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1. Festa de Natal reúne 2.170 crianças e 240 professores e auxiliares 

A Câmara Municipal de Ílhavo volta a oferecer, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, na 

Casa da Cultura de Ílhavo, a todas as crianças do ensino pré-escolar (público e privado) e 1.º 

Ciclo uma Festa de Natal recheada de cor e alegria. 

Cerca de 2.170 crianças e 240 adultos que as acompanharão terão oportunidade de 

explorar a temática da importância da família e da realização dos nossos sonhos, com recurso 

a música e cor, através do filme de animação “COCO”, da Disney PIXAR.  

No final haverá ainda os habituais desejos de um “Feliz Natal” por parte do Executivo 

Municipal, bem como a entrega, em parceria com as Juntas de Freguesia de São Salvador, 

Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, de uma pequena 

lembrança, a miúdos e graúdos.  

 

 

2. “Olha a Arte de Natal!” vai à Gafanha da Nazaré 

Os nossos Maiores regressam esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, pelas 10h00, desta 

vez à Gafanha da Nazaré, para alegrar o comércio local.  

Em plena época natalícia, a Câmara Municipal de Ílhavo associa-se ao comércio local, no 

sentido de revitalizar a identidade histórica e as suas memórias, através de intervenções 

artísticas. 

A Câmara Municipal de Ílhavo lançou, na semana passada, a iniciativa “Olha a Arte de 

Natal!”, que incluiu um périplo por alguns espaços comerciais da cidade, onde foram 

desenvolvidas ações muito variadas, tais como representações teatrais, declamação de poesia, 

cantares de natal, artes plásticas, histórias, teatro musical e contos de natal,  entre outras. 

Estas intervenções tiveram lugar na freguesia de S. Salvador, à qual regressam no dia 27 

de dezembro. 

 

3. Falar+ sobre a Igualdade de Género  

 A Câmara Municipal de Ílhavo tem agendada para a próxima quarta-feira, 13 de 

dezembro, às 17h00, um importante momento de promoção e defesa dos direitos 

fundamentais: o direito à igualdade. 

Esta é mais uma importante sessão do projeto "Falar+", especialmente dirigido aos 

jovens, e conta com a parceria do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica da 

Cáritas Diocesana de Aveiro, subordinada à temática da "Igualdade de Género". 

O debate tem entrada gratuita (sujeita a inscrição prévia) e terá lugar no Fórum Municipal 

da Juventude de Ílhavo. 

http://www.cm-ilhavo.pt/pages/3346
http://www.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/677?event_id=3133

