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1. Fórum Municipal da Maior Idade de Ílhavo vê alargada a sua rede de parceiros 
 

Associando-se à Comemoração do 2.º aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade, teve lugar 
ontem, dia 7 de janeiro, a assinatura de uma adenda ao protocolo de criação e dinamização daquele 
equipamento, que passa a contar com a parceria do Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo e o 
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José). 

Esta adenda contempla assim um alargamento da rede de parceiros que se encontrou na génese 
da gestão deste equipamento nomeadamente, a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, a Obra da 
Providência, o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, a Fundação Prior Sardo, a Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo, a Associação dos Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, a 
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo e a Associação Aquém Renasce. 

A criação e dinamização do Fórum Municipal da Maior Idade assentou e assenta em princípios de 
responsabilidade comum das Instituições que constam do protocolo, sendo que se mantém em 
permanente observância a possibilidade de se juntarem outras no futuro, que se empenham diária e 
ativamente no incentivo à prática de estilos e hábitos de vida saudáveis, de forma a combater o 
sedentarismo, no estímulo ao convívio social como forma de combater o isolamento e a valorização das 
capacidades da população sénior, e na promoção da sua participação activa na vida da comunidade num 
espírito de parceria, concertação e igualdade. 

 
 
2. Cerimónia de Entrega de Material Ortopédico – Campanha “Tampinha Amiga” 
 
Vai decorrer amanhã, dia 9 de janeiro, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a Cerimónia 

de entrega de Material Ortopédico ao Lar de S. José, ao CASCI, e ao Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da 
Nazaré pela jovem Joana Pontes. 

Este projeto foi criado e desenvolvido pela munícipe Joana Pontes que, por iniciativa própria e na 
qualidade de sócia da Associação Tampa Amiga, pensou num projeto que viesse a beneficiar 
diretamente as Instituições de Solidariedade Social do Município de Ílhavo. 

Esta notável e meritória iniciativa, à qual a Câmara Municipal de Ílhavo se associou logo no seu 
início, em 2006, de forma a assegurar a recolha e o transporte de tampinhas, deu os seus frutos quando, 
em janeiro de 2008, Joana Pontes, após a recolha de cinco toneladas de tampas para reciclar, conseguiu 
assegurar a entrega de duas cadeiras de rodas. 

O último carregamento de tampas, cerca 5.380 kg, decorreu no passado dia 6 de novembro por um 
camião da Câmara Municipal de Ílhavo, que atendendo à elevada quantidade de material, se deslocou a 
casa de Joana Pontes duas vezes. 

Até ao momento foram entregues mais de 42 toneladas de tampinhas, tendo a primeira entrega 
decorrido há seis anos. Desde então, beneficiaram desta campanha o CASCI, a Fundação Prior Sardo, a 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, o Lar de S. José, o Lar de N.ª S.ª da Nazaré, o Lar da Gafanha do 
Carmo e duas Escolas (uma da Gafanha da Nazaré e outra da Gafanha do Carmo). 

De referir ainda que Joana Pontes foi recentemente homenageada pela Nobre Casa de Cidadania 
por ter criado esta rede informal de recolha de tampas, posteriormente convertidas em material e 
equipamentos para os utentes de IPSS’s do Município de Ílhavo, depois de ter sido agraciada com a 
Medalha do Concelho em Vermeil, no âmbito do Feriado Municipal 2014. 
 
 

 


