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1. Sessão de Imersão em Coaching e Mentoring 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, através da sua Incubadora de Empresas e em parceria com a 

Universidade de Aveiro, vai realizar uma Sessão de Imersão em Coaching e Mentoring no próximo dia 14 
de maio, entre as 14h30 e as 16h00, no CIEMar-Ílhavo. 

O grande objetivo desta ação é sensibilizar os empreendedores para as potencialidades do Coaching 
e Mentoring, para a sua aplicação em qualquer contexto e para a sua utilização como ferramenta de 
desenvolvimento de competências dos empreendedores e das ideias de negócio. 

Nesta sessão serão apresentados e dados a conhecer estes conceitos, o seu processo, as 
estratégias para estabelecer empatia com qualquer tipo de pessoa e em qualquer tipo de contexto ou 
situação, o modo de utilização dos sistemas de representação no relacionamento interpessoal, a correta 
definição de objetivos, entre outros. 

Será utilizada uma metodologia expositiva e ativa através da utilização de vídeos, de brainstorming, 
de dinâmicas de grupo e de demonstrações práticas. 

As vagas são limitadas a 20 pessoas e as inscrições obrigatórias e gratuitas, através do e-mail 
safe@cm-ilhavo.pt ou do telefone 234 092 496. 

 
 
2. Feira da Saúde 2014 
     Venha ver como anda a sua saúde! 
 

      Tendo em conta o sucesso das edições anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo realiza no próximo 
sábado, dia 17 de maio, pelo oitavo ano consecutivo, mais uma edição da “Feira da Saúde”, no Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré. 

Pretende-se incentivar a população à adoção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, permitindo 
o contacto direto com diferentes entidades profissionais do ramo da saúde, em diversas especialidades, 
numa relação informal e descontraída. 

Várias entidades profissionais do ramo da saúde aderiram prontamente ao convite da Câmara 
Municipal de Ílhavo e ao longo do dia irão prestar conselhos e efetuar exames gratuitos em diversas 
especialidades, designadamente Visão e Audição, Osteoporose, Colesterol, Glicémia, Tensão Arterial, 
entre muitas outras. 

Em paralelo decorrerá um conjunto de Palestras, no qual serão abordados temas importantes 
relacionadas com a nossa saúde. O dia será também animado com demonstrações de atividade física, 
das quais se destaca o Movimento Maior da Câmara Municipal de Ílhavo com bóccia, exercícios de 
manutenção e relaxamento, aconselhamentos e massagens. 

Na edição deste ano teremos ainda um espaço de Show Cooking no qual serão preparados diversos 
pratos de comida saudável e dois Workhops dedicados aos primeiros socorros e aos segredos para ter 
dentes saudáveis e um sorriso bonito. 

Não perca esta oportunidade e venha ver como anda a sua Saúde! 
 
Junto em anexo programa da Feira da Saúde 2014. 

 



 
3. Festival de Teatro 2014 
 

A decorrer até ao dia 24 de maio, o Festival de Teatro apresenta amanhã, dia 13 de maio, a peça 
“Por um Dia Claro”, de Ana Lázaro.  

Este espetáculo é dirigido aos alunos do Ensino Secundário dos Agrupamentos de Escola do 
Município de Ílhavo, com uma sessão às 09h30 a decorrer no Centro Cultural de Ílhavo, contando com o 
envolvimento de cerca de 220 participantes, entre alunos e professores. Esta é uma iniciativa 
fundamental para a formação de jovens públicos, assumindo uma transversalidade entre a Educação e a 
Cultura, promovendo o gosto pela Arte de Representar e mantendo viva a magia do Teatro. 

 
 
Festival de Teatro do Município de Ílhavo 2014 
 
13 de Maio, terça-feira 
09h30 
Por um dia Claro 
de Ana Lázaro 
Sessão dirigida aos Alunos do Ensino Secundário do Município de Ílhavo. 
Centro Cultural de Ílhavo 
 
16 de Maio, sexta-feira 
22h00 
Reai Lear de Shakespeare * 
Teatro Oficina 
Centro Cultural de Ílhavo 
 
17 de Maio, sábado 
21h30 
Sermão de Santo António 
Vós sois o sal da terra! 
Projecto D, com Leonor Barata e Adriana Campos 
Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo 
 
21h30 
Aqui há phantasmas! 
Grupo de Teatro Ribalta 
Teatro da Vista Alegre  
 
18 de Maio, domingo 
11h00 
Amarelo 
de Catarina Requeijo 
Centro Cultural de Ílhavo 
 
24 de Maio, sábado 
21h30 
O roubo dos Bacalhaus 
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua 
Salão de Festas da Casa de N.ª S.ª da Luz (Légua) 
 
 
* Bilhetes disponíveis nos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 


