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1. Visita do Ministro do Ambiente ao Município de Ílhavo 
 
Na sequência dos alertas lançados pela Câmara Municipal de Ílhavo para os efeitos do mau tempo 

verificados na orla costeira nos últimos dias, o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
Jorge Moreira da Silva, e o Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, visitarão amanhã, dia 8 de 
janeiro, pelas 11h30, a Praia da Barra, com o objetivo de avaliar junto das comunidades locais os prejuízos. 
A visita será acompanhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo Fernando Caçoilo. 

 
 
2. Comemoração do 1.º Aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade 
 
O Fórum Municipal da Maior Idade assinala hoje, dia 7 de janeiro, o seu primeiro aniversário.  
Neste seu primeiro ano de vida, este equipamento Municipal afirmou-se como um local de encontro, 

convívio, de aprendizagem e de partilha para todos os que o visitaram e todos os que participaram nas mais 
diversas ações, gente de todas as idades e gostos. 

Ao longo deste seu primeiro ano de existência foi dinamizado um trabalho de parceria na realização de 
diversas atividades, pelas várias Instituições envolvidas, nomeadamente a Câmara Municipal de Ílhavo, a 
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, a Obra da Providência, o Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Nazaré, a Fundação Prior Sardo, a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a Associação de Pais 
e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, a Associação de Solidariedade Social da Gafanha do 
Carmo e a Associação Aquém Renasce. 

Prova do sucesso deste espaço é o número de utilizadores que por aqui passaram durante o ano de 
2013 (cerca de 40 utilizadores diários), que participaram regularmente em atividades como Sessões do 
Movimento Maior e Espaços Maioridade da Câmara Municipal de Ílhavo, Espaço Sénior da Obra da 
Providência e Espaço Convívio da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.  

Hoje o dia é assinalado com a realização de um workshop de fotografia, o lançamento de um concurso 
artístico “O seu olhar sobre o Município de Ílhavo” e um brinde especial com uma fatia de bolo alusivo ao 
dia. 

 
 
3. Entrega dos Certificados e Bolsas do Programa Vocação 2013 - Turno 3 

 
Realiza-se amanhã, dia 8 de janeiro, pelas 18h00, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, a 

entrega dos Certificados e Bolsas do 3.º turno do Programa Vocação 2013 aos 16 participantes. 
Dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos que estudem e/ou residam no 

Município de Ílhavo, o Programa Vocação está estruturado em três turnos: o primeiro de janeiro a março, o 
segundo de abril a junho e o terceiro de outubro a dezembro, com a realização de projetos em áreas tão 
diversas como o ambiente, o desporto, a juventude, a história e o património, a animação cultural ou a 
dinamização de espaços. Cada jovem realiza 90 horas, recebendo no final um certificado de participação e 
uma bolsa de 200 euros. 

A adesão a este programa tem crescido ao longo das edições, tendo-se registado na edição de 2013 
157 inscrições, num total de 55 participações. No primeiro turno participaram 18 jovens, no segundo 21 e 



neste terceiro 16, o que demonstra o sucesso e a importância no desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e profissionais, através do contacto dos jovens com o mundo de trabalho. 

O primeiro turno de 2014 já arrancou, mas as inscrições para os segundo e terceiro turnos encontram-
se abertas no Fórum Municipal da Juventude - Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e 
Gafanha do Carmo (Normas de Participação e Ficha de inscrição disponíveis em www.cm-ilhavo.pt). 

 
 


