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1. Condicionamento de trânsito na Rua Carlos Marnoto, em Ílhavo 
 

No âmbito das obras da Requalificação da Rua Carlos Marnoto, a Câmara Municipal de 

Ílhavo informa que a circulação rodoviária ficará suspensa ou condicionada a partir do próximo 

dia 7 de janeiro, num prazo previsível de 5 meses. 

Serão indicados e assinalados percursos alternativos de acesso local, em especial pela 

antiga EN 109, que deverão ser utilizados preferencialmente, sendo ainda garantidos os 

acessos provisórios às habitações locais. 

 

 

2. “Belas Artes vão ao Fórum” assinalam o sexto aniversário do 
Fórum Municipal da Maior Idade 

 

A iniciativa "Belas Artes vão ao Fórum" vai marcar, nos dias 7 e 8 de janeiro, o 6.º 

aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade, na Gafanha da Nazaré, um espaço 

inteiramente dedicado a pessoas com mais de 60 anos. 

Durante estes dois dias serão apresentadas iniciativas diversificadas que constituem a 

programação da celebração do aniversário deste espaço municipal: pintura mural, ensaios 

abertos, utilização digital das redes sociais, conhecer e explorar o Fórum através dos sentidos 

e da literatura, documentários e um concurso durante uma aula de Zumba. 

"Belas Artes vão ao Fórum" renova um conceito de muita cor, diversidade e inovação 

num espaço que, diariamente, mantém as portas abertas aos Maiores Idade do Município de 

Ílhavo e aos vários parceiros ligados à área do envelhecimento, nas vertentes educativa, 

cultural e desportiva, proporcionando iniciativas de encontro, convívio, aprendizagem e partilha. 

 

Programa: 

 

7 janeiro, segunda-feira 

9h06 Teatro: Sabes o que é um Ensaio Aberto? 

Por Kelly Varella 

 

10h06, 14h06, 18h06 Pintura na Muralidade 

 

14h06 Workshop “Cria uma conta no Instagram!” 

 

15h06 “Parabéns ao Nosso Fórum” 

 

16h06  Pé no Dia pelo Dj Maior 

 

17h06  24 horas de documentário: “Alzheimer na periferia” 

 

21h36 Macramé ao Som de André Ferreira (versão acústica) 

 

22h36 Pé na Noite pelo Dj Maior 

 

8 janeiro, terça-feira 
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9h06 24 horas de documentário: “Alzheimer na Periferia” 

 

9h46 Riscalhada no Zumba 

 

10h06, 14h06 e 18h06 Pintura na Muralidade 

 

14h36 Percurso Artístico: Às cegas no Fórum 

 

 


