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1. Câmara Municipal de Ílhavo promove Férias para todos os gostos e 
idades 

 
Considerando importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em períodos 

de férias escolares, por forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas para a ocupação dos 
jovens munícipes, a Câmara Municipal de Ílhavo vai promover uma série de projetos para todos os gostos 
e idades: 

 
Férias da Páscoa no Museu 
“Um pé na ria, outro no mar, o Museu Marítimo vamos visitar…”  
Para estas férias, o Museu Marítimo de Ílhavo propõe uma série de atividades inspiradas na Ria e 

no Mar, dirigidas a crianças dos 5 aos 12 anos. 
De 22 a 24 de março (terça a quinta feira), entre as 14h00 e as 17h00, realizam-se as Oficinas da 

Ria, nas quais as crianças são convidadas a conhecer a paisagem lagunar, as cores dos seus barcos, as 
aves e os peixes que nela habitam.  

De 30 de março a 1 de abril (quarta a sexta feira), no mesmo horário, promovem-se as Oficinas do 
Mar, onde as crianças podem explorar o oceano, através de jogos, visitas especiais e oficinas. 

As inscrições estão abertas até 18 de março por telefone (234 329 990) ou por e-mail 
(museuilhavo@cm-ilhavo.pt).  

A inscrição tem o custo de 5 euros por dia e 12 euros por três dias. 
 
Férias Divertidas – Páscoa 2016 
Destinadas a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade, as 

Férias Divertidas Páscoa 2016 vão decorrer em dois períodos distintos, de 21 a 24 de março e de 29 de 
março a 1 de abril. 

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). 

O transporte será assegurado pela Câmara Municipal de Ílhavo, sendo que os encarregados de 
educação terão a possibilidade de deixar o(s) seu(s) educando(s) para recolha na Piscina Municipal de 
Ílhavo e junto aos Edifícios das Juntas de Freguesia do Município. 

As inscrições para cada semana têm o custo de 36 euros (existindo um desconto de 10% para a 
participação de irmãos) e têm lugar nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré até à 
próxima sexta-feira, dia 18 de março. 

 
 
Férias com livros… e não só 
As tão esperadas férias da Páscoa estão a chegar e com elas a oportunidade de ter mais tempo 

livre para a leitura… e não só.  
A Biblioteca Municipal de Ílhavo convida todas as crianças a participar nas atividades programadas 

para os dias 21 a 24 e 29 a 31 de março, sempre às 14h30. 
Haverá sessões de Hora do Conto seguidas de Ateliê e também uma Sessão de Cinema.  
 
Para participar basta aparecer! 
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Programa 
Hora do Conto e Ateliê 
ter 22 “Um desejo colorido”, de Noel Grammont 
ter 29 “Herberto”, de Lara Hawthorne 
 
Sessão de Cinema 
qui 24 “A ovelha Choné”, de Mark Burton 
qui 31 ”Divertidamente”, de Pete Docter 
Local: Biblioteca Municipal de Ílhavo 
 
Hora do Conto e Ateliê 
seg 21 “Onde está a Primavera?”, de Lorna Hussey 
 
Sessão de Cinema 
qua 23 “Justin e a espada da coragem”, de Manuel Sicilia 
qua 30 “Pular a cerca”, de Tim Johnson 
Local: Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré 
 
Férias connosco… na Páscoa!  
Com vista a oferecer atividades de educação não formal nas férias escolares, o Fórum Municipal 

da Juventude (FMJ) preparou um conjunto de desafios nas áreas desportivas, lúdicas, recreativas e 
educacionais, numa ambiência de muita animação e convívio. 

De 21 de março a 2 de abril as férias são no FMJ com expressão plástica, jogos de tabuleiro, 
cinema e outras dinâmicas relacionadas com a época. 

Para participar basta aparecer! 
 
 

2. XII Aniversário da EMER – Escola Municipal de Educação Rodoviária 
 
No próximo dia 18 de março, sexta-feira, a Escola Municipal de Educação Rodoviária comemorará 

o seu 12.º Aniversário, numa festa que decorrerá das 14h30 às 16h00, com a presença de cerca de 70 
participantes, entre crianças e idosos. 

Esta é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo e que pretende ser mais um 
momento de festa e partilha, repleto de energia e boa disposição para que se comemore em pleno os 
doze anos de existência deste equipamento municipal de referência. 

Esta festa irá promover um encontro intergeracional, contando com a presença das crianças do 
Pré-Escolar do Centro Paroquial D. Manuel Trindade Salgueiro e de utilizadores do Fórum Municipal da 
Maior Idade. 

Para este evento está previsto um desfile na pista exterior da EMER com as crianças vestidas a 
rigor com fatos elaborados em torno da temática dos “Sinais de Trânsito”, um ateliê plástico de ilustração 
de cartões de aniversário e um lanche convívio, com o tradicional Bolo de Aniversário. 

 
 

3. Conversas com Gente Nova - Bombeiro 
 
No âmbito das Comemorações do Dia da Proteção Civil, a “Conversa com Gente Nova” deste mês 

vai realizar-se com a presença de um Bombeiro já amanhã, dia 16 de março, pelas 17h00, no Fórum 
Municipal da Juventude de Ílhavo. 

Com base numa seleção de temas das preocupações e preferências dos jovens, os Fóruns 
Municipais da Juventude dão voz e espaço às “Conversas com Gente Nova”, na última quarta-feira de 
cada mês, pelas 17h00. 


