


o mar por tradição

Horário
Biblioteca Municipal de Ílhavo
2ª feira
14h00 às 18h00

De 3ª a 6ª feira:
09h30 às 12h30
14h00 às 18h30

Sábado
14h00 às 18h00

Horário
Pólos de Leitura
De 2ª a 6ª feira:
14h30 às 18h30

Todos os serviços encerram
Aos Feriados e véspera de Domingo de Páscoa, Natal 
e Fim de Ano.

Morada
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
e-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
telf.: 234 321 103

Área Infanto-Juvenil
Sala do Conto
Sala Polivalente
Sala de Adulto
Pólos da Biblioteca:
  - Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
  - Edifício Sócio-Educativo da Gafanha da Encarnação
  - Edifício Sócio-Educativo da Gafanha do Carmo

Biblioteca Municipal de
»
»
»
»
»

Gafanha da Nazaré (Centro Cultural)

Gafanha da Encarnação (Edifício Sócio-Educativo)

Gafanha do Carmo (Edifício Sócio-Educativo)

Biblioteca Municipal de Ílhavo
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Olá, Viva

Depois de termos tomado posse no passado dia 28 de Outubro 
de 2005, estamos a trabalhar no novo mandato autárquico, que 
nos levará até Outubro de 2009, a realizar mais e melhores coisas 
pela nossa terra.

Das muitas tarefas e objectivos que fixámos para esta cami-
nhada, está uma política de juventude viva e inovadora, crescendo 
sobre as realizações e as estruturas que fomos criando nos últimos 
oito anos, muito em especial no mandato 2002/2005.

Queremos continuar a trabalhar em equipa Contigo, com as 
nossas Associações. O jovem Vereador Paulo Costa continua 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.                

Depois da edição de Agosto de 2005 desta revista “atua!”, 
aconteceram realizações importantes, actividades aliciantes de 
que te damos nota nesta edição de Fevereiro de 2006. Destaco, 
pela sua importância e pelo desafio que colocam a todos os 
Jovens da nossa terra, para que lhes possam dar vida, o novo 
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo e a Biblioteca Municipal, 
em Ílhavo (Alqueidão), duas novas e importantes estruturas que 
a Câmara Municipal de Ílhavo colocou ao dispor da população 
em Setembro de 2005.

O Forum da Juventude com o seu Pólo de Vale de Ílhavo e 
a Biblioteca Municipal com os seus Pólos da Gafanha da Nazaré, 
da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, estão perto 
de Ti para que os utilizes com a maior facilidade e o máximo 
proveito.

As Associações de Jovens com as quais a Câmara Municipal 
de Ílhavo vai continuar a cooperar com apoio institucional e 
financeiro, têm um espaço de apresentação das suas acções nesta 
edição d' “atua!”.

“Atua!” continua à tua disposição. Participa no seu cresci-
mento.

Contamos Contigo. Bem Hajas.

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

EDITORIAL
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No passado dia 25 e 26 de Novembro de 2005, decorreu 
mais uma edição do Festilha - Festival de Tunas de Ílhavo. Foi 
uma noite de grande contentamento e profundo espírito 
académico, que contou com a presença de largas centenas de 
espectadores, fazendo deste acontecimento um dos maiores e 
melhores festivais de tunas do país, organizado por uma Câmara 
Municipal.

O Festival teve o seu inicio no dia 25, com o espectáculo de 
abertura, que trouxe ao Salão Paroquial de S. Salvador alguns 
“amigos” da Tuna Universitária de Aveiro, parceira da Câmara 
Municipal de Ílhavo na organização desta iniciativa, como é o 
caso da Tuna Feminina da Universidade de Aveiro, de um Grupo 
de Fados da Universidade de Aveiro e de dançarinos de musica 
latina.

Como vem sendo hábito, o Grande Concurso de Tunas, com 
a apresentação a cargo dos Jogralhos (Grupo de Jograis 
Universitários do Minho), decorreu no Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré, mais uma vez absolutamente repleto, que durante 
essa noite vibrou com a actuação das quatro tunas a concurso: 
a Fanfarra (Tuna Académica de Coimbra), a Infantuna (Tuna 
Académica de Viseu), a Tuna Académica (Universidade 
Portucalense), a Tuna de Medicina do Porto, e ainda da Tuna 
Feminina da Universidade de Aveiro e da Tuna Universitária de 
Aveiro, que participaram extra-concurso.

Classificação do VIII Festilha
Melhor tuna: 
Tuna Académica de Viseu
2ª Melhor tuna: 
Fanfarra (Tuna Académica de Coimbra)
Melhor instrumental: 
Infantuna (Tuna Académica de Viseu)
Melhor solista: 
Infantuna (Tuna Académica de Viseu)
Melhor pandeireta: 
Tuna de Medicina do Porto
Melhor porta-estandarte: 
Infantuna (Tuna Académica de Viseu)
Tuna mais tuna: 
Infantuna (Tuna Académica de Viseu)

Pelo sétimo ano consecutivo, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu à entrega das Bolsas de Estudo 
Municipais, cuja sessão decorreu no passado dia 27 
de Janeiro, no Auditório da Biblioteca Municipal de 
Ílhavo.

Esta iniciativa surge no âmbito do compromisso 
assumido pela Câmara Municipal de Ílhavo de 
promover o aumento do número de jovens que 
prosseguem estudos e formação após a escolaridade 
obrigatória. Deste modo, a atribuição de bolsas de 
estudo é de extrema importância para que os 
estudantes mais carenciados possam prosseguir os 
seus estudos.

Na presente edição foram atribuídas pela Câmara 
Municipal 25 bolsas a estudantes do ensino secundário 
e superior, residentes no Concelho de Ílhavo. Do 
total, 8 tratam-se de novas bolsas e 17 renovações, 
isto é, alunos aos quais já foram atribuídas bolsas 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 de ensino 
secundário ou superior.

FESTILHA 2005 ENTREGA DAS 
BOLSAS
DE ESTUDO 
MUNICIPAIS
Ano lectivo 2005/2006
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Pedro Neves (21 anos)
Apoio à Juventude (Fórum da Juventude de Ílhavo)
“É um local onde se aprende muito. Lidamos com muitas 

pessoas e realizámos várias tarefas. Desde cortar cartolina a 
trabalhar com bases de dados. Temos oportunidade de pôr em 
prática muitas das nossas ideias que tantas vezes não tornamos 
realidade por falta de meios ou circunstâncias. Foi sem dúvida 
uma experiência positiva e enriquecedora.”

Ana Meireles (19 anos)
Educação e Sensibilização Ambiental
“Ao inscrever-me numa actividade deste género não pensei 

vir a ser chamada de imediato, muito menos tinha qualquer 
noção do trabalho que me propunha a fazer.

Tenho de confessar, foi uma verdadeira surpresa.
Estando integrada numa equipa de educação ambiental, foi-

-me possível aliar o gosto por esta área e ao mesmo tempo sentir-
me útil, ao contrário de tantos outros jovens estudantes com 
imensas horas livres que ocupam a não fazer nada.

Foi uma experiência muito boa, ter a oportunidade de poder 
visitar escolas primárias, dando apoio ao nosso coordenador, 
engenheiro Luís Rabaça, que da forma mais ingénua e simples 
tentou explicar às crianças como poupar e proteger o ambiente.

Uma experiência única que todos os que puderem deviam 
tentar participar, aguçando, quem sabe, uma vocação para o 
futuro, trabalhando por prazer  e sentindo-se úteis.”

Encontram-se já abertas as inscrições para a edição 
2006 do Programa Vocação. Dirigido a jovens 
estudantes entre os 14 e os 25 anos que residam ou 
estudem no Concelho de Ílhavo, este programa, cuja 
primeira edição decorreu com grande sucesso em 
2005, visa essencialmente promover a ocupação dos 
tempos livres dos jovens em tempo de aulas, através 
de actividades que contribuam significativamente 
para o enriquecimento da sua formação pessoal, 
funcionando simultaneamente como complemento 
à sua formação académica.

É composto por vários projectos abrangendo áreas 
como a educação e a sensibilização ambiental, a 
actividade desportiva, a juventude, a protecção civil, 
a história e o património e a animação cultural. Cada 
projecto tem a duração de 3 meses (turno), desenvol-
vendo-se de Janeiro a Março (turno 1), de Abril a 
Junho (turno 2) e de Outubro a Dezembro (turno 3), 
com uma carga horária de 90 horas/turno.

Aos participantes será entregue um certificado de 
participação e uma bolsa no valor de 200 ¤/turno.

Inscrições (Fóruns da Juventude):
2º turno - até 28 de Fevereiro
3º turno - até 31 de Agosto

PROGRAMA VOCAÇÃO 2006
Balanço 2005 / opinião de participantes
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Está a decorrer até ao próximo dia 14 de Março, 
o V Concurso Literário Jovem promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, com o objectivo de fomentar as 
práticas da escrita e da leitura, hábitos fundamentais 
para o desenvolvimento do espírito crítico, da 
capacidade de raciocínio, assim como da criatividade.

Este concurso é dirigido a todos os alunos das 
escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do 
Concelho de Ílhavo e contempla as categorias de  
texto narrativo (género conto) e texto poético.

As normas de participação e a ficha de inscrição 
estão disponíveis na tua Escola, na Câmara Municipal, 
no Fórum da Juventude e ainda através do site 
www.cm-ilhavo.pt

Dois anos de actividade
A funcionar desde Janeiro de 2004, completando por isso 

agora dois anos de actividade, a Unisafe - Unidade de Inserção 
na Vida Activa da Câmara Municipal de Ílhavo, surgiu com o 
objectivo de constituir um pólo efectivo de informação e 
acompanhamento profissional, vocacionado especialmente para 
os jovens, promovendo a empregabilidade a nível local, a 
frequência de estágios e cursos de formação profissional, assim 
como outras formas de resolução de dificuldades de inserção 
e/ou reinserção no mundo do trabalho.

Desde a sua criação, deslocaram-se a este serviço da Câmara 
Municipal aproximadamente 1000 pessoas, oriundas 
maioritariamente do Concelho de Ílhavo, procurando apoio, 
orientação e acolhimento, numa tentativa de clarificar opções 
vocacionais e encontrar um novo rumo de vida.

Neste sentido, a Unisafe promove de forma regular o 
acompanhamento dos seus utentes, desenvolvendo actividades 
diversas, assim como efectuando contactos com empresas e 
outras instituições com o objectivo de solucionar os problemas 
de quem a procura.

A Unisafe funciona no Fórum Municipal da Juventude de 
Ílhavo (Av. General Elmano Rocha - Alqueidão, 3830-198 Ílhavo), 
de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h00, podendo ser 
contactada através do 234 321 079.

Para assinalar o seu terceiro ano de vida, a Unisafe iniciou 
neste mês de Fevereiro a realização regular de Sessões Técnicas 
de Procura de Emprego, nas quais são abordados temas como 
a elaboração de um Curriculum Vitae, a resposta a anúncios de 
emprego, a participação em entrevistas de emprego, e onde são 
dadas a conhecer as propostas de emprego que se encontram 
disponíveis no momento. Estas sessões decorrem no Fórum 
Municipal da Juventude de Ílhavo às terças-feiras (de duas em 
duas semanas), das 14h30 às 16h30, e no Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha da Nazaré (Edifício do Centro Cultural) 
às sextas-feiras (de duas em duas semanas), das 10h30 às 12h30, 
sendo abertas a todos os interessados.

V CONCURSO 
LITERÁRIO 
JOVEM 2006

UNISAFE
Unidade de Inserção na Vida Activa 
da Câmara Municipal de Ílhavo

Unidade de Inserção na Vida Activa

Câmara Municipal de Ílhavo



at
u

a!
 r

ev
is

ta
 j

o
ve

m
 : 

: C
âm

ar
a 

M
u

n
ic

ip
al

 d
e 

Íl
h

av
o

 : 
: o

 m
ar

 p
o

r 
tr

ad
iç

ão
<

07

No seguimento do grande sucesso obtido com a realização 
das anteriores edições do Concurso de Fotografia “Olhos sobre 
o Mar”, quer ao nível da quantidade quer ao nível da qualidade 
dos trabalhos recebidos, a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu 
lançar a terceira edição deste concurso, contando para esse 
efeito, mais uma vez, com o apoio do Centro Português de 
Fotografia/Ministério da Cultura, da revista FotoDigital e do Diário 
de Aveiro. 

Tal como aconteceu em 2004 e 2005, o concurso será de 
âmbito nacional, nas categorias cor e preto/branco, decorrendo 
até meados de Junho.

Mais informações na Câmara Municipal, no Fórum Municipal 
da Juventude, ou através do telefone 234 329 602 ou www.cm-
ilhavo.pt,.

À semelhança do que aconteceu nos últimos 
anos, a Câmara Municipal de Ílhavo procedeu ao 
lançamento, no início do ano lectivo 2005/2006, de 
mais uma edição da Agenda Escolar que tem como 
tema principal o nosso rico Património Marítimo, 
sucedendo assim ao Ambiente (2003/2004) e à 
Prevenção Rodoviária (2004/2005).

Destinada a professores e alunos das escolas do 
Concelho de Ílhavo, esta agenda tem como principal 
objectivo dar as boas vindas a mais um ano escolar.

Para além de tudo aquilo que estamos habituados 
a encontrar numa agenda, a Agenda Escolar 
disponibiliza um vasto conjunto de informações sobre 
história, património, contactos úteis, endereços de 
sites com interesse, serviços da Câmara Municipal 
dirigidos especialmente a jovens, legislação diversa, 
etc.

Tal como aconteceu nas anteriores edições, a 
agenda escolar foi distribuída gratuitamente a todos 
os alunos das EB 2.3 e secundárias do Concelho, 
assim como aos professores, educadores e pessoal 
não docente.

Desta forma, a Câmara Municipal dá um forte 
contributo para que toda a comunidade escolar possa 
ficar a conhecer melhor o nosso Município, nas suas 
diversas vertentes.

AGENDA 
ESCOLAR

OLHOS
SOBRE O MAR

Concurso de Fotografia

1º Prémio 2005
Manuel Cruz
Título 
A fúria do Mar
Local
Silnalde - Espinho
Categoria
Cor

1º Prémio 2005
Michael Bry
Título
Torreira 7.04.0.13
Local
Torreira
Categoria
Preto e Branco



at
u

a!
 r

ev
is

ta
 j

o
ve

m
 : 

: n
ú

m
er

o
 0

3 
: :

 F
ev

er
ei

ro
 2

00
6

>
08

Apesar de ainda ser uma criança, o Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha da Nazaré tem sabido, ao longo destes 
doze meses de vida, trilhar uma caminhada que começa a ser 
cada vez mais firme no sentido a que se propôs desde o seu 
nascimento: fazer com que os jovens da Gafanha da Nazaré, 
mas também de todo o Concelho de Ílhavo, tenham um espaço 
que lhes permita conviver, trocar ideias e perspectivar o futuro 
através de vivências comuns.

Com mais de nove centenas de inscritos e cerca de nove mil 
utilizadores registados, o que significa uma média diária superior 
a 30 jovens, o Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da 
Nazaré tem para te oferecer de segunda a sábado uma grande 
diversidade de actividades, que vão desde o simples consultar 
a Internet, onde podes jogar, mas também estudar e trabalhar, 
diversos jogos de tabuleiro, música, revistas, jornais diários, 
livros, filmes, enfim, uma série de desafios e muita imaginação.

As actividades temáticas não têm faltado, sendo que cada 
mês é destinado a um tema específico, especialmente dedicado 
a ti!

Neste mês de Fevereiro, em que assinalamos o primeiro ano 
de vida, queremos convidar-te a entrares no Mundo da Fantasia 
participando no concurso de máscaras e no atelier de pinturas 
faciais.

Agora, como não podia deixar de ser, os seguintes meses 
deste espaço jovem estão já planeados prometendo muitas 
surpresas e grande diversão.

A temática do próximo mês é SOS Natura e teremos à tua 
espera actividades como o Labirinto verde, Ecoponto divertido, 
Guardiães do Ambiente e muito mais.

Nos próximos meses vem espreitar a diversão e participar 
nela!!!

Estamos à tua espera!

1º ANIVERSÁRIO DO FÓRUM MUNICIPAL 
DA JUVENTUDE DA GAFANHA DA NAZARÉ
primeiro ano de vida!
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ABERTURA DO FÓRUM MUNICIPAL 
DA JUVENTUDE DE ÍLHAVO 
E DO PÓLO DE VALE DE ÍLHAVO

Inauguração do Fórum da Juventude de Ílhavo
Após 5 anos de existência, mais de 2800 

utilizadores inscritos e cerca de 37000 utilizações, a 
Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou a 11 de 
Setembro de 2005, um novo espaço destinado a 
acolher todos os serviços que estavam à disposição 
da população, nas instalações da Antiga Escola 
Primária nº1, na Rua Ferreira Gordo.

Este novo espaço, que se distribui por três pisos, 
tem ao dispor dos seus utilizadores o Espaço Internet, 
o Unisafe e um leque variado de serviços e actividades, 
como é o caso do acesso à Internet para trabalho ou 
lazer, mediateca, ludoteca, espaço de leitura, 
workshops, atelier e muitas outras actividades.

A partir de Março irá contar igualmente com o 
Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil (GASJ), que 
funcionará todas as quartas-feiras à tarde.

Inauguração do Pólo de Vale de Ílhavo
Dando seguimento à melhoria efectiva da oferta de espaços 

e actividades para os jovens do Concelho de Ílhavo, a Câmara 
Municipal inaugurou no passado dia 14 de Setembro, o Pólo de 
Vale de Ílhavo do Fórum da Juventude, que foi ocupar as 
instalações do antigo jardim-de-infância, de forma a aproximar 
mais este tipo de serviços aos mais jovens

Neste espaço podes encontrar toda a informação das 
actividades promovidas pela Câmara Municipal, variados jogos 
e revistas e ainda a Delegação e o Espaço Internet da Junta de 
Freguesia de S. Salvador, que se encontra equipado com 4 
computadores com acesso à Internet. Podes também participar 
em diversas actividades lúdico-pedagógicas.
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Somos a Associação de Jovens da Gafanha da 
Nazaré fundada em 14 de Abril de 1999 cujos 
objectivos são:

a) Representar os Jovens da Gafanha da Nazaré 
e defender os seus interesses;

b) Promover a formação e o desenvolvimento 
cultural, cívico, físico e científico de todos os que a 
ela estão associados;

c) Defender e promover os valores fundamentais 
do Ser Humano;

d) Contribuir para a participação dos seus membros 
na discussão dos problemas dos Jovens;

e) Colaborar com entidades competentes locais 
e outras Associações de Jovens da região;

No decorrer deste ano estão agendadas duas 
actividades principais:

Primeira
Chuva de Estrelas, a realizar no Centro Cultural 

da Gafanha da Nazaré no próximo dia 8 de Abril de 
2006, que conta com a participação de 10 
concorrentes a cantar as suas músicas preferidas e 
uma segunda parte com um grupo a designar, visto 
ainda não termos a confirmação dos contactos 
efectuados.

Segunda
Espectáculo de Variedades a realizar a 20 de Maio 

de 2006 (ainda sujeito a confirmação) e que consiste 
na apresentação de trabalhos de quatro estilistas da 
região, estando ainda presentes diversos grupos de 
dança de diferentes estilos.

A par destas actividades estamos a pensar em 
realizar ainda outras, que estão em fase de estudo e 
que poderão passar por realizar debates, participação 
na Semana Jovem, entre outras.

O Grupo de Jovens Arco-Íris da Gafanha do Carmo existe há 
cerca de 20 anos, tem sido no entanto notória a sua maior  
envolvência na vida comunitária nos últimos 7 anos.

O Grupo organiza e participa em várias actividades ao longo 
do ano. Gostaríamos de destacar, para além da intensa actividade 
relacionada com a Igreja, o Cantar das Janeiras, Festival de Verão, 
e o Encontro Gastronómico.

Sabemos o quanto é difícil nos dias de hoje envolver os 
nossos jovens em actividades de carácter social e comunitário. 
O Grupo é por isso motivo de orgulho e exemplo de prosperidade 
dos nossos jovens. Todos têm um lugar, uma opinião e um 
trabalho a desempenhar, tendo como linhas orientadores a Igreja 
e os valores transmitidos. Temos trabalhado em conjunto com 
as demais associações da terra, nomeadamente a Associação de 
Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, com o apoio e 
intercâmbio com os nossos velhinhos e crianças; a Associação 
Cultural, nas festas de época bem como a Via-Sacra, tradição da 
terra; o Grupo Desportivo Beira Ria, colocando os nosso jovens 
aptos para a formação física; bem como a troca de formação 
cultural e recreativa com o rancho folclórico da Gafanha do 
Carmo.

O Grupo de Jovens Arco-Íris é um grupo de todos e para 
todos! Trabalhando em conjunto, libertando espaços de progresso 
e de comunidade, tentamos assim fortalecer com a “Geração 
Jovem” o carácter associativo do Concelho de Ílhavo.

Um bem haja pelo apoio e carinho da Câmara Municipal de 
Ílhavo a todos os nossos Jovens do Concelho.

ARCO ÍRIS AJGN

ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS
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GJPB
O Grupo de Jovens “A Torre”, do lugar dos 

Moitinhos, tem vindo a realizar em torno da 
Comunidade inúmeras actividades para que esta 
interaja mais entre si e não perca o dinamismo.

Desde o passeio de cicloturismo ao Santuário de 
Fátima que se realizou em Julho, “A Torre” organizou 
ainda um outro pelas praias do Concelho, do qual 
fez parte uma sardinhada. A comemoração de mais 
um aniversário foi assinalada com um Magusto. No 
Dia das Bruxas apresentou a primeira peça de teatro 
d’ “A Torre”, intitulada “A Morte do Vampiro”. 
Realizou ainda a troca de presentes no Natal, a 
Passagem de Ano, lançou a primeira edição do Jornal 
“O Sino”, sendo a última actividade a Ceia de Reis.

Todas as actividades realizadas deixaram os 
participantes contentes e divertidos, o que faz com 
que nos empenhemos mais para novos projectos e 
actividades que tenham como finalidade o convívio, 
e é por todas estas razões que não paramos de criar 
para a comunidade.

As nossas próximas actividades serão um Baile 
de Carnaval com a actuação dos STRESS LESS no 
próximo dia 26, uma Noite de Fados no dia 25 de 
Março pelas 22h30, e a representação da segunda 
peça de teatro representativa dos Moitinhos.

Para que toda a Comunidade tenha energia, os 
nossos núcleos continuam num incondicional 
funcionamento: a Ginástica, o Futebol, o Teatro, a 
Natação e o Jornal, assim como o nosso “Cantinho 
da Torre” (Sede) continua aberto a todos.

A TORRE
Uma década em prol da Juventude

Fez no passado dia 31 de Janeiro dez anos que foi constituído 
oficialmente o Grupo de Jovens da Praia da Barra como Associação 
Juvenil. Apesar de ter sido esse o dia solene da constituição, as 
comemorações do aniversário têm-se realizado ao longo dos 
anos no dia 12 de Abril, uma vez que nesse dia foi publicado 
no Diário da República a constituição da Associação.

 O Grupo de Jovens da Praia da Barra surgiu da constante 
procura de algo que, para além de quebrar a inércia, pudesse 
contribuir para o enriquecimento cultural, recreativo e desportivo 
desta localidade, especialmente dos jovens, e fundamentalmente 
para ocupação dos seus tempos livres de uma forma saudável e 
formativa, colocando-os a participar na idealização, concepção, 
realização e avaliação das actividades e projectos que a Associação 
ia desenvolvendo.

Nestes dez anos, o G.J.P.B. soube implantar-se no seio da 
comunidade da Praia da Barra, conquistando não só os seus 
jovens, como os menos jovens, concretizada pela sua adesão 
aos seus projectos e eventos. Simultaneamente foi-se afirmando 
como uma das mais dinâmicas associações não só do Concelho, 
mas também do próprio Distrito de Aveiro. A prova desse sucesso 
não está nas nossas palavras, mas nos apoios concedidos pelas 
mais variadas entidades, organismos e pelos artigos publicados 
na imprensa.

O G.J.P.B. criou as condições necessárias para desenvolver 
as suas actividades com autonomia e planeamento, adquiriu 
equipamentos imprescindíveis à actividade associativa, tem 
actividades que são a sua “imagem de marca” em todas as 
vertentes: cultural, desportiva e recreativa. É nestas actividades 
que os jovens associados dão o melhor de si, com o seu trabalho 
árduo durante dias a fio, tendo como objectivo a satisfação e 
orgulho nos objectivos alcançados.

É nosso objectivo continuar a crescer e a proporcionar a 
todos os jovens uma participação activa e decisiva a nível da 
construção de uma Associação que represente os ideais de todos 
os Jovens da Praia da Barra.

Esperamos poder contar com todos os que sempre colaboraram 
connosco…
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Representatividade: 
Participar no Associativismo é também juntar a voz e partilhar 

preocupações. Cada vez é maior a necessidade de falarmos a 
uma só voz, aumentando a nossa força e poder reivindicativo. 

Nesta perspectiva a Tulha continua a fazer parte de:
CCJ - Conselho Consultivo da Juventude no IPJ 
(Carlos Morgado, Presidente da Direcção da Tulha)
FAJDA - Vice-presidência da Federação das Associações 

Juvenis do Distrito de Aveiro 
(José Vaz, Presidente da Assembleia Geral da Tulha)
FNAJ - membro do Conselho Fiscal da Federação Nacional 

das Associações Juvenis Locais (Carlos Morgado)

Actividades permanentes:
Ocupação de Tempos Livres para pessoas com mais de 65 

anos, às Terças e Sexta-feiras, da parte da tarde.
Ginástica de Manutenção, 3 turmas, às segundas e quartas-

-feiras.
Actividades de Fevereiro a Abril:
-Festinha de Carnaval, 25 de Fevereiro
-Participação com um Grupo de Jovens no 8º ENAJ - Encontro 

Nacional das Associações Juvenis, 25 e 26 de Março, em Cascais
-Realização de Intercâmbio com deslocação à Madeira, de 

10 Jovens, de 4 a 9 de Abril
-Aniversário: “35 Anos a fazer Amigos”, de 28 a 30 de Abril

Actividades em Estudo:
-Actualmente um Grupo de Jovens está a realizar um 

inquérito/sondagem no sentido de verificar a viabilidade de se 
iniciarem, nas instalações da Tulha, outros projectos tais como:

-Danças Hip Hop
-Danças de Salão 
-Clube de Representação 
-Escolinha de Música 
(nota: aceitamos manifestações de interesse)

PESTINHASA TULHA
 Nós, Associação do Grupo Pestinhas, pretendemos 

agradecer o apoio que nos têm dado ao longo destes 
13 anos. Agradecemos aos pais, à Câmara Municipal 
de Ílhavo, à Junta de Freguesia Gafanha da Nazaré 
e a todas as pessoas que patrocinaram os nossos 
saraus.

Somos mais de 50 elementos e esforçamo-nos 
por aperfeiçoar o nosso desempenho de ano para 
ano. Fazemos de tudo para que as pessoas simpatizem 
com as nossas apresentações. 

Temos diferentes modalidades de danças, como 
por exemplo, cancan, tango, hip-hop, árabe, 
sevilhanas, africanas, latinas, step, contemporâneo, 
etc.

Temos vindo a ser convidados durante todo o ano 
para várias festas e/ou saraus.

Adoramos dançar e fazer divertir as pessoas e  
acreditamos que irão continuar a apreciar os nossos 
espectáculos. 

Desde já agradecemos os apoios que nos foram 
dados.

Podem sempre contar com a nossa participação 
para divertimentos, espectáculos/saraus. Basta apenas 
contactar-nos através do nosso e-mail:
associacaogrupopestinhas@hotmail.com ou então 
através dos números de telefone: 234 186 893 e/ou 
934 923 956.

ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS
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A Cyberclip comemora o seu segundo aniversário!

O projecto "Cyberclip" surgiu á dois anos com o 
objectivo de divulgar as novas tecnologias de 
informação no Concelho de Ílhavo, chamando a si 
a responsabilidade de organizar eventos ligados à 
tecnologia, estando previsto no nosso plano de 
actividades para este ano a organização de uma Lan-
party e uma Netparty.

Para reforçar o espírito associativo, a Cyberclip 
organizou uma "Aventura pela Serra", para comemorar 
o seu segundo aniversário de existência. Durante dois 
dias efectuou uma grande caminhada pelas ruas 
típicas e sinuosas da Serra da Estrela, rumo ao ponto 
mais alto para também praticar Snowboard e descidas 
radicais no manto branco.

O espírito saiu reforçado entre os membros da 
Associação, com o objectivo claro na aposta no 
crescimento do projecto.

Junta-te a Nós e liga-te à Tecnologia.

GABINETE DE APOIO 
À SAÚDE JUVENIL
GAFANHA DA NAZARÉ 
E AGORA TAMBÉM EM ÍLHAVO

CYBERCLIP

Gabinete 
de Apoio 
à Saúde 
Juvenil

Tendo começado a funcionar em Março de 2005, o Gabinete 
de Apoio à Saúde Juvenil (GASJ) da Gafanha da Nazaré, que 
resultou de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Administração Regional de Saúde do Centro/Sub-
Região de Aveiro, atendeu já 104 jovens, na sua maioria 
estudantes.

Durante este período (Março de 2005 a Janeiro de 2006) 
foram realizadas um total de 225 consultas médicas e de 
enfermagem, tendo, em algumas situações, havido a intervenção 
do serviço social (18 casos) e da psicologia (10 casos). Na sua 
maioria o serviço foi procurado por jovens do sexo feminino.

A funcionar no edifício do Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré todas as quartas-feiras, das 15h00 às 18h00, este serviço 
assegura a todos os jovens que o procuram um atendimento 
personalizado, gratuito e confidencial, através de uma equipa 
composta por médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo.
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DICAS INFORMÁTICAS
Encontre e organize as fotografias no seu 
computador em segundos.
Um software gratuito do google 
(http://picasa.google.com/index.html)

Segur@Net
Navegação controlada

As 10 Regras da Segurança 
para Jovens e Crianças

O Picasa é um programa, gratuito e em português, que o 
pode ajudar. Basta descarregá-lo da Net e instalá-lo no seu 
computador. Assim que abre o Picasa, este localiza de forma 
automática todos os ficheiros de imagem presentes no disco 
rígido, mesmo os que tinha esquecido e organiza-os em álbuns 
(por ordem cronológica e com nomes susceptíveis). Pode organizar 
as fotos e os álbuns como entender, escolhendo a imagem com 
o cursor e arrastando para onde quiser.

Depois de organizadas, pode editar as imagens e retocá-las. 
Permite ainda enviar fotos por e-mail, colocar a imagem num 
blog na Net ou até mesmo criar um CD ou DVD. No fundo, o 
Picasa é um programa simples de utilizar que dá asas à sua 
imaginação.

Numa chamada de atenção para os perigos e riscos que se 
podem ocultar atrás de um monitor e de um teclado à espera 
dos utilizadores mais jovens e ingénuos, a Comissão Europeia 
assinalou no dia 8 de Fevereiro, o Dia por uma Internet Mais 
Segura, uma iniciativa que envolve 95 organizações e que conta 
com a participação de 36 países de todo o mundo. 

Pretendendo alertar os mais novos e os seus educadores para 
o potencial risco que se esconde atrás de um serviço de chat, de 
uma mensagem de e-mail ou de um nickname mais original, 
existem os endereços http://www.saferinternet.org/, a nível 
europeu, e www.seguranet.min-edu.pt, a nível nacional, onde 
pode aceder a conteúdos relativos a segurança de navegação na 
web.

1. Manter o sentido crítico: compreender que nem 
toda a informação que está na Internet é verdadeira.
2. Saber partilhar com os pais a informação e as 
imagens incomodativas: mensagens que remetem 
para violência ou pornografia devem ser sempre 
comunicadas aos educadores.
3. Ter cuidado com os vírus: perceber o risco de 
infecção do PC aumenta com o descarregar de jogos 
ou de aplicações a partir da Internet.
4. Nunca usar um cartão de crédito na Internet: o 
perigo de extorsão on-line é bem real e há que saber 
identificá-lo e evitá-lo.
5. Não acreditar na publicidade: as práticas de spam 
e de publicidade enganosa proliferam na net e é 
fundamental perceber o seu real valor e intenção.
6. Nunca transmita dados pessoais em chats ou via 
e-mail: elementos identificativos como o nome, a 
idade, a morada ou o número de telefone nunca, em 
caso algum, devem ser dados a conhecer
7. Nunca enviar fotos pessoais: esta forma de revelar 
a identidade é altamente perigosa e poderá ser usada 
para fins ilícitos e de grande risco.
8. Nunca partilhar as palavras-chave com ninguém: 
para alem dos pais e dos demais familiares próximos, 
ninguém deverá conhecer as senhas de acesso.
9. Não responder a insultos: quando se recebem 
mensagens insultuosas nunca se deve responder no 
mesmo tom, devendo antes optar-se por um 
comportamento ético e dominado pelas boas maneiras.
10. Desligar o computador se a conversa for demasiado 
incómoda: comunicar aos pais ou aos educadores o 
teor das conversas ou das mensagens ofensivas ou 
aliciadoras e desligar a ligação à net ou sair do 
programa.
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Literatura Infantil: 
Amarguinha de Tiago Rebelo
Era uma vez uma menina com uns grandes olhos castanhos, que se 
chamava Amarguinha. Chamavam-lhe assim porque não gostava de 
doces. Amarguinha tinha um amigo muito especial, o Martinho, com 
quem se fartava de brincar e conversar. Mas, um dia a amizade dos dois 
vai ser posta à prova… é que tanto Amarguinha como Martinho vão ser 
obrigados a mudar de casa e, em consequência, a viverem longe um do 
outro… um livro enternecedor, que nos mostra o quão forte pode ser a 
amizade entre duas crianças.

Literatura Juvenil: 
O herdeiro desconhecido - Catarina Araújo
Se leste o primeiro livro desta série, O Ceptro de Fogo, sabes que Fariel 
Quimera é uma jovem fada que vive no mundo dos Seres Mágicos e, 
como órfã que é, vive no Orfanato da Academia de Fadas e Feitiçaria 
da Clareira Verde. Neste volume vais conhecer uma nova personagem, 
o Bernardo Peregrino, um rapazinho que vive em Lisboa! Embora ninguém 
lho tenha dito, ele sabe que os Seres Mágicos existem, porque mesmo 
em frente da janela do seu quarto há uma loja de Feiticeiros, uma loja 
de tapetes! Mas só as crianças é que conseguem vê-la, por isso o Pedro 
e o seu grupo de amigos, que formam o Círculo Secreto, andam à procura 
de provas materiais. E como em Campo de Ourique, onde vive o Bernardo, 
existe um Portal, ele e Fariel acabarão por se encontrar! Muita acção, 
emoção e divertimento esperam-te entre as páginas deste livro!

Literatura adulta: 
Xeque ao rei de Joanne Harris
Por detrás de uma fachada irrepreensível agitam-se segredos antigos… 
Em St Oswald's - uma selecta escola secundária masculina do Norte de 
Inglaterra - um novo ano escolar acabou de começar, mas para os seus 
funcionários e alunos sopram ventos indesejados de mudança. Todo um 
universo de novas tecnologias e valores se tem vindo a impor e Roy 
Straitley, professor de Latim, excêntrico e já veterano na escola, sente-
se excluído e, ainda que de forma relutante, capaz de contemplar a 
hipótese de se reformar. Mas, por detrás das pequenas rivalidades, disputas 
infantis e crises quotidianas da escola, agita-se algo mais sombrio. E um 
rancor, secreto e cuidadosamente alimentado durante treze anos, está 
prestes a eclodir. Quem é o misterioso autor das cruéis partidas que estão 
a tornar-se gradualmente mais violentas - e talvez fatais? E como pode 
um velho, já obscuro e meio-esquecido escândalo tornar-se na pedra 
que derrubará o gigante?

Cinema
A Noiva Cadáver
Reino Unido - 2005 76 min 
Animação M/12
Tim Burton (Realização) Mike Johnson (Realização) 
Johnny Depp (Voz-Off) John August (Argumento) 
Helena Bonham Carter (Voz-Off) Emily Watson (Voz-Off)
http://corpsebridemovie.warnerbros.com
Depois de ensaiar cuidadosamente o seu próprio casamento o noivo, 
vai para o bosque praticar e simula a cerimónia enfiando a aliança num 
galho. Para seu espanto e desespero o galho era mesmo um dedo da 
"Noiva Cadáver", que alega agora ser a sua noiva legal...

King Kong (II)
Nova-Zelândia - 2005 188 min 
Acção/Aventura M/12
Peter Jackson (Realização) Peter Jackson (Argumento) 
Naomi Watts (Actor / Actriz) Jack Black (Actor / Actriz) 
Adrien Brody (Actor / Actriz) 
http://www.kongisking.net
Um grupo de exploradores viaja até à selva em busca da confirmação 
da notícia que dá conta da existência de um gorila gigante. Lá chegados 
descobrem que o dito gorila existe e habita um lugar povoado de criaturas 
pré-históricas de grandes dimensões e acabam a juntar-se a Kong, o 
macaco, em luta contra os dinossauros. Consigo levavam uma bela e 
jovem actriz, capaz de atrair as atenções do macaco gigante. Este facto 
e a perspectiva de grandes receitas levam o grupo a transportar o macaco 
para Nova Iorque, onde é exibido em público. Mas este não aguenta 
muito tempo a posição humilhante de enjaulado, revolta-se e torna-se 
violento, semeando o pânico pela cidade.

SUGESTÕES



A tua nova casa! Ao 

escolher este slogan, a 

Câmara Municipal de 

Ílhavo está não só a 

convidar-te a seres um 

dos frequentadores 

habituais do Fórum 

Municipal da Juventude 

(Ílhavo, Gafanha da 

Nazaré e Pólo de Vale de 

Ílhavo), mas igualmente 

a sentires estes espaços 

como teus, pois foi 

precisamente com esse 

objectivo que eles foram 

criados.

Acesso à Internet, leitura 

de revistas e jornais, 

exposições, ateliers 

temáticos, cursos de 

informática, jogos, 

concursos, são apenas 

algumas das actividades 

que marcam o dia a dia 

destes espaços e que 

aguardam a tua 

participação e, também 

muito importante, as tuas 

sugestões.

inscreve-te 
já!

utente nº:

foto

nome:


