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1. “Conversa com Gente Nova” com o Escritor Diogo Lourenço 
 
A próxima “Conversa com Gente Nova” realiza-se na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, pelas 17h00, 

no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré, com a presença de Diogo Lourenço. 
Autor do livro “Pensamentos de um adolescente”, Diogo Lourenço é um jovem estudante de 16 

anos que joga basquetebol no G.D. Gafanha e assume um “talento inato” para a escrita.  
“Conversas com Gente Nova” é uma tertúlia mensal na qual o público é maioritariamente jovem, 

com o intuito de dar a conhecer pessoas e/ou assuntos que se destacam nas suas áreas profissionais, 
podendo ser uma fonte de inspiração para a escolha de cursos/carreiras. É ainda um momento de 
partilha e alargamento de conhecimentos. 

As conversas realizam-se sempre às 17h00 com a duração de aproximadamente 90 minutos. 
 
 

2. Surf Indoor e Dia Aberto na Piscina para todos 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação de Surf de Aveiro, vai levar a efeito 

no próximo dia 20 de fevereiro, a partir das 15h00, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, mais um 
edição do Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor. 

Esta atividade, que se realiza no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo, pretende 
promover o contacto com a modalidade de Surf, transpondo a atividade náutica realizada habitualmente 
no mar para dentro de uma piscina. 

Seguir-se-á, entre as 16h30 e as 18h00, o Dia Aberto dedicado ao Fitness Aquático, no âmbito do 
Programa Municipal Desporto para Todos, com uma oferta diversificada de atividades para os utentes e 
outros interessados em experimentar as aulas, com o seguinte programa: 

  
16h30~17h00 Hidro Pilates 
17h00~17h30 Hidro Bike e Deepwater 
17h30~18h00 Hidro Treino 
  
A participação em ambas as atividades é gratuita e sujeita a inscrição nas Piscinas Municipais de 

Ílhavo e da Gafanha da Nazaré. 
  
Mais informação pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt, pelos números de telefone 234 329 607 

(Piscina de Ílhavo) ou 234 363 080 (Piscina da Gafanha da Nazaré). 
 
Inscreva-se já! 
 
 

3. Programa Vocação 2016 com inscrições abertas 
 

Continuam abertas, até ao dia 9 de março, as inscrições para o segundo turno do Programa 
Vocação 2016, que irá decorrer nos meses de abril, maio e junho. 

A ocupação dos tempos livres dos jovens em tempo de aulas, através de atividades que 
contribuam significativamente para o enriquecimento da sua formação pessoal, funcionando em 
simultâneo como complemento à sua formação académica, e que se caracterizem ainda por um claro 
interesse social e comunitário, deve ser alvo, pelos importantes e diversos benefícios que encerra, de um 
forte e constante incentivo. 
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 O programa, que decorre de janeiro a dezembro, com interrupção nos meses de julho, agosto e 
setembro, encontra-se dividido em turnos de três meses (com uma carga horária de 30horas/mês), 
estando o primeiro turno a decorrer em pleno. 

Os projetos encontram-se divididos em áreas de intervenção diversas como Educação e 
Sensibilização Ambiental, Fomento da Atividade Desportiva, Apoio à Juventude, Proteção Civil, 
Valorização e Promoção do Património e da Cultura do Mar, Animação Cultural, Dinamização de 
Espaços Lúdicos e Culturais e Comunicação Institucional. 

O Programa Vocação é destinado a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos, 
que residam e/ou estudem no Município de Ílhavo, devendo as inscrições ser realizadas em impresso 
próprio, disponível em www.cm-ilhavo.pt e nos Fóruns Municipais da Juventude. 

O Montante da Bolsa a atribuir aos jovens participantes no Programa é de 200,00 euros/turno. 
Todos os jovens têm ainda direito a um certificado de participação, que será entregue em simultâneo com 
a Bolsa no final de cada turno. 
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