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revista jovem da Câmara Municipal de Ílhavo

Espaço Internet de Ílhavo

3 anos de actividade
O Espaço Internet de Ílhavo foi inaugurado pela Câmara
Municipal em Novembro de 2001, com o objectivo de possibilitar
à população do Concelho de Ílhavo, em particular aos mais
jovens, o acesso gratuito à Internet, assim como a formação
na área da informática.
Desde o dia da sua abertura, o Espaço Internet, a funcionar
no Fórum da Juventude de Ílhavo, tem sido o ponto de encontro
de muitos jovens e menos jovens, ultrapassando desde logo
as expectativas mais optimistas. De facto, desde a sua
inauguração, o número de utilizadores ultrapassou já os

20.000, tendo sido atribuídos mais de 600 diplomas

em cursos como a Introdução ao Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Internet, Access ou Informática Jovem.
Para este ano está já prevista a introdução de novos cursos,
o que irá possibilitar uma formação ainda mais abrangente na
área da informática, tão importante nos nossos dias.
Para obteres mais informações contacta o Espaço Internet de
Ílhavo.

Acesso gratuito
à Internet

8 cursos

Introdução aos Computadores
Introdução à Internet
Introdução ao Windows
Introdução ao Word
Introdução ao Excel
Introdução ao PowerPoint
Introdução ao Access
Informática Jovem
Segunda a Sábado, das 9h00 às 20h00
Fórum da Juventude de Ílhavo - Rua Ferreira Gordo (antiga Escola Primária nº1)
tel.: 234 083 600
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Editorial
A gestão da Câmara Municipal de Ílhavo que temos vindo a
executar desde Janeiro de 1998, com um novo e mais forte
impulso em Janeiro de 2002, tem na política municipal de
juventude uma aposta clara, diversificada e profunda.
Da gestão dos equipamentos desportivos e culturais, à gestão
do Fórum Municipal da Juventude; da intervenção aos vários
níveis na área da Educação, ao apoio às Associações; da
Semana Jovem ao FestIlha; da ocupação dos tempos livres,
à disponibilização das novas tecnologias da informação e da
comunicação; do “Ílhavo Radical”, à “Experiência MarCreoula”,
da Cultura à Festa,…, vai um caminho longo e participado por
milhares de Jovens, que connosco vão fazendo mais pela
nossa terra e pela Vida.
O desenvolvimento da obra e a activação do novo Fórum
Municipal da Juventude, em Ílhavo (Alqueidão) e na Gafanha
da Nazaré (no Centro Cultural), a Biblioteca Municipal, além
da construção do “Skate Park”, são obras com nota de destaque
para a Juventude neste ano 2005.
Queremos continuar a trabalhar em equipa Contigo, com as
nossas Associações. Para que possamos fazer mais a esse
nível, temos aqui “atua!” revista jovem da Câmara Municipal
de Ílhavo, a tua e a nossa nova oportunidade de comunicação
entre todos. O jovem Vereador Paulo Costa continuará, com
toda a dedicação e zelo, a coordenar a actividade da Câmara
Municipal de Ílhavo nesta área da Juventude, gerindo uma
grande equipa para a qual TU e todos, estão sempre
convidados.
Teremos seguramente muitos motivos para enriquecer este
Teu/Nosso novo espaço de comunicação e de encontro.
Contamos com a tua participação. Bem hajas.
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Olá, Viva

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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José Agostinho Ribau Esteves, eng

Conferência do IDP
Actividade do IPJ

Acção de Formação
“Programas de Ocupação
dos Tempos Livres para Jovens”
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Realizou-se no passado dia 15 de Fevereiro, no Museu Marítimo
de Ílhavo, uma acção de formação dedicada ao tema
“Programas de Ocupação dos Tempos Livres para Jovens”.
A acção foi promovida pela Delegação Regional do Instituto
de Desporto de Portugal, com o apoio da Delegação Regional
do Instituto Português da Juventude e da Câmara Municipal
de Ílhavo, que esteve representada pelo Vereador do Pelouro
da Juventude Engenheiro Paulo Costa.
Na sessão foram apresentados diversos projectos, considerados
como bons exemplos, como é o caso dos Programas de
Ocupação de Tempos Livres da Câmara Municipal de Ílhavo
(PMOTL e Programa Vocação), do SeixalFérias, da Câmara
Municipal do Seixal, dos programas da Quinta Pedagógica e
Escola Equestre de Aveiro, assim como da Oficina de Desporto,
Sociedade Ilimitada, da CerciAg.

Hemiciclo
A 17 de Fevereiro realizou-se no Salão Nobre dos Paços do
Concelho de Ílhavo, a Final Distrital do “Hemiciclo - Jogos de
Cidadania”, iniciativa promovida pela Secretaria de Estado da
Juventude/Instituto Português da Juventude, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo. Esta iniciativa de âmbito
nacional, lançou aos alunos das escolas de todos os Distritos
do País o desafio de debaterem, como se deputados fossem,
um tema previamente escolhido. O tema desta edição foi
“Violência Doméstica - combate e prevenção”. O objectivo
principal foi dar a possibilidade aos jovens de participarem
directa e pessoalmente num processo democrático, de forma
simples e divertida. Chegaram a esta final 17 escolas (das 25
inscritas), duas das quais do Concelho de Ílhavo (Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes e Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré), representadas por
alunos/deputados eleitos em jogos escolares.
Cada escola trouxe ao Hemiciclo uma medida, que foi defendida
pelos seus alunos/deputados. Através da defesa da sua
proposta e da capacidade de argumentação, as escolas foram
avaliadas por um júri presente na sessão.
A escola vencedora foi a Escola Secundária João da Silva
Correia, de S. João da Madeira, que representará o Distrito de
Aveiro na Assembleia da República, no próximo dia 4 de Abril.
Foi sem dúvida um dia bem interessante, em que os jovens
participantes “vestiram” a pele de políticos, num jogo de
cidadania levado muito a sério! Um bom exemplo de juventude
interessada e participativa!

Nesta sessão foi ainda apresentado pela Delegada Regional
do IPJ de Aveiro o novo regime jurídico do licenciamento do
exercício da actividade de promoção e organização de campos
de férias, para além dos programas de OTL do IPJ.
Esta iniciativa, inserida no programa “Mexa-se”, surge da
necessidade de apresentar soluções para a ocupação dos
tempos livres dos jovens, dando para isso a hipótese aos
intervenientes na conferência de apresentarem os programas
em desenvolvimento para a Juventude.
Esta acção de formação contou com a presença de mais de
centena e meia de jovens, acompanhados por professores,
para além de diversos técnicos municipais.

Jogos de Cidadania

Programa
Vocação
Ocupação dos Tempos Livres em
Época de Aulas

Entrega
das
Bolsas de Estudo
Municipais
Ano Lectivo 2004/2005

Decorreu no passado dia 28 de Janeiro, Sexta-feira, pelas
18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, a
sessão de atribuição das Bolsas de Estudo Municipais – Ano
Lectivo 2004/2005.
Na presente edição foram atribuídas pela Câmara Municipal
21 Bolsas a estudantes do Ensino Secundário e Superior,
residentes no Concelho de Ílhavo. Do total, 8 tratam-se de
novas Bolsas e 13 de renovações, isto é, alunos aos quais foi
já atribuída Bolsa de Estudo em anos anteriores e que tiveram
aproveitamento escolar no último ano lectivo.
O valor mensal das Bolsas varia entre os 51,13 e os 102,25
Euros, consoante se trate do Ensino Secundário ou Superior.
Esta iniciativa, que vai já no seu sexto ano consecutivo, surge
no âmbito do compromisso assumido pela autarquia de
promoção do aumento do número de jovens que prosseguem
estudos e a formação após a escolaridade obrigatória. Nesse
sentido, a atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes
carenciados, a partir da conclusão do ensino escolar obrigatório,
assume uma particular importância.
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1.º turno – Janeiro/Março 2005:
data limite de entrega >15 de Dezembro de 2004;
2.º turno – Abril/Junho 2005:
data limite de entrega >28 de Fevereiro de 2005;
3.º turno – Outubro/Dezembro 2005:
data limite de entrega – 31 de Agosto de 2005.
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No seguimento do grande sucesso verificado com a realização
do PMOTL - Programa Municipal de Ocupação dos Tempos
Livres, que tem lugar durante as férias de Verão, mais
precisamente nos meses de Julho e Agosto, a Câmara Municipal
de Ílhavo decidiu estender a duração deste tipo de actividades
através da criação de um novo programa, a que chamou
“Programa Vocação”, possibilitando assim aos jovens ocuparem
os seus tempos livres durante todo o ano.
Dirigido a jovens entre os 14 e os 25 anos, que estudam e /ou
residem no Concelho de Ílhavo, o Programa Vocação é
composto por diversos projectos, abrangendo áreas tão
importantes como o ambiente, o desporto, as novas tecnologias,
a juventude, a história e o património ou a animação cultural.
Decorre de Janeiro e Dezembro, dividido em três turnos de
três meses cada (Janeiro a Março, Abril a Junho e Outubro a
Dezembro), com uma duração de 90 horas cada um.
O Montante da Bolsa a atribuir aos jovens participantes no
Programa será de 200,00 Euros/turno. Todos os jovens terão
ainda direito a um certificado de participação, que será entregue
juntamente com a Bolsa no final de cada turno, assim como
a um Seguro de Acidentes Pessoais durante o período de
vigência do turno.
As inscrições são realizadas em impresso próprio, disponível
na Câmara Municipal de Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude
de Ílhavo e Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré. Os impressos devidamente preenchidos deverão ser
entregues nos locais atrás mencionados, respeitando os
seguintes prazos:

Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo
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Um novo espaço para os jovens já em 2005
Em Março de 2000 a Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou,
nas instalações da antiga Escola Primária n.º 1, na Rua Ferreira
Gordo, o Fórum da Juventude de Ílhavo.
Dotado com um conjunto vasto de valências, como é o caso
de Mediateca, Ludoteca e Biblioteca Jovem, a que se somou
em Novembro de 2001 o Espaço Internet e em 2004 a Unidade
de Inserção na Vida Activa da Câmara Municipal de Ílhavo
(uniSAFE), o Fórum da Juventude passou a ser, desde a sua
abertura, o espaço de lazer e divertimento por excelência dos
jovens do nosso Concelho. A comprová-lo estão os números:

1.500

mais de
inscritos e mais de
até final de 2004.

30.000 utilizações

Esta procura tão elevada revelou que o espaço já não satisfazia
com a devida qualidade as necessidades dos jovens, levando
a Câmara Municipal a procurar uma nova solução.
Com esse objectivo assumido, iniciou em 2004 a construção
do novo Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, situado junto
à Biblioteca Municipal (também em construção), nas instalações
do Palácio de Alqueidão.
Este novo espaço, que se distribuirá por três pisos, terá ao
dispor dos seus utilizadores um leque variado de serviços e
actividades, como é o caso do acesso à Internet, Mediateca,
Ludoteca, Espaço de Leitura, realização de workshops, entre
outras.
Um espaço novo mas com a mesma finalidade:
a ocupação dos tempos livres dos mais jovens de forma
saudável.

Ruben Silva 15 anos
utilizador do actual Fórum da Juventude de Ílhavo

Quantas vezes vens ao Fórum da Juventude?
- Duas a três vezes por semana.
O que mais te agrada no Fórum?
- A simpatia dos funcionários, bem como ter ligação
à internet.
Que sugestões darias para o novo Fórum?
- Gostaria de poder jogar CS em rede.

Novo Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
Nuno Nolasco 17 anos
utilizador do actual Fórum da Juventude de Ílhavo
Quantas vezes vens ao Fórum da Juventude?
- Uma a duas vezes por semana.
O que mais te agrada no Fórum?
- Utilizar a internet à vontade, sem ter que gastar
dinheiro.
Que sugestões darias para o novo Fórum?
- Se tivesse orçamento compraria mais computadores
para uma melhor navegação por parte dos
utilizadores.

Novo

Fórum Municipal da Juventude
Gafanha da Nazaré
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Mediateca
Filmes
Videos
Música

Ludoteca
Jogos de tabuleiro
Video jogos em rede
Acesso à internet a 2 Mbps
Espaço Leitura
Jornais
Revistas Nacionais e
Estrangeiras

Espaço Internet
da Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré

Inauguração do Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da Nazaré
No seguimento da melhoria efectiva da oferta de espaços e
actividades para os jovens do Concelho de Ílhavo, a Câmara
Municipal vai inaugurar no próximo dia 25 de Fevereiro, sextafeira, o novo Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré.
Localizado no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, este novo
equipamento colocará à tua disposição diversos serviços como
é o caso de uma Mediateca, uma Ludoteca, um Espaço de
Leitura, o Espaço Internet da Junta de Freguesia da Gafanha
da Nazaré.
A inauguração ficará marcada pela realização de um concerto
com os “Fingertips”. Não faltes!

Concerto de Inauguração
Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
com “Fingertips”
25 de Fevereiro de 2005
Fórum Municipal da Juventude - Gafanha da Nazaré
Rua Padre Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
telf.: 234 183 773
e-mail: forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt

Mais Obra...

a pensar na Juventude
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>Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
(em construção)
>Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré
(concluído)
>Biblioteca Municipal
(em construção)
>Skate Park
(projecto em fase final de execução)
>Parque do Centro de Ílhavo
(concurso aberto)
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Espaço das Associações Juvenis
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Grupo de Jovens Arco-Íris
O Grupo de Jovens Arco-Íris, da Gafanha do Carmo, existe há
cerca de 20 anos. No entanto, nestes últimos 6 anos tem vindo
a desenvolver com mais vigor a participação na vida da
comunidade.
O Grupo organiza e participa em diversas actividades, tais
como: Janeiras, Festival de Verão, Baile de Carnaval e Encontro
Gastronómico, entre as quais estão também, e não menos
importantes, as actividades pertencentes à Igreja como
celebração de momento ( Via Sacra, Vigílias, etc…).
O Grupo de Jovens tem como principal objectivo reunir bastantes
jovens e integrá-los de uma forma plena e activa na nossa
Sociedade.
O convívio, diversão e consciência fazem deste Grupo Juvenil
um incentivo para os demais.

Grupo de Jovens “ A Torre”
O Grupo de Jovens “A TORRE” é uma associação do lugar
dos Moitinhos.
Trabalha em prol das pessoas do seu lugar e, neste momento,
disponibiliza alguns serviços à sua comunidade. No novo
espaço que está a ocupar, funciona a ginástica para adultos
e um pequeno espaço convívio. Futuramente irá funcionar um
“Espaço Informática”, onde todas as pessoas vão poder usufruir
das novas tecnologias.
Três vezes por semana funciona ainda a turma de natação na
Piscina Municipal de Ílhavo.
As últimas actividades que realizámos foram o Baile de Carnaval
e a participação no Carnaval de Vale de Ílhavo.

Grupo de Jovens “A Tulha”
O Grupo de Jovens A Tulha nasce em 1971 na Gafanha de
Aquém.
Reunindo-se numa sala/dispensa (uma tulha) inserida no edifício
da Capela onde se guardavam os restos de materiais religiosos,
o grupo, sem qualquer estrutura institucional, foi realizando
actividades culturais e recreativas onde as crianças foram
sempre o principal objectivo. Aliás o Ano Internacional da
Criança, 1979 – foi marcante para a Tulha: a construção do
Parque Infantil, a realização de um Concurso Infantil – o Faz
Tudo com uma festa por mês e terminando com a grande
Festa de Natal onde o Pai Natal distribuiu presentes a todas
as crianças da Gafanha de Aquém.
São já tantas as iniciativas da Tulha que a simples existência
de um grupo informal de jovens não era suficiente para angariar
apoios que começavam a fazer falta, daí que em 1991 assumese a ideia de que é necessário legalizar o grupo e transformálo em Associação e assim acontece em Maio de 1991 com a
eleição da primeira Direcção e que foi presidida por José Vaz.
Com os apoios veio também a necessidade de aumentar as
actividades e de criar condições para a sua realização.
Construímos uma Sala maior, anexada ainda à capela para
servir de Sede à Associação, avançamos com as Marchas
Populares (onde o saudoso Eloi Filipe, a sua mulher e a sua
mãe tiveram um papel preponderante e inesquecível),
inicialmente na Gafanha de Aquém e mais tarde já em Ilhavo,
realizamos

o Concurso O Faz Tudo com equipas já da Freguesia de Ilhavo,
arrancámos com iniciativas no âmbito da prevenção da
Toxicodependência (criação do Gabinete Prevenir) que viriam
a culminar anualmente com a realização do Festival Nacional
da Canção Vida que ainda hoje se realiza e vai já para a sua
10º edição.
Tamanha actividade começa a exigir também mais e melhores
espaços. O sonho avança e a obra nasce: a grande Sede do
Grupo de Jovens A Tulha é inaugurada a 28 de Abril de 2000
e na mesma data José Vaz, até então o Presidente da Direcção,
cede lugar ao jovem Carlos Morgado, actualmente ainda
Presidente.
Existem agora condições para avançar ainda mais e a Sede
necessita de ser um espaço vivo. Surge o Espaço Jovem para
frequência de todos os jovens com contacto preferencial com
a Internet, o Espaço da Ginástica de Manutenção e mais
recentemente a criação do OTL de idosos.
Desafios constantes e permanentes é aquilo que se coloca à
Tulha, e os seus jovens dirigentes, que nunca deixaram de
contar com o apoio de muitos adultos e da comunidade da
Gafanha de Aquém no geral, vão desenvolvendo a Associação,
a Comunidade e a Formação dos próprios jovens da nossa
terra.

Grupo de Jovens da Praia da Barra
Nesta época a nossa Secção de Voleibol será representada
por uma equipa sénior masculina que disputará o Campeonato
de Voleibol do Inatel, tendo em vista a participação no
Campeonato Nacional de Voleibol da 3ª Divisão Nacional da
próxima época.
Se gostas de voleibol e achas que te enquadras neste projecto,
ficamos à tua espera
Horários e dias de treinos:
Segundas e Sextas-Feiras 21h30 às 23h00
Local: Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo
Torneio de Voleibol do Inatel
Aveiro/ Porto/ Viana do Castelo
Seniores Masculinos
18/2 - 21.30
G.J.P.B. Vs Esmoriz
Gafanha do Carmo
25/2 - 22.00
Mochos Vs G.J.P.B.
Nave Desportiva de Espinho
11/3 - 21.00
V.C. Viana Vs G.J.P.B.
Santa Maria Maior
18/3 - 21.30
G.J.P.B. Vs Praia de Esmoriz
Gafanha do Carmo

30/3 - 21.15
Millennium BCP Vs G.J.P.B. E.
Sec. Carolina Micaelis
05/4 - 21.00
E.D.P. Vs G.J.P.B. E.
Sec. António Nobre
15/4 - 21.30
G.J.P.B. Vs C.R.S.
Social Gafanha do Carmo
22/4 - 22.00
Esmoriz Vs G.J.P.B.
Esmoriz Ginásio Clube
29/4 - 21.30
G.J.P.B. Vs Mochos
Gafanha do Carmo
Resultados
3-2 : : G.J.P.B. Vs V.C. Viana
3-1 : : Praia de Esmoriz Vs G.J.P.B.
0-3 : : G.J.P.B.. Vs Millennium BCP
3-0 : : G.J.P.B.Vs EDP
1-3 : : C.R.S. Social Porto Vs G.J.P.B.

Associação Grupo Dança Pestinhas

>Sensibilizar os alunos para a prática de desporto baseado
na dança;
>A promoção de actividades de dança juntos das populações,
nomeadamente dos mais jovens;
>O progresso da formação física, cultural e cívica dos seus
membros;
>A defesa e a ascensão dos valores fundamentais do ser
humano.
Este Grupo já é conhecido há 11 anos, não só pelo Distrito de
Aveiro mas também por todo Portugal (uma das nossas
actividades mais importantes foi a ida ao SIC Dez Horas).
A próxima actividade a realizar por este grupo será no dia 23
de Abril de 2005 no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
1, 2 e 3 de Abril no Centro Cultural da Gafanha da Encarnação,
onde irão decorrer os torneios dos jogos “Counter Strike 1.6”,
“Need For Speed Underground 2”, “Fifa 2005”, Warcraft III e
Unreal Tournament 2004.

A Associação de Jovens de Tecnologia do Município de Ílhavo,
designada Cyberclip, nasceu da vontade de um grupo de
estudantes de informática com o gosto em comum pelas novas
tecnologias.
Em Janeiro de 2004, com o apoio da Junta de Freguesia da
Gafanha da Encarnação, surgiu a constituição da associação,
aprovada em Diário da República, tendo com o objectivo
primordial a divulgação das novas tecnologias de informação
junto da comunidade.
Centra a sua actividade na promoção e dinamização de eventos
de carácter tecnológico, nomeadamente Lan Partys, Net Partys,
Conferências, Colóquios e outros. Efectua a gestão do Espaço
Internet da Gafanha da Encarnação abrangido pelo projecto
Comunidade Digital da Aveiro Digital.
A Associação de Jovens de Tecnologia do Município de Ílhavo
– Cyberclip vai organizar a “Lan Party 2005”, um evento que
concentra entusiastas de jogos de computador em rede.
A segunda edição deste evento decorrerá nos próximos dias

Será disponibilizado todo o equipamento necessário para ligar
em rede todos os participantes, sendo apenas necessário levar
um computador com placa de rede, estando disponível uma
rede “Wireless”, bem como, ligação à Internet, para além da
presença dos vários membros da Cyberclip que acompanharão
o evento em permanência para prestar assistência a qualquer
dificuldade técnica existente.
As inscrições já estão abertas e podem ser efectuadas no
portal da Associação disponível em www.cyberclip.net, onde
se encontram ainda mais informações relativas à “Lan Party
2005” e à nossa Associação.

LAN PARTY 2005
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Associação Cyberclip
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A Associação-Grupo Dança Pestinhas, da Gafanha da Nazaré
tem como principal actividade a promoção de actividades
juvenis de dança para membros dos 6 aos 30 anos, tendo
ainda como objectivos:
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Como criar uma Associação Juvenil?
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Aqui tens, passo a passo, a forma de
constituir a tua associação.
Reunião Informal
Reúne-te com um grupo de amigos, com o mesmo objectivo
ou interesse, e comecem a pensar sobre o que pretendem
para a vossa associação.
Órgãos da Associação
Uma associação é constituida por três órgãos:
>Assembleia Geral,
>Direcção,
>Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa, composta por
elementos eleitos para o efeito podendo ser:
>um presidente,
>um vogal,
>um secretário.
Este é o órgão máximo da associação, competindo-lhe, entre
outras, a aprovação do plano de actividades, a aprovação e
alteração dos estatutos, a aprovação do relatório de actividades.
A Direcção é composta no mínimo por três elementos, podendo
ser:
>um presidente,
>um secretário,
>um tesoureiro.
Este é o órgão executivo e tem como principal função a gestão
da associação.
O Conselho Fiscal é composto no mínimo por três elementos,
podendo ser:
>um presidente,
>um secretário,
>um relactor.
A este órgão compete essencialmente o controlo de contas da
associação.
A Direcção e o Conselho Fiscal deverão ser constituídos por
um número impar de elementos, dos quais um será o presidente.
Projecto de Estatutos
Na reunião informal devem elaborar um projecto de estatutos,
que são as regras que a tua associação terá que cumprir no
futuro.
Tens disponível nesta página* um modelo base de estatutos,
que podes adequar à tua associação.

Escolha do Nome para a Associação
Para que a tua associação seja reconhecida tens que lhe dar
um nome: escolhe 5 ou 6 nomes possíveis pois tens que ir ao
Registo Nacional de Pessoa Colectiva para que seja verificado
se nenhum desses nomes já foi atribuído.
Assembleia Geral
Agora que já tens o teu projecto de estatutos e o nome da tua
associação, convoca uma reunião com todos os elementos
do grupo, a qual será a primeira Assembleia Geral. A Assembleia
deverá ser participada pelo menos por 20 associados. É nesta
altura que deverão ser eleitos os elementos dos órgãos sociais
(Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal). Atenção que
deverá ser elaborada um acta desta Assembleia, assinada por
todos os elementos presentes, pois será necessária para a
legalização da associação.
Pessoa Colectiva
Com a acta da Assembleia Geral, os Estatutos e os Bilhetes
de Identidade dos elementos dos corpos sociais dirige-te ao
Registo Nacional de Pessoa Colectiva e inscreve a tua
associação para a atribuição do número fiscal. Deves ainda
requerer um certificado de admissibilidade de firma ou
denominação, pois irá ser necessário para o passo seguinte.
Personalidade Jurídica
Depois de obteres o número fiscal, poderás dirigir-te à Delegação
Regional do IPJ da área da sede da tua associação e solicitar
a apreciação da legalidade e a publicação dos estatutos. Para
o efeito tens que entregar os seguintes documentos:
>Estatutos,
>Acta da Assembleia Geral (assinada por pelo menos 20
associados),
>Certificado de admissibilidade de firma ou denominação.
Registo Nacional de Associações Juvenis
Para que a tua associação seja considerada uma associação
juvenil, tens que a inscrever no Registo Nacional de Associações
Juvenis (RNAJ) junto do IPJ. Entre outros requisitos, a associação
terá que ter:
>75% dos associados com idade igual ou inferior a 30 anos;
>no órgão executivo (Direcção) pelo menos 60% de membros
com idade igual ou inferior a 30 anos.
>Por outro lado deverá desenvolver actividades que resultem
do seu carácter juvenil.
*(informação retirada do site www.sej.pt)

>Transformações sociais (relações com a família, amigos,
namorado/a, sociedade);
>Transformações psicológicas (construir a identidade);

Atendimento sem Marcação Prévia
Para mais informações contactar com os elementos da equipa
(Dr. Eunice, Enf. Fernanda, Dr. La Salette, D. Lurdes).
Telefone:
234 325 876 (C.S. Ílhavo)
234 367 433 (Centro Cultural da Gafanha da Nazaré)
Outros Contactos:
808 222 003
Sexualidade em Linha das 10h às 19h, de Segunda a Sábado.

>Afectividade (sentimentos e emoções);
>Sexualidade (prevenir infecções sexualmente transmissíveis,
gravidez indesejada, rastreio do cancro do colo do útero).

800 202 484
Linha SOS Adolescente das 10h às 13h.

Estes objectivos serão concretizados da seguinte forma:
>Criando um espaço de atendimento aos jovens, personalizado,
gratuito e confidencial;
>Articulado com as instituições locais que desenvolvam
projectos comunitários para os jovens;
>Articulando com as diversas equipas do Centro de Saúde
que intervêm na comunidade;
>(In) formando as escolas e as famílias;
>Organizando acções de prevenção;
>Efectuando o diagnóstico de situação aos jovens que
frequentam a consulta;
>Realizando o diagnóstico social e respectivo encaminhamento,
quando necessário.

Sendo a adolescência caracterizada pelo conjunto
de transformações no corpo e na consciência, na
relação com os pais e com a sociedade, numa
incessante procura de identidade, faz todo o sentido
para os jovens as seguintes interrogações:
Quem sou eu? Donde vim? Para onde vou?
e...
Sendo certo também que é a Adolescência o período
da vida que faz a passagem da infância para o mundo
dos adultos, sujeito a múltiplos riscos, tais como,
consumo de drogas, infecções sexualmente
transmissíveis, gravidez indesejada, violência sexual,
social, suicídio, acidentes de viação, etc...
Revela-se muito útil a criação do Gabinete de Apoio
à Saúde Juvenil.
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>Transformações físicas (puberdade);

Horário de Funcionamento:
Quarta-feira das 15h às 18h

<13

Este Gabinete tem como principais objectivos informar
os Adolescentes sobre:

Local:
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil - Gafanha Nazaré

No âmbito da inauguração, no dia 25 de Fevereiro, do Fórum
Municipal da Juventude - Gafanha da Nazaré, será celebrado
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Administração Regional
de Saúde do Centro/Sub-Região de Aveiro, um Protocolo com
vista à instalação no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré de
um Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil (GASJ).

Dicas Informáticas
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O meu PC não liga?
Quando carrega no botão de power, apenas ouve a ventoínha
da fonte de alimentação a trabalhar? Ou o pc ainda tenta
arrancar?
Na primeira situação, poderá ser da fonte ou então terá um
problema bem maior que será o processador. Abra a caixa e
verifique se, ao ligar a ventoinha, o processador também
trabalha.
Se ao ligar o pc, para além de trabalhar (ventoínhas) tenta
arrancar mas apita, então os problemas serão da placa gráfica
ou da memória. Se ao ligar o pc este não apita nem mostra
nenhuma imagem no monitor poderá ser do processador ou
da fonte.
Notou alguma falha de corrente antes de isso ocorrer? Poderá
ter queimado algo e na melhor das hipóteses foi a fonte apenas.
Se notar que outras unidades como o disco ou alguma das
drives possuem energia quando liga o pc então...o
processador....foi-se. Normalmente ao ligar o pc mesmo que
o processador não funcione poderá ouvir o disco (HDD) a
funcionar e as drives a tentarem ligar. Se isso não se verificar
poderá ser apenas a fonte que queimou.
A melhor solução será testar se a fonte funciona mesmo (opção
mais barata). Depois se esta revelar estar boa terá de jogar
com as restantes hipóteses: memória, placa gráfica (isto se o
pc apitar). Se o pc não apitar então deve ser do processador
que já deu o que tinha a dar.

Porque é que o meu Computador
encrava constantemente?
>Bom, a primeira coisa é saber como fica o monitor: se tudo
encrava, se aparece uma imagem azul com informações ou
se o Windows executou uma operação ilegal. Em todas estas
opções temos frequentemente notado problema com memória
ou placa de vídeo; tente trocá-las.
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>Se o computador, após algum tempo se desliga, podendo
ligar-se após alguns minutos funcionando normalmente, então
tente verificar a temperatura de trabalho do computador, defeito
comum em máquinas onde as ventoínhas não estão dando
conta da refrigeração do Computador.

Meu teclado está desconfigurado
dentro do Windows?
>Dentro do Windows 2000/XP vá ao Painel de Controle /
Teclado / Idioma / Propriedades. Mude a configuração para
Português.

Dicas:
>Ter um Anti-Virus instalado no computador.
>Ter o Anti-Virus sempre actualizado.
>Desligar o Computador pela maneira mais correcta (Iniciar
/ Desligar).
>Manter o Computador em zonas de pouca humidade e
protegido de pó.

Sugestões
Sugestão
de Leitura
Amigas, Namorados e Segredos
Clube das Amigas
Presença
Ano de edição: 2005
Theresa Joanne, ou TJ, como é conhecida entre os amigos
está a atravessar um ano complicado. A sua melhor amiga foi
viver para outro país e o seu irmão também está de partida.
Como se não bastasse, há ainda o problema com os rapazes.
Eles tratam-na como se ela fosse, de facto, um rapaz, e não
se dão conta que é uma rapariga como as outras e que também
tem sentimentos. Resultado: uma vida sentimental inexistente.
Para não se sentir tão desamparada, TJ vai trocando e-mails
com o irmão, Paul, e com Hannah, a sua melhor amiga. E é
Hannah quem convence TJ a concorrer ao lugar de editora da
revista da escola, uma vez que o sonho de TJ é ser escritora.
Entretanto, Lucy aproxima-se de TJ e tornam-se amigas. Mas
será que Nesta e Izzie vão aceitá-la assim tão facilmente?
Poderás encontrar tudo isto e muito mais neste livro divertido
e repleto de aventuras, encontros e desencontros.
Da Weasel

Sugestão
de Música

De cara lavada, a casa arrumada, a doninha volta em full flow,
com a pica toda, pronta a arrasar. Rock in Rio? Euro? Qué lá
isso? Quem quer saber? Está na altura de uma boa dose de
Re-Definições para este mundo que dá ideia de estar a ficar
um bocado deprimente, está na altura de pôr tudo em
perspectiva e apontar aquela tal saída que por alguma razão
passou despercebida. Bem-vindos às Re-Definições dos Da
Weasel, dez canções e oito interlúdios para o sexto álbum do
(agora) sexteto. O single de lançamento "Re-Tratamento" já
explicou porque é que o Verão 2004 vai pertencer a Pac, Virgul,
Jay, Quaresma, Guilherme e DJ Glue: é só sentir o flow que
sai - é hoje que a casa cai!

Eu, Robot

Sugestão
de Filme

Um filme de ficção científica realizado em 2004 que conta a
história da convivência entre humanos e robots no ano de 2035.
Quando um brilhante cientista da U.S. Roborticas aparece
morto, o detective de Chicago, Del Spooner (Will Smith) é
chamado para a investigação do crime. Auxiliado por uma
psocóloga, descobre que o assassino pode ser um robot e
começa aqui uma luta pela própria vida.
Um filme cheio de tensão.

Fica atento!

: : + ECO 2005 (Semana do Ambiente)
11 a 21 de Março
: : Ondas de Poesia - Festival de Poesia do
Concelho de Ílhavo
12 a 21 de Março
: : Feriado Municipal
28 de Março
: : III Encontro de InterEscolas
11 a 16 de Abril
: : Entrega dos prémios do IV Concurso Literário
Jovem (Comemoração do Dia Mundial do Livro)
22 de Abril (prazo de entrega termina a 15 de Março)

