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“TEATRALIDADES” - Teatro na Maior Idade  

A Câmara Municipal de Ílhavo está a dinamizar o Projeto “TeatralIDADES” - Teatro na Maior Idade 
dirigido a cidadãos com 60 ou mais anos de idade, no âmbito do Pelouro da Maior Idade. 

Esta iniciativa tem como objetivo promover a criação de peças teatrais pelos nossos Maiores, sob 
a coordenação de uma encenadora, dando primazia às suas memórias e histórias de vida. Para além de 
experimentarem todo o processo de criação teatral em ambiente de salutar convívio, os participantes do 
projeto tornam-se agentes de Cultura ao apresentarem a(s) sua(s) peças de teatro à Comunidade, o que 
acontecerá no próximo mês de maio na edição 2015 do Festival de Teatro do Município de Ílhavo. 

O primeiro ensaio terá lugar já no próximo dia 13 de fevereiro no Fórum Municipal da Maior Idade. 
 
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 9 de fevereiro, através do telefone n.º 234 329 625. 
 
  
Maior Idade 
A Maior Idade é uma das áreas de intervenção da Câmara Municipal de Ílhavo, que tem como 

destinatários principais a população sénior do Município, sendo um dos seus objetivos mais importantes 
manter os seniores do Município mais ativos e mobilizados para a sua vida comunitária. 

A Maior Idade procura proporcionar aos nossos cidadãos mais experimentados um conjunto de 
oportunidades de valorização integral do seu tempo, tirando todo o proveito e sabor à fase mais madura 
da vida, não esquecendo nunca que as aprendizagens e partilhas deixadas pelos nossos Maiores 
contribuem decisivamente para o enriquecimento e desenvolvimento do Município. 

Assim, são dinamizados ao longo de todo o ano um conjunto de projetos e iniciativas, muitas delas 
em parceria ativa com outras instituições do Município de Ílhavo, das quais se destacam os Espaços 
Maior Idade, o Movimento Maior, a Semana da Maior Idade, os Baús de Sabedoria e Dia dos Avós.   

Tudo isto é criado carinhosamente a pensar nos nossos seniores, procurando promover junto deles 
uma vida mais saudável, de convívio, cultura e bem-estar. 

 
 


