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1. Festival de Teatro do Município de 2014 
 

 
Marco incontornável no calendário anual de atividades da Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de 

Teatro tem a estreia da sua edição 2014 marcada para os dias 8 e 9 de maio, às 14h30 e 10h30, 
respetivamente, com a peça “Lusíadas Preto no Branco”, no Centro Cultural de Ílhavo (CCI). O Festival 
de Teatro abre assim com os bons valores do Município, contando com a representação do Grupo de 
Teatro MarAlegre, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo, nestas duas sessões, especialmente 
dedicadas ao público escolar, e numa terceira, que terá lugar no dia 9 de maio, às 21h30, igualmente no 
CCI, para o público em geral. 

A edição deste ano tem como novidade a realização de duas sessões especialmente dirigidas aos 
alunos do Ensino Secundário de Ílhavo, que terão lugar no dia 13 de Maio (09h30 e 11h00), no CCI, com 
a peça “Por um dia Claro”, de Ana Lázaro,    

Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de Teatro mantém a forte e decidida aposta 
na divulgação desta arte tão nobre, com grande tradição no nosso Município, levando-a a vários espaços 
culturais e a diversos públicos, homenageando o teatro amador e incentivando em especial os grupos 
existentes no Município de Ílhavo. 
 

Aqui fica o nosso convite. Não falte! 
 
     Consulte o programa em anexo. 

 
 
2. Campanha “Suminhos” 

 
O Município de Ílhavo, em parceria com a SUMA, inicia hoje, dia 5 de maio, a campanha 

“SUMINHOS®”, no âmbito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Município, em matéria de 
Educação e Sensibilização Ambiental. 

A abordagem de vários conceitos determinantes na gestão dos Resíduos, nomeadamente ao nível da 
responsabilidade do produtor (Reciclar, Reutilizar, Prevenir, Reduzir, Respeitar e Responsabilizar), dos 
procedimentos a adotar em matéria de acondicionamento e deposição de RSU e dos dejetos caninos, e 
da compostagem são os principais objetivos da campanha.  

Esta ação vai ser desenvolvida através de metodologias de contacto pró-ativo, com recurso à 
exploração de um dominó gigante procurando, assim, garantir que os conteúdos explorados sejam 
transmitidos aos Pais ou Encarregados de Educação, de forma a potenciar o envolvimento da Família 
nuclear.  

A campanha decorrerá durante 5 dias e percorrerá os Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 
Instituições de Solidariedade Social, que se encontram a dinamizar o projeto Eco-Escolas no presente 
ano letivo. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt  
 



 


