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1. Ativação do Parque Geriátrico da Gafanha do Carmo 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo promoveram a 

ativação do Parque Geriátrico na Gafanha do Carmo, esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, num 
investimento de cerca de 4.800,00 euros. 

A infraestrutura, localizada no Jardim Central junto ao Parque Infantil, possui 3 equipamentos, 
Vela, Esqui e Remo, destinados à prática de exercício físico pelos idosos, visando promover o 
envelhecimento ativo e o bem-estar pleno dos cidadãos mais idosos. 

Para além da colocação dos três equipamentos, foi requalificado o Parque Infantil com a 
substituição de um Baloiço de dois lugares e uma Torre, no valor de cerca de 4.400,00 euros. 

A ativação do Parque Geriátrico contou com a presença do Vereador do Pelouro da Maior Idade, 
Paulo Costa, do Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, Luís Diamantino, e dos utentes 
do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e utilizadores dos Espaços Maior Idade da Câmara 
Municipal de Ílhavo, que revelaram grande satisfação com estes novos equipamentos. 

A escolha do espaço para implementação do Parque Geriátrico próximo do Parque Infantil espelha 
a estratégia da política intergeracional da Câmara Municipal de Ílhavo em prol da criação de espaços de 
diversão e lazer para toda a família. 
 

 
2. “TeatralIDADES” - Teatro na Maior Idade 
 
Vai ter lugar amanhã, dia 13 de fevereiro, no Fórum Municipal da Maior Idade, o primeiro encontro 

do Projeto “TeatralIDADES” - Teatro na Maior Idade dirigido a cidadãos com 60 ou mais anos de idade do 
Município de Ílhavo, no âmbito do Pelouro da Maior Idade. 

A iniciativa, que 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, conta 
neste momento com 30 inscritos.  

O projeto terá diversas componentes, não só centradas na interpretação, mas também na 
expressão corporal e vocal, sendo que a primeira semana será reservada para a realização de um 
workshop intensivo, que possibilitará um melhor conhecimento entre a encenadora e os “atores”. 

 
 
2. Saberes com Sabor… Chás e Infusões 
 
Dando seguimento ao Projeto “Saberes com Sabor…”, vai ter lugar no próximo sábado, dia 21 de 

fevereiro, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, uma sessão dedicada aos “Chás e Infusões, 
por Maria José Valinhas *. 

Ainda hoje grande parte da população chama chá a uma infusão, mas estes são conceitos bem 
distintos. Venha aprender um pouco mais sobre este tema, conhecendo novos aromas e beneficios para 
a sua saúde.  

No final haverá  degustação!  
  
Inscrição prévia obrigatória. 
Custo: 5 euros 
  
  
 
Próximas ações “Saberes com Sabor…” na BMI: 



  
21 de março 
Saber comer para emagrecer 
  
18 de abril 
Ervas aromáticas/Especiarias 
  
9 de maio 
Ideias para lanches 
  
  
As sessões realizam-se sempre às 16h30 com a duração de aproximadamente 90 minutos. 
  
Mais informações pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail biblioteca_municipal@cm-

ilhavo.pt. 


