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1. Pequenos vão cantar as Janeiras a Graúdos 

Nos próximos dias 4, 5, 8 e 9 de janeiro, a Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a 

edição 2018 da iniciativa “Dos Pequenos aos Graúdos” com mais de 500 crianças envolvidas e 

200 idosos. 

Este ano letivo, e tendo em conta a chegada do Ano Novo, as crianças  do Jardim-de-

Infância do Centro Escolar N.ª S.ª do Pranto, do Jardim-de-Infância de Referência para a 

Educação Bilingue de Crianças Surdas (Ílhavo), do Jardim-de-Infância Gafanha da Encarnação 

Norte e do Centro Escolar Santa Maria Manuela vão realizar visitas às Instituições de 

Solidariedade Social do Município de Ílhavo, com valência de Lar e Centro de Dia, no sentido 

de mimar os utentes com o cantar das “Janeiras”, anunciando o nascimento de 

Jesus e desejando um feliz ano novo. 

Esta é uma ação articulada com o Programa de Enriquecimento Curricular na área da 

Atividade Lúdico-Expressiva e Projeto de Expressão Musical para o pré-escolar e tem como 

objetivo valorizar o encontro de gerações na partilha de afetos, proporcionando momentos 

felizes para todos os intervenientes. 

  

Programa: 

4 de janeiro 

14h15 Lares do CASCI – Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo 

  

5 de janeiro 

14h15 Lar São José, Ílhavo 

14h30 Câmara Municipal de Ílhavo  

  

8 de janeiro 

10h00 Lar N.ª S.ª da Nazaré, Gafanha da Nazaré 

14h15 Lar São José, Ílhavo 

  

9 de janeiro 

14h30 Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

 

 
2. Apresentação do IV TeatralIDADES agendada para 5 de janeiro 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover, no dia 5 de janeiro, pelas 9h30, no Fórum 

Municipal da Maior Idade, uma sessão de apresentação da quarta edição do Projeto 

"TeatralIDADES - Teatro na Maior Idade”. 

 Dirigida a cidadãos com 60 ou mais anos de idade, esta iniciativa tem como objetivo 

promover a criação de peças teatrais pelos nossos Maiores, sob a coordenação da encenadora 

Kelly Varela, dando primazia às suas memórias e histórias de vida. Para além de 

experimentarem todo o processo de criação teatral em ambiente de salutar convívio, os 

participantes do projeto tornam-se agentes de Cultura ao apresentarem a(s) sua(s) peças de 



teatro à Comunidade, o que acontecerá no mês de abril no Laboratório das Artes do Teatro 

Vista Alegre.  

Neste âmbito, convidam-se todos os Maiores do Município, que gostam de desafios e 

gostariam de ser protagonistas de “novas vidas”, a fazerem parte deste projeto, bastando 

inscreverem-se pelo telefone n.º 234 329 636 ou aparecerem no dia 5, pelas 9h30, no Fórum 

Municipal da Maior Idade, na Gafanha da Nazaré. 

 

3. Fórum Juventude da Gafanha do Carmo assinalou o 9.º aniversário 

No passado dia 22 de dezembro, o Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo 

celebrou o seu 9.º aniversário com a realização de diversas atividades especialmente 

preparadas para os jovens.  

Assim, ao longo da tarde os jovens presentes confecionaram e decoraram o bolo de 

aniversário e, ainda, participaram numa atividade de expressão plástica, criando enfeites de 

Natal em barro. Esta celebração culminou com os Parabéns ao Fórum da Juventude, momento 

que contou com a presença do Vereador da Juventude, Tiago Lourenço, que aproveitou o 

contacto direto com os jovens para os conhecer melhor, saber das suas ambições e objetivos. 

Durante a sua intervenção, Tiago Lourenço anunciou a criação, para breve, do Conselho 

Municipal de Juventude do Município de Ílhavo, promovendo uma maior interação e 

proximidade dos jovens nas tomadas de decisão no que respeita às políticas municipais da 

juventude. 

A funcionar desde dezembro de 2008, o Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do 

Carmo é um espaço lúdico-pedagógico, informativo e de divulgação das novas tecnologias, 

que se destaca por ser o mais frequentado do município.  

A funcionar nas instalações do Edifício Socioeducativo da Gafanha do Carmo, o fórum 

pode ser frequentado de terça a sexta-feira, das 14h30 às 18h30, e ao sábado, das 10h00 às 

13h00 e das 14h30 às 18h30. Alberga também nas suas instalações o Polo de Leitura da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo, promovendo a leitura entre os mais novos.  

 


