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1. XI Aniversário da EMER 

 

A Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER) comemora amanhã, dia 18 de março, mais 

um aniversário, dando relevo aos 11 anos de existência deste Equipamento Educativo Municipal de 

referência. 

Esta é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo e pretende ser um momento de 

festa e de partilha, repleto de energia e boa disposição, em que as crianças desfrutam das mais-valias 

que a EMER tem para oferecer. 

Para o 11.º Aniversário da EMER, a Câmara Municipal de Ílhavo preparou um programa muito 

especial, contando com a colaboração da GNR - Programa Escola Segura, que irá disponibilizar a 

exposição de viaturas caracterizadas, e ainda com a presença do artesão Silvério Anastácio que 

apresentará uma demonstração de “piões” artesanais. 

A EMER terá a visita da turma do 3.º ano da EB1 da Marinha Velha que irá cantar os “Parabéns a 

Você”. 

 

Mais informação sobre a EMER em www.cm-ilhavo.pt /pages/439 

 

 

2. Conversas com Gente Nova… Nuno Camarneiro 
 

A próxima “Conversa com Gente Nova” realiza-se, excecionalmente, já amanhã, dia 18 de março, 

pelas 17h00, no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo. 

O escritor Nuno Camarneiro  (Prémio Leya 2012) é o convidado de amanhã e irá partilhar as suas 

experiências de vida com os jovens, numa tertúlia que se pretende dinâmica e interativa. 

Com base numa seleção de temas das preocupações e preferências dos jovens, os Fóruns 

Municipais da Juventude irão dar voz e espaço às “Conversas com Gente Nova”, na última quarta-feira 

de cada mês, pelas 17h00. 

 

Próxima ação: 

25 de março, 17h00 

Convidada: Dra. Regina Duarte (Nutricionista) 

Fórum Municipal da Gafanha da Nazaré 

 

 

3. Ação “adote este princípio: ponha fim ao desperdício”  
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a SUMA, leva a efeito amanhã, dia 18 de março, 

na Eco Escola 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo), a campanha “adote este princípio: ponha fim ao 

desperdício”, num apelo claro à redução na produção dos resíduos. 

Planear as aquisições, utilizar um saco de compras reutilizável, comparar marcas, características e 

preços por quilo e litro, evitar embalagens desnecessárias e apostar em bens duráveis, funcionais e 

simples são alguns dos procedimentos abordados nesta sessão de sensibilização tendo em linha de ação 

a nossa posição enquanto consumidores e cidadãos. 

 

 

 



 
 
4. Vem ser Feliz na EMER 
 

No próximo dia 20 de março, a Câmara Municipal de Ílhavo irá promover a ação “Vem ser Feliz na 

EMER”, especialmente dirigida aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Esta atividade será desenvolvida no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Felicidade, 

tendo como dinamizadora a Prof. Marta Gouveia que irá explorar o tema da Felicidade através da 

visualização de um vídeo intitulado “O que é que te faz feliz” e da ilustração de um cartão temático. 

Esta ação decorrerá na Escola Municipal de Educação Rodoviária durante todo o dia e contará 

com a participação da turma de 3.º ano do Centro Escolar da Cambeia e dos alunos da EB1 de Azurva 

(Município de Aveiro), esperando envolver cerca de 80 participantes. 

 

 

5. Agenda CCI 
 

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. 

 

 

 

http://www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m

