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1. Uma tarde com… Maria da Conceição Vicente 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito a ação “Uma tarde com… Maria da Conceição 

Vicente”, amanhã, dia 22 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 
Esta será uma tarde animada em torno da poesia, das histórias, da escrita e da leitura com a 

realização, pelas 15h00, de um Ateliê de escrita criativa com a escritora, para crianças e jovens dos 8 
aos 15 anos, pais e professores, seguindo-se, pelas 16h30, um momento de conversa e sessão de 
autógrafos. 

Será ainda inaugurada a Exposição “Poemas de Crescer” com fotografias de António Rilo a partir do 
livro de Maria da Conceição Vicente, que estará patente até ao dia 29 de março na Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal de Ílhavo.  

Aos mais jovens será lançado o desafio de se inspirarem nas fotografias expostas, construírem um 
poema ou um conto e participarem no XIII Concurso Literário Jovem que a Câmara Municipal de Ílhavo 
está a promover. 

Entrada livre. 
 
Mais informações sobre o XIII Concurso Literário Jovem em http://www.cm-

ilhavo.pt/pages/391?news_id=1110 
 

 
2. Sábado Divertido Náutico – Surf Indoor 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar amanhã, dia 22 de fevereiro, o Sábado Divertido Náutico – 

Surf Indoor, no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo e em parceria com a Associação de Surf 
de Aveiro. 

 Esta atividade de Surf Indoor prima pela inovação de transpor uma atividade náutica realizada 
preferencialmente no mar para dentro de uma piscina e suscitou o interesse geral da população. A 
procura de inscrições no evento foi de tal forma rápida que esgotou as vagas, tornando-se inevitável 
programar uma segunda edição para responder às solicitações.  

Os participantes terão oportunidade de praticar e adquirir noções básicas de Surf, trabalhando de 
uma forma adaptada à realidade da Piscina, já amanhã pelas 15h30 na Piscina Municipal da Gafanha da 
Nazaré e no dia 1 de março, no mesmo horário, na Piscina Municipal de Ílhavo. 

Apareça, assista a este evento e esteja atento à nossa agenda desportiva com atividades que se 
destacam pela qualidade, inovação e preocupação com o seu bem-estar. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt 

 
 
 
 


