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Muitas atividades e milhares de pessoas: O Marolas foi um 
sucesso 

 
Decorreu, no passado mês de julho, o Marolas - Ílhavo, um vasto conjunto de 

iniciativas organizadas pelo Município de Ílhavo. Durante 17 dias, de 14 a 30 de julho, 
foram levadas a cabo cerca de 80 atividades que contaram com a presença e a 
colaboração de mais de dez mil pessoas. 

 
Nas praias da Costa Nova e da Barra decorreram, ao todo, 18 workshops em 

variadas áreas: cosmética natural, bijutaria, danças latinas, danças do mundo, defesa 
pessoal, fotografia, ioga, kizomba, aguarela, reiki, salvamento e reanimação, 
scrapbooking, sumos detox, shiatsu, maquilhagem, entre outras. Além disso, foram 
várias as atividades desportivas que puseram os jovens a mexer: Marolas à vela, 
Aventuras no Minigolfe, canoagem, stand up paddle, capoeira, mergulho, wakeboard, 
experiência de crossfit, “Vem apanhar ondas”, em que se praticou surf e bodyboard, 
bootcamp, tiro ao arco, zarabatana e paintball a alvos fixos, desafios de orientação, 
voleibol de praia, travessia da ria a nado, Marolas by bike e ainda uma dezena de 
aulas ginástica na praia com Pé N’Areia. Durante dois fins-de-semana do Marolas 
decorreram as visitas encenadas ao Farol da Barra, novidade em que os visitantes 
ficaram “A ver Navios”. A este conjunto de atividades, juntaram-se os habituais 
concertos, alguns momentos de stand up comedy, cãominhadas noturnas com ações 
de sensibilização, festas nos bares de praia no final da tarde, mostras de artesanato 
com as "Ondas Criativas" e ainda as sessões de cinema ao luar.  

 
Contas feitas, o balanço é mais que positivo: o Marolas tem o grande objetivo de 

comemorar o que a juventude tem de melhor e isso foi cumprido. Celebraram-se as 
férias, o verão, o calor, o tempo livre, o convívio, a amizade, a aprendizagem, a 
novidade e as experiências. 

 
Nas praias da Barra e da Costa Nova elaborou-se e concretizou-se um programa 

para um público alvo preferencial dos 12 aos 30, contudo o Marolas levou famílias 
inteiras às praias. 

 
O Marolas envolveu 19 associações e entidades cooperantes, cuja colaboração 

foi essencial para oferecer aos jovens um programa mais rico e diversificado. O 
Marolas regressa para o ano! 


