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I - XII Festival de Natação do Município de Ílhavo

Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo volta a assinalar
o final de mais uma época das Piscinas Municipais, ao realizar, nos dias 18 e 25 de Junho,
os Festivais de Natação do Município de Ílhavo 2011.

Este ano, no primeiro Festival destinado às Crianças que participaram ao longo do ano
no Programa de Iniciação à Natação, a iniciativa conta com cerca de 900 Crianças dos
Jardins de Infância públicos e privados do Município e das restantes classes das faixas
etárias dos 3 aos 6 anos de idade, integrados em Instituições Educativas. No primeiro Festival,
dia 18 de Junho, as crianças poderão mostrar aos seus pais e familiares as conquistas feitas
ao longo do ano lectivo nas aulas que frequentaram, devidamente enquadrados com música
e outras surpresas, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré. Este Festival termina com
uma exibição da classe de pólo aquático e dos atletas de natação pura desportiva do Clube
da Associação de Pais da Gafanha da Encarnação (CAPGE).

No dia 25 de Junho, é a vez das Classes de Natação da Escola de Natação do Município
de Ílhavo efectuarem a sua exibição, que terá lugar na Piscina Municipal de Ílhavo. Neste
Festival, os momentos lúdicos ocupam lugar especial, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo
organizado várias actividades para o efeito, tais como mergulho, slide, insufláveis aquáticos
e demonstrações em conjunto, realizadas igualmente pelas Classes da Maioridade, Hidroterapia
e Hidrobike.

Dando cumprimento ao Plano Municipal de Intervenção Educativa 2010/2011, assim
como aos objectivos de promoção da prática desportiva regular junto da população, esta
iniciativa é um momento único de convívio e animação entre os utentes que frequentam as
instalações das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, cuja apresentação
pública das suas aprendizagens e conquistas ao longo do ano se revela sempre muito
positiva e um momento de são convívio, camaradagem e bons momentos aquáticos. Todos
os participantes nos dois Festivais terão um diploma, um lanche ou uma t-shirt oferecidos
pela Câmara Municipal de Ílhavo.

II - Marchas Sanjoaninas 2011

A Câmara Municipal de Ílhavo promove nos próximos dias 18, 24 e 25 de Junho a edição
de 2011 das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, em parceria com seis Associações do Município,
mais uma do que na edição de 2010, nomeadamente a Associação Cultural - Grupo de
Dança “Pestinhas”, a Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação,
a Associação dos Amigos da Praia da Barra, o Grupo de Jovens “A Tulha”, o Rancho
Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova” e o Sporting Clube da Vista Alegre.

Os desfiles das Marchas, momento de grande riqueza da nossa Cultura Popular, que a
CMI pretende cont inuar,  decorrerão,  às 22h00,  nos seguintes locais:

- Dia 18 de Junho, Sábado, Avenida José Estêvão (junto à Junta de Freguesia), na
Gafanha da Nazaré;
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- Dia 24 de Junho, Sexta-feira, Largo da Igreja, Gafanha da Encarnação;
- Dia 25 de Junho, Sábado, Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, Ílhavo.

Vimos pois, por este meio convidar V. Exa. a viver estas noites de grande alegria e
animação. Contamos, por isso, com a sua presença.

III - XI Grande Pedalada

No próximo Domingo dia 19 de Junho terá lugar a XI edição da Grande Pedalada no
Município de Ílhavo, organizada pela CMI, numa aposta de promoção de hábitos de vida
saudável e de prática de actividade física, estando integrada no Programa “Desporto para
Todos”.

Esta iniciativa surge no seguimento do balanço extremamente positivo das edições
anteriores, que reuniram centenas de participantes, de todas as idades, propiciando momentos
de contacto, aos residentes e quem nos visita nesse dia, com a natureza em simultâneo
com a prática de actividade física e convívio.

A Grande Pedalada 2011 terá início pelas 10h00, com concentração na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo e partida pelas 10h30, percorrendo vários pontos do Município, com
paragem para almoço pelas 13h00 no Jardim Oudinot, terminado cerca das 17h00 na Piscina
de Vale de Ílhavo (que nesse dia reabre ao público), com o tradicional mergulho.

Agradecemos toda atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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