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Casa Municipal da Juventude 

- programação do mês de maio - 

 

A Câmara Municipal de Aveiro informa das atividades previstas para o mês de maio da 

Casa Municipal da Juventude que, mais uma vez, aposta na dinamização de ações em quatro 

eixos principais: o Projeto Família, o Projeto For’Jovem, Projeto Geração Sénior, e + Na Casa.  

No que respeita à temática da “Família”, ao longo do mês de maio, o programa 

abrangerá palestras, conversas, ateliês, workshops, exposições, entre outras iniciativas que 

abordarão as diversas áreas da esfera familiar, nomeadamente, a saúde, a área social, a 

económica e a emocional. 

No âmbito do Projeto For’Jovem irão ser realizados diversos workshops e ateliers sobre 

temas tão variados como a culinária, a reutilização de tecidos para fazer bonecas e flores, as 

artes decorativas ou a linguagem gestual. A sexualidade na deficiência e incapacidade será 

também abordada numa conversa que contará com a presença de técnicos especializados.  

Para os mais velhos, a Casa Municipal da Juventude tem previsto uma formação em 

internet, aulas de ginástica e de pintura.  

Maio será também o mês de diversas exposições na Casa Municipal da Juventude, com 

destaque para a pintura e o artesanato africano. O ponto alto do mês de maio será o dia 19, com 

o aniversário da CASA que tem previsto a realização de diversas atividades para celebrar o 14º 

aniversário. Desde há 14 anos que a Casa Municipal da Juventude pretende ser um ponto de 

partida para o fomento do associativismo, um espaço de socialização e de aprendizagem 

democrática e um fator de combate a formas de exclusão e discriminação social. 



De referir que já no dia 3 de maio decorre o Seminário Público de Rei ki  “O bem estar 

na família”, entre as 14h30 e as 17h30, sob a coordenação de Maria Adelina Lopes, 

pesquisadora e divulgadora de Rei Ki.  

As inscrições são gratuitas e limitadas a 50 participantes e devem ser feitas até dia 30 

de abril, na CASA da Juventude, ou através dos emails: cmjuventude@cm-aveiro.pt | 

cmjuventudeaveiro@gmail.com.  

No dia 6 decorre a conferência "Eu e o outro - percursos de Sexualidade". Os 

interessados em participar deverão fazer as inscrições até ao dia 30 de abril, na CASA da 

Juventude, ou através dos emails: cmjuventude@cm-aveiro.pt | cmjuventudeaveiro@gmail.com. 

A entrada é gratuita e a conferência está marcada para as 19h00.  

No dia 13 decorre a conversa "Eu e o outro - percursos de Sexualidade”, uma reflexão e 

análise sobre as relações interpessoais.  

As inscrições são gratuitas e limitadas a 40 participantes, até dia 30 de abril, na CASA 

da Juventude, ou através dos emails: cmjuventude@cm-aveiro.pt | 

cmjuventudeaveiro@gmail.com.  

O Programa completo do mês de maio segue em anexo para uma consulta mais 

pormenorizada. 

 

  

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


