
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 27, de 17 de março de 2014 

 
 
 

 
1. X Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária 

 
A Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER) assinala amanhã, dia 18 de março, o seu 10.º 

Aniversário, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo preparado mais um momento de festa e partilha, repleto 
de energia e boa disposição para que se comemore em pleno os dez anos de existência deste 
Equipamento Municipal de referência. 

Durante este dia tão especial a EMER brindará o seu público com muitas surpresas e divertimento e 
adoçará este momento com um apetitoso Bolo de Aniversário, esperando a participação de cerca de 50 
Crianças do Município de Ílhavo. 

Refira-se que desde a sua inauguração, a EMER registou já um total de 24.006 visitas de crianças e 
jovens dos vários Estabelecimentos de Ensino do Município de Ílhavo e de toda a Região Centro, sendo 
que 2.539 fizeram-no durante o último ano, assumindo um papel ativo e um contributo direto no 
desenvolvimento do principal objetivo da EMER – Promover uma Cultura de Segurança. 

A EMER encontra-se aberta ao público, em regime livre, todos os quartos sábados de cada mês, com 
a atividade “EMER em Família”, funcionando no seu horário normal e de forma gratuita. 

Atendendo às condições que possui, a EMER disponibiliza o seu espaço para a realização de Festas 
de Aniversário e outros eventos, segundo condições e disponibilidade a acordar. 

 
Mais informações em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/439 

       
 
2. Caminhada/Corrida “Dia do Pai” 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai assinalar o Dia do Pai com a realização de uma Caminhada e 

Corrida, no próximo dia 19 de março (quarta-feira), no âmbito do Programa Municipal Desporto para 
Todos.  

A concentração dos participantes terá lugar pelas 18h30, na Piscina Municipal de Ílhavo (parque de 
estacionamento), tendo a Caminhada um percurso de aproximadamente 4 Km e a Corrida de 8 Km, 
ambas com grau de dificuldade “fácil” e duração de aproximadamente uma hora. 

Esta ação destina-se a todas as idades e visa a dinamização desportiva, recreativa e social, 
sobretudo o convívio salutar entre pais e filhos. É uma referência para quem quer praticar regularmente 
atividade física de forma agradável, podendo ao mesmo tempo apreciar as excelentes condições e 
paisagens naturais do Município de Ílhavo. 

 
 


