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1. Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo vai lançar atividades do 
projeto “Casa das Máquinas” 
 

A Câmara Municipal vai promover no Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo, a partir de 

29 de março, um conjunto de atividades inseridas no programa Academias do Conhecimento, 

no âmbito do protocolo assinado com a Fundação Calouste Gulbenkian. 

O projeto “Casa das Máquinas”, que conta ainda com a parceria da Universidade de 

Aveiro - responsável pela monitorização e avaliação do programa – vai dar início aos 

programas “Safra – Faz-te à Vida!” e “Academia do Desenrasque”, depois de todos os 

condicionalismos sentidos com as restrições inerentes à pandemia. 

Nos dias 29 e 31 de março, aproveitando a interrupção letiva das Férias da Páscoa, os 

jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico vão poder explorar a modelação 3D (impressão 3D 

incluída). Esta iniciativa da “Safra – faz-te à Vida!” será desenvolvida através da plataforma 

digital Zoom, das 10h00 às 13h00, e tem uma limitação de 12 vagas. As inscrições são 

obrigatórias e estão disponíveis através do email estaleiro@cm-ilhavo.pt 
No regresso às aulas, todas as quartas e sextas-feiras, entre abril e junho, a Academia do 

Desenrasque irá promover as suas iniciativas para os estudantes do 2.º Ciclo, também à 
distância e através da plataforma Zoom, mantendo-se as inscrições obrigatórias através do 
email estaleiro@cm-ilhavo.pt 

Divididos em dois turnos, de 12 elementos, os jovens vão poder explorar atividades 

contextualizadas com a forte tradição marítima do Município de Ílhavo. 

O primeiro grupo ocupará as quartas-feiras, com início no dia 7 de abril, e o segundo 

grupo, às sextas-feiras, com arranque agendado para o dia 9 de abril. As sessões decorrem 

entre as 14h30 e as 17h30. 
O protocolo de cooperação estabelecido entre o Estaleiro e a Fundação Calouste 

Gulbenkian tem como objetivo o desenvolvimento de competências sociais e emocionais - 

Comunicação, Pensamento criativo, Resolução de problemas - para crianças e jovens, até aos 

25 anos de idade. 

 

 

 

2. Câmara Municipal promove campanha “Por uma Páscoa mais 
Doce” para os idosos 
 

À semelhança da campanha realizada no Natal, a Câmara Municipal de Ílhavo vai 

assinalar o período festivo da Páscoa com uma nova campanha, “Por uma Páscoa mais Doce”, 

dirigida aos idosos do Município de Ílhavo, com 65 ou mais anos, sós ou dependentes, com 

cuidadores no seu agregado familiar. 

Neste período que continua atípico, no qual se mantém o apelo à redução do contacto 

social e às restrições de circulação, a Autarquia pretende estar ao lado da população mais 

velha a residir só ou em estado de maior vulnerabilidade em termos físicos, bem como dos 

seus cuidadores. 

Como falar de Páscoa em Ílhavo é sinónimo de folar de Vale de Ílhavo a equipa da Maior 

Idade da Câmara Municipal irá, no dia 2 de abril, distribuir aos idosos identificados e 

assinalados um folar que tornará mais doce esta época festiva, envolto num momento de 

conversa e de conforto. 
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Caso haja conhecimento de algum caso comprovado de isolamento de pessoa idosa ou 

em situação de dependência, deve ser contactada a Câmara Municipal, através do telefone 

234 329 636, até ao próximo dia 30/03/2021, para que a Maior Idade possa integrar esse 

sénior nesta iniciativa. 


