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1. Sábado Divertido Náutico dedicado ao Surf Indoor 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação de Surf de Aveiro, vai 
levar a efeito no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, entre as 15h00 e as 16h30, na Piscina 
Municipal da Gafanha da Nazaré, mais uma edição do Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor. 

 
Esta atividade, que se realiza no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo, 

pretende promover o contacto com a modalidade de Surf, transpondo a atividade náutica 
realizada habitualmente no mar para dentro de uma piscina. 

 
A participação nesta atividade é gratuita, mas sujeita a inscrição nas Piscinas Municipais 

de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.  
 
Vem experimentar uma atividade diferente e divertida! 
 
 

2. O Arquivo do Avesso com Workshop de Escrita Cursiva gratuito 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo promove esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 

14h30, o Workshop gratuito de Escrita Cursiva, no âmbito do projeto "O Arquivo do Avesso". 
 
Esta iniciativa realiza-se no Centro de Documentação de Ílhavo/CIEMar e começa com 

uma abordagem à História da Escrita ao longo do tempo, referindo alguns suportes como o 
pergaminho e as tabuinhas enceradas, bem como alguns instrumentos de escrita como a pena, 
o cálamo, a caneta de tinta permanente, o aparo, entre outros. 

A atividade culmina com uma oficina de escrita cursiva em que o cálamo (cana talhada 
para o efeito) é o instrumento de destaque. 

 
Esta é uma proposta dirigida ao público em geral para passar uma tarde diferente (cerca 

75 minutos), pondo o “arquivo do avesso”, abandonando, por momentos, a mecanicidade dos 
processos de comunicação eletrónica e aprendendo ou recordando técnicas de escritas 
ancestrais.  
 

Para participar no projeto, deverá proceder à respetiva inscrição através do e-mail 
cdi@cm-ilhavo.pt ou pelo 234 092 496 

 
 

3. “O Saber não Ocupa” com o Gerontólogo Alexandre Fernandes 

O Fórum Municipal da Maior Idade recebe esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, pelas 
14h30, mais uma sessão de “O Saber não Ocupa”. 

 
Promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito do Pelouro da Maior Idade, esta 

ação terá como convidado o Gerontólogo Alexandre Fernandes que fará uma abordagem muito 



pragmática às questões da importância de uma alimentação saudável, exercício físico, 
estimulação cognitiva e alguns cuidados a ter na esfera doméstica. 

 
Esta atividade é dirigida aos seniores do Município de Ílhavo e tem entrada gratuita. 


