
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 35, de 1 de abril de 2014 

 
 
 

1. OlimpÍlhavo 2014 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Município, vai levar 

a efeito, durante a manhã do próximo dia 2 de Abril, o OlimpÍlhavo, este ano dedicado às atividades de 
terra.  

Pretende-se com este evento divulgar as modalidades coletivas (basquetebol, futebol e voleibol) e 
modalidades individuais (ténis de mesa e xadrez), incutir nos jovens munícipes hábitos de prática regular 
da atividade física, criando momentos de agradável e saudável convívio e partilha de experiências no 
seio das escolas do município de Ílhavo. 

Participam neste momento lúdico-competitivo cerca de 450 alunos das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º 
Ciclos e Secundárias do Município de Ílhavo, sendo que muitos outros participaram já na sua Escola, 
aquando da realização dos encontros interturmas 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 Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré), Futebol de 7 (Complexo Desportivo do Gafanha), 
Voleibol (Pavilhão da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré), Ténis de Mesa (Pavilhão da Escola 
Básica José Ferreira Pinto Basto) e Xadrez (Escola Básica da Gafanha da Encarnação), entre as 10h00 e 
as 13h00. 

A Câmara Municipal de Ílhavo disponibilizará o transporte entre as diversas Escolas e os locais de 
realização dos jogos, oferecendo igualmente um lanche volante a todos os participantes, bem como 
diplomas e medalhas aos que se destaquem nas diversas modalidades. Será também distribuído pelas 
Escolas um Kit de material desportivo e atribuído um prémio monetário pela participação.  

Para os dias 30 de abril e 4 de junho está prevista a realização das modalidades aquáticas e náuticas 
do OlimpÍlhavo. 

  
 

2. 14.º Aniversário do Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 
 
Assinalando o seu 14.º Aniversário, o Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo convida todos os 

jovens do Município a comemorar este acontecimento amanhã, dia 2 de abril, a partir das 15h00, 
partilhando uma tarde repleta de animação, com o seguinte programa: 

 
Fórum Desportivo - Vamos dar descanso aos computadores 
Todo o dia  
Ginásio no Fórum (máquinas de ginásio - bicicleta, step, pesos, bola Pilates...)  
15h00  
Torneio de Ping Pong e Matraquilhos  
16h00  
Aula de ginástica - exercícios funcionais, Prof. Ângela do ginásio XPTO na Gafanha do Carmo 
17h00  
Pinhata e Lanche partilhado  
18h00  
Entrega dos Certificados Programa Vocação – 1.º Turno 



 
Vem cantar os parabéns ao Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo.  
 
 
 
3. Município de Ílhavo adere à Campanha Mundial “Acendam a Luz Azul” 
 
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 2 de abril como Dia Mundial da 

Consciencialização do Autismo para ser considerado todos os anos a começar em 2008. 
O autismo é uma perturbação neurobiológica complexa que afeta a comunicação, o comportamento e 

as relações sociais, de 1 criança em cerca de 110 nos Estados Unidos – 1 rapaz em 70.  
A prevalência global estimada das Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) nas crianças em 

idade escolar é 0,92 por cada mil crianças em Portugal Continental e de 1,56 por cada mil alunos nos 
Açores, com predomínio no sexo masculino. 

É uma fonte de preocupação crescente no domínio da saúde pública a nível mundial pois afeta cerca 
de 67 milhões de pessoas no mundo. 

A Federação Portuguesa de Autismo, parceira de Autism-Europe e Autism Speaks, a maior 
organização americana de autismo, lançaram novamente o desafio aos Municípios para participação na 
Campanha mundial Acendam a Luz Azul (Light it up blue). 

Sensível a esta problemática, o Município de Ílhavo pretende estar na primeira linha para assinalar 
esta data e, porquanto, no dia 2 de abril uma luz azul acender-se-á na cúpula dos Paços do Município 
para chamar a atenção sobre o autismo. 

 
 


