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1. “Saberes com Sabor… Reforce os seus níveis de energia” 

Iniciado 2018, há que reforçar os níveis de energia para enfrentar o ano da melhor 

maneira. Daí o mote para o próximo “Saberes com Sabor…” que se realiza já este sábado, dia 

13 de janeiro, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

Muitas vezes sente cansaço após acordar, independentemente do número de horas de 

sono? Sara Fernandes, Mestre em Nutrição, vai falar sobre algumas das causas da fadiga e a 

forma como ter mais energia e vitalidade no dia a dia. 

 

Próximas ações: 

24 de fevereiro   

Iogurtes e “manteigas” vegetais… como preparar em casa!, por Helena Sardo 

 

17 de março 

Como ler o rótulo de um cosmético, Sara Fernandes 

 

14 de abril 

Sumos e Batidos Saudáveis, por Sara Fernandes 

 

12 de maio 

Ervas aromáticas: cultivo e manutenção!, por Helena Sardo 

 

 

Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada)  

Custo: 5 euros 

 

 

Mais informações: 

Biblioteca Municipal de Ílhavo  

Avenida General Elmano Rocha Alqueidão  

3830-198 Ílhavo Tel.: 234 321 103 ∙ Fax: 234 321 087  

biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt  

www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 

 

 

 

2. “Ser Velho é Mau?” regressa esta quinta-feira 

A iniciativa que interroga “Ser Velho é Mau?” está de volta na próxima quinta-feira, dia 11 

de janeiro, e terá lugar, pelas 14h15, na EB1 Gafanha da Encarnação Centro. 

Donzília Almeida, professora aposentada, é a convidada deste encontro intergeracional, 

com os alunos do 3.º ano. 
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O projeto é dinamizado pelos Maiores de Idade e pelos técnicos da equipa do Pelouro da 

Maior Idade em colaboração com estabelecimentos escolares do Município de Ílhavo com o 

objetivo de desconstruir os estereótipos em torno da pessoa idosa junto de um público-alvo 

específico: as crianças. 

Os Maiores de Idade, nomeadamente professoras aposentadas das Escolas do 

município, irão abordar temas relativos ao processo de envelhecimento, como o nascimento, a 

desconstrução de ideias pré-concebidas, os desafios e as oportunidades de ser uma pessoa 

idosa, entre outros. 

 

 

3. Programa Vocação: entrega dos certificados do 3.º turno 

Decorreu na passada sexta-feira, dia 5 de janeiro, no Fórum Municipal de Juventude de 

Ílhavo, a entrega dos Certificados do 3.º turno do Programa Vocação 2017. 

Durante a cerimónia, o Vereador do Pelouro da Juventude, Tiago Lourenço, felicitou as 

dez jovens presentes pela sua participação no Programa Vocação e a importância que este 

assume na construção do percurso pessoal de cada jovem.  

Num diálogo descontraído, as jovens falaram do que consideraram mais marcante 

durante estes três meses de “vocação”, destacando a interação com outras pessoas, o 

contacto com diferentes contextos profissionais e a possibilidade de gerir responsabilidades e 

horários. 

O Vereador aproveitou, ainda, o momento para convidar e delegar a responsabilidade em 

cada jovem o papel de Embaixador(a) do Município de Ílhavo, destacando as diversas 

iniciativas da Câmara Municipal de Ílhavo que são realizadas com e para a Juventude. Facto 

também importante e já anunciado, será a criação, para breve, do Conselho Municipal da 

Juventude, que permitirá a todos os jovens do Município de Ílhavo ter uma voz mais ativa. 

A edição de 2017 contou com 83 inscrições, totalizando as 52 colocações nos diferentes 

projetos do Programa. 

 

 
  

 


