
TEMA ANUAL: 
As Grandes 
Invenções da 
Humanidade
As casas da juventude elegem anualmente um 
tema, a partir do qual desenvolvem e dinami-
zam diversas atividades e iniciativas.  Este ano 
a escolha recaiu sobre as ideias e as inovações 
que mudaram a nossa forma de viver e molda-
ram o mundo ao longo dos tempos.
Neste mês de Fevereiro, a invenção do relógio 
mecânico é o ponto de partida para as diversas 
propostas que tentam sempre ir de encontro 
aos interesses dos diferentes públicos que nos 
procuram. 
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As casas da juventude mantêm a aposta na 
formação em informática através da promo-
ção de cursos e workshops gratuitos para 
todas as idades. Os cursos decorrem em horá-
rio pós-laboral e ao sábado e as inscrições 
estão abertas em todas as casas da juventu-
de.

WORKSHOP

INFORMÁTICA

O Serviço de Informação aos Jovens das 
casas da juventude divulgam este mês o “Eu-
rodesk”, uma iniciativa apoiada pela Comis-
são Europeia e que oferece oportunidades de 
financiamento, formações, estágios, cursos e 
prémios aos jovens e aos profissionais da 
área da juventude. Mais informações dispo-
níveis no facebook das casas da juventude.

INFORMAÇÃO

“EURODESK”

As casas da juventude do Município de Gon-
domar são espaços de educação não formal, 
de informação e de formação, mas também 
de ocupação de tempos livres, de lazer e de 
convívio, e que concentram num só local uma 
série de valências e serviços especialmente di-
rigidos aos jovens. Visita-nos!
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No dia 28, a Casa da Juventude de Rio Tinto 
dinamiza o workshop “Relógio de Parede 
Antigo”. Neste workshop os participantes 
serão convidados a construir um relógio de 
parede, a partir de diferentes materiais como 
p.e. um prato plástico, o qual será decorado 
num estilo antigo e onde posteriormente será 
aplicado o mecanismo do relógio. Inscrição 
prévia gratuita até ao máximo de 12 partici-
pantes

RELÓGIO 
DE PAREDE 
ANTIGO 

ANIMAÇÃO

O�cinas de Expressão Plástica 
e Ateliers Lúdico-pedagógicos

Com o objectivo de estimular a participação e 
a criatividade das crianças e dos jovens, a par-
ticipação nestas oficinas e ateliers, é sempre 
gratuita, seja individualmente ou em grupos 
organizados, estando apenas sujeita a inscri-
ção prévia. 

De 2 a 27 de Fevereiro 
Casas da Juventude do Município
Oficina “Criar relógios decorativos”

De 2 a 27 de Fevereiro 
Casa da Juventude de Gondomar 
Jogos de descoberta: o relógio mecânico

De 2 a 13 de Fevereiro 
Casa da Juventude de Rio Tinto
Oficina “Relógio em mosaico”

De 2 a 13 de Fevereiro 
Casa da Juventude de S. Pedro da Cova
Oficina “Relógios Surrealistas”

De 16 a 27 de Fevereiro 
Casa da Juventude de Gondomar
Oficina “À descoberta dos primeiros
relógios”

De 16 a 27 de Fevereiro 
Casa da Juventude de São Pedro da Cova
Oficina “Personalizar pulseiras de reló-
gios”

De 16 a 27 de Fevereiro  
Casa da Juventude de Rio Tinto
Netpaper: à descoberta de fusos horários

WORKSHOPS

Atentas à situação geral do país, as casas da 
juventude do Município dão continuidade 
aos workshops que disponibilizam ferramen-
tas para apoiar os jovens no combate ao de-
semprego e na sua integração no mercado de 
trabalho. Assim, no dia 18, a Casa Juventude 
de Rio Tinto promove o workshop “Ferra-
mentas para a procura de emprego”, dirigido 
a maiores de 16 anos, sob inscrição prévia gra-
tuita. Neste workshop os participantes terão a 
oportunidade de adquirirem conhecimentos 
para a produção de curriculum vitae e cartas 
de apresentação que se destacam das 
demais, assim como dicas para a preparação 
de entrevistas de emprego de sucesso.

“FERRAMENTAS 
PARA A 
PROCURA DE 
EMPREGO” 

EMPREGO

WORKSHOP


