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1. Concurso Literário Jovem 2015 – Entrega dos Prémios e dos Certificados 
 

Realiza-se amanhã, dia 23 de abril (Dia Mundial do Livro), pelas 18h00, no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, a Sessão de entrega dos Prémios e dos Certificados de Participação no Concurso 
Literário Jovem 2015. 

O Concurso destinou-se aos jovens do Ensino Básico dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, assim como do 
Ensino Secundário, tendo como principais objetivos estimular hábitos regulares de leitura e de escrita, 
potenciando a criatividade e imaginação de cada um. 

Organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Concurso Literário Jovem teve em 2015 a sua XIV 
edição, tendo participado um total de 189 jovens com 205 trabalhos, sendo atribuídos prémios nas 
categorias de texto poético e texto narrativo em cada um dos níveis de ensino. 

 
 
2. Idolíadas – A Arte na Terceira Idade | 25 de abril | CCGN 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito no próximo dia 25 de abril, pelas 16h00, no Centro 

Cultural da Gafanha da Nazaré, em parceria com a Escola Profissional de Aveiro, a primeira edição do 
Projeto “Idolíadas – A Arte na Terceira 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 mais ativos e mobilizados para a sua vida comunitária, pelo que esta parceria 
reveste-se de particular relevância. 

Assim, desde o passado mês de outubro, duas alunas finalistas do Curso Técnico de Animador 
Sociocultural da Escola Profissional de Aveiro e estagiárias na Câmara Municipal de Ílhavo, Lara Ferreira 
e Mónica Santos, desenvolvem a sua Prova de Aptidão Profissional intitulada “Idolíadas – A Arte na 3.ª 
Idade” com os clientes séniores semiautónomos em resposta social de Centro de Dia e Estrutura 
Residencial, de quatro Instituições de Solidariedade Social: Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, 
Centro Social e Paroquial N.ª S.ª da Nazaré, Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) e Lar 
de S. José. 

O objetivo final do projeto consiste na apresentação de um espetáculo com diversas provas 
artísticas em áreas como o teatro, dança, canto, pintura e costura, com um tema escolhido por cada 
instituição. Haverá, no entanto, uma prova comum a todas as instituições, a prova de cultura geral, que 
contará com 8 perguntas de escolha múltipla, relacionadas com os temas: História e Geografia de 
Portugal, adivinhas e provérbios portugueses. 

Semanalmente, à terça-feira, técnicos afetos ao Pelouro da Maior Idade e as alunas deslocam-se 
às instituições, promovendo o acompanhamento, dinamização e preparação das provas, sendo de 
realçar a colaboração ativa dos animadores dos diversos Centros/Estruturas Residenciais desde o 
primeiro momento. 

“Idolíadas – A Arte na 3ª Idade” revela-se um projeto de extrema importância para todos os 
participantes, na medida em que promove o envelhecimento ativo através da arte, bem como as relações 
interinstitucionais e intergeracionais, contando ainda com o apoio da Associação Recreativo Cultural 
Escolíadas e da Decathlon. 

O projeto está também a ser divulgado nas redes sociais: página no Facebook (Idolíadas – a arte 
na 3.ª idade), Blog (http://projetoidoliadas.blogspot.pt) e Site oficial do projeto. 

A Câmara Municipal de Ílhavo e a Escola Profissional de Aveiro convidam todos a assistir ao 
espetáculo que tem entrada gratuita. 

 

http://projetoidoliadas.blogspot.pt)


Nota: os bilhetes para o espetáculo estarão disponíveis nos Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré. 
 
 

3. À Conversa com… Maria João Lopo de Carvalho 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Estação dos Correios de Ílhavo, promove, no dia 
24 de abril, pelas 09h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, uma sessão com a escritora Maria João Lopo 
de Carvalho. 

Maria João Lopo de Carvalho licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas. Tem mais de 
cinquenta títulos editados, entre romances, livros de crónicas, manuais escolares e dezenas de livros 
infanto-juvenis, a maioria deles no Plano Nacional de Leitura. Editou dois romances históricos: “Marquesa 
de Alorna” e “Padeira de Aljubarrota” que, em pouco tempo, se tornaram bestsellers. 

Neste sentido, convidam-se todos os interessados a participar em mais esta sessão que a 
Biblioteca Municipal de Ílhavo promove no seu espaço, com o intuito de dar a conhecer aos utilizadores 
mais novos, e não só, a vida e obra desta  esta autora portuguesa. 

 


