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1. Caminhada “O que nos liga” 2015 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo associa-se ao Grupo de Voluntariado Comunitário de Ílhavo do 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) na promoção e dinamização da 
caminhada intitulada 'O que nos LIGA' no próximo domingo, dia 26 de abril.  

Sendo a temática do cancro muito relevante para toda a população, este convívio será uma 
oportunidade de partilha de experiências e alertas, com vista à adoção de hábitos de vida saudáveis.  

Assim, a atividade Fitness Solidário inicialmente prevista para o Jardim Henriqueta Maia no âmbito 
do Programa Municipal Desporto para Todos, será integrada na Caminhada “O que nos LIGA”, com a 
concentração dos participantes pelas 08h30 no Largo da Bruxa, na Gafanha da Encarnação, para uma 
aula de Zumba realizando-se de seguida a caminhada pelas ruas da freguesia. 

A inscrição tem o valor simbólico de cinco euros e inclui a oferta de uma t-shirt, uma garrafa de 
água e uma “fita mensagem”.  

 
Para obter mais informações e proceder à inscrição, deverá contactar a Junta de Freguesia da 

área de residência, locais com a indicação “Inscreva-se Aqui!” ou através dos Voluntários Comunitários 
(965 038 298 / 917 880 305). 

 
Junte-se a esta causa que nos LIGA. 

 
 
2. XII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar” 

 
A Câmara Municipal está a promover o XII Concurso de Fotografia de Temática “Olhos sobre o 

Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos últimos anos com o objetivo de dar 
contributo para posicionar o Município de Ílhavo como uma referência incontornável na temática do Mar, 
também na área da fotografia. 

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores. O tema do Concurso é “O 
Mar”, em todas as suas vertentes, e tem carácter territorial exclusivamente nacional (terrestre ou zona 
marítima exclusiva). Dividido em duas secções (cor e preto e branco), cada participante pode apresentar 
até um máximo de três fotografias por secção. 

Atendendo à instalação, em 2015, no Município de Ílhavo, do Ecomare, um novo centro de 
investigação e transferência de tecnologia dedicado às questões do Mar, que inclui uma Unidade de 
Pesquisa e Recuperação de Animais Marinhos, é excecionalmente criada uma Secção Especial, 
denominada “Fauna Marítima”. O concurso à secção especial “Fauna Marítima” não é obrigatório mas 
pode ser feito através do envio de, no máximo, duas fotografias - uma fotografia a cada uma das secções 
do concurso (cor ou preto e branco), que concorrerão unicamente nesta Secção Especial 
 

A data limite de receção das fotografias a concurso é 19 de junho de 2015 (data do correio).  
 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, pelo e-mail geralcmi@cm-ilhavo.pt ou pelo secretariado 

do Concurso 234 329 600. 
 
 
 
 
 

http://www.cm-ilhavo.pt,
mailto:geralcmi@cm-ilhavo.pt


 
 
3. Concurso Intermunicipal de Leitura - Fase Final 

 
Os finalistas do Município de Ílhavo que vão disputar, no dia 30 de maio, a final do Concurso 

Intermunicipal de Leitura (CIL) estão apurados, depois de decorrida a final do Ílhavo a Ler +, que 
selecionou os concorrentes em cada uma das quatro categorias (1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Ensino Básico e 
Ensino Secundário):  

 
Categoria A – 1.º Ciclo: 
Inês Lopes Sarabando, EB2 Cambeia – Gafanha da Nazaré 
 
Categoria B – 2.º Ciclo: 
Margarida Jin, EB 2,3 Dr. José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo 

 
Categoria C – 3.º Ciclo: 
João Almeida Menezes Costa Cardoso, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação 

 
Categoria D – Ensino Secundário: 
Beatriz Mendes Fernandes, Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes - Ílhavo  

 
O CIL é uma iniciativa de âmbito intermunicipal, organizada pela Rede de Bibliotecas da Região de 

Aveiro, que visa promover o prazer de ler e estimular o desenvolvimento de competências de leitura nos 
jovens, durante o seu percurso escolar (do 1.º Ciclo de Ensino Básico ao Ensino Secundário). 

No evento, este ano organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, irão participar todos os finalistas 
apurados nas fases municipais dos 11 Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Nesta final intermunicipal, a realizar no dia 30 de maio, a partir das 14h00, no Centro Cultural de 
Ílhavo, os três primeiros classificados, em cada uma das categorias, serão os grandes vencedores e 
receberão quantias em dinheiro destinadas à aquisição de livros e manuais escolares. Assim, o primeiro 
prémio totaliza 250,00 euros, o segundo corresponde a 150,00 euros e o terceiro a 100,00 euros. 

 
  
Consulte o Regulamento da Fase Final em www.cm-ilhavo.pt. 

 

http://www.cm-ilhavo.pt.

