
 
 
 
 
 

Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 12, de 24 de janeiro de 2018 

 
 

 
 

1. Biblioteca Municipal de Ílhavo vai ser “invadida” por máquinas de 
rabiscos 

Vai ter lugar, no próximo sábado, dia 27 de janeiro, pelas 14h30, o Workshop “Máquina 
de Rabiscos”, no âmbito do programa de workshops do “Makerspace BMI – Juntos fazemos!”, 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo.  

Construção de uma engenhoca que rabisca papel, com recurso a materiais simples e 
reutilizáveis é o desafio. Neste Workshop é possível dar asas à imaginação e criar uma obra de 
arte, com ajuda de circuitos elétricos. Como? É simples: fechar o circuito, ligar o motor, alterar 
a posição do motor e assim, com os traços a mudar de trajetória, as linhas ganharão  novas 
formas, na tela. 

Dinamizada pela Fábrica Centro Ciência Viva, da Universidade de Aveiro, esta atividade 
é dirigida a adultos e crianças a partir dos 6 anos (desde que acompanhados por um adulto), 
bem como as já agendadas até ao final do ano: 

 
» Vem aprender a Soldar (24 de fevereiro) 
» Bonecos Equilibristas (24 de março) 
» Livro Infantil (21 de abril) 
» Desafios Elétricos (26 de maio) 
» Clanotípia (3 de julho) 
» Construção de um Gerador Eólico (15 de setembro) 
» Autómatos de Cartão (27 de outubro) 
» Programação com Makey-Makey (24 de novembro)  
 
  
Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada)  
Custo: 3 euros 
 
Mais informações: 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 
Avenida General Elmano Rocha Alqueidão 
3830-198 Ílhavo Tel.: 234 321 103 ∙ Fax: 234 321 087 
E-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 
 
 

2. “Uma Colher de Café com…” será servida por Luzia Serra 

A segunda edição de “Uma Colher de Café com…” tem lugar esta sexta-feira, dia 26 de 
janeiro, pelas 14h30, no Fórum Municipal da Maior Idade.  

Especialmente dirigida aos seniores inscritos nos Espaços Maior Idade, mas aberta à 
comunidade sénior em geral, esta iniciativa é uma conversa informal com pessoas mais velhas 
da comunidade, que partilharão o seu percurso de vida, num ambiente informal, acolhedor e de 
convívio em torno de um café após o almoço. 



Lúzia Serra encerrou o seu ciclo como dinamizadora do Espaço de Convívio da Gafanha 
da Nazaré e vai falar sobre esta sua experiência, bem como de outras que vivenciou ao longo 
da sua vida. 

"Uma Colher de Café Com..." tem uma periodicidade bimestral, acontecendo na quarta 
sexta-feira do mês, estando a próxima agendada para 23 de março. 

 
 

3. Falar+ vai abordar o tema “Estudar é bom!” 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar mais uma sessão de “Falar+”, no próximo dia 
31 de janeiro (quarta-feira), pelas15h00, no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do 
Carmo. 

Os Pelouros da Juventude e da Educação encontram-se a dinamizar esta iniciativa que, 
através de uma conversa informal, visa dar aos jovens participantes dicas para aumentarem 
significativamente a sua aprendizagem, melhorando, através da concentração e da 
memorização, os resultados dos estudos. 

Serão realizadas dinâmicas de grupo e promovido o debate de ideias.  
 
A participação é gratuita. 
 
 
 


