André (MMI/NMSA); os Centros 
Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré (CCI/
CCGN); a Escola Municipal de Educação Rodo-
viária (EMER); o Centro de Educação Ambiental 
(CEA); a Biblioteca Municipal de Ílhavo e os respe-
tivos Pólos de Leitura (BMI); e, mais recentemen-
te, o Centro de Documentação de Ílhavo (CDI), 
que integrou o SEMI no passado mês de abril. 

O SEMI valoriza o trabalho que vem sendo 
desenvolvido por cada um dos Espaços, introdu-
zindo novas atividades, projetos e programas e 
repensando o próprio conceito de Serviço Edu-
cativo no Município de Ílhavo. Tendo em conta 
a especificidade de cada um dos Espaços que o 
constitui, o SEMI apresenta uma Oferta Educa-
tiva assente em propostas pontuais ou de con-
tinuidade, preconizando um serviço integrado e 
integrador, encontrando-se a Oferta Educativa 
disponível em www.cm-ilhavo.pt. 

O SEMI procura, de uma forma criativa e com 
iniciativas muito divertidas, contribuir para a sus-
tentabilidade cultural do Município, consolidan-
do um sentimento de pertença por toda a sua 
Comunidade e divulgar o seu património cultural 
e histórico, difundindo a sua marca pelos vários 
contextos nacionais.

O Serviço Educativo Municipal 
de Ílhavo (SEMI) continua 
a afirmar-se como uma 
importante e inovadora 
aposta da Câmara Municipal 
de Ílhavo, (re)definindo 
objetivos e estabelecendo 
firmes compromissos na 
construção de uma dinâmica 
educativa municipal ainda 
mais forte e coesa, indo ao 
encontro das necessidades 
reais do Município e de toda a 
Comunidade.

Toda a Oferta Educativa em

www.cm-ilhavo.pt
Contactos

semi@cm-ilhavo.pt

Com 2 anos de desenvolvimento, repletos 
de sucessos e grandes conquistas, este serviço 
potencia uma dinâmica educativa promotora de 
ligações e fluxos, favorecendo uma relação e uma 
intervenção mais próxima e relevante com os vá-
rios públicos, envolvendo Crianças, Jovens e Adul-
tos, numa perspetiva de educação permanente. 
O SEMI apresenta uma Oferta Educativa diversifi-
cada e bastante heterogénea, procurando chegar 
a todos os públicos. Reforce-se que o SEMI tem 
procurado chegar também ao público sénior, quer 
com ações dirigidas às Famílias, promovendo o 
encontro e o fortalecimento das relações interge-
racionais, quer segundo uma lógica mais concer-
tada, dinamizando, por exemplo, iniciativas em 
articulação com o Fórum Municipal da Maiorida-
de. A Maior Idade é efetivamente uma das áreas 
de intervenção da Câmara Municipal de Ílhavo e 
o SEMI procura assim contribuir para a promoção 
de uma vida mais saudável, de convívio, cultura 
e bem-estar dos munícipes seniores.

Neste segundo ano de desenvolvimento, o 
SEMI contou com o envolvimento de cerca de 
33.000 participantes, refletindo-se assim o tra-
balho que vem sendo desenvolvido na divulga-
ção, formação e conquista de novos públicos. 
Reforce-se que, durante este ano, foram esta-
belecidas pela CMI parcerias com a Fábrica da 
Ciência Viva - Universidade de Aveiro, no âmbito 
da CIRA, e com o grupo TRANSDEV, no âmbito 
da EMER. 

O SEMI procura ser um serviço cada vez mais 
educativo e educador, construindo e reajustando 
processos na busca de mais e melhor qualidade 
para a Intervenção Educativa Municipal.

Não deixe de participar nas atividades, projetos 
e programas que o SEMI preparou para si. 
Até breve!

Serviço Educativo Municipal de Ílhavo
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A Universidade Sénior da Fundação Prior 
Sardo foi fundada em setembro de 2009, tendo 
assim dado início ao seu primeiro Ano Letivo 
em 2009/2010, contando com quatro anos de 
funcionamento. Prepara agora o seu 5.º ano en-
quanto agente da área social, promovendo uma 
participação ativa na comunidade, para fazer 
Mais e Melhor.

A tendência significativa para o aumento da 
longevidade da população concelhia, a necessi-
dade 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 objetivo de criar e 
dinamizar regularmente atividades sociais e cul-
turais, educacionais e de convívio, preferencial-
mente para e pelos maiores de 50, mas acima 
de tudo com o objetivo de criar valor, felicidade, 
combater a solidão e o isolamento social.

Todas as atividades desenvolvidas são fun-
damentais 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, pro-
porcionando a manutenção da autonomia e da 
independência, a valorização de competências e 
o aumento da qualidade de vida e da saúde.

 Assim, são disponibilizadas um conjunto de 
atividades sociais e culturais, lecionadas por pro-
fessores em regime de voluntariado e funciona em 
horário laboral, de segunda a sexta feira, podendo 
os alunos mudar de disciplinas e de atividades, 
de acordo com os seus interesses e desejos. 

 As atividades educativas são em regime não 
formal, sem fins de certificação, fora do sistema 
escolar tradicional e em contexto de formação 
ao longo da vida.

Os conteúdos programáticos privilegiam a 
divulgação do património cultural nacional, a 
mobilidade, assim como incentivam a utilização 
das novas tecnologias.

Universidade Sénior 
da Fundação Prior Sardo
4 Anos de Cultura Aliada ao Lazer

 Esta Universidade conta já com quatro anos 
de atividade, sendo os alunos e Professores uti-
lizadores deste espaço oriundos do Município 
de Ílhavo, Aveiro, e ainda de Anadia, embora 
pontualmente. O Município de Ílhavo, encon-
tra-se representado por alunos provindos das 
freguesias da Gafanha da Nazaré, S. Salvador e 
Gafanha da Encarnação.

Estes anos de atividade têm sido repletos de 
ações, emoções e partilha, onde o convívio sau-
dável e o combate ao isolamento têm destaque 
e onde a real importância está na amizade que 
floresce com o tempo.

Cada ano letivo iniciado tem como objetivo 
melhorar, quer através da introdução de novas 
temáticas, quer através do alargamento e me-
lhoramento das instalações, quer ainda através 
da disponibilização de atividades que vão ao 
encontro das necessidades e expetativas de to-
dos aqueles que de alguma forma contam com 
a Universidade.

Alargar o conjunto de programas, com o 
objetivo de criar mais oportunidades e propor-
cionar mais dias de agradável entretenimento, 
comunicação, descoberta, convívio e aprendiza-
gem é o grande desafio e a grande motivação.

Como Atividades Formativas, a Universidade 
dinamiza áreas que vão ao encontro dos interesses 
e culturas locais, dando destaque à História Local, 
Informática, Expressão Oral, Inglês, Artes, Fotogra-
fia e Comunicação, Danças, Música e Cantares.

As atividades sociais e culturais, também 
têm um especial destaque sendo que são reali-
zadas de forma regular e contínua um conjun-
to de convívios e eventos, ora para comemorar 
datas assinaladas como o Magusto, Santos Po-
pulares, Aniversários dos alunos e professores, 
etc., ora para realizar exposições alusivas às 
disciplinas, passeios/viagens e ainda outras ani-
mações que promovem o contacto e as relações 
com outras realidades.

A Universidade Sénior está ao serviço de todos! 
A Cultura Aliada ao Lazer é o grande slogan!
É uma excelente oportunidade para continuar a 
aprender, partilhar saberes, reencontrar amigos 
e conhecer novas pessoas!

INFORMAÇÕES/MATRÍCULAS:

Casa de Remelha
Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, S/n
3830 Gafanha da Nazaré
 
Telefone: 234 367 066
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Tal como as pessoas, que nascem, crescem e amadurecem, 
também a relação de casal nasce, com um período de namoro 
mais ou menos prolongado, cresce com a construção de uma 
cumplicidade e amadurece com um profundo conhecimento 
do outro, com o apreço pelas suas qualidades e tolerância aos 
seus defeitos. Neste processo de crescimento também o amor se 
transforma. Há alguns afortunados que permanecem apaixona-
dos toda a vida, mas, regra geral, os cônjuges passam de uma 
fase de enamoramente e de paixão, numa fase inicial da relação, 
para um “amor tranquilo”, mais seguro e confiante.

É claro que aquilo que é a vida do casal e a forma como os 
cônjuges se sentem na relação, depende muito da história que 
é vivida em conjunto – das relações com as suas famílias de 
origem (temos, de facto, de ter sorte com os nossos pais e com 
os sogros), do nascimento dos filhos e da sua educação, das 
mudanças e obstáculos (uns previstos, outros imprevistos) que a 
vida nos traz e daquilo que construímos em conjunto.

Viver em casal é um desafio permanente. Ambos os cônjuges 
têm de tratar a relação como uma planta delicada, que tem de ser 
bem regada, nutrida e acarinhada para que não definhe.

Por vezes, por circunstâncias da vida, essa planta delicada 
acaba mesmo por definhar. Contudo, guardamos sempre algo de 
bom e a experiência que adquirimos permite-nos ter uma nova 
oportunidade para construir uma relação com alguém que nos 
faça mais sentido e que nos preencha.

Nos casais que conseguem vencer todos os desafios, à medi-
da que a relação se torna mais longa e sólida, criados os filhos, 
encaminhados os netos, findadas as preocupações com o tra-
balho, o casal depara-se com a necessidade de se redescobrir 
e de se reapaixonar para que possa surgir uma nova força e 
cumplicidade para viver em harmonia esta fase mais experien-
te da vida. Quando a vida e a saúde assim o permite, este é o 
momento para, décadas depois do namoro, voltar a namorar, 
passear e encontrar formas novas de surpreender e acarinhar o 
outro cônjuge.

Não há dúvida que os casais que conseguem chegar em har-
monia a esta fase da vida constituem uma referência para os 
filhos e netos que criaram, deixando sementes para que as no-
vas gerações consigam, elas próprias, criar relações de respeito, 
cumplicidade e harmonia.

Um dos maiores desafios com 
que nos deparamos ao longo 
da nossa vida é o de construir 
uma relação de casal com 
a qual nos sintamos bem, 
amados e respeitados. O 
número de casais que, nos 
nossos dias, não consegue 
encontrar resposta para 
este desafio e se separa é 
uma prova bem visível da 
dimensão da tarefa. Se é 
verdade que não há casais 
perfeitos (existem sempre 
alguns desencontros e aspetos 
da vida em comum que temos 
de “negociar” para chegar 
a um entendimento), não é 
menos verdade que só nos 
podemos sentir bem numa 
relação de casal, se essa 
relação puder ser um espaço 
de harmonia, validação e 
construção de identidade para 
ambos.

Viver em casal 
(viver em harmonia quando se é um casal experiente)



Novas Notas de 5 Euros
Com a entrada em vigor desde 
2 de maio da nova nota de 
5 Euros nos 17 países da 
Zona Euro, esta é mais uma 
oportunidade para os que se 
dedicam a vigarizar pessoas 
principalmente as de mais 
idade.
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1- TOCAR
Toque do papel - toque e sinta a nota. O papel 
é firme e ligeiramente sonoro.
Impressão em relevo - A tinta e mais espessa 
no motivo principal, nas inscrições e nos alga-
rismos de grande dimensão representativos do 
valor da nota.
Elementos novos nas margens esquerda e direi-
ta da nova nota, sente-se uma série de peque-
nas linhas impressas em relevo. 

2 - OBSERVAR
Marca de água - observe a nota contra a luz, 
torna-se visível uma imagem esbatida, que 
apresenta os algarismos representativos do va-
lor da nota e uma janela.
Elementos novos - marca de água com retra-
to na nova nota, vê-se também um retrato de 
europa.
Filete de segurança - observe a nota contra a 
luz. o filete de segurança apresenta-se como 
uma linha escura, onde se pode ver, em cara-
teres brancos minúsculos, os algarismos repre-
sentativos do valor da nota.
Elementos novos - no filete de segurança da 
nova nota, vê-se o símbolo do euro (€), ao pas-
so que no filete de segurança das notas da pri-
meira série figura a palavra “EURO”.

3 - INCLINAR
Holograma – Incline a nota. A banda prateada 
a direita exibe os algarismos representativos do 
valor da nota e o símbolo do euro (€).

Elementos novos - Holograma 
com retrato na nova nota, o 
holograma inclui também um 
retrato da europa e uma jane-
la.
Elementos novos - número 
esmeralda na nova nota, o 
número brilhante no canto in-
ferior esquerdo apresenta um 
efeito luminoso de movimen-
to ascendente e descendente. 
Dependendo do ângulo de ob-
servação, o número também 
muda de cor, passando de ver-
de-esmeralda a azul-escuro.

Apresentam-se como funcionários do Banco, 
da Segurança Social ou de outras instituições, 
usam o argumento de que as notas de euro da 
primeira série vão perder a validade e conven-
cem as vítimas a entregar para “troca” todo o 
dinheiro que guardam em casa. Quase sempre 
as reformas e até as poupanças, por vezes no 
valor de milhares de euros.

É no sentido de prevenir eventuais burlas, 
que a GNR informa que as notas de 5 Euros da 
primeira série serão emitidas a par das da se-
gunda série durante vários meses. Ambas as sé-
ries terão curso legal e circularão em paralelo. 

A data em que as notas da primeira série 
deixarão de ter curso legal será anunciada com 
bastante antecedência. Estas poderão, contudo, 
ser trocadas nos bancos centrais nacionais do 
Eurosistema por um período ilimitado.

Apresentação da Nota                    
e elementos de Segurança

Tal como acontece com as notas da primeira se-
rie, e fácil verificar as novas notas através do mé-
todo “Tocar, Observar e Inclinar”, sem que seja 
necessário recorrer a equipamento especial. 

Os novos elementos de segurança da serie “Europa” são fáceis de identificar e, em comparação com 
as notas da primeira série, incluiem novos e melhorados elementos de segurança, que oferecem 
uma maior proteção face a falsificação.



Sveva Casati Modignani

O esplendor da vida

Giulia de Blasco é uma escritora de sucesso que ven-
ceu uma difícil batalha contra o cancro e conquistou o 
amor do cirurgião Ermes Corsini. Apesar disso, Giulia 
não consegue encontrar a serenidade que tanto de-
seja. O seu filho Giorgio, de dezasseis anos, atraves-
sa uma adolescência conturbada e acaba por influen-
ciar negativamente a relação de Giulia e Ermes e fazer 
Giulia questionar as suas capacidades como mãe. É 
no meio destas dúvidas e incertezas que surge Fran-
co Vassalli, um enigmático e fascinante empresário, 
habituado a conseguir tudo o que quer...

Para Giulia começa assim mais um período dramático e intenso da sua vida.

Roberto Benigni

A vida é bela

Todos nós acreditamos que A Vida é Bela, principal-
mente em alguns momentos. É no mundo real /sur-
real dum campo de concentração que Guido e o seu 
filho têm de praticar, dia após dia, a espantosa arte 
de sobreviver num meio totalmente desumanizado. 
Este filme realizado por Roberto Benigni obteve um 
impressionamte conjunto de galardões: Prémio Espe-
cial do Júri no Festival de Cannes, oito Donatellos e 
três Oscars.

Woody Allen

Meia-noite em Paris

Uma comédia romântica passada em Paris, sobre 
uma família que viaja até lá em negócios e sobre dois 
jovens prestes a casar no Outono. Todos vão viver 
experiências que mudarão as suas vidas. É a história 
acerca do grande amor de um jovem por uma cidade 
- Paris - e a ilusão que quase todas as pessoas sen-
tem de que a vida dos outros é sempre melhor que 
a sua. O filme conta com as interpretações de Owen 
Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy 
Bates, e Carla Bruni, entre outros.

Música

José Cid

Coisas do amor e do mar

Coisas do Amor e do Mar é o primeiro disco de ori-
ginais de José Cid em muitos anos. Conta com a 
participação de André Sardet, Luís Represas e Su-
sana Félix. Apelando a um público mais velho, que 
o acompanha desde sempre, conseguiu dar o salto 

para as camadas mais jovens e irreverentes, que o acarinham como a nin-
guém. José Cid é um artista único no panorama actual português.
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“Quem lê, sabe mais” diz-se 
por aí e é bem certo!
A leitura estimula a 
criatividade e enriquece o 
conhecimento da vida e 
do mundo. Ler faz bem ao 
espírito e à saúde... quem lê 
ocupa o seu tempo de forma 
saudável e desfruta de coisas 
que muitas vezes de outra 
forma não seria possível.

Há muitos momentos 
desperdiçados e um bom 
livro, uma boa revista ou um 
jornal na carteira ou debaixo 
do braço, podem ser a 
solução ideal para transformar 
um momento desperdiçado 
num momento de prazer e de 
emoções despertadas!

Se gosta de ler, deixamos-lhe 
a seguir algumas sugestões 
que esperamos lhe agradem...
Se não tem este hábito, 
aproveite as nossas dicas e 
surpreenda-se a si próprio! Vai 
ver que vai gostar e tornar-se 
rapidamente num excelente 
leitor. Não precisa de gastar 
de dinheiro para isso:  passe 
na nossa Biblioteca Municipal 
ou num dos nossos Pólos de 
Leitura,  quer da Gafanha da 
Nazaré, quer da Gafanha da 
Encarnação ou da Gafanha do 
Carmo e encontrará imensas 
sugestões para  usufruir no 
local ou levar para casa e 
desfrutar de boas leituras, 
filmes ou músicas.

HORÁRIO
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 
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 10h00~13h00 | 14h30~18h30
Gafanha do Carmo Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 10h00~13h00 | 14h30~18h30

Aproveite estas sugestões e divirta-se!

Sugestões de Leitura



Os dias longos, luminosos e quentes de verão foram o mote 
da programação apresentada pelos Centros Culturais de Ílhavo e 
da Gafanha da Nazaré durante o mês de julho. “Encontro-te na 
praça” juntou ao longo de três dias, crianças, jovens e famílias 
em jogos, ateliers e espetáculos de música e dança que coloriram 
os dias e as noites de todos os que aceitaram o convite e desfru-
taram da praça do Centro Cultural de ílhavo.  

“Veja o Filme, leia o livro” foi o convite que lhe lançámos ao 
longo da última semana do mês de agosto, exibindo no Centro 
Cultural de Ílhavo alguns dos melhores filmes estreados nos últi-
mos meses. Para todos os que gostam de apreciar a história ao 
seu ritmo, foi possível requisitar os livros que deram origem a 
cada um dos filmes exibidos.

A programação do CCI/CCGN durante o mês de setembro che-
ga repleta de energia e boa disposição com a comédia “Guru” e o 
espetáculo para bebés “Nana Nana”, assim como muita emoção 
na peça “Morreste-me” um espetáculo comovente sobre a perda, 
o luto e o reinício.

O mês de setembro, dedicado no município de Ílhavo à Maio-
ridade, é celebrado no CCI com duas ações dirigidas a todas as 
pessoas de idade maior. No dia 14 de setembro convidamos avós 
e netos a virem partilhar histórias, deixando-as registadas em li-
vros no atelier “noveloteca”. De 16 a 27 de setembro desafiamos 
todas as pessoas com gosto em dançar e mais de 55 anos, a par-
ticipar do atelier de dança “Tempo do corpo”, e  do qual resultará 
um espetáculo apresentado no dia 28 de setembro.

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

O terceiro trimestre dos 
Centros Culturais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré 
apresenta muitas e variadas 
propostas e sugestões 
culturais.
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destaques SETEMBRO:

SÁB 14 SET 16h00
oficina de criação de histórias
Noveloteca
indicado para Avós e Netos
CC Ílhavo

SÁB 14 SET 21h00
IV Sarau da Maioridade
CC Ílhavo

16~27 SET 
workshop de dança 
Tempo do Corpo
horário 1 09h30~12h30
horário 2 15h00~18h00
CC Ílhavo

SEX 20 SET 22h00
teatro
Morreste-me
com Sandra Barata Belo
de José Luís Peixoto
CC Gafanha da Nazaré

SÁB 21 SET 22h00
teatro
GNR
Afectivamente
CC Ílhavo

SÁB 28 SET 21h30
dança
Tempo do Corpo
desconto especial 
de 50% para todos os 
maiores de 65 anos
CC Ílhavo



A verdade é que o cultivo e a utilização 
das ervas aromáticas não podia estar mais na 
moda. Por todo o lado surgem ideias fantásti-
cas de como ter um pequeno jardim dos cheiros 
em casa, mesmo para os que vivem em aparta-
mentos nas grandes cidades. A verdade é que 
não é de todo necessário o quintal para termos 
um pouco de campo à distância de meia dúzia 
de passos, basta mesmo uma pequena varanda 
ou até mesmo a parede da nossa lavandaria. 
E assim para além de desfrutar de uma horta 
verde e vibrante, beneficia ainda dos seus po-
deres olfativos e dos sabores frescos a utilizar na 
cozinha... vindos diretamente da terra!

Efetivamente as ervas aromáticas permitem 
dar um sabor e um paladar especiais pratica-
mente a todos os pratos – carne, peixe ou mes-
mo saladas. Além do mais, as especiarias são 
também muito benéficas para a saúde, no tra-
tamento natural de determinado tipo de dores e 
outros problemas de saúde.

Mas para poder ter plantas bonitas, recor-
rendo a soluções criativas ou estéticas que lhe 
permitam ter o seu jardim em casa, é neces-
sário igualmente saber quando plantar e como 
cuidar das ervas aromáticas. Porque as plantas 
não são todas iguais, merecem um cuidado es-
pecífico para cada uma delas.

Com estas pequenas dicas poderá plantar, 
por exemplo, tomate, salsa, tomilho, orégãos, 
hortelã e mangericão na sua própria varanda, e 
mais não precisa do que um vaso, terra, adubo 
e alguma dedicação. E ainda consegue aliviar o 
stress e ter mais tempo, muito mais tempo, os 
netos à sua volta, eles que agora dominam as 
artes da Reciclagem.

E que tal surpreender os 
seus netos, convidando-os a 
participar no cultivo de um 
autêntico Jardim dos Cheiros, 
despertando-lhes sensações 
ou novas emoções?!?

Um Jardim de Cheiros e Sabores34
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» Tenha em mente que regar demais pode ser 
tão fatal como não regar (deve ser mais frequen-
te e com menor quantidade, pois muitas plantas 
acabam por morrer por excesso de água);

» Verifique se a terra se mantém algo húmida 
para nunca a deixar secar – ela deve apresentar 
uma textura fofa e não um aspeto endurecido;

» Os melhores momentos para regar e cui-
dar das plantas são logo de manhã ou no final 
da tarde (períodos mais frescos do dia);

» Ao fim de 2 a 3 semanas é aconselhável 
mudar a planta para um vaso maior, para que 
as raízes possam ter espaço para um crescimen-
to mais saudável (no transplante tente fugir dos 
dias de maior calor e procure fazer esta tarefa 
em alturas mais frescas).



confeção:
Coloque os lombos de bacalhau num tabuleiro 
de forno. 
Com os restantes ingredientes faça uma pasta 
e coloque por cima do bacalhau. 
Leve ao forno a 180º durante 20 minutos.
Para fazer o puré, triture a batata doce com 
a cenoura e a abóbora. Junte as natas e a 
manteiga. Tempere a gosto e sirva com o 
bacalhau.

BOM APETITE!

Lombo de Bacalhau
Com crosta de ervas aromáticas, acompanhado 
de puré e batata doce, abóbora e maçã

ingredientes:
2 lombos de bacalhau demolhados
100 g de pão ralado
1 fio de azeite
50 g de manteiga
1 colher de salsa picada
1 colher de coentros picados
2 dentes de alho picados

Para o puré:
100 g de batata doce assada
100 g de abóbora assada
100 g de cenoura assada
50 g de manteiga
100 ml de natas
Noz moscada
Sal e pimenta qb
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Receita gentilmente cedida pelo Chef Chakall (Chef participante no Festival do Bacalhau).
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