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    1. XIV Aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade 

  
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré realizam, nos 

próximos dias 19 e 20 de abril, um conjunto de ações que assinalam o 14.º Aniversário da Elevação da 
Gafanha da Nazaré a Cidade, dando especial atenção às obras em curso na Gafanha da Nazaré. 

Neste âmbito, vimos por este meio convidar V. Exa. a participar nas Comemorações, com o 
seguinte programa: 

 
  19.ABR | Domingo 

09h30  
Hastear das Bandeiras na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, com a presença da 
Filarmónica Gafanhense 
 
20.ABR | Segunda-feira 
14h00    
Concentração para início da visita (junto à sede da Junta de Freguesia) 
14h15 
Visita à futura pista ciclável para as praias 
14h30       
Visita à obra de requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro 
15h00 
Visita à obra do Ecomare (Laboratório de Ciências Oceanográficas)  
16h00 
Visita à obra de requalificação e ampliação do Mercado da Barra 
17h00 
Passagem pelo Eco-Drive 
17h15 
Visita à obra de Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré 
18h00 
Balanço do dia, com ponto de situação da obra de saneamento básico pela AdRA (Salão 
Nobre da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré) 
 
 
Nota: caso pretenda fazer o acompanhamento jornalístico das visitas, e não apenas no momento de 
encerramento, agradecemos o contacto através do e-mail info@cm-ilhavo.pt ou pelo n.º de                    
telefone 234 329 623. 
 
 
2. Dia do Inglês 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar no próximo sábado, dia 18 de abril, pelas 15h00, mais 

uma edição do “Dia do Inglês”, atividade desenvolvida no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) do Município. 

Os artistas deste espetáculo serão os alunos do 1º. CEB inscritos nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular de Inglês, tendo esta atividade como principal objetivo possibilitar aos alunos 
partilhar com a comunidade escolar não só as aprendizagens realizadas, mas também demonstrar o 
gosto e motivação pela língua inglesa.   

Aberto às Famílias, o “Dia do Inglês” vai ser um espetáculo com muita animação e surpresas e 
conta envolver cerca de 200 participantes. 
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3. II Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo (Noturna) 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação na II Mini Maratona Museu 

Marítimo de Ílhavo (Noturna) que decorrerá a 16 de agosto, no âmbito do Festival do Bacalhau 2015. 
A II Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo permitirá o aumento da diversidade da oferta do 

programa do Festival, bem como uma forte promoção do Museu Marítimo de Ílhavo e do Navio Museu 
Santo André naquele que já é um dos mais importantes eventos gastronómicos e culturais da Região de 
Aveiro e mesmo do país. 

Do programa consta uma prova noturna pedestre, com a distância de aproximadamente 10 km, 
com início pelas 22h15m, no Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madaíl, em Ílhavo) e chegada no 
Navio-Museu Santo André (Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré). 

Esta iniciativa cumpre ainda objetivos sociais, atendendo a que a sua receita reverterá a favor da 
Obra da Providência, IPSS com Sede na Gafanha da Nazaré. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 
4. Férias Divertidas - Verão 2015 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a realização da edição Verão 2015 do Programa 

Municipal de Férias Divertidas, composto por quatro programas de atividades: Generalista, Náutico, 
Desafios de Verão e Nadador Salvador Júnior. 

Este Programa Municipal destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis 
e os quinze anos, desenvolvendo-se durante onze semanas entre 17 de junho e 29 de agosto. 

A realização de mais uma edição do Programa Férias Divertidas realça a importância que a 
Câmara Municipal de Ílhavo atribui à formação dos jovens, proporcionando-lhes a ocupação dos tempos 
livres com atividades de caráter pedagógico, desportivo e lúdico, transmitindo-lhes importantes valores 
enquanto cidadãos. 

As inscrições podem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré a 
partir do dia 18 de maio e até às seguintes datas: 

» 6 junho para o mês de junho; 
» 26 junho para o mês de julho; 
» 18 julho para o mês de agosto. 
 
As inscrições são limitadas ao número de vagas e decorrerão nas Piscinas Municipais de Ílhavo e 

da Gafanha da Nazaré. 
 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt. 
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