
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 15, de 2 de fevereiro de 2016 

 
 
 
 

1. Baile de Carnaval “Amor com Magia Sénior” 
 

Vai ter lugar na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, entre as 14h30 e as 16h30, no Salão 
Paroquial do Centro Paroquial D. Manuel Trindade Salgueiro, mais um Baile de Carnaval da Maior Idade, 
este ano subordinado ao tema “Amor Com Magia Sénior”, tendo sido convidados todos os parceiros do 
Fórum Municipal da Maior Idade. 

Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Baile de Carnaval é já parte integrante das várias 
iniciativas preparadas para a população sénior das diversas freguesias.   

Foi ainda com base nesta sensibilidade 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.  

 
 

2. Carnaval na EMER 
 
Pela primeira vez, a Escola Municipal de Educação Rodoviária vai brincar ao Carnaval e para esse 

efeito apresenta a atividade “Carnaval na EMER”.  
Esta iniciativa vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, numa sessão entre as 

09h45 e as 11h15, e contará com a participação da turma de 2.º ano da EB1 da Gafanha da Encarnação 
Centro envolvendo cerca de 20 alunos. 

Esta é uma proposta muito divertida e diferente, em que através da exploração do livro “Quem 
conduz?”, de Leo Timmers, será feita uma leitura interativa, de forma a que as crianças se divirtam a 
advinhar quem são os condutores de cada veículo apresentado. Depois de transportadas para o mundo 
dos veículos e dos diferentes modelos, será dinamizado um atelier plástico, onde as crianças podem 
fazer as suas máscaras alusivas aos condutores dos diferentes veículos presentes no livro. 

No final, as crianças poderão dar asas à imaginação com as suas máscaras na pista exterior, 
podendo desfrutar, em segurança, das bicicletas e dos carrinhos a pedais. 

 
 

3. Kuartas Seguras – Primeiros Socorros 
 
Perante o elevado número de inscrições para a segunda sessão da iniciativa Kuartas Seguras – 

Primeiros Socorros, foi agendada uma sessão extraordinária para amanhã, dia 3 de fevereiro, numa 
sessão das 9h00 às 11h00, na EMER – Escola Municipal de Educação Rodoviária. 

Esta atividade, promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo, contará novamente com a 
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo para a sua dinamização e é especialmente dirigida às 
Associações de Pais do Município que asseguram a cogestão da Componente de Apoio à Família, 
espera envolver cerca da 40 participantes. 

 


