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1. Aula Livre - Escola Municipal de Ténis 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito do Projeto Escola Municipal de Ténis, vai promover uma 
Aula Livre, no próximo sábado, dia 3 de maio, nos Campos de Ténis de Ílhavo (junto à Piscina Municipal 
de Ílhavo). 

A Aula Livre destinada às crianças vai decorrer das 10h00 às 11h00 e a dos adultos das 11h00 às 
12h00.  

Este projeto consiste na oferta de serviços desportivos na modalidade de Ténis e contempla aulas de  
ténis e organização de torneios sociais, justificando-se não só pela necessidade de dinamizar os Campos 
de Ténis distribuídos pelo Município de Ílhavo, mas também pelo facto de esta ser uma das modalidades 
com mais procura pelas crianças e jovens e no panorama nacional estar no ranking das dez modalidades 
mais praticadas.  

Pretende-se, com a dinamização deste projeto, proporcionar a todas as pessoas, a partir dos seis 
anos de idade, o contacto com o Ténis e o desenvolvimento de hábitos sócio-desportivos, de motricidade 
geral e das capacidades motoras.  

A partir do dia 7 de maio, a Escola Municipal de Ténis funcionará nos Campos de Ténis de Ílhavo, 
com seguinte horário: 

 
Quartas-feiras  
Crianças: 18h00~19h00m  
Adultos: 19h00~20h00m  
 
Sábados  
Crianças: 10h00~11h00m  
Adultos: 11h00~12h00m  

 
Inscrições/Informações: Piscina Municipal de Ílhavo (telefone n.º 234 329 607) 

 
 

2. Caminhada do Dia da Mãe 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai assinalar o Dia da Mãe com a realização de uma Caminhada, no 

próximo dia 4 de maio (domingo), no âmbito do Programa Municipal Desporto para Todos. 
A concentração terá lugar em diversos locais à escolha: 09h45 na Piscina Municipal de Ílhavo, 10h00 

no Jardim 31 de Agosto (Gafanha da Nazaré) e 10h00 no Largo da Bruxa (Gafanha da Encarnação), de 
onde seguem para a Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré. Aqui decorrerá, pelas 10h45, uma aula de 
Zumba e todos os participantes terão oportunidade de fazer uma avaliação dos parâmetros vitais (tensão 
arterial, glicemia ou colesterol). 

Esta Caminhada tem um percurso de aproximadamente 5 Km, com grau de dificuldade “fácil” e 
duração de aproximadamente uma hora. 

Esta ação destina-se a todas as idades e visa a dinamização desportiva, recreativa e social, 
sobretudo o convívio salutar entre pais e filhos. É uma referência para quem quer praticar regularmente 



atividade física de forma agradável, podendo ao mesmo tempo apreciar as excelentes condições e 
paisagens naturais do Município de Ílhavo. 


