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1. Saberes com Sabor… comer saudável, gastando pouco 
  
Vai ter lugar no próximo sábado, dia 24 de janeiro, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 

a iniciativa “Saberes com Sabor… comer saudável, gastando pouco”, por Sara Fernandes *, Mestre em 
Nutrição. 

No nosso dia a dia fazemos muitas vezes más escolhas alimentares e, ao contrário do que 
pensamos, comer saudável não é sinónimo de gastar muito dinheiro. É possível fazer uma alimentação 
saudável e equilibrada com custos reduzidos. 

Venha saber como e comece este novo ano a cuidar de si. O seu corpo agradece. 
 
Inscrição prévia obrigatória. 
Custo: 5€ 
 
Próximas ações “Saberes com Sabor…” na BMI: 
21 de fevereiro 
Chás e Infusões 
 
21 de março 
Saber comer para emagrecer 
 
18 de abril 
Ervas aromáticas/Especiarias 
 
9 de maio 
Ideias para lanches 
 
As sessões realizam-se sempre às 16h30 com a duração de aproximadamente 90 minutos. 
 
Mais informações pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail biblioteca_municipal@cm-

ilhavo.pt. 
 
* Mestre em Nutrição Clínica pelo Instituto Superior das Ciências da Saúde Egas Moniz; Terapeuta Nutricional pela British 
College of Nutrion and Health, em Londres; Nutricoach – Coach Motivacional na área da Nutrição; Responsável pela 
Nutrisabores desde 2008. 
 
 
2. Entrega das Bolsas de Estudo Municipais 2014/2015 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder à entrega das Bolsas de Estudo Municipais do Ano 

Letivo 2014/2015, no próximo dia 23 de janeiro (sexta-feira), pelas 18h30, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo. 

Nesta edição candidataram-se à atribuição de Bolsa de Estudo 44 alunos, sendo atribuídas neste 
Ano Letivo 21 a estudantes do Ensino Secundário e do Ensino Superior residentes no Município de 
Ílhavo, correspondendo 10 a novas Bolsas e 11 a renovações (alunos a quem foi atribuída Bolsa no ano 
anterior e que mantiveram o nível de aproveitamento escolar). 

O montante da Bolsa varia entre 51,13 euros e 102,25 euros, consoante se trate de um aluno do 
Ensino Secundário ou do Ensino Superior. 



A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da Câmara Municipal de Ílhavo em apoiar os 
jovens nos seus estudos, contribuindo para que sejam criadas condições para os mais carenciados 
prosseguirem os seus estudos após a escolaridade obrigatória.  
 

 
3. Corrida e Aula de Hidroginástica/Nado Livre 

 
Vão ter lugar na próxima quarta-feira, dia 21 de janeiro, duas ações desportivas no âmbito do 

Programa Municipal Desporto para Todos: uma Corrida e uma Aula de Hidroginástica/Nado Livre. 
A Corrida terá início pelas 19h00, junto ao Navio-Museu Santo André, no Jardim Oudinot, na 

Gafanha da Nazaré, em direção ao Farol da Barra e regresso ao mesmo local, num percurso de cerca de 
10 km. A Corrida tem uma duração prevista de 55 minutos a um ritmo médio/lento. 

A Aula de Hidroginástica ou natação livre está agendada para as 19h30, na Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré, e terá a duração de 45 minutos.  

O Programa Municipal Desporto para Todos destina-se a todas as idades e visa a dinamização 
desportiva, recreativa e social do Município de Ílhavo. Este programa deverá ser um referencial para 
quem pretenda praticar regularmente atividade física de forma agradável, podendo ao mesmo tempo 
apreciar as excelentes condições e paisagens naturais deste Município. 

A participação é simples e não está sujeita a inscrição. É um programa gratuito e basta estar 
presente nos locais e horas indicadas. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
 
 
4. Agenda Centro Cultural de Ílhavo e Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
 
Em anexo damos nota dos próximos espetáculos a realizar nos Centros Culturais de Ílhavo e da 

Gafanha da Nazaré, cujas fotos disponibilizamos na nossa dropbox em 
www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m=, agradecendo desde já a sua divulgação. 
 

  
 


