atua! revista jovem | número 07 | Fevereiro 2008

FUNCHAL 500 TALL SHIPS REGATTA 2008

revista jovem da Câmara Municipal de Ílhavo

3.º ANIVERSÁRIO
Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré
»pág. 08

PONTOS NOS iii’S
Entrevista revelação com David Fonseca
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ÉPOCA 2007/2008
PÓLO AQUÁTICO

UMA BOLA,
DUAS EQUIPAS,
MUITA DIVERSÃO.
HORÁRIO
Piscina Municipal de Ílhavo
4ª feira | 18h00~18h45
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
3ª e 5ª feira | 21h00~21h45

INSCREVE-TE JÁ!
Melhora ATUA condição física
a jogar na água
OUTRAS MODALIDADES
» Natação Terapêutica e Massagens
» Hidrokids (hidroginástica para crianças)
» Natação para Bebés
» Combi Aquático (Estrelas do Mar, Pólo
Aquático e Jovens Saltadores)
» Natação (gestão do peso)
» Regime livre (com análise técnica)

CONTACTOS
Piscina Municipal de Ílhavo
Tel 234 329 607
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
Tel 234 363 080

ENTREGA
DAS BOLSAS E
CERTIFICADOS
DE PARTICIPAÇÃO
DO PROGRAMA
VOCAÇÃO 2007
(3º TURNO)
Realizou-se no passado dia 1 de Fevereiro (Sexta-feira), na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, a entrega das Bolsas e dos Certificados de Participação aos Jovens que
integraram o Programa Vocação 2007 (3º
Turno).
Este turno, que decorreu de Outubro
a Dezembro de 2007, integrou 10 jovens
que, em tempo de aulas, tiveram oportunidade de ocupar os seus tempos livres,
integrando projectos em áreas vocacionais
como a Educação e Sensibilização Ambiental; o Fomento da Actividade Desportiva; o Apoio à Juventude; a Valorização
e Promoção da História e do Património e
Animação Cultural, com uma carga horária
de 90 horas cada.
Este projecto, suportado integralmente
pela Câmara Municipal de Ílhavo, que atribuiu uma bolsa pecuniária de 200 Euros
a cada participante, constitui uma aposta
ganha na formação pessoal, estando já a
decorrer o 1º Turno de 2008 com a participação de mais de uma dezena de jovens
estudantes.

AS TUAS
BOLSAS
DE ESTUDO
MUNICIPAIS
Ano Lectivo
2007/2008

Olá, Viva
A edição de Fevereiro 2008 da “ATUA!”, a revista jovem da Câmara
Municipal de Ílhavo, tem a sua primeira edição deste ano especial em
que comemoramos os 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo, com uma dedicação especial às temáticas da cultura e das tradições
da Nossa Terra.
O crescimento que o Município de Ílhavo tem vindo a registar, com
presença nos lugares cimeiros dos vários indicadores de desenvolvimento, é fruto do trabalho de todos, constituindo uma importante responsabilidade e oportunidade, para continuarmos a crescer neste tempo que
é simultaneamente de dificuldades e de desafios.
Os Jovens ocupam um lugar essencial no caminho percorrido e na
construção desse futuro: o novo Centro Cultural de Ílhavo, o novo Programa Municipal de Bolsas de Trabalho (a activar em Março), e a Regata Falmouth/Ílhavo/Funchal (em Setembro/Outubro), são oportunidades
relevantes para o empreendedor espírito jovem da Nossa Gente.
“ATUA” vem reiterar a aposta numa atitude positiva perante a vida,
apostando sempre em juntar energias e capacidades para fazer mais e
melhores coisas.
Como sempre, continuamos a contar Contigo.
Obrigado e Bem Hajas.
José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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O Programa Municipal de Bolsas de
Estudo, que vai já no seu 9º ano consecutivo, constitui uma aposta que tem vindo
a ser ganha à medida a que se assiste à
progressão dos estudos daqueles que, em
algum momento, se juntaram ao compromisso assumido pela Câmara Municipal
de Ílhavo na promoção do aumento do número de jovens que prosseguem estudos e
formação após a escolaridade obrigatória.
O Programa representa um forte incentivo à vida académica dos jovens do Município de Ílhavo e uma medida de vasto
alcance social, cujo objectivo último será a
valorização dos nossos recursos humanos
assumindo-se, por este facto, como uma
riqueza para toda a comunidade.
Desta forma, procura-se promover a
valorização educativa, formativa e pessoal
daqueles que procuram alcançar uma formação académica.
Sendo a Educação um direito constitucionalmente consagrado, a Câmara Municipal de Ílhavo orgulha-se de fazer parte
directa e activa no processo de efectivação
desse mesmo direito, contribuindo para o
assegurar de um acesso livre e igual ao
sistema de ensino, garantindo o princípio
constitucional da igualdade e a continuidade de uma formação de qualidade.
Neste ano lectivo 2007/2008, foram
entregues vinte e quatro Bolsas, sendo oito
novas e dezasseis renovações.
A cada bolseiro é atribuído um valor
pecuniário de €51,13 mensais, no que se
refere aos estudantes do ensino secundário, e €102,25 mensais para os estudantes do ensino superior. A bolsa é paga em
nove prestações mensais.
A Câmara Municipal de Ílhavo continua a contar contigo para a construção de
mais e melhor Município de Ílhavo!
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ABRE
ATUA
PESTANA

É difícil conceber a importância da
solidariedade, numa sociedade marcada
muitas vezes pela competição e pelo individualismo. Mas felizmente ela tem existido, entre nós, mais precisamente no nosso
Concelho, sob diversas formas. Foi o caso
da entrega de duas cadeiras de rodas, no
dia 11 de Janeiro, no teu Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha da Nazaré, ao
CASCI e à Fundação Prior Sardo.
Esta entrega foi o resultado de uma
iniciativa de recolha de tampas plásticas,
que são posteriormente transformadas em
material ortopédico, dinamizada de forma
excepcional pela jovem Joana Pontes, sensibilizando e mobilizando a população do
Concelho de Ílhavo e não só.
Esta campanha contou com o apoio
da Câmara Municipal de Ílhavo que, através dos seus serviços, transportou para reciclagem a impressionante quantidade de
5 toneladas de tampas
São iniciativas destas que nos fazem
acreditar num mundo melhor, pois a Solidariedade é a relação da responsabilidade
entre pessoas unidas por causas comuns.
MAS, QUAL SERÁ A IDEIA?
Tu, que gostas de dar o teu contributo para iniciativas ligadas à solidariedade
e tomando o exemplo da Joana Pontes,
ABRE A TUA PESTANA e junta tampas de
plástico com os teus amigos para as entregares no teu Fórum da Juventude ou no
Ecocentro Municipal. Assim estarás a ajudar quem mais necessita, e também a sensibilizar a população para a reciclagem.
“A verdadeira solidariedade começa onde
não se espera nada em troca.”
(Antoine De Saint Exupery)
Pensa nisto!

nome Gracinda Mendes
idade 17 anos
livro “Romeu e Julieta”
filme “I’m a legend”
lema de vida Aproveita cada momento
que a vida te dá. Se não for especial,
torna-o especial

nome Diogo Ferreira
idade 15 anos
livro “Eldest”
filme “Saw 3”
lema de vida Deixa para amanhã o que
não te apetece fazer hoje!

nome João Barbedo
idade 16 anos
livro “Auto da Barca do inferno”
filme “300” e “Tróia”
lema de vida Vive a vida à tua maneira e
não deixes que alguém a viva por ti

nome Kely Lopes Almeida
idade 24 anos
livro “Uma Promessa para toda a vida”
filme “À espera de um milagre”
lema de vida Ainda se eu falasse a língua
dos homens, se falasse a língua dos
anjos, sem o amor, eu nada seria

IMPRESSÕES
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UTILIZADORES DO
FÓRUM MUNICIPAL
DA JUVENTUDE

nome Diogo Gomes
idade 22 anos
livro “Homem Aranha”
filme “8 Mile”
lema de vida Anda à vontade e curte a
vida

nome Luciana Caravela
idade 18 anos
livro “Queimada viva”
filme “Expiação”
lema de vida As mentes são como os
pára-quedas, pois só funcionam quando
estão abertas

nome Vasco Pedro
idade 27 anos
livro “Leão Tolstoy”
filme ”Clube de combate”
lema de vida Acorda todos os dias com
um sorriso na cara

nome Jorge Neves
idade 16 anos
livro “Ulisses”
filme “Matrix 3”
lema de vida Mais vale ir do que voltar

nome Francineide Machado
idade 24 anos
livro “Como ser feliz, apesar de tudo”
filme “O guarda-costas”
lema de vida O importante é não ser
importante e sim dar importância às
coisas da vida
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nome Mariana Macedo Rodrigues
idade 19 anos
livro “Visto do Céu”
filme “Saw”
lema de vida Se a vida não te sorri, fazlhe cócegas
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FÓRUM
MUNICIPAL
DA
JUVENTUDE
GAFANHA
DA NAZARÉ
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25 de Fevereiro
(3º aniversário)

Fórum da Juventude da Gafanha
da Nazaré em números:
+ de 1500 inscritos
desde Fevereiro de 2005;
cerca de 11 000 utilizadores
no ano 2007.

PARABÉNS ATUA!

ESTÁS A PAR?!
Em 2008 vamos continuar a animar o Fórum da Juventude com desafios imperdíveis! Com ATUA participação nos nossos acontecimentos
juvenis, tornámo-nos mais fortes e motivados a inovar, partilhar gostos,
saberes e aventuras!
ATUA nova casa conta contigo em “Mixer Sound”, II Concurso de
Dj’s a realizar dia 29 deste mês, no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré.
Em Abril não percas o rasto ao «Circuito Hip-Hop» e toda a energia
associada ao II Concurso de Dança, que promete!
Junho será «Tendência Flash» perto de ti... Informa-te atempadamente para te inscreveres ou seres voluntário da organização da festa!
O Verão irá sorrir-te com imensos e renovados dinamismos interessantes a desvendar....
Espreita, sugere, participa, partilha e arrisca connosco! Juntos podemos REXISTIR ao lugar-comum dos dias sem cor e tornar o nosso
convívio numa viagem extraordinária de imaginação e conquistas!
Ainda estás aí?! Não nos percas de vista...

Como já deves ter reparado, as novidades ATUA! já te acompanham há 3 anos.
Esta Revista Jovem do Município de Ílhavo
surgiu paralelamente à inauguração do Fórum da Juventude da Gafanha da Nazaré,
em 2005. Desde essa altura que se dedica
a informar-te acerca de todas as notícias
e assuntos de interesse juvenil, não só do
município, mas também curiosidades bastante úteis para ti!
Para que juntos possamos fazer mais

e melhor, este é um espaço de partilha e
troca de saberes entre todos. Poderás enviar as tuas sugestões para o e-mail do teu
Fórum da Juventude até ao mês de Julho,
mês anterior à próxima revista. Esta é
ATUA oportunidade de fazeres parte desta
equipa, que espera pelo teu espírito jovem
e criativo. Com a colaboração de todos,
Esta pode ser cada vez mais atua revista.
VEM FESTEJAR CONNOSCO!

OUTUBRO

NOVEMBRO

JOGOS DE MESA E DINÂMICAS
SURPRESA
Exposição “Aterradora Arte”
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

CASTANHAS E DINAMISMOS
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

[extravagâncias]

RESUMO
DA ACTIVIDADE

OUTUBRO A FEVEREIRO

DECORAÇÃO DE ABÓBORAS
traz a tua abóbora
17 Out | Fórum Ílhavo
17 Out | Fórum Gaf. Nazaré
17 Out | Pólo de Vale de Ílhavo
FESTA DE MÁSCARAS
31 Out | Fórum Ílhavo

[fórum magusto]

FóruMAGUSTO
Gafanha da Nazaré
magusto com muitas surpresas
7 Nov | Fórum Gaf. Nazaré
FóruMAGUSTO
Vale de Ílhavo
magusto com muitas surpresas
9 Nov | Fórum Gaf. Nazaré
FóruMAGUSTO
Ílhavo
magusto com muitas surpresas
14 Nov | Fórum Gaf. Nazaré
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DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

DINAMISMOS E SURPRESAS
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

II CONCURSO DE DJ’S
inscrições
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

II CONCURSO DE DJ’S
inscrições
1~16 Fev | Fórum Ílhavo
1~16 Fev | Fórum Gaf. Nazaré
1~16 Fev | Pólo de Vale de Ílhavo

WORKSHOP DJING
26 Jan | Fórum Ílhavo

3º ANIVERSÁRIO FÓRUM
GAFANHA DA NAZARÉ
lançamento da edição nº 7
da revista jovem “atua!”
25 Fev | Fórum Gaf. Nazaré

[pintura urbana]

GRAFFITI NATALÍCIO
Aparece no teu Fórum Municipal
da Juventude para assistires ...
15 Dez | Fórum Ílhavo
15 Dez | Fórum Gaf. Nazaré
15 Dez | Pólo de Vale de Ílhavo

[mixer sound]

CERÂMICA PLÁSTICA/FIMO
workshop
18 Dez | Fórum Ílhavo
19 Dez | Fórum Gaf. Nazaré

[mixer sound]

II CONCURSO DE DJ’S
integrado no 3º aniversário do
Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
22h00
29 Fev | Centro Cultural GN

MARÇO

ABRIL

MAIO

HIP-HOP VAI À ESCOLA
breve demonstração e divulgação
do workshop
14 Mar | n’atua escola

II CONCURSO DE HIP-HOP
Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré

Fórum vai à Escola – Divulgação de
Dinamismos
Transformação da imagem por um dia:
«de gata borralheira a cinderela»

[circuito hip-hop]

WORKSHOP HIP-HOP
15 Mar | Jardim 31 de Agosto GN
II CONCURSO DE HIP-HOP
inscrições
17 Mar ~ 9 Abr | Fórum Ílhavo
17 Mar ~ 9 Abr | Fórum Gaf. Nazaré
17 Mar ~ 9 Abr | Pólo de Vale de Ílhavo

[circuito hip-hop]

[tendência ﬂash]

II Concurso Foto-Talento
1ª Fase – Concurso de modelos fotográﬁcos criativos
2ª Fase – Desﬁle (Junho)

Espaço das Associações Juvenis
Município de Ílhavo

ASSOCIAÇÃO
“Grupo Pestinhas”
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O Grupo Pestinhas tem vindo, ao longo
dos anos, a desenvolver um grande número de eventos e a integrar mais jovens que
aproveitam a oportunidade para ocupar os
seus tempos livres. O Grupo continua, assim, a crescer, contando actualmente com
cerca de 80 alunos.
É com agrado que nos associamos
mais uma vez à revista jovem “atua!” para,
neste espaço das Associações Juvenis,
divulgarmos as actividades realizadas no
ano de 2007.
No mês de Junho apoiámos a APESGA – Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Secundária da Gafanha Nazaré, na organização da coreografia, cujo mote foi o Jardim Oudinot, para
a participação nas Marchas Sanjoaninas,
promovidas pela Câmara Municipal de
Ílhavo. O público aplaudiu entusiasticamente, incentivando-nos a participar nas
próximas edições.
Em Julho, as Pestinhas participaram
na Semana Jovem 2007, com a realização
de um Sarau de Verão, no Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré, espaço que se revelou pequeno para o tão elevado número
de pessoas presentes.
No final do ano, organizámos o nosso
Sarau de Dança, com o intuito de festejar
o nosso 15º aniversário, fazendo um balanço bastante positivo destes 15 anos de
actividade.
Este ano recebemos um convite da Associação “Os Baldas” para a participação
no Corso de Carnaval de Vale de Ílhavo,
ao qual nos associámos com enorme satisfação.
De momento o Grupo encontra-se a
planificar os eventos para o presente ano.
Gostaríamos de voltar a participar na Marcha da Gafanha da Nazaré e de realizar
o nosso Sarau inserido na Semana Jovem
2008. Vamos festejar o nosso 16º aniversário, levando a efeito mais um Sarau de
Dança e pretendemos, ainda, levar o Grupo a actuar em programas de televisão.
Agradecemos a todas as pessoas que
nos ajudam das mais variadas formas,
nomeadamente a todos os pais dos elementos do grupo e, pelo contributo diário,
às ensaiadoras Helena Queirós e Patrícia
Queirós. Deixamos aqui igualmente o nosso especial agradecimento à Câmara Municipal de Ílhavo e à Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré pelo apoio prestado.

GRUPO DE JOVENS
“Nautae”
A sociedade, a vida, o conceito de “alfabetização” e muitas outras coisas já não
conseguem definir-se completamente sem
o recurso às novas tecnologias da informação e comunicação. A internet, os fóruns, o
hi5, o messenger, todas estas coisas, cada
vez mais, fazem parte do nosso léxico do
dia-a-dia. As pessoas de hoje precisam de
Comunicar, têm necessidade de partilhar
as suas vivências, emoções, sentimentos,
aprender, trabalhar...
A internet é um meio possibilitador
disto tudo. Através dela podemos “chegar”
mais longe. Tem perigos, é certo, mas também muitas vantagens.
Agora também podem “chegar“ ao
NAUTAE via internet, para isso basta
consultarem o nosso site: www.nautae.
maisilhavo.com. Lá poderão ver as nossas
fotos, tomar conhecimento de actividades,
alguns recursos e saber muitas mais coisas
acerca do NAUTAE. Esta é uma maneira
de chegarmos mais perto dos jovens. Escrevam-nos, deixem sugestões...
No que toca a actividades, o NAUTAE
dinamizou:
- Caminhada ao Santuário de N.ª Sr.ª
de Vagos para os grupos de jovens do Concelho;
- Noite de Halloween;
- Visita ao Lar de S. José para desejar
as boas festas aos “jovens com mais anos”
do nosso Concelho.
O NAUTAE encontra-se a fazer uma
recolha de bens alimentares para a Obra
do Frei Gil, pelo que aproveitamos esta
oportunidade para pedir a todas as pessoas que ainda não contribuíram para o
fazerem.
Quanto a actividades futuras temos:
- Sarau de Variedades;
- Dia Mundial da Juventude;
- Fátima Jovem 2008;
- Via-Sacra;
- Semana Jovem 2008.
A estas actividades poderão eventualmente surgir outras.
Aproveitamos a ocasião para agradecer a todas as pessoas que nos ajudam nas
nossas actividades, em especial às pessoas que colocaram o NAUTAE “online”.
Agradecemos também a todas as pessoas que participam nas nossas actividades, sem elas todo o nosso trabalho, todo
o nosso esforço seria em vão.
A todos vós um muito obrigado!

GRUPO DE JOVENS
“Cyberclip”
A Cyberclip – Associação de Jovens de
Tecnologia do Município de Ílhavo faz um
balanço positivo do ano que passou, com
principal destaque para a Cyberlan 2007,
que tem vindo a registar um crescente número de participantes.
Foi também com muito agrado que vimos a Cyberclip festejar o seu quarto aniversário em Janeiro. São visíveis os frutos
do trabalho que temos realizado ao longo
destes quatro anos e que pretendemos
continuar a desenvolver. Para o ano que
agora começa, temos reservadas várias
surpresas. Para além das já conhecidas
Lan Party’s, nomeadamente a Cyberlan,
que tem vindo a ser o nosso evento máximo todos os anos, temos programadas
novas actividades que iremos revelar oportunamente.
Queremos ainda agradecer a todos
os órgãos sociais, sócios, amigos e patrocínios, bem como à Câmara Municipal
de Ílhavo, pelo apoio que nos têm dado
e que nos incentiva a continuar com este
projecto.

Visitem www.nautae.maisilhavo.com

morada R da Creche, nº 11
3830 Gafanha da Nazaré
Tel 96 42 82 596
presidente Helena Queirós

morada R Professor Francisco Corújo nº 200
3830-523 Gafanha da Encarnação
jovens_nautae@hotmail.com
presidente Samuel Ribau

morada Rua Professor Francisco Corujo, nº 219
3830-524 Gafanha da Encarnação
Tel 96 46 62 355
geral@cyberclip.net | www.cyberclip.net
presidente Miguel Lima

Olá a todos!
Como tem sido hábito, nos últimos
tempos, o Grupo de Jovens dos Moitinhos,
“A Torre”, tem vindo a informá-los acerca
das actividades que tem realizado em prol
da comunidade.
“A Torre”, desde o passado mês de
Dezembro, desenvolveu inúmeras actividades, tendo sido algumas delas: troca
de prendas, recolha de bens alimentares
posteriormente doados à Associação das
Irmãs Vicentinas de Ílhavo e o Cantar das
Janeiras no lugar.
A última actividade em que o Grupo
esteve a trabalhar foi, a participação no
Corso Carnavalesco do Vale de Ílhavo. Este
ano, o tema tratado foi a Comemoração
dos “110 anos da Restauração do Município de Ílhavo”, trazendo então à memória
momentos vividos em tempos antigos.
No passado dia 3 de Fevereiro “A Torre” realizou, mais uma vez, o Baile de Carnaval que contou com a participação do
Grupo Musical “Stress Less”.
As próximas actividades previstas são
uma Noite de Fados em Março, a inauguração da nova sede, para meados do mês
de Abril, uma peregrinação de autocarro e
bicicleta a Santiago de Compostela no mês
de Maio e a realização da Festa da Trovoada no mesmo mês, para as quais, desde
já, convidamos todos.
Os nossos núcleos (Natação, Futsal, 2
Turmas de Ginástica, Bar) continuam em
pleno funcionamento, desde Outubro.
Quem pretender obter mais informações poderá contactar-nos ou dirigir-se ao
nosso “Cantinho da Torre”.
“A Torre” agradece a todos os que têm
dado a sua colaboração.
Com os melhores cumprimentos:
“A Torre”

morada Paróquia da Sagrada Família
3830-764 Gafanha da Nazaré
gjpb@gjpb.pt | www.gjpb.pt
presidente Richer Martins

GRUPO DE JOVENS
“A Tulha”
37 ANOS A FAZER AMIGOS

morada Rua Eng. Manuel Catarino, nº 3 Moitinhos
3830-260 Ílhavo
Tel 96 98 27 500
a_torre_moitinhos@hotmail.com
presidente Paulo Cartaxo

A Direcção da Tulha acaba de aprovar
o seu Plano de Acção para o corrente ano
de 2008. Mais uma vez a Tulha aposta na
promoção de actividades regulares e anuais desvalorizando as actividades pontuais
que não representem o fortalecimento e
a persistência num plano coerente e com
continuidade. Isto não significa que, para
além das referidas actividades já habituais
ao longo dos anos, não se realizem outras
que os jovens entendam como importantes
para continuar a mobilizar os jovens e a
população em geral em torno do grande
projecto cultural que é a Tulha.
Assim, o Grupo de Jovens A Tulha
aprovou a realização de grandes iniciativas, das quais se destacam entre outras:
diversas acções no âmbito da comemoração do seu 37º Aniversário (Março a
Maio); Páscoa Jovem (19 Março); Marcha
Popular (Junho); Agosto Cultural (incluindo
a participação nas Tasquinhas de Ílhavo);
deslocação aos Açores para um Intercâmbio Cultural e Associativo com a Associação que esteve entre nós em 2007 (Final
do mês de Agosto); Edições Informativas;
12º Festival da Canção Vida (Novembro
e Dezembro) e a Festa de Natal a 25 de
Dezembro.
EM DESTAQUE:
1. A Tulha está a recrutar jovens em
Voluntariado que possam assegurar a continuidade de actividades para as crianças
e jovens, mantendo o seu Espaço Jovem
aberto nas tardes das Quartas e Quintasfeiras.
2. Também está já a decorrer na Gafanha de Aquém, em especial junto das
crianças, jovens (e suas famílias) que frequentam a catequese, um inquérito que
visa a implementação de novas e futuras
actividades na acção da Tulha consoante o
interesse que venha a ser constatado. Neste
sentido, qualquer pessoa poderá contactar
a Associação pelo e-mail: jovens@atulha.
com, caso esteja interessado em alguma(s)
actividade(s) que a seguir se enunciam:
- Escolinha de Música
- Turma Hip Hop
- Danças de Salão
- Atelier de Teatro
- Grupo de Cantares
- Atelier de Artesanato

morada Rua da Mota (Traseiras da Capela)
3830-143 Ílhavo
Tel 234 324 361
jovens@atulha.com | www.atulha.com
presidente Carlos Morgado
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200 ANOS ABERTURA DA BARRA
No próximo dia 3 de Abril de 2008,
comemoram-se 200 anos sobre a abertura
da actual barra do Porto de Aveiro.
Muitos factores contribuíram para o
desenvolvimento deste arrojado e complexo projecto, nomeadamente a produção do
sal, a pesca na ria, o tráfego comercial, o
movimento da frota bacalhoeira, o vaivém
das traineiras e, em tempos idos, a apanha
do moliço.
Ao longo de cerca de seis séculos, a
barra foi-se deslocando várias vezes entre a actual localização e a Praia de Mira
criando assim um cordão litoral. Contudo,
após vários estudos, contratempos e muitas dificuldades acabou por se fixar na actual localização.
Com a fixação da barra, surgiram ao
longo do referido cordão litoral várias comunidades principalmente piscatórias,
outras mais industriais, entre as quais a
Praia da Barra.
Poder-se-á então concluir que a fixação da barra foi fundamental não só para
o desenvolvimento económico de toda esta
região, mas também potenciou o aparecimento da nossa localidade.
Neste contexto, para além das diversas iniciativas que as várias entidades oficiais irão promover, decidimos também associar-nos às comemorações promovendo
um conjunto de iniciativas no fim-de-semana de 5 e 6 de Abril no Largo do Farol,
na Praia da Barra.
O Programa está ainda em elaboração,
mas as comemorações vão ser memoráveis!...

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS
“A Torre”

Esta informação foi disponibilizada pelas Associações participantes

GRUPO DE JOVENS
“Praia da Barra”
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SUGESTÕES SÓ N’ATUA BIBLIOTECA MUNICIPAL

X-MEN: O CONFRONTO FINAL

INVENTOS

Biblioteca Municipal
Museu Marítimo

A Biblioteca Municipal e os Pólos de Leitura continuam a disponibilizar as últimas
novidades para ti.
Para fazer parte do grande grupo de utilizadores só tens que te inscrever bastando
para isso apresentar o Bilhete de Identidade e um comprovativo de residência. Deste modo podes requisitar livros, DVD’s e
CD’s, bem como participar nas actividades
que propomos e preparamos para ti, para
além de poderes estudar, fazer trabalhos
nos computadores e aceder à Internet,
tudo isto sem pagares nada... Inscreve-te
já n’ ATUA Biblioteca Municipal.
Recordamos algumas das actividades que
se realizaram de Setembro a Janeiro:
SETEMBRO
[7~17] Feira do Livro
[11] Conferência: “A cultura como instrumento de Paz” por D. Ximenes Belo
OUTUBRO
[4~29] Exposição: “Caricaturas de Bernardino Machado”
[23, 25 e 26] Semana da Educação
NOVEMBRO
[24] Lançamento do livro: “40 Anos de
Fotografias” de Carlos Duarte
DEZEMBRO
[08] Lançamento do livro: “Biscuit” de Manuel Morgado
[10] “Comemoração do Dia dos Direitos
Humanos”
[19] “Palavras na Magia de Natal”
JANEIRO
[9 a 23] Exposição: “Recordar 2007”
[24] IX Estafeta de Contos das Palavras
Andarilhas
FEVEREIRO
[01] “Diferentes culturas, diferentes leituras” - Entrega dos Diplomas do Programa
Vocação
HORÁRIO

2ª FEIRA 14h00 às 18h00
3ª a 6 ª FEIRA 09h30 às 12h30 | 14h00 às 18h30
SÁBADO 14h00 às 18h00

Com a descoberta de uma controversa “cura”,
os mutantes têm de fazer uma escolha: manter
os seus poderes sobre-humanos ou desistir dos
seus dons únicos e tornarem-se “normais”. É então que o pacífico líder mutante Charles Xavier
entra em confronto com o seu rival, Magneto,
e os seus opostos pontos de vista dão origem à
guerra que acabará todas as guerras!

HELLBOY

Quando as forças do Mal se juntam para lançar o
Apocalipse, Hellboy combate o fogo com o fogo,
neste explosivo filme de acção e aventura sobrenatural. Baseado na célebre banda desenhada
da Dark Horse.

O SONHO MAIS DOCE

Anunciado dia 11 de Outubro de 2007 pela Academia Sueca, o Prémio Nobel da Literatura galardoou Doris Lessing, autora britânica de 87 anos.
Em O Sonho Mais Doce, ela conduz o leitor por
uma saga familiar que atravessa três gerações,
centrando-se o enredo, sobretudo, na década de
60, altura em que a casa de Júlia Lennox alberga uma grande quantidade de jovens, personificando o espírito de liberdade prevalecente na
Inglaterra de então. Um retrato de três mulherescoragem – Júlia, Frances e Sylvia - que aborda
temas característicos de várias épocas como a
guerra fria, a guerra do Vietname, as drogas, o
surgimento da Sida em África, a anorexia e a depressão, entre outras.

REVISTA PC GUIA

Todos os meses a BMI recebe e a actualiza os
seus utilizadores no que diz respeito à informática através da revista PC Guia. A PC Guia é a
revista que permite a todos tirar o máximo do seu
computador, faculta informação ao leitor relacionada com todas as novidades ao nível do hardware e software, guias para navegar na Internet
e muitas novidades sobre os jogos que estão na
moda e muito mais... Procura já o número deste
mês n’ ATUA BMI.

MUSEU MARÍTIMO
DE ÍLHAVO

Inscreve-te na nossa Mailing List para
saberes sempre o que se passa no nosso
Museu.
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Porque razão decidiu a Câmara Municipal comemorar os
110 anos da Restauração do Município?
A maior dos jovens talvez não saiba a que se deve este aniversário tão falado no nosso
Concelho, cujas comemorações se irão prolongar durante todo o ano. Mas a verdade é que
é uma data importante e que convém assinalar e divulgar. Por isso, achamos pertinente
abordar esta temática n‘ATUA para te esclarecer!
A criação dos Concelhos é, na leitura da história dos Municípios Portugueses, matéria
incerta, pois não se sabe a época, nem a região onde surgiu o primeiro Concelho.
No que se refere a Ílhavo, apesar de muito se escrever sobre as suas origens, não se
sabe também ao certo a sua origem histórica, nem quando foi designado como Concelho.
Sabemos, no entanto, que é um concelho antigo, mencionado em documentos datados
de 1095.
Um documento histórico relevante que o reconhece é a Carta de Foral de D. Dinis, de
13 de Outubro de 1296.
Outro documento igualmente importante e que reafirma essa atribuição é o Foral
concedido por D. Manuel I, em 8 de Março de 1514 e que rege a vida concelhia nacional
até à Lei de Mousinho da Silveira, de 16 de Maio de 1832.
A reforma administrativa do século XIX e a acção do novo governo então formado,
afectou Ílhavo, como tantos outros Concelhos pelo País. Por razões meramente políticas e
administrativas Ílhavo foi então extinto e anexado ao concelho de Aveiro, por Decreto de
21 de Novembro de 1895.
Obviamente esta medida não foi não foi bem recebida no seio das gentes da nossa
terra. Sentiram-se injustiçadas e revoltadas com tal decisão e, durante três anos, lutaram
pela sua autonomia municipal. Foi uma revolta generalizada da população Ilhavense que
pacientemente lutou pela sua causa. Em prol da sua luta, alegaram o número de fogos
existentes no concelho, a sua autonomia civil e comercial, o impacto e tradição da sua
vida marítima que remonta ao princípio da monarquia e, o valor da sua vida rural e marinha, entre outras...
Tal como noutros concelhos, conseguiram demonstrar a importância da história do
Município, denunciando as razões puramente políticas da sua extinção e impondo a necessidade de Restauração do Concelho.
E eis que, em 1898, com a volta do Partido Progressista ao poder e, por Decreto de
13 de Janeiro, se restauram os concelhos extintos em 1895, entre os quais o de Ílhavo.
A população rejubilou neste dia e, decorridos 110 anos, 2008 é o ano para também
nós, festejarmos este marco histórico do Concelho de Ílhavo, assinalando ao longo dos 12
meses o evento com as mais variadas iniciativas que a Câmara Municipal irá promover!
Entra nesta onda de comemorações e participa também connosco!
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O ano de 2007 foi de festa para o Museu Marítimo de Ílhavo. Embora sejamos
um Museu dinâmico, aberto e de espírito jovem, completámos 70 anos de vida
a 8 de Agosto de 2007. A programação
ofereceu melhores motivos de sempre para
uma visita capaz de alargar o número de
amigos do Museu e de tornar mais fiéis
aqueles que já o eram. Procurando envolver o público jovem e as diversas gerações
interessadas na cultura marítima, o Museu
procurou celebrar-se abrindo as suas portas a todos e fazendo da sua programação
um modo de sensibilizar o público para a
extraordinária riqueza das memórias de vidas passadas no mar.
As exposições (permanentes e temporárias), o serviço educativo (vasta oferta de
visitas guiadas que o Museu tem ao dispor do público escolar) e os espectáculos
promovidos durante a acção “70 Anos 70
Horas” trouxeram ao Museu Marítimo de
Ílhavo muitas pessoas que nunca antes o
tinham visitado.
Durante o presente ano de 2008 o
Museu Marítimo de Ílhavo renova o seu
convite para uma visita a todos os jovens
do Município de Ílhavo, aos jovens da nossa região e de todo o país que queiram
saber grandes histórias sobre as fainas do
mar, a pesca e a navegação. Como sempre, o Museu terá dias especiais na sua
vida e na sua relação com o público. As
jornadas mais intensas neste ano serão
vividas a bordo do Navio-Museu Santo André por ocasião das comemorações dos 60
anos de vida do arrastão bacalhoeiro. Fica
atento à programação e participa!

13 DE JANEIRO
COMEMORAÇÃO DA RESTAURAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

SEMANA JOVEM 2007 | 20 de Julho 2007 | concerto David Fonseca

PONTOS NOS III’S
ENTREVISTA REVELAÇÃO
David Fonseca
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nome David Fonseca
data de nascimento 14 Junho 1973
local de nascimento Leiria
musica “Lover, You Should’ve Come Over”
Jeff Buckley
livro “Glamorama” Bret Easton-Ellis
filme “Veludo Azul” David Lynch
hobbies fotografia
signo gémeos

ATUA Quando eras pequenino, o que querias ser quando fosses grande?
DAVID Queria ser carteiro ou então o homem da recolha do lixo. Eram profissões
que exerciam um fascínio sobre mim, ainda hoje assim o é.

DAVID Não acredito muito na inspiração,
acho que as canções surgem de pequenos
pormenores que se passam no meu dia-adia e que depois são traduzidos em música
e letra. Acredito que é nos pequenos gestos que moram as maiores canções.

ATUA Com que idade decidiste seguir a
carreira de músico?
DAVID Nunca decidi muito bem seguir
uma carreira, acho que acabou por acontecer. Apesar de tocar guitarra desde os 18
anos, acho que só depois do grande sucesso dos Silence 4 é que pensei em seguir a
carreira de músico.

ATUA Que música ouves no teu tempo livre? Que referências musicais influenciam
o teu estilo?
DAVID Ouço um pouco de tudo, não acho
que haja um tipo de música que me influencia mais directamente. Desde Arcade
Fire a Radiohead, da Feist aos B-52’s, do
Roy Orbison aos The Cars, tudo vale!

ATUA Conta-nos: a tua experiência inicial
com os Silence4 foi um sucesso... Como
surgiu a oportunidade de seguires uma
carreira a solo?
DAVID Foi um acidente...os Silence 4 tinham parado a sua actividade e eu tinha
algumas canções que estavam fora do
universo musical da banda. Acabei por
gravá-las, sem grande objectivo definido.
Acabei por continuar a fazer discos a solo
e pretendo continuar.

ATUA Este último álbum “Dreams In Colour” voltou a dar cartas na música nacional. Para além do single Superstars, inclui
também uma versão de “Rocket man” de
Elton John. Uma influência musical? Que
músicos, portugueses ou não, te influenciaram neste percurso artístico?
DAVID As minhas maiores influências não
vieram da música portuguesa, no entanto tenho de referir o Sérgio Godinho como
um dos maiores músicos portugueses e
que ainda hoje me surpreende com a sua
escrita. A escolha do Elton prendeu-se
muito mais com a canção do que com o
cantor, apesar de ser um grande fã da sua
música.

ATUA Em 2004 também participaste no
projecto Humanos ... Quais as grandes diferenças entre um trabalho a solo e uma
banda?
DAVID São muito grandes...enquanto que
numa banda as decisões criativas passam
por uma espécie de democracia, quando
se trabalha a solo tudo está nas mãos de
uma só pessoa. E essa diferença é enorme, a responsabilidade também é maior
quando se está sozinho...mas gosto de trabalhar das duas formas.
ATUA Na tua participação em O Gato Fedorento interpretaste uma versão em inglês
do “Afinal Havia Outra”... Que dirias se tal
«single» se tornasse um sucesso da tua
carreira? : )
DAVID Acho que acabou por ser um sucesso, mesmo sem ser um single...aliás, acho
que nunca o poderia ser, fora do contexto
o tema não teria a mínima graça.
ATUA O que te dá mais gozo na vida artística?
DAVID Tocar ao vivo, acho que é das coisas que mais gosto de fazer. É certo que
também é divertido gravar e compôr, mas
prefiro estar em cima do palco.
ATUA Como tem reagido o público e a crítica?
DAVID Muito bem, acho que tenho tido a
sorte de ter muitos apoiantes desde o primeiro dia, o que me deixa muito feliz.
ATUA Tens algum ritual antes de iniciar os
concertos?
DAVID Não, nenhum.
ATUA Onde procuras tanta inspiração?

ATUA Planos para o futuro?
DAVID Tocar ao vivo o novo disco, fazer
um grande concerto no Coliseu de Lisboa
a 12 de Abril de 2008.
ATUA Muitos jovens sonham tornar-se
conhecidos no mundo da música. Que
conselhos lhes darias? Achas que é uma
aposta que vale a pena fazer?
DAVID Acho que, acima de tudo, o mais
importante é mesmo a música. “Tornarse conhecido” é uma expressão perigosa,
é fácil uma pessoa tornar-se conhecida
nos dias que correm. É uma aposta que
vale sempre fazer, especialmente quando
se corre por gosto e quando a prioridade
é artística.
ATUA O David Fonseca numa só palavra?
DAVID Uma só não chega.
ATUA Como descreverias a juventude do
público que encontraste em Ílhavo, durante a tua participação nas Jornadas da Juventude e no Concerto da Semana Jovem,
em Julho de 2007?
DAVID Gostei das jornadas da juventude,
pareceram-me atentos às novas tendências e interessados em aprender coisas
novas. O concerto foi muito divertido e
espero voltar brevemente.
ATUA Uma mensagem aos leitores da
Atua?
DAVID Apoiem a música portuguesa, ela
está mesmo aqui ao vosso lado.
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ESPREITADELAS & NOVIDADES

Sugestões
de programas
gratuitos:
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OpenOffice.org

GIMP

O OpenOffice.org é uma suite completa de
escritório que conta com um Processador
de Texto, uma Folha de Cálculo, uma Apresentação de Slides, um Sistema de Gestão
de Bases de Dados, um Editor de Imagens
e um Editor de Fórmulas Matemáticas.
É compatível com o formato Open Document e com a maioria dos formatos comerciais.
É, ainda, capaz de exportar documentos
no formato PDF.

O GIMP (acrónimo de GNU Image Manipulation Program) é um editor de imagens
bitmap com capacidade semi-profissional.
O GIMP é muito utilizado para processamento de imagens e fotografias. Podes
usá-lo para criar gráficos e logotipos, redimensionar fotos, alterar cores, combinar
imagens utilizando o paradigma de camadas, remover partes indesejadas das imagens e converter ficheiros entre diferentes
formatos de imagem digital.

Download da Versão Portuguesa:
http://pt.openoffice.org/

Download:
http://gimp-win.sourceforge.net/

música

Fonzie
Shout it out

Portable Apps
Já não consegues passar sem os teus programas preferidos?
Agora podes levá-los para todo o lado
numa pendrive de 512MB.
Com um visual semelhante ao do menu
Iniciar do Windows, a suite Portable Apps
inclui versões portáteis de vários programas gratuitos, incluindo o OpenOffice.org
e o Gimp.
Descobre todas as aplicações em:
http://portableapps.com

Tokio Hotel
Scream

Paramore
Crushcrushcrush

cinema

The Mist

I’m not there

One missed call

realizador Frank Darabont
intérpretes Thomas Jane, Marcia Gay
Harden, Laurie Holden
género Drama / Thriller
Uma tempestade estranha, uma pequena
cidade e criaturas sedentas de sangue. Um
pequeno grupo de cidadãos sobreviventes
a lutar pelas suas vidas num supermercado. Um assombro surpreendente.
a ver http://www.imdb.com/video/trailer/
me60516092/

realizador Todd Haynes
intérpretes Heath Ledger, Christian Bale,
Richard Gere, Marcus Carl Franklin, Ben
Wishaw e Cate Blanchett
género Biografia / Drama / Musical
Rumores sobre a vida de Bob Dylan, relatam a vida e obra do músico.
a ver http://www.imdb.com/video/trailer/
me60037092/

realizador Eric Valette
intérpretes Shannyn Sossamon, Edward
Burns, Ana Claudia Talancón, Ray Wise
género Terror/ Mistério / Thriller
Qual será o som da morte? Filme de terror inspirado no japonês “Chakushin Ari”
(2003). Várias pessoas começam a receber
mensagens de multimédia que incluem a
data, hora, local e outros pormenores das
suas mortes. ...Há chamadas que atendes... outras que não deves!
a ver http://www.imdb.com/video/trailer/
me60641262/

Farcry 2

Grand Theft Auto IV

Assassin’s Creed

A sua chocante mistura de macabro com
o cómico e o dramático suportada pela
banda sonora ao estilo cinematográfico
de Sondheim, já conheceu centenas de
produções em todo o mundo, tendo sido a
mais recente uma produção muito elogiada da Broadway.
Far Cry 2 já usufrui da tecnologia DirectX 10 exclusiva para o Windows Vista. A
versão 9 também é compatível com esse
título, tudo a fim de aumentar a gama de
jogadores que poderão reviver esse jogo
que já é um clássico do género shooter.

Grand Theft Auto IV é o primeiro jogo da
Rockstar Games para a Playstation 3 e
Xbox 360. Usa a engine gráfica RAGE e
a engine física Euphoria. As engines mostraram, nos trailers do jogo, serem muito
eficientes, com gráficos bem trabalhados
em diversos elementos (cidade, veículos,
etc.) e uma física muito bem elaborada
para personagem e pedestres.

O Assassin’s Creed é um jogo vídeo desenvolvido por Ubisoft Montreal e publicado
por Ubisoft. Foi liberado worldwide em novembro 2007 na Playstation 3 e na Xbox
360, em 22 de Setembro de 2007, Ubisoft
anunciou a versão do PC, mas foi atrasado
até 2008. Um jogo sob o mesmo título foi
anunciado também para a Nintendo DS,
podendo ser lançado em Fevereiro 2008.

jogos
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CRÓNICAS DA ADOLESCÊNCIA
meninos
qual o motivo
para tal atraso?

bem eu ...
eu sonhei que tinha
ido à polinésia
e a viagem demorou
muito ...

18

e eu ...
eu ...
eu fui buscá-lo
ao aeroporto!

passaOTEMPO ...
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Max Friesh
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“O que se aprende
na juventude dura
a vida inteira.”

DOR:
COMPUTA ntada
ve
Máquina in probler
e
para resolv da não
in
mas que a tes da
n
a
m
existia
ção
a
ri
c
sua

e
colat uem
o
h
C
“
:q
gorda s tu.”
n
e
o
nã
rda é
engo

Goethe , Johann

Francisco Quevedo
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“Descobri finalmente
aquilo que distingue
o homem dos outros
animais: são os
problemas de dinheiro.”
Jules Renard

“Sorri! S
o
caminho rrir abre
s, desarm
a
os mal-h
u
contamin morados,
a. M
com a alm as sorri
a, não
apenas c
om os láb
ios.”
Lea Waid
er

forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt

NÃO PERCAS
ESTA EXPERIÊNCIA ÚNICA!
Falmouth (Inglaterra) - Ílhavo
13 ~ 20 SET
Ílhavo - Funchal
23 SET ~ 2 OUT

Falmouth
(Inglaterra)

INSCREVE-TE!

Ílhavo

mais informações
Tel 234 329 602
www.cm-ilhavo.pt

Funchal

