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1. “Operação Ópera” é o mote para Música na Escola 2016 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré, a 14.º edição do Projeto Música na Escola, uma iniciativa desenvolvida em parceria 
com a Orquestra Filarmonia das Beiras, este ano alargada ao 4.º ano de escolaridade. 

“Música na Escola” é um projeto de intervenção educativa que tem como objetivos primordiais 
promover a cultura musical junto das comunidades dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, proporcionar 
aos alunos o contacto direto com a Orquestra, os instrumentos e o seu reportório e incentivar o gosto 
pela audição de música ao vivo. 

No presente ano letivo propõe-se uma abordagem do espetáculo lírico designado por “Operação 
Ópera”, baseado na música de Domenico Cimarosa, II Maestro Di Cappella, e de outros compositores do 
século XVIII. 

Nesta edição, a Câmara Municipal de Ílhavo alarga esta atividade também aos alunos do 4.º ano 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, envolvendo assim todos aos alunos dos 4.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade 
do Município, contando com um total de cerca de 1.100 participantes, entre alunos, professores e 
auxiliares. 

O Concerto de Família terá lugar no dia 28 de março (domingo), pelas 17h30, no Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré e será aberto a toda a população com entrada livre. 

 
 

2.  Férias Divertidas – Páscoa 2016 com inscrições abertas 
 
O Programa Municipal Férias Divertidas, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, vai regressar 

na Páscoa, entre os dias 21 e 24 de março e 29 de março a 1 de abril, destinando-se a crianças e jovens 
com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. 

A ocupação dos tempos livres através da realização de atividades de caráter pedagógico, 
desportivo e lúdico constitui uma mais valia para os mesmos, transmitindo-lhes valores importantes 
enquanto cidadãos. A generalização da prática desportiva junto da população jovem é um fator essencial 
na melhoria da qualidade de vida e fundamental na formação pessoal, social e desportiva. 

Os participantes terão oportunidade de realizar uma série de atividades aliciantes de âmbito 
desportivo (Natação, jogos aquáticos e lúdicos, Polo Aquático, Minigolfe, Basquetebol e outros desportos 
coletivos, Tag-Rugby, Hockey e Ténis), de âmbito cultural (visitas dentro e fora do Município, cinema), de 
âmbito educativo (sensibilização ambiental, ateliês/workshops, formação cívica e espaço de leitura) e de 
âmbito lúdico (espaço internet e jogos de tabuleiro). 

As inscrições têm lugar nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré até uma 
semana antes do programa, terminando a 14 de março. 

  
Mais informação pelo n.º de telefone 234 329 679, pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt ou em 

www.cm-ilhavo.pt. 
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