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1. XV Aniversário do Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 
 
Assinalando o seu 15.º Aniversário, o Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo convida todos os 

jovens do Município a comemorar este acontecimento no próximo dia 21 de março, a partir das 10h30, 
partilhando um dia repleto de animação, com o seguinte programa: 

 
10h30  
Culinária Divertida 
11h00  
Torneio de Just Dance  
14h30  
Jogos Radicais 
15h00  
Workshop de Crash 
16h00  
Torneio de Magic  
17h00  
Parabéns Fórum!  
Lanche de Aniversário com Momento Surpresa! 
 
Esperamos por ti! 
 
 
2. Rede Bibliotecas CIRA vence Prémio “Boas Práticas em Bibliotecas 

Públicas” 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a atribuição do Prémio “Boas Práticas em 

Bibliotecas Públicas” atribuído à Rede de Bibliotecas da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, da qual a Biblioteca Municipal de Ílhavo faz parte. 

Este prémio, que vai na sua 1.ª edição, foi instituído em 2014 pela DGLAB – Direção Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, foi atribuído à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA), pelo projeto Rede de Bibliotecas da CIRA. 

O júri louvou a excelência da candidatura e o valor estratégico deste projeto, assente no trabalho 
colaborativo das bibliotecas, no sentido de prestarem um melhor serviço público a todos os cidadãos que 
residem, trabalhem ou estudem em qualquer um dos 11 municípios envolvidos. 

A entrega oficial do prémio será realizada pelo Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto 
Xavier, no Centro Cultural de Belém, no dia 17 de abril, no âmbito duma ação intitulada “Lugar da 
Cultura”, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura. 

A distinção tem como objetivo premiar anualmente projetos inovadores desenvolvidos por 
bibliotecas públicas municipais portuguesas, e contribuir para o reconhecimento e para a valorização do 
papel social das bibliotecas públicas, promovendo a divulgação, partilha e difusão das boas práticas. O 
seu valor pecuniário é 4.500,00 euros e será entregue à CIRA para que esta o invista na sua Rede de 
Bibliotecas. 

 


