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1. Saberes com Sabor… ervas aromáticas e especiarias 
 

Realiza-se no próximo sábado, dia 18 de abril, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, mais 
uma edição de “Saberes com Sabor” desta vez dedicada às ervas aromáticas e às especiarias. 

 Tomilho-limão, orégão-dourado, alfazema linda-lilás. Manjericão-canela, alecrim aos molhos... 
Menta-chocolate ou sálvia-ananás... são tantas e de tantos aromas que o difícil é apenas escolher o que 
plantar ou semear!  

Venha “pôr mãos na terra” e aprender a cuidar e utilizar ervas aromáticas e especiarias. E também 
saborear...  

 
Inscrição prévia obrigatória.  
Custo: 5€  
Mais informações:  
T 234 321 103 · biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 
 
Próxima ação de “Saberes com Sabor…” na BMI: 
9 de maio, sábado 
16h30 
Ideias para Lanches 
  
 

 
2. Hora do Conto Rodoviário 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover no próximo dia 16 de abril, entre as 10 e as 11h30, na 

EMER – Escola Municipal de Educação Rodoviária, a “Hora do Conto Rodoviário”. 
Esta atividade, que procura sensibilizar os mais pequenos para a temática da Segurança Rodoviária 

através do conto, é especialmente dirigida ao Pré-escolar e será desenvolvida em articulação com a 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, estando preparada uma representação baseada no livro “Quem conduz? “, 
de Leo Timmers.   

A “Hora do Conto Rodoviário” contará com a participação do Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação Centro, esperando envolver cerca de 20 crianças. 

Em abril, mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e o Dia Internacional do Livro Infantil, a 
EMER dedica as suas sessões com o Pré-escolar à promoção da leitura e à valorização da 
expressividade corporal e dramática com crianças de tão tenra idade. 

 
 

3. OlimpÍlhavo 2015 – Atividades Terra 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Município, vai levar 

a efeito, entre as 10 e as 13 horas do próximo dia 15 de abril (quarta-feira), o terceiro momento do 
OlimpÍlhavo, que será dedicado às Atividades de Terra.  

Pretende-se com esta ação divulgar as modalidades coletivas (basquetebol, futebol e voleibol) e a 
modalidade individual (ténis de mesa) e incutir nos jovens munícipes hábitos de prática regular da 
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atividade física, criando momentos de agradável e saudável convívio e partilha de experiências no seio 
das Escolas do Município de Ílhavo. 

Participam neste momento lúdico-competitivo cerca de 350 alunos das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º 
Ciclos e Secundárias, sendo que muitos outros participaram já na sua Escola, aquando da realização dos 
encontros interturmas nas diferentes modalidades, que serviram para apurar as equipas que representam 
a sua Escola por escalão etário e modalidade. 

Os jogos irão decorrer em diferentes instalações desportivas do Município de Ílhavo: Basquetebol 
(Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré), Futebol de 7 (Complexo Desportivo da Gafanha), 
Voleibol (Pavilhão da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré) e Ténis de Mesa (Pavilhão da Escola 
Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto). 

A Câmara Municipal de Ílhavo disponibilizará o transporte entre as diversas Escolas e os locais de 
realização dos jogos, oferecendo igualmente um lanche volante a todos os participantes, bem como 
diplomas e medalhas aos que mais se destaquem nas diversas modalidades. Será também distribuído 
pelas Escolas um Kit de material desportivo pela participação.  

 


