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I - Visita da Comissão Directiva do MaisCentro ao Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré

A Comissão Directiva do MaisCentro (Programa Operacional Regional do Centro/QREN) 
visita hoje, dia 10MAI10 às 15h30, a obra de remodelação e ampliação do Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré, um investimento de cerca de 2,4 milhões de euros da CMI 
comparticipado pelo FEDER no âmbito da Contratualização entre o MaisCentro e a CIRegião 
de Aveiro.

A realização desta obra resulta da necessidade de melhorar as condições existentes ao 
nível da segurança e funcionalidade do edifício do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, 
dotando-o de novas capacidades técnicas e de filosofia de utilização, reforçando a aposta 
da CMI na criação e qualificação dos espaços Culturais.

II - A Minha Sinfonia
Desde o primeiro ano, o ensino da Música foi uma das actividades seleccionadas como 

oferta no Programa de Enriquecimento Curricular organizado pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, tendo sido centenas as Crianças que têm aderido a esta actividade ao longo dos 
últimos anos.

Considerando o trabalho já desenvolvido ao longo dos anos e tendo como finalidade 
mostrar à Comunidade o resultado desse mesmo trabalho no âmbito do Ensino da Música, 
pretende-se realizar o Projecto “A Minha Sinfonia”, no seguimento do sucesso alcançado 
com a primeira edição realizada em 2009, no CCI nos próximos dias 15, 21 e 22 de Maio.

Este projecto pretende envolver todos os Alunos inscritos na actividade do Ensino da 
Música, Professores do Programa de Enriquecimento Curricular e os Professores Titulares 
da Turma, e consiste na apresentação de um concerto protagonizado pelos próprios Alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo que cada dia será reservado a um Agrupamento de 
Escolas (Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação - dia 15 às 21h30; Agrupamento 
de Escolas da Gafanha da Nazaré - dia 21 às 21h30; Agrupamento de Escolas de Ílhavo - 
dia 22 às 21h30).

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

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

informação


