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1. Comunidade de Leitores de outubro é dedicada ao livro “Até que o mar nos 
separe” de Maria José Santana 

 

É já no próximo dia 12 de outubro, quinta-feira, pelas 21h00, que irá decorrer no Polo de 

Leitura da Gafanha da Nazaré/Fábrica das Ideias mais uma sessão da Comunidade de 

Leitores, especialmente dedicada aos autores locais do Município de Ílhavo.  

A Comunidade de Leitores reservou para o mês de outubro o livro “Até que o mar nos 

separe”, da autoria de Maria José Santana que estará presente para partilhar o prazer e as 

experiências de leitura com todos os participantes. 

Maria José Santana é jornalista, contando com mais de 15 anos de experiência 

profissional na imprensa escrita e na rádio. Natural de Ílhavo, município que tem “o mar por 

tradição”, a autora deixou-se contagiar pelas aventuras e epopeias que os portugueses 

viveram na pesca do bacalhau para escrever o romance “Até que o mar nos separe”. 

Promover os autores locais é o objetivo desta comunidade de leitores, bem como a 

partilha das experiências da leitura com outros leitores, descobrindo e confrontando pontos de 

vista dos participantes sobre o que leram.  

 

Mais informação em: 

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt 

www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 

 

 

2. Workshops - Fórum Municipal da Juventude  
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do Fórum Municipal da Juventude, vai levar a efeito, 

durante o mês outubro, diversos workshops, preferencialmente destinados a jovens com 

idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, numa aposta continuada das suas 

capacidades, energia e disponibilidade. 

 

11 de outubro  

15h00 - 16h00 

Workshop "Lanches Saudáveis" com Sara Fernandes 

Local: Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 

Gratuito 

 

13 de outubro  

https://webmail.cm-ilhavo.pt/owa/redir.aspx?SURL=WYUGbfSiOLChVQ_h15pDcUOfgzWgW4UfXrArHBetmuLHcFaLo_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAGkAYgBsAGkAbwB0AGUAYwBhAG0AdQBuAGkAYwBpAHAAYQBsAC4AYwBtAC0AaQBsAGgAYQB2AG8ALgBwAHQALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt%2f
https://webmail.cm-ilhavo.pt/owa/redir.aspx?SURL=B1NCUFL786pYXxu9y8lmLfDwbFYWjToKDbOEX3KtFSPHcFaLo_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAGEAYwBlAGIAbwBvAGsALgBjAG8AbQAvAGIAaQBiAGwAaQBvAHQAZQBjAGEAbQB1AG4AaQBjAGkAcABhAGwAZABlAGkAbABoAGEAdgBvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fbibliotecamunicipaldeilhavo


16h00 - 18h00 

Workshop de Fotografia com Rodrigo Ramos 

Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo 

Gratuito 

 

20 de outubro  

15h30 - 18h30 

Oficina Criativa "Urban Sketching" com Suzana Nobre 

Local: Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 

Custo: 14,00 €  

Material necessário: caderno de desenho; lápis; caneta e aguarelas ou outro material de 

cor 

 

 

Mais informações: 

Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 

Tel. 234 321 079 

forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt 

Inscrições prévias obrigatórias por e-mail, telefone ou presencial. 

 

 

3. “Da EMER para Ti!” celebra Dia Mundial dos Correios 
 

No âmbito do Dia Mundial dos Correios, a Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com 

os CTT, promove na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro, na EMER – Escola Municipal de 

Educação Rodoviária, a atividade “Na EMER para Ti”. 

Esta iniciativa vai decorrer durante a manhã, entre as 9h45 e as 11h00, e terá a 

participação de uma turma do 2.º ano da Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro. 

Integrada no Plano Anual de Atividades, “Na EMER para TI” procura promover a partilha 

dos principais conceitos adquiridos nas visitas à EMER, valorizando a importância da escrita e 

revitalizando a magia do correio postal. Assim, será proposto que cada aluno escreva um 

postal, devendo o mesmo ser enviado a alguém especial. Os CTT e a Câmara Municipal de 

Ílhavo garantem o envio da correspondência via postal. 

 

mailto:forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt

