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1. II Aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade com Baile Real 
 

O Fórum Municipal da Maior Idade assinala na próxima quarta-feira, dia 7 de janeiro, o seu 
segundo o aniversário.  

Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Ílhavo endereçou o convite aos clientes das 
Estruturas Residenciais Para Idosos e Centros de Dia, assim como aos utentes dos Espaços Maior 
Idade, para um Baile Real, numa alusão à grande proximidade dos Reis, que terá lugar entre as 15h00 e 
as 17h00, no Fórum Municipal da Maior Idade.  

Este equipamento municipal tem-se afirmado como um espaço de encontro, convívio, 
aprendizagem e partilha, assumindo a centralidade da política desenvolvida no âmbito do Pelouro da 
Maior Idade do Município de Ílhavo.   

Ao longo deste seu segundo 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 2014 (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.  

Para as 18 horas do mesmo dia, está reservada a assinatura da adenda ao Protocolo de criação e 
dinamização do Fórum Municipal da Maior Idade, através da associação de mais dois parceiros, o 
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José) e o CASCI – Centro de Acção Social do 
Concelho de Ílhavo. 

 
 
2. Entrega dos Certificados e Bolsas do Programa Vocação 2014 – Turno 3 
 
Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 7 de janeiro, pelas 18h00, no Fórum Municipal da 

Juventude de Ílhavo, a entrega dos Certificados e Bolsas do 3.º turno do Programa Vocação 2014 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. 

Na edição de 2014 registaram-se 115 inscrições, num total de 54 participações: no primeiro turno 
participaram 18 jovens, no segundo 20 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 2015 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). 

 



 
3. “Livro Objeto” – Exposição de Helena Zália 
 
A Biblioteca Municipal de Ílhavo vai acolher, a partir de 7 de janeiro até 28 de fevereiro, a 

Exposição “Livro Objeto”, de Helena Zália. 
Independentemente das palavras impressas, o livro pode comunicar alguma coisa, em termos 

visuais e táteis”. Helena Zália, ilustradora e professora no Município de Ílhavo, tem uma expressão muito 
singular. Inspirada por tudo o que vê e sente, ela estimula os sentidos compondo texturas, cores e 
matérias diversas nas suas ilustrações e obras de arte.  

As visitas guiadas requerem marcação prévia pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail 
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt e têm a duração de aproximadamente 60 minutos. 

 
Esta Exposição servirá de mote para a realização de um Ateliê de Ilustração com Helena Zália, que 

terá lugar no dia 31 de janeiro (sábado), pelas 15h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 
Porque a inspiração poderá surgir de onde nunca se imagina, venha criar um “Livro Objeto”, 

utilizando texturas, cores e matérias diversas. 
Inscrições abertas e obrigatórias pelos contactos em cima referidos. 
 
 
Horário da BMI: 
Terça a sábado entre as 10h00 e as 18h30 


