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1. Quadra Natalícia “recheada” de atividades para Seniores 

Depois da Festa de Natal organizada para os mais novos, a Câmara Municipal de Ílhavo 

encontra-se a dinamizar diversas iniciativas especialmente dirigidas aos seniores do município. 

Assim, na passada sexta-feira, dia 15 de dezembro, teve lugar no Museu Marítimo de 

Ílhavo mais uma sessão da rúbrica “Sabores Maiores” dedicada à Doçaria de Natal. Maria 

Cascais foi a convidada para um showcooking muito doce que intitulou de “Papas de Abóbora 

à minha Maneira”.  

Amanhã, dia 19 de dezembro, o Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre vai abrir 

portas durante a tarde para um encontro cheio de emoções e sentimentos, numa magnífica 

experiência intergeracional. O Grupo de Teatro “Ribalta” vai levar a cena a peça “O 

Principezinho” com um elenco composto maioritariamente por crianças para os Espaços Maior 

Idade, clientes das quatro Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas (CASCI, Centro 

Comunitário da Gafanha do Carmo, Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré e Património 

dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José), Obra da Providência, Clube Sénior da 

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e Espaço Sénior da Junta da Freguesia da Gafanha da 

Nazaré) num universo de mais de 150 pessoas. 

De seguida realizar-se-á um momento de convívio num lanche partilhado, em que já é 

tradição as utilizadoras dos Espaços Maior Idade partilharem os seus dotes gastronómicos com 

todos os presentes, num roteiro por todas as iguarias típicas desta altura do ano. 

Nesta quarta-feira, dia 20, os Maiores de Idade irão estar, pelas 10h00, na Gafanha da 

Nazaré a dinamizar o comércio tradicional. Serão cerca de 30 os seniores que irão declamar 

poemas de autores emblemáticos, realizar demonstrações de zumba natalício, dramatizações, 

cânticos de natal, entre tantas outras performances. O ponto de encontro é junto à Farmácia 

Branco. 

Estas iniciativas assinalam-se de uma forma muito marcante  para esta época natalícia, 

mostrando um caminho importante que tem de ser percorrido para a construção de 

relacionamentos mais afetivos entre gerações, suprimindo o distanciamento e reduzindo 

estereótipos que impedem a aproximação entre as pessoas.  

 

 

2. 8.º Aniversário do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do 
Carmo 

O Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo assinala na próxima sexta-feira, 

dia 22 de dezembro, oito anos de vida. 

Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Ílhavo convida todos os jovens a participar 

nas atividades propostas e a cantar os Parabéns! 

 

Programa: 

15h00 

Confeção e Decoração do Bolo de Aniversário 

16h00 



Pintura de enfeites Natalícios em barro 

17h45 

Lanche Partilhado e Parabéns! 


