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I - 22.º Aniversário de Elevação de Ílhavo a Cidade

A Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia de São Salvador realizam na
amanhã, sexta-feira dia 13 de julho de 2012, um conjunto de ações para assinalar o 22.º
Aniversário da Elevação de Ílhavo a Cidade, centrando atenções no programa de Regeneração
Urbana do Centro Histórico da Cidade de Ílhavo (RUCHI) que se encontra em fase final de
execução.

Neste âmbito, vimos por este meio convidar V.ª Ex.ª a participar nas visitas de trabalho
que vão decorrer durante a tarde, com o seguinte programa:

15.30h - Visita à Obra de Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo
           (ponto de encontro para os participantes na visita);
16.30h - Visita às obras do Casco Antigo da Cidade;
17.30h - Ponto de situação da execução dos projetos da RUCHI
                     (conversa no Bar do Centro Cultural de Ílhavo);

II - Semana Jovem 2012

A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar, de 13 a 20 de julho, mais uma edição da
Semana Jovem. Este evento, já com larga tradição no Município, permitirá aos Jovens de
todas as idades a participação num conjunto vasto de atividades, que preencherão por
completo os dias previstos para a realização da Semana.

Na edição 2012 da Semana Jovem há a salientar, como tem acontecido nos últimos
anos, a colaboração ativa e empenhada de diversas Associações e de Jovens Voluntários
que aceitaram este desafio, consolidando desta forma a opção de uma Semana Jovem “de
e para os Jovens”.

Das iniciativas propostas merecem especial destaque os sempre concorridos concertos
(Dealema, Klepth, The Paperboats e Ganda Malucos), as restantes atividades noturnas,
como é o caso da noite de cinema com o filme “Cavalo de Guerra” no Centro Cultural de
Ílhavo, e das noites animadas pelas nossas Associações com “Karaoke Jovem”, “Desfile e
Sarau de Dança” e “Noite dos Anos 60,70,80”. Durante a semana decorrerão diversas
atividades de índole desportiva, como é o caso do futsal, street basket 3x3, ténis, minigolfe,
ténis de mesa, canoagem (passeios diurnos e noturnos), surf, bodyboard, matraquilhos,
pesca desportiva, peddy paper e voleibol de praia.

Destaque ainda para a realização de diversos workshops, em diversas áreas, como na
dança, reciclagem, artes manuais, orientação, suporte básico de vida, entre outras, e para
a XV edição da Mostra Jovem d'Artes, assim como para a iniciativa “Vem Atravessar a Ria
a Nado”.

Estas são algumas das atividades que compõem o programa da Semana Jovem Ílhavo
2012, sem dúvida um programa diversificado e atraente de modo a envolver os Jovens
proporcionando-lhes momentos de encontro e de vida em comunidade.

Apresentamos o convite a V. Ex.ª para estar presente na Sessão de Abertura da Semana
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Jovem 2012, amanhã, pelas 18h30 no Centro Cultural Ílhavo.

Nota: segue em anexo programa completo da Semana Jovem 2012.

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

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