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Novas modalidades

Aposta prioritária para a formação dos nossos Jovens, o Desporto tem merecido uma
atenção especial por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, disponibilizando aos Cidadãos
um variado conjunto de infraestruturas e equipamentos desportivos, dotando o Município
com as capacidades necessárias ao desenvolvimento de uma Política Municipal de Desporto
dinâmica e sustentável.

Atenta à necessidade de assumir um papel pró-ativo na promoção das práticas desportivas,
a CMI constituiu um Gabinete de Desporto, em pleno funcionamento desde março de 2010,
composto por 12 Técnicos Superiores de Desporto que, além das funções desempenhadas
no referido gabinete, exercem também funções de docência nas AEC's e na Escola Municipal
de Natação (Piscinas).

Mais recentemente e dando cumprimento ao objetivo de aumentar a oferta desportiva
disponibilizada aos Munícipes, a CMI está a promover um novo projeto no âmbito das Escolas
Municipais de Desporto com as modalidades de Ténis, Minigolfe e Salvamento Aquático.

Favorecendo a aquisição das competências necessárias à prática de uma atividade
desportiva, as Escolas Municipais de Desporto têm como principal objetivo promover a
prática regular de atividade física, com acompanhamento e formação dos Técnicos do
Gabinete de Desporto da CMI.

Este projeto Desportivo enquadra-se num conjunto de programas que a CMI está a
desenvolver na área do Desporto, caracterizados por um espírito saudável e inovador juntos
dos mais Jovens, destacando-se as Atividades de Enriquecimento Curricular, as Férias
Divertidas (na Páscoa, no verão e no Natal), o Programa Desporto para Todos, o Fórum
Náutico, bem como um variado conjunto de iniciativas promovidas durante todo o ano.

Breve caracterização das novas Escolas Municipais:

» Escolas Municipais de Minigolfe e Ténis: projeto didático nas modalidades desportivas
de minigolfe e ténis, acompanhadas por um técnico habilitado, aumentando os conhecimentos
ao nível da técnica e da estratégia de jogo, potenciando a utilização dos campos de Ténis
e de Minigolfe existentes no Município. Podem inscrever-se todos os Munícipes com idade
superior a 6 anos, funcionando a escola em grupos de alunos distribuídos consoante a idade
e o nível técnico, nos seguintes períodos:

Escola Municipal de Desporto

Período
Horários 

Locais

informação

Ténis
Março a julho
seg-sex | 17.45h às 19.30h
sáb | 09.30h às 12.30h
Campos de Ténis de Ílhavo,
Gafanha da Nazaré
e Gafanha da Encarnação

Minigolfe
Março a julho
sáb | 09.30h às 12.30h

Campo de Minigolfe de Ílhavo



» Escola Municipal de Salvamento Aquático: projeto didático na área da Segurança
Aquática, visando transmitir as noções básicas de prevenção no mar e em terra, bem como
promover a consciencialização da importância da proteção do meio ambiente. Inclui atividades
pedagógicas, recreativas, educativas e lúdicas. Esta Escola Municipal funcionará durante
todo o ano, na Piscina Municipal de Ílhavo, tendo como público-alvo os Munícipes com idade
superior a 9 anos, de terça a sexta-feira das 18.45h às 19.30h.

Obtenha mais informações sobre as Escolas Municipais de Desporto, nomeadamente
no que respeita aos preços e turmas disponíveis, nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da
Gafanha da Nazaré ou através do e-mail desporto@cm-ilhavo.pt.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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