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I - OlimpÍlhavo 2010/2011

A Câmara Municipal de Ílhavo organiza, em parceria com os Estabelecimentos de Ensino
do Município, o 2º momento competitivo no âmbito do Programa Municipal OlimpÍlhavo, nos
próximos dias 10 e 11 de Março, pretendendo com este evento divulgar as modalidades,
incentivar os Jovens Munícipes à prática regular de actividade física e dinamizar as instalações
desportivas, criando momentos de agradável e saudável convívio e partilha de experiências
no seio das Escolas do Município de Ílhavo.

No decorrer dos dois dias irão disputar-se jogos nas modalidades colectivas de Basquetebol,
Futebol de 7 e Voleibol e nas modalidades individuais de Ténis de Mesa e Xadrez.

Participam, neste momento competitivo 600 Alunos das diferentes Escolas Básicas do
2º e 3º Ciclos e Secundárias do Município de Ílhavo, sendo que muitos outros participaram
já na sua Escola, aquando da realização dos encontros inter-turmas nas diferentes modalidades,
que serviram para apurar as equipas que representam a sua Escola por escalão etário e
modalidade.

Os jogos irão decorrer em diferentes instalações desportivas no Município de Ílhavo:
Basquetebol (Pavilhão Cap. Adriano Nordeste e Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo),
Futebol de 7 (Complexo Desportivo do GD Gafanha), Voleibol (Pavilhão Gimnodesportivo
da Gafanha da Nazaré), Ténis de Mesa (Pavilhão da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto) e
Xadrez (Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação), entre as 09h00m e as
13h00m.

A CMI disponibiliza o transporte entre as diversas Escolas e o local de realização dos
jogos, ofertando igualmente um lanche volante a todos os participantes, assim como diplomas
e medalhas àqueles que se destaquem nas diversas modalidades.

A Escola vencedora verá reconhecida a excelência das suas práticas e às restantes
Escolas será também atribuído pela CMI um Kit de material desportivo que no futuro será
utilizado de forma regular pelos Alunos ao longo do ano lectivo.

Este programa enquadra-se num conjunto de programas na área do Desporto realizados
pela CMI, demonstrando o seu espírito inovador e empreendedor junto dos Jovens, destacando
as Escolas Municipais de Natação, as Escolas Municipais de Ténis e de Minigolfe (a iniciar
as actividades durante a Primavera deste ano), as Férias Divertidas na Páscoa, no Verão e
no Natal, o Programa Movimento para Todos (com início no próximo dia 27 de Março), o
Fórum Náutico do Município de Ílhavo e diversas actividades desportivas enquadradas na
Semana Jovem, nos Sábados no Jardim e no Programa Í lhavo Radical.

II - InterEscolas 2011

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as três EB 2,3 e as duas Escolas
Secundárias do Município, promove durante os dias 10 e 11 de Março, a IX edição do
Encontro InterEscolas.

Esta iniciativa é especialmente direccionada a todos os Alunos e Professores destas
cinco Escolas e tem como principal objectivo promover um maior contacto e troca de
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experiências entre todos os elementos da Comunidade Escolar.
No Dia Aberto os Alunos terão a oportunidade de visitar outras Escolas e participar num

conjunto diversificado de actividades interessantes e muito enriquecedoras.
Durante o dia 11, teremos a IV edição da Assembleia Municipal Jovem, com a presença

do Presidente da Câmara, da Vereadora da Juventude e do Presidente da Assembleia
Municipal (em exercício). Nesta iniciativa pretende-se incentivar e promover uma maior
interligação com a Câmara Municipal incentivando os Jovens a uma participação mais activa
no nosso Município e, consequentemente, na nossa sociedade.

É importante que a educação dos Jovens se estruture de modo a proporcionar o
desenvolvimento de competências para o futuro que lhes permitam ter um espírito crítico,
criativo e sobretudo participativo no meio social em que se integram. Contará com o debate
de temáticas relacionadas com a cidadania, o associativismo, a solidariedade, a poupança
e gestão de recursos, entre outros.

Ainda no dia 11, decorrerá a inauguração da Exposição de Trabalhos efectuados no
âmbito deste encontro, no foyer do Centro Cultural de Ílhavo, seguida do IV Sarau InterEscolas.

Estas iniciativas são duas excelentes oportunidades para conhecer o que de melhor se
faz nas nossas Escolas em áreas tão distintas como a música, dança, teatro, pintura,
fotografia ou escultura.

PROGRAMA
Dia 10 de Março (Quinta-feira)
Dia Aberto
- Teatro, Escultura, Canoagem, Vela, Ciência Viva, entre outras.
Locais: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto e Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Dia 11 de Março (Sexta-feira)
Das 9h30 às 16h00
IV Assembleia Municipal Jovem
Local: Câmara Municipal de Ílhavo (Salão Nobre)

21h00
Inauguração da II Exposição InterEscolas
Exposição de Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Instalação e Artes Urbanas

(Artesanato, Graffiti, Design, entre outros), cujo tema aglutinador é “A Cultura do Mar e das
Actividades Naúticas”

Local: Foyer Centro Cultural de Ílhavo

21h30
IV Sarau InterEscolas
Local: Centro Cultural de Ílhavo

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

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