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1. Kuartas Seguras 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, entre 

as 09h30 e as 11h30, na Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), a ação Kuartas Seguras. 
Esta iniciativa procura abordar a temática da Educação Rodoviária, nomeadamente as questões 

associadas ao “ser ciclista”, fomentando princípios de responsabilidade e comprometimento, 
aprofundando conhecimentos e desenvolvendo competências relacionadas com o uso correto e seguro 
da bicicleta. 

O “Kuartas Seguras” centra a sua atenção nas principais alterações do Novo Código da Estrada e 
conta com a colaboração da GNR – Programa Escola Segura para a sua dinamização. 
Especialmente dirigido ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, esta atividade conta com a participação de uma 
turma do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

O “Kuartas Seguras” assume-se como uma iniciativa transversal aos vários públicos da EMER, 
procurando abordar temas diversos em torno das principais questões relacionadas com a Segurança.  

 
 
2. X Aniversário do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré 

 
O Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré comemora, no próximo dia 25 de 

fevereiro (quarta-feira), o seu décimo ano de vida, preparando para o efeito um programa especial, para o 
qual todos os jovens estão convidados. 

Jogos, Workshop, Exposição e um Bolo de Aniversário são as propostas que o Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha da Nazaré tem ao dispor de todos aqueles que, a partir das 14h30, queiram fazer 
parte da celebração desta importante data, aliada a muita diversão e convívio entre todos os presentes. 
 

 
Programa: 
14h30  
Jogo "10 Anos FMJ Gafanha da Nazaré" 
 
16h00  
Workshop de Risoterapia pela Dra. Mónica Arvins 
 
17h00  
Inauguração da Exposição Cabeçudos FMJ 
 
17h30 
Parabéns ao FMJ com música 
 
Aparece! 

 
 

3. Agenda CCI e MMI 
 
Em anexo damos nota dos próximos espetáculos a realizar nos Centros Culturais de Ílhavo e da 

Gafanha da Nazaré, bem como das iniciativas do Museu Marítimo de Ílhavo, cujas fotos disponibilizamos 
na nossa dropbox em www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m=, agradecendo desde já a 
sua divulgação. 


