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1. Idolíadas 2016 – A Arte dos Mais Velhos no Município de Ílhavo 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, no próximo dia 16 de abril, pelas 16h00, no Centro 

Cultural da Gafanha da Nazaré, a edição 2016 das Idolíadas – A Arte dos Mais Velhos. 
 Este espetáculo será composto por provas de teatro, música, dança, arte plástica e cultura geral, 

cujos artistas provêm das quatro Instituições do Município de Ílhavo com Respostas Sociais de Estrutura 
Residencial Para Idosos e Centro de Dia: Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré, Centro 
Comunitário da Gafanha do Carmo, Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) e Património 
dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José). 

“Idolíadas – A Arte dos Mais Velhos” 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. 

À semelhança de 2015, este projeto conta com a importante participação de um estagiário, desta 
vez aluno do Curso de Gerontologia Social da Universidade de Coimbra, que tem dinamizado, ao longo 
destes três últimos meses, atividades baseadas em técnicas diversas tais como estimulação (cognitiva, 
multissensorial e ocupacional) e de reminiscência e terapia pelas artes (arteterapia, musicoterapia, 
dançaterapia e dramaterapia). Esta iniciativa conta igualmente com a colaboração da Escola Profissional 
de Aveiro que irá prestar apoio ao espetáculo, através da presença de alunos do Curso de Organização 
de Eventos. 

O espetáculo tem um custo de 2 euros, sendo que a receita reverterá a favor das quatro 
instituições participantes.  

 
Nota: Bilhetes à venda nos Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré. 

 
  

2. Dia Internacional da Saúde dedicado à Diabetes 
 

No âmbito do Dia Internacional da Saúde que se assinala amanhã, dia 7 de abril, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, em parceria com UCC – Laços de Mar e Ria, vai realizar, entre as 14h00 e as 16h00, 
na Piscina Municipal de Ílhavo, uma ação de sensibilização centrada na Diabetes. 

Assim, durante a tarde de amanhã, serão efetuados rastreios gratuitos, para além dos 
esclarecimentos sobre esta doença e as suas consequências. 

A epidemia da diabetes está a aumentar rapidamente em muitos países, mas uma grande 
percentagem dos casos de diabetes podem ser prevenidos. A diabetes tem tratamento e pode ser 
controlada; a gestão da doença previne complicações. Estas são algumas das mensagens centrais da 
campanha, dinamizada a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde, que pretende informar e 
sensibilizar a população. 

 
 

3. Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo celebra 8.º 
aniversário 

 
O Atendimento Social Integrado (ASI) do Município de Ílhavo assinala na próxima sexta-feira, dia 8 

de abril, o oitavo aniversário, tendo registado desde a sua implementação e até ao passado dia 31 de 
março, um total de 11.687 atendimentos. 

 O ASI resulta de uma metodologia inovadora que assenta na figura de um/a único/a técnico/a 
gestor/a para o mesmo indivíduo/família, e que desta forma permite um acompanhamento personalizado 



dos que procuram este serviço ou para obter um determinado apoio social e para delinear um projeto de 
vida que permita a autonomização quanto à situação de carência socioeconómica em que se encontram. 

O ASI integra diversos parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal de Ílhavo e o Centro Distrital 
de Aveiro do ISS, I.P., as diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do Município 
de Ílhavo, as Juntas de Freguesia, assim como outras entidades públicas e os Grupos Sócio Caritativos. 

As entidades que intervêm nos atendimentos e acompanhamentos dos indivíduos/agregados 
familiares são a Câmara Municipal de Ílhavo, o Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP., o CASCI, o Centro 
Social Paroquial N.ª S.ª da Nazaré, a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e a CERCIAV. 

Centrado no indivíduo, na família e na comunidade, o ASI visa sobretudo a otimização dos 
resultados da intervenção social e a rentabilização dos recursos disponíveis, evitando sobreposições na 
intervenção. Numa perspetiva de congregação de esforços, o ASI tem ainda a função de orientação e 
encaminhamento da família/indivíduo no que se reporta ao acesso às diversas medidas e políticas 
sociais (apoio alimentar, a medida de Rendimento Social de Inserção, apoio em renda e no empréstimo 
de casa, apoio na fatura da água, cedência de produtos de apoio, Complemento Solidário para Idosos, 
etc). Desta forma, permite-se um acompanhamento de proximidade dos indivíduos e famílias, nas suas 
múltiplas problemáticas. 

  
Qualquer interessado(a) poder-se-á dirigir à Sede do ASI, sita no rés-do-chão do Edifício Municipal 

ou contactar através do n.º de telefone 234 329 640 e agendar um atendimento. 
 


