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Bonecas e oficinas na Casa da Juventude de Esposende 

Até ao próximo dia 23 de março, a Casa da Juventude de Esposende tem patente uma exposição de bonecas em 
pasta papel, denominada “Pimpolhas”. Da autoria da designer Fabíola Capelão, esta mostra pode ser visitada de 
segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 20h30, e ao sábado das 9h às 18h. 

Os jovens dos 12 aos 30 anos terão a oportunidade de aprender a técnica de fazer bonecas em pasta de papel, numa 
oficina que decorre hoje e no dia 16, na Casa da Juventude. Esta oficina pretende dinamizar e desenvolver 
competências sociais e pessoais, quer despertando o interesse por questões ambientais, quer estimulando cada 
jovem a experimentar outras formas de se expressar e de aplicar a sua criatividade. 

No âmbito das “Oficinas na Casa…”, a Casa da Juventude, em parceria com o GATERC (Grupo Amador de Teatro de 
Esposende – Rio Cávado), está a promover um Curso de Sensibilização ao Teatro. Dirigido a maiores de 17 anos, o 
curso iniciou-se no passado dia 3 e decorrerá até ao final do mês, ao sábado, das 15h às 18h, na Casa da Juventude, 
sob a orientação de Jorge Alonso, diretor artístico do GATERC, encenador, ator, formador certificado e clown. 

São objetivos desta ação proporcionar o desenvolvimento pessoal, a expressão teatral, a autoestima, determinação, 
empatia, auto controlo e a comunicação, bem como a descoberta das técnicas e práticas de 
representação/interpretação teatral, o reconhecimento de valores individuais e de cidadania e o desenvolvimento das 
relações interpessoais e intergeracionais. 

Ainda integrado nas “Oficinas na Casa…”, no próximo dia 23, às 14h30, decorrerá a Oficina da Banda Desenhada – 
Extremo Oriente, revelando as raízes surpreendentes deste registo e explicando como esta ajudou a sarar as feridas 
de conflitos e tem vindo a aproximar velhos inimigos. A participação é gratuita e limitada a 20 participantes, estando as 
inscrições abertas até ao dia 21 de Março. 

No decurso deste mês, a Casa da Juventude dá continuidade às atividades “Games Day” e “Free DJ”. Diariamente, os 
jovens poderão usufruir das novas tecnologias e entretimento, através de PlayStation3, jogos em rede, ténis de mesa, 
jogos de mesa, como xadrez e damas. Por outro lado, são desafiados a promoverem a dinamização do espaço do 
Bibliocafé, através da animação como DJ, numa atividade que visa potenciar o surgimento de novos talentos na área 
da música. 

À quarta-feira, continua a decorrer o Torneio Pro Evolution Soccer (PES), desafiando os jovens a evidenciar os seus 
dotes no campo do futebol virtual. As sessões do Torneio de PES terão lugar nos dias 7, 14, 21 e 28, a partir das 
14h30. Mensalmente é apurado um vencedor, que irá participar na grande finalíssima, a ter lugar em Junho. A 
participação neste torneio é gratuita. 

Dia da juventude 

Com o intuito de assinalar o Dia Nacional da Juventude, a autarquia de Esposende promove um programa de 
atividades para os jovens dos 12 aos 30 anos, que se estende ao longo de três dias. 

No dia 28, Dia Nacional da Juventude, na Casa da Juventude, haverá torneios de PlayStation3, jogos em rede, ténis 
de mesa, jogos de damas e xadrez e os jovens serão desafiados a dinamizarem o espaço do Bibliocafé, através da 
animação como DJ. 

No dia 31, a partir das 22h, realiza-se a Festa da Juventude, num bar, em Fão, cujos convites serão disponibilizados 
até ao dia 30 de Março, na Casa da Juventude. No dia 1 de Abril, entre as 15h e as 18h, na zona ribeirinha, em frente 
às Piscinas Foz do Cávado, decorrerá o JUVE FUN-PARK, com vários equipamentos de diversão. 

Para mais informações ou fazer a inscrição em qualquer uma das atividades, os interessados deverão contactar a 
Casa da Juventude, através do correio electrónico casa.juventude@cm-esposende.pt ou do telefone 253 960 162. 
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