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A Câmara Municipal de Ílhavo, atenta à Saúde e Bem-estar da População e, numa
perspectiva de proporcionar oportunidades regulares e agradáveis de prática de Actividade
Física, decidiu desenvolver o PROGRAMA MUNICIPAL DESPORTO PARA TODOS, em
parceria com 9 Entidades do Município (A.C.D. Os Ílhavos, Farmácia Santos, Ginásio Fitness
Clube, Ginásio GimClube, Grupo de Jovens Pestinhas, Ritmos Academia Gimnodesportiva
e Rotary Clube de Ílhavo).

Do Programa constam, de forma gratuita, actividades como caminhadas, aulas de grupo,
passeios pelos trilhos do Município, percursos de bicicleta, entre outras, dinamizadas todas
as quartas-feiras (a partir das 19h) e aos Domingos de manhã (a partir das 10h), numa
primeira fase até ao final do mês de Julho.

De forma a assinalar o início do Programa e para divulgar as actividades a realizar até
ao próximo mês de Julho, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar uma Caminhada, com
a presença de alguns Convidados de Honra, referências do Atletismo: Sara Pinho, Aurora
Cunha e Dionísio Castro.

Considerando este momento de elevada importância, vimos por este meio apresentar
o convite a V.ª Ex.ª para participar nesta Caminhada que decorrerá no dia 27 de Março de
2011, com início às 10h00, num dos seguintes locais à sua escolha: Piscina Municipal de
Ílhavo, no Jardim 31 de Agosto (junto ao Centro Cultural da Gafanha da Nazaré) e no Largo
da Bruxa na Gafanha da Encarnação. Após a concentração dos participantes nos locais
indicados, cada grupo inicia a Caminhada em direcção à Colónia Agrícola onde será realizada
uma Mega Aula de Actividade Física na qual poderão fazer o Circuito de Manutenção Teresa
Machado.

Teremos muito gosto em contar com a sua presença, tendo algumas surpresas preparadas,
nomeadamente a oferta de um boné, a realização de um sorteio de pedómetros entre os
participantes, bem como um bom momento de convívio com os nossos convidados de
honra.

Agradecendo desde já a presença de V.ª Ex.ª, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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