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1. Secretária de Estado da Cultura visitou Centro Cultural de Ílhavo 
 
A Secretária de Estado da Cultura, Isabel Botelho Leal, visitou ontem, dia 27 de janeiro, o Centro 

Cultural de Ílhavo, onde foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo. 
Isabel Botelho iniciou em Ílhavo um périplo de visitas, durante os dias 27 e 28 de janeiro, a  um 

conjunto de equipamentos municipais relevantes, na região Norte e Centro do país, que têm promovido a 
cultura a lugar de destaque no panorama nacional. O objetivo destas visitas é essencialmente, 
aprofundar o conhecimento das estruturas de produção artística municipais e ter contacto com a 
comunidade artística local.  

De destacar que a Secretária de Estado deu ao equipamento do Centro Cultural de Ílhavo uma 
avaliação muito positiva, não só pela qualidade do espaço, mas também pela sua programação e plano 
de atividades, tendo dado esta nota ao Presidente da Câmara, Fernando Caçoilo. 

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se pela escolha e visita da Secretária de Estado da 
Cultura ao Centro Cultural de Ílhavo, que representam o reconhecimento de toda uma estratégia e 
percurso do Município que visa tornar a cultura acessível a todos. 

 
 

2. Saberes com Sabor… alimente a sua libido  
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover mais uma edição do “Saberes com Sabor” no dia 6 de 

fevereiro (sábado), pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 
No mês em que o Amor paira no ar, venha descobrir como regular as suas hormonas e potenciar o 

seu apetite sexual através de alimentação saudável. 
Esta ação será dinamizada por Sara Fernandes, Mestre em Nutrição. 
 
Inscrição prévia obrigatória 
Custo: 5 euros 
 
Mais informações pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail biblioteca_municipal@cm-

ilhavo.pt. 
 
 

3. Férias de Carnaval no Museu Marítimo de Ílhavo 
 
Nas férias de Carnaval, o Museu Marítimo de Ílhavo vai promover uma atividade que convida as 

crianças a por à prova a sua criatividade.  
A iniciativa, dirigida a crianças dos 5 aos 12 anos, realiza-se a 10 de fevereiro, quarta-feira, entre 

as 14h00 e as 17h00. 
Aproveitando o espírito da época carnavalesca, o desafio é conhecer os seres que habitam o fundo 

dos oceanos e transformá-los em marionetas de esponja.  
Será necessário puxar pela imaginação não só para a construção das marionetas, como também 

para lhes dar vida, através de criação de histórias com inspiração marítima. 
As inscrições, com um custo de cinco euros, podem realizar-se até 5 de fevereiro, por telefone 234 

329 990 ou pelo e-mail museuilhavo@cm-ilhavo.pt. 
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