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1. Câmara Municipal de Ílhavo apoia Associações com a cedência de 
instalações  

 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder amanhã, dia 26 de março, à assinatura de 3 Protocolos 

de Cedência de Uso/Contratos de Comodato com Associações do Município de Ílhavo, cedendo às 

mesmas o direito de uso de edifícios municipais durante 5 anos, com renovações bianuais. 

Assim, a assinatura dos Protocolos com a Associação Nacional de Professores – Secção de Ílhavo 

e com a A.R.C. Chio Pó-Pó irá decorrer, pelas 17h30, na antiga Delegação Escolar/Unidade de Surdos 

(junto à EB1 de Ílhavo), seguindo-se, pelas 19h00, a assinatura do Protocolo com a Associação 

Cardadores de Vale de Ílhavo, no antigo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo. 

Com a celebração destes Protocolos, a Câmara Municipal de Ílhavo apoia as referidas 

Associações, que passam a dispor de Sede própria, com as condições necessárias para desenvolver as 

suas atividades e acomodar os seus bens materiais, visando igualmente assegurar a boa utilização 

destes imóveis que ficará a cargo das mesmas. 

 

 

2. Aula Boot Camp | 29 de março 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover no próximo domingo, dia 29 de março, entre as 10 e 

as 12 horas, no Jardim Oudinot (junto ao Navio-Museu Santo André), uma Aula de Boot Camp. 

O Boot Camp é um tipo de treino físico individual ou em grupo realizado e desenvolvido por ex-

militares ou militares instrutores nas Forças Armadas. Estes programas são preparados e adaptados às 

populações civis para construir e desenvolver as várias capacidades físicas do ser humano, tais como a 

força, velocidade, condição cardio-respiratória, coordenação motora, flexibilidade, resistência entre 

outras. 

Realizado ao ar livre, o Boot Camp apresenta-se uma alternativa ao ginásios, podendo ser 

coadjuvado por outros exercícios de fitness dentro dos mesmos parâmetros de exigência com a 

particularidade de ser de incentivada motivação por parte dos instrutores aos seus participantes 

obrigando-os a superar os seus limites e assim criar uma boa forma física.  

 

Este será mais um ponto alto do Programa Municipal Desporto para Todos, é gratuito e não 

necessita de inscrição prévia. 

 

Apareça! 

 

 

3. Idolíadas – A Arte na Terceira Idade | 25 de abril | CCGN 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito da ação do novo Pelouro da Maior Idade, vai organizar 

em parceria com a Escola Profissional de Aveiro, a primeira edição do Projeto “Idolíadas – A Arte na 

Terceira Idade”. 

A Maior Idade é uma das áreas de intervenção da Câmara Municipal de Ílhavo, que tem como 

destinatários principais a população sénior do Município, sendo um dos seus objetivos mais importantes 

manter os seniores mais ativos e mobilizados para a sua vida comunitária, pelo que esta parceria 

reveste-se de particular relevância. 



Assim, desde o passado mês de outubro, duas alunas finalistas do Curso Técnico de Animador 

Sociocultural da Escola Profissional de Aveiro e estagiárias na Câmara Municipal de Ílhavo, Lara Ferreira 

e Mónica Santos, desenvolvem a sua Prova de Aptidão Profissional intitulada “Idolíadas – A Arte na 3.ª 

Idade” com os clientes séniores semiautónomos em resposta social de Centro de Dia e Estrutura 

Residencial, de quatro Instituições de Solidariedade Social: Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, 

Centro Social e Paroquial N.ª S.ª da Nazaré, Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) e Lar 

de S. José. 

O objetivo final do projeto consiste na apresentação de um espetáculo com diversas provas 

artísticas em áreas como o teatro, dança, canto, pintura e costura, com um tema escolhido por cada 

instituição. Haverá, no entanto, uma prova comum a todas as instituições, a prova de cultura geral, que 

contará com 8 perguntas de escolha múltipla, relacionadas com os temas: História e Geografia de 

Portugal, adivinhas e provérbios portugueses. 

Semanalmente, à terça-feira, técnicos afetos ao Pelouro da Maior Idade e as alunas deslocam-se 

às instituições, promovendo o acompanhamento, dinamização e preparação das provas, sendo de 

realçar a colaboração ativa dos animadores dos diversos Centros/Estruturas Residenciais desde o 

primeiro momento. 

“Idolíadas – A Arte na 3ª Idade” revela-se um projeto de extrema importância para todos os 

participantes, na medida em que promove o envelhecimento ativo através da arte, bem como as relações 

interinstitucionais e intergeracionais, contando ainda com o apoio da Associação Recreativo Cultural 

Escolíadas e da Decathlon. 

O projeto está também a ser divulgado em redes sociais: página no Facebook (Idolíadas – a arte 

na 3ª idade), Blog (http://projetoidoliadas.blogspot.pt) e Site oficial do projeto. 

O espetáculo está já agendado para o próximo dia 25 de abril, pelas 16h00, no Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré, com entrada livre. 

A Câmara Municipal de Ílhavo e a Escola Profissional de Aveiro convidam todos a assistir ao 

espetáculo. 

 

Nota: os bilhetes para o espetáculo estarão disponíveis no Centro Cultural em data a anunciar brevemente. 

 

http://projetoidoliadas.blogspot.pt/

