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1. Dos Pequenos aos Graúdos – Campanha “Ovo Amigo” 
 

Nos próximos dias 14, 15 e 16 de março, a Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a 2.ª edição 
da iniciativa “Dos Pequenos aos Graúdos”, numa envolvência de cerca de 500 participantes, entre 
crianças, professores e idosos. 

Este ano letivo, e tendo em conta a proximidade das festividades e tradições pascais, a iniciativa 
versa o tema “Campanha Ovo Amigo” e está a ser desenvolvida em articulação com o Programa de 
Enriquecimento Curricular do Município, nomeadamente com as áreas de Atividade Lúdico-Expressiva e 
o Ensino da Música. 

“Dos Pequenos aos Graúdos” tem como principal objetivo aproximar gerações, propiciando 
verdadeiros momentos de interação e ternura, com a oferta do “Ovo Amigo” e canções interpretadas 
pelos mais novos aos utentes de quatro IPSS’s do Município. 

  
Esta atividade decorrerá ao longo de cinco sessões, de acordo com o seguinte programa: 

 
14 de março (segunda-feira) 
10h00~11h00 
EB1 Cambeia / Lar N.ª S.ª da Nazaré, na Gafanha da Nazaré  
 
15 de março (terça-feira) 
10h00~11h00 
EB1 Gafanha do Carmo / Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 
13h45~14h30 
Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto / CASCI I 
14h45~15h30 
 Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto / CASCI II  
 
16 de março (quarta-feira) 
10h00~11h00 
Centro Escolar da Coutada / Lar de S. José, em Ílhavo 
 

 
2. Woodwtach, de Olho na Floresta 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, entre os dias 14 e 18 de março, no âmbito das 

Comemorações do Dia Internacional das Florestas 2016, o Projeto “Woodwatch – de Olho na Floresta”, 
com vista à promoção da preservação deste importante recurso natural, que abriga mais de 80% da 
biodiversidade terreste e contribui para as nossas necessidades de água. 

A sensibilização das populações em termos de prevenção contra incêndios, proteção dos recursos 
florestais e ecossistemas assume particular relevância no Município de Ílhavo, sendo por isso 
dinamizadas diversas Ações de Sensibilização. 

Tendo como público-alvo os alunos do 4.º ano de escolaridade, realizar-se-ão ações sob a forma 
de percursos pedestres, nos trilhos do espaço florestal Ermida - Vale de Ílhavo, visando a identificação de 
ameaças ao equilíbrio da Floresta e sua Biodiversidade, o seu papel no abastecimento do nosso planeta 
com água doce, essencial à vida, o reconhecimento de algumas atitudes para uma correta utilização dos 
espaços florestais e a identificação de espécies florestais arbóreas e arbustivas, tais como, o sobreiro, 
carvalho-alvarinho, pilriteiro, loureiro, pinheiro-bravo, sargaço, erva-das-sete sangrias, gilbardeira, urze-
roxa, queiró, entre outras. 



O Projeto “Woodwatch – de Olho na Floresta” é um complemento à Comemoração do Dia da 
Floresta Autóctone, que se assinala em novembro e que promove a plantação de espécies florestais 
autóctones. 

 
 

3. Revista Argos apresentada na Galiza 
 

A revista Argos, publicação anual do Museu Marítimo de Ílhavo, vai ser apresentada no dia 18 de 
março, às 20h30, no Museu Massó, em Pontevedra (na Galiza, Espanha).  

A apresentação da obra estará a cargo de Álvaro Garrido, coordenador da revista, professor da 
Universidade de Coimbra e consultor do Museu Marítimo de Ílhavo.  

A Revista Argos tem como enfoque os grandes temas de cultura marítima, permanecendo atenta a 
bons exemplos de instituições estrangeiras que investigam os patrimónios do mar.  

Esta publicação visa, também, divulgar o projeto do Museu Marítimo de Ílhavo, trabalhando as 
memórias e as diversas identidades da vida marítima portuguesa. O primeiro número saiu em 2013, sob 
o tema “Antropologia Marítima”. A edição mais recente, o número três, sobre “Museus e Património 
Marítimo”, foi lançada em outubro do ano passado. 

Em maio de 2015, a Argos venceu os Prémios da Associação Portuguesa de Museologia, na 
categoria “Trabalho na Área da Museologia”, numa cerimónia que decorreu na Assembleia da República. 

Distribuída pela Âncora Editora, a Argos (números um, dois e três) está à venda por 15 euros nas 
livrarias e no Museu Marítimo de Ílhavo e poderá, também, ser encomendada com envio à cobrança, 
através do e-mail museuilhavo@cm-ilhavo.pt. 

mailto:museuilhavo@cm-ilhavo.pt.

