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1. Câmara Municipal de Ílhavo adere à Campanha Mundial Acendam a Luz 
Azul (Light it up blue) 

 
O edifício dos Paços do Município de Ílhavo vai ter a sua cúpula iluminada de azul a partir de hoje 

à noite e até ao próximo domingo, dia 3 de abril, para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do 
Autismo (2 de abril), designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

A iniciativa, promovida pela Federação Portuguesa de Autismo, pretende sensibilizar a sociedade 
para a doença, uma perturbação neurobiológica complexa que afeta a comunicação, o comportamento e 
as relações sociais, sendo uma fonte de preocupação crescente no domínio da saúde pública a nível 
mundial, uma vez que afeta cerca de 67 milhões de pessoas. 

 
 

2. Era uma vez… na EMER 
  

No próximo dia 5 de abril, terça-feira, a Câmara Municipal de Ílhavo apresentará a atividade “Era 
uma vez… na EMER”, numa sessão que decorrerá entre as 9h30 e as 11h00, na Escola Municipal de 
Educação Rodoviária. 

Em abril, mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e o Dia Internacional do Livro Infantil, 
pretende-se o desenvolvimento de uma sessão de “escrita criativa” em que se enaltece a imaginação e a 
criatividade, convidando os alunos a criarem uma história. A ideia é que, a partir dum jogo de imagens 
alusivas à Segurança Rodoviária, os alunos concebam, em grupo e através da partilha de ideias, uma 
narrativa diferente e original. Os alunos serão ainda presenteados com um marcador de livro 
personalizado e depois convidados a desfrutar dos carrinhos a pedais e das bicicletas na pista exterior. 

Nesta atividade participará a turma do 3.º ano da EB Farol da Barra, esperando envolver cerca de 
20 alunos. 
 

 
3. Imagens com Memória – Exposição de Fotografias Antigas 

 
Inaugurada no passado dia 28 de março, no âmbito das Comemorações do Feriado Municipal de 

Ílhavo, a Exposição de Fotografias Antigas “Imagens com Memória” está patente até ao dia 17 de abril no 
Centro Cultural de Ílhavo. 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do seu Centro de Documentação, encontra-se a dinamizar 
o Projeto “Imagens com Memória”, tendo criado um banco de dados do Município com fotografias, 
postais, gravuras, ilustrações, pinturas e vídeos, gentilmente cedidos por muitos munícipes que se 
associaram este projeto. 

A Exposição “Imagens com Memória” resulta de uma seleção de imagens antigas de paisagens, 
monumentos, tradições, entre outras, e irá percorrer as restantes freguesias do Município.  

Após a passagem pelo Centro Cultural de Ílhavo, a exposição estará patente a partir do dia 19 de 
abril, pelas 21h15, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, no âmbito do XV Aniversário da Elevação 
da Gafanha da Nazaré a Cidade. 


