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A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo e 
com as Escolas Secundárias do Município, promove durante os dias de hoje e amanhã, a 
VIII edição do Encontro Inter-Escolas.

Esta iniciativa é especialmente direccionada a todos os Alunos e Professores destas 
cinco Escolas e tem como principal objectivo promover um maior contacto e troca de 
experiências entre todos os elementos da comunidade escolar.

Durante o dia de hoje, destaque para a realização do Dia Aberto em que os Alunos terão 
a oportunidade de visitar outras Escolas e participar num conjunto diversificado de actividades 
interessantes e muito enriquecedoras (ver programa).

Durante o dia 19 Sexta-feira, teremos a III Edição da Assembleia Municipal Jovem, com 
a presença do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e da Vereadora 
da Juventude. Nesta iniciativa pretende-se incentivar e promover uma maior interligação com 
a actividade da Câmara Municipal, incentivando os Jovens a uma participação mais activa 
na vida do nosso Município e, consequentemente, na nossa sociedade.

Ainda no dia 19, decorrerá, pela primeira vez, a inauguração da Exposição de Trabalhos 
efectuados no âmbito deste encontro, no foyer do Centro Cultural de Ílhavo, seguida do II 
Sarau Inter-Escolas. Estas iniciativas são duas excelentes oportunidades para conhecer o 
que de melhor se faz nas nossas Escolas em áreas tão distintas como a música, dança, 
teatro, pintura, fotografia ou escultura.

PROGRAMA 
Dia 18 de Fevereiro (Quinta-feira) 
Todo o dia 
Dia Aberto 
- Jardinagem, escalada, mini golfe, produção de filme de animação, cerâmica, dança, 

teatro, música, hora do conto, ténis de mesa, ginástica, entre outras.
Locais: EB 2,3 da Gafanha da Nazaré, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação e Escola 

Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes 

Dia 19 de Fevereiro (Sexta-feira)
Das 9h30 às 17h00
III Assembleia Municipal Jovem 
Local: Câmara Municipal de Ílhavo (Salão Nobre) 

21h00 
Inauguração da Exposição InterEscolas 
Exposição de Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Vídeo, Instalação e Artes Urbanas 

(Artesanato, Graffiti, Design, entre outros), cujas áreas temáticas são a “Tolerância”, o 
“Imaginário” e “As Nossas Histórias” 

Local: Foyer Centro Cultural de Ílhavo

informação



21h30 
III Sarau InterEscolas 
Local: Centro Cultural de Ílhavo 

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

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