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1. Fórum Municipal da Maior Idade celebra 5 anos de atividade 

“Zona Interdita – Só para Maiores de Idade!” é o mote para celebrar o 5.º aniversário do 

Fórum Municipal da Maior Idade que se assinala a 7 de janeiro. 

A Câmara Municipal de Ílhavo preparou um programa comemorativo que tem início esta 

sexta-feira, dia 5 de janeiro, e se prolonga até ao dia 8. Serão quatro dias intensos e exclusivos 

de comemoração junto de quem não tem medo do avançar da idade. 

Esta sexta-feira está reservada a potenciais artistas seniores que queiram aventurar-se 

na área do teatro. O repto está feito a todos os maiores com 60 ou mais anos que queiram 

fazer parte do "TeatralIDADES - Teatro na Maior Idade”, bastando marcar presença na 

apresentação da quarta edição deste projeto que está agendada para as 9h30. 

Seguir-se-ão muitas atividades, desde a celebração de novas parcerias, workshops, uma 

“Colher de Café com…” a “Fados com Petiscos”, entre tantas outras, todas no Fórum Municipal 

da Maior Idade (antigo jardim-de infância da Cale da Vila, Gafanha da Nazaré). 

O programa do 5.º aniversário do Fórum promete e vai ser preciso um fôlego “Maior” 

para aguentar a pedalada de quatro dias! 

 

Programa: 

5 janeiro (sexta-feira) 

09h30 Início da 4.ª edição do Projeto TeatralIDADES 

10h00 Celebração de Novas Parcerias: 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural e 4Sénior 

10h30 Formação “Cor(e)ação na intervenção com seniores”, 

por Ruben Amorim (Diretor da 4Sénior) 

14h30 Uma Colher de café com… António Vaz (“Sou Cego, Mas Vejo!”) 

16h00 Técnicas Inovadoras de Plantação com Ria Garden 

20h00 Orfeão de Vagos 

 

6 janeiro (sábado) 

20h00 “São Fados com Petiscos!” com a Associação Chio Pó-Pó 

 

7 janeiro (domingo) 

14h30 Contos Provocatórios só para Avós e Netos 

15h00 Biodanza - A dança da Vida por Raquel Bontempo 

15h45 Parabéns ao Fórum Municipal da Maior Idade 

 

8 janeiro (segunda-feira) 

13h45 Chamas Dançantes em Salão - Danças de Salão 

15h00 “Uma Neca de Cortar a Respiração” - Workshop de Manufatura 

15h30 Leveza de Movimentos - Exercícios de Manutenção 

 

 

 



2. Programa de Atividade Física Movimento Maior: turma de Minigolfe vai 
abrir em Ílhavo 

A Câmara Municipal de Ílhavo, no compromisso com os cidadãos Maiores do município 

em continuar a estimular a prática desportiva, vai iniciar este mês de janeiro a modalidade de 

Minigolfe. 

Esta nova atividade vai desenvolver-se às segundas e às sextas-feiras, das 9h30 às 

10h15, no circuito de Minigolfe, junto ao Posto de Turismo de Ílhavo, e no Pavilhão Capitão 

Adriano Nordeste, no caso de condições climáticas adversas.  

A prática desta modalidade é gratuita e, para a frequência desta ou de qualquer outra 

modalidade integrante do Programa de Atividade Física Movimento Maior, é necessário ter 60 

ou mais anos de idade, boa disposição e ser residente no Município de Ílhavo. Os locais de 

inscrição são a Biblioteca Municipal de Ílhavo ou os seus Polos de Leitura. 

O Minigolfe é um jogo divertido que pode ser apreciado por famílias, casais e amigos, 

podendo ser desenvolvido individualmente ou por equipas. É apreciado por aqueles que 

procuram entretenimento ou por outros numa perspetiva mais competitiva, na participação em 

alguns campeonatos. Este desporto promove a saúde, o bem-estar, a autoestima, a 

mobilidade, a autoconfiança, a destreza mental, o foco, a concentração, bem como a 

socialização e a competição saudável. Para a prática do Minigolfe é aconselhável o uso de 

roupas confortáveis e adequadas à prática de exercício físico; calçado confortável, como 

sapatilhas e beber água antes, durante e depois das aulas. 

 

 

3.  Certificados do 3.º turno do Programa Vocação 2017 são entregues esta 
sexta-feira 

Realiza-se amanhã, dia 5 de janeiro, pelas 18h00, no Fórum Municipal da Juventude de 

Ílhavo, a entrega dos Certificados aos 16 participantes no 3.º turno do Programa Vocação 

2017. 

Na edição de 2017 registaram-se 83 inscrições, num total de 52 colocações,  o 

que demonstra o sucesso e a importância no desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e profissionais, através do contacto dos jovens com o mundo de trabalho.  

O primeiro turno de 2018 está prestes a arrancar, contudo as inscrições para os segundo 

e terceiro turnos encontram-se abertas nos Fóruns Municipais da Juventude de Ílhavo, 

Gafanha da Nazaré e Gafanha do Carmo. 

 

As Normas de Participação e as Fichas de Inscrição estão disponíveis em www.cm-

ilhavo.pt. 
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