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1. A Primavera na Flor da Idade – VI Baile de Carnaval 

 
Conscientes de que o envelhecimento é um processo natural que deve ser encarado como uma nova 

etapa da vida, com desafios diferentes e no contexto atual, num mundo em plena mutação como o nosso, 
é fundamental repensar o papel do sénior, de forma a promover a qualidade de vida e atenuar as 
consequências inerentes às suas perdas e alterações físicas e emocionais. O envelhecimento ativo é, 
pois, o novo paradigma para a velhice, cabendo ao idoso manter a sua participação contínua e à 
sociedade estimular as funções cognitivas e físicas através de exercícios, debates e discussões de temas 
da vida quotidiana, preservando a autonomia e independência dos mais velhos.  

Com base nestas premissas, e com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida dos idosos, o 
Município de Ílhavo procura dar uma resposta válida e estruturante a esta situação, nomeadamente 
através da realização de diversas atividades de intervenção sociocultural, numa filosofia que assenta na 
promoção do bem-estar e autoestima, no apoio aos mais velhos e no combate à sua exclusão social, 
valorizando as suas capacidades, competências, saberes e cultura.  

Foi neste âmbito que surgiu o projeto Espaços Maior Idade,  nos quais são desenvolvidas atividades 
de animação sociocultural e que decorrem na Biblioteca Municipal e nos Pólos de Leitura da Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo, bem como no Fórum Municipal da Maior Idade, situado na Gafanha da 
Nazaré. Para se inscrever, basta dirigir-se à Biblioteca Municipal de Ílhavo, aos Pólos de Leitura da 
Gafanha da Encarnação ou da Gafanha do Carmo, ou ao Fórum Municipal da Maior Idade na Gafanha da 
Nazaré, necessitando apenas de ter 60 anos ou mais, boa disposição e ser residente no Município de 
Ílhavo. 

Numa das muitas ações previstas para o corrente ano, vai decorrer no dia 26 de fevereiro a VI edição 
do Baile “A Primavera na Flor da Idade”, iniciativa que irá decorrer no Salão Paroquial de Ílhavo, onde se 
espera, entre as 15 e as 17 horas, uma casa cheia de animação e boa disposição.   

A entrada é gratuita. 
 
 

2. IX Aniversário do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré 
 
Assinalando o seu 9.º Aniversário, o Fórum Municipal da Gafanha da Nazaré convida todos os jovens 

do Município a comemorar este acontecimento no próximo dia 26 de fevereiro, a partir das 14h30, 
partilhando uma tarde repleta de animação, boas surpresas e ainda possibilidade de ganhar alguns 
presentes. 

Não, não se instalou nenhum carrossel no FMJ, mas o espaço transformou-se numa mini feira 
popular abrindo portas à criatividade e à boa disposição dos nossos jovens, para desfrutar de uma tarde 
diferente e esquecer por um dia os jogos dos computadores que amanhã terão direito a uma tarde de 
repouso. 

 
Fórum Popular 
14h30  

Barraquinha de doces 
Barraquinha de jogos populares 
Barraquinha do karaoke 

17h00    



Lanche partilhado 
 
Todo o dia 
Exposição de trabalhos manuais de Inês Franco (jovem participante do Programa Vocação) 

 
 
3. X Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, no próximo dia 28 de fevereiro, na Sala Polivalente 

da Biblioteca Municipal, a 10.ª edição das Jornadas da Juventude, uma iniciativa direcionada para os 
Alunos do 3.º Ciclo do Município, abordando temas do seu interesse numa aposta continuada da Câmara 
Municipal de Ílhavo em proporcionar atividades que funcionem como complemento à sua formação 
escolar e pessoal. 

Esta edição contará com 2 painéis temáticos, o primeiro subordinado ao tema “Os Jovens e a 
Sexualidade” e o segundo “Os Jovens e a Escola”, com a presença de vários profissionais que 
diariamente trabalham os assuntos da sexualidade juvenil, do sucesso vs insucesso escolar, da relação 
de pais e filhos com a escola e ainda da problemática do bullying escolar.  

Com o objetivo de se alcançar uma maior e mais fácil interatividade entre oradores e participantes, 
serão criados grupos de trabalho, cada um coordenado por um professor, que apresentarão as questões 
para os oradores e elaborarão as conclusões de cada temática exposta. Pretende-se assim que o debate 
seja aberto e elucidativo motivando a discussão e a partilha das ideias dos nossos munícipes mais 
Jovens. 

 
PROGRAMA 
09h15 ~ Receção dos participantes e entrega da documentação 
 
09h30 ~ Sessão de Abertura 
              Presidente Câmara Municipal de Ílhavo - Fernando Caçoilo 
 
10h00 ~ Painel I – Os Jovens e a Sexualidade 

       Entender a sexualidade jovem - Rosário Ochoa, dra. (Universidade de Aveiro) 
       O que um Jovem espera do Serviço Nacional de Saúde - Iolanda Duarte, dra. (ARSCentro) 

 
10h45 ~ Debate e discussão temática 
 
11h15 ~ Pausa 
 
11h30 ~ Painel II – Os Jovens e a Escola 

       A relação pais e filhos/escola - Nuno Craveiro, dr. (CMI) 
       O papel proativo dos jovens face ao Bullying Escolar” - Paulo Costa, dr. (Universidade do Minho) 
       Quero estudar melhor - Inês Oliveira (Universidade de Aveiro) 
       Experiência portuguesa na OIAB – testemunho - Alexandre Castro – (Universidade de Aveiro) 

 
12h15 ~ Debate e discussão temática 
 
13h00 ~ Pausa para almoço 
 
14h30 ~ Trabalhos de grupo / Conclusões 
 
15h30 ~ Encerramento 
              Vereadora da Juventude Câmara Municipal de Ílhavo - Beatriz Martins 


