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1. Câmara Municipal de Ílhavo promove Dia do Animal no CROACI 

 

No âmbito da campanha “Adote um Amigo que não o abandona!”, a Câmara Municipal de 

Ílhavo vai assinalar esta quarta-feira, dia 4 de outubro, o Dia do Animal no CROACI - Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (canil/gatil municipal). 

Tendo em consideração que a vacinação se realiza todas as quartas-feiras, entre as 09h30 

e as 12h00, a Câmara Municipal de Ílhavo irá oferecer a colocação de uma pipeta 

desparasitante a todos animais que se deslocarem ao CROACI nesse dia para serem 

vacinados/identificados eletronicamente ou a outros que apresentem comprovativo de 

microchip e vacina antirrábica válida (oferta limitada ao stock existente). 

Recorde-se que a Câmara Municipal de Ílhavo encontra-se a promover, desde 1 de julho, 

um regime especial gratuito de esterilização de animais que vierem a ser adotados no 

CROACI, bem como um regime especial para beneficiários do Fundo Municipal de Apoio a 

Famílias e Indivíduos Carenciados na comparticipação na Vacinação Antirrábica, esterilização 

do animal e Identificação Eletrónica. 

 

Informe-se pelo n.º de telefone 234 329 605, em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/346 ou no 

CROACI (junto aos Armazéns Gerais CMI). 

  

Adote um Amigo que não o abandona! 

 

 

2. Oficina de Ilustração com Marta Madureira realiza-se este sábado 
 

Vai ter lugar, no próximo sábado, dia 7 de outubro, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal 

de Ílhavo (BMI), uma Oficina de Ilustração dinamizada por Marta Madureira. 

Realizada no âmbito da Exposição de Ilustração “Nuvens, reis e outras coisas mais”, que 

se encontra patente até ao dia 2 de dezembro na Sala Polivalente da BMI, esta oficina tem um 

custo de 12 euros, correspondentes ao valor do livro “Tiago, o colecionador-quase-nuvem”, de 

Vanessa Mendes Martins, ilustrado por Marta Madureira que será entregue a cada participante. 
  

 

Marta Madureira 

Quando era pequena, Marta Madureira espreitava os desenhos que o pai fazia e depois 

mostrava-os aos colegas da escola. O convívio precoce com a ilustração só foi retomado mais 

tarde quando realizou a sua licenciatura e mestrado na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto. Atualmente é designer de comunicação e ilustradora. O seu trabalho 

http://www.cm-ilhavo.pt/pages/346


destaca-se pela forma original como usa as técnicas de recorte, colagem e montagem de 

materiais diversificados, conferindo movimento e textura às suas criações. 

Marta Madureira é ainda autora e realizadora de “As máquinas de Maria”, uma série de 

vinte e seis episódios para televisão. Vencedora de vários prémios de relevo, ilustrou já cerca 

de 20 livros para a infância, com textos de grandes nomes da literatura infanto-juvenil como: 

Álvaro Magalhães, Vergílio Alberto Vieira, Manuel António Pina, Adélia Carvalho, Ana Luísa 

Amaral, entre outros. É cofundadora da editora Tcharan. 

 

Mais informações: 

Biblioteca Municipal de Ílhavo 

Tel. 234 321 103 

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt  

biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  

www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo  

 

 

3. “Ao Som das Histórias” assinala 6 anos de atividade 

 

O projeto “Ao Som das Histórias”, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, através da 

Biblioteca Municipal, em parceria com a Rádio Terranova, assinala na próxima quinta-feira, dia 

5 de outubro, seis anos de “história”. 

 Ao longo destes seis anos foram lidas 314 histórias, na dinamização da leitura que 

envolve variadíssimos leitores, crianças e adultos, incluindo leitores do panorama literário, 

musical e cultural português, entre outros. 

Todas as semanas, a Biblioteca Municipal de Ílhavo seleciona histórias sobre fadas, 

dinossauros e monstros, reinos distantes, sobre a vida real e imaginária, que são lidas na rádio 

e posteriormente dinamizadas nas sessões da Hora do Conto. Estas histórias são destinadas 

a crianças mas também a pais, professores, educadores e outros mediadores de leitura, a 

todos aqueles que gostam de ler livros para as crianças. 

A próxima sessão do “Ao Som das Histórias” é celebrada esta quarta-feira, dia 4 de 

outubro, pelas 18h40, com a história “Um lobo culto” de Pascal Biet, na voz de Ana 

Fernandes, Neida Reis e Vera Menezes, do Serviço Educativo da BMI.  

E porque as crianças gostam de histórias, poderá ouvi-las no website da Biblioteca 

Municipal de Ílhavo (www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt) ou fazer download das histórias 

que mais gosta e levá-las consigo para todo o lado. Poderá também requisitá-las na Biblioteca 

Municipal ou nos Polos de Leitura.  

 

Na sintonia 105.0 FM, todas as quartas-feiras às 18h40, com repetição aos sábados pelas 

09h45, uma nova história vai para o ar. 

 

Ao som das histórias. Uma história nova a cada semana. Destinada a crianças e não só!  

Boas leituras… “Ao Som das Histórias”. 
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