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1. Mês da Leitura Concelhio 
 
A Rede de Bibliotecas de Ílhavo volta a dedicar, pelo sexto ano consecutivo, o mês de março à 

leitura e aos livros, respondendo assim ao apelo do Plano Nacional de Leitura.  
Assim, a Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares promovem uma série de atividades que 

celebram a leitura e os livros com crianças, jovens, adultos e a comunidade em geral. Destaque para a 
visita do autor João Pedro Mésseder e da ilustradora Ana Biscaia que, na próxima sexta-feira, dia 11 de 
março, participarão numa conversa sobre o livro, a leitura, a poesia e ilustração.  

Também no dia 11, a partir das 17h30, será dedicada uma sessão de “A Música das Palavras” a 
Manuel António Pina, uma oportunidade para ficar a conhecer mais sobre a obra deste autor, no contexto 
da literatura/poesia infantojuvenil.  

Na tarde de sábado, dia 19 de março, pelas 14h00, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, irá 
realizar-se a final do Concurso de Leitura “Ílhavo a Ler+”, reunindo os 33 finalistas apurados nos 3 
Agrupamentos de Escolas do Município de Ílhavo, que irão prestar uma prova escrita e outra oral, 
habilitando-se a diversos prémios, nomeadamente livros, DVD’s e outras surpresas. 

A animação cultural será da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas que apresentarão ao 
público pequenos momentos teatrais inspirados na obra de João Pedro Mésseder. 

  
Programa 
Destaques 
 
10 março (quinta-feira) 
À descoberta de… João Pedro Mésseder 
Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do Município 
Patente até 2 de abril 
Local: Biblioteca Municipal de Ílhavo 
 
11 março (sexta-feira) 
10h00 e 14h00 
À conversa com… João Pedro Mésseder e Ana Biscaia 
 
17h30 
A Música das Palavras: Manuel António Pina 
Hora do Conto Musicada 
Poemas de Manuel António Pina pelas crianças do Clube de Leitura para pais e filhos, 
Crescemos e já Lemos. 
 
18h00 
Sessão de divulgação da obra de Manuel António Pina, pelo Professor José António Gomes 
(Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico da Universidade do Porto) 
Local: Biblioteca Municipal de Ílhavo 
 
19 março (sábado) 
14h00 
Final do Concurso de Leitura Concelhia 
Local: Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
 
 



 
 
 

2. Quando o Homem Lavrava o Mar 
 
“Quando o Homem Lavrava o Mar”, um espetáculo de homenagem aos pescadores portugueses, 

será apresentado no dia 11 de março (sexta feira), às 22h00, no Centro Cultural de Ílhavo e no dia 13 de 
março (domingo), às 19h00, no Museu Marítimo de Ílhavo. 

O concerto, desenvolvido e interpretado pelo músico Fernando Mota, conta com a participação de 
elementos da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo.  

“Quando o Homem Lavrava o Mar” é um diálogo entre música, poesia e imagens, inspirado no 
universo da pesca e do mar. Trata-se de um espetáculo de homenagem aos pescadores portugueses e 
ao ofício da pesca, um dos mais tradicionais e característicos de Portugal.  

Com poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, o espetáculo cruza música original de 
inspiração tradicional portuguesa com sonoridades mais experimentais, utilizando instrumentos 
convencionais como a viola braguesa e violinos, bem como objetos sonoros ou elementos da natureza 
como berlindes, água ou latas de atum, gentilmente cedidas pela Bom Petisco, com as quais foram 
construídos o “Bompetiscofone” e a “Rede Enlatada”, esculturas sonoras de grande dimensão. 

 
 

3. EMER no feminino 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover amanhã, dia 8 de março, numa sessão das 09h30 às 

11h00, na Escola Municipal de Educação Rodoviária, a atividade “EMER no feminino”, integrada nas 
Comemorações do Dia da Proteção Civil. 

Esta atividade surge a propósito do Dia Internacional da Mulher e contará com a colaboração de 
Mulheres que exercem atividade profissional associada à estrada e à Segurança Rodoviária, 
nomeadamente uma Mulher polícia, uma Mulher bombeira, uma Mulher condutora de autocarro e uma 
Mulher taxista. Estas mulheres irão partilhar as suas experiências, criando um momento intimista de 
conversa e reflexão sobre o “ser mulher” nestas profissões. 

Esta atividade é especialmente dirigida ao 9.º ano de escolaridade, procurando contribuir de forma 
pertinente e relevante para uma “Orientação Vocacional” mais informada e consistente.  

“EMER no feminino” contará com a participação de cerca 20 jovens de uma turma do Agrupamento 
de Escolas da Gafanha da Nazaré. 

 
 


