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I - VII Festival de Natação
Dando cumprimento ao Plano Municipal de Intervenção Educativa 2005/2006, a Câmara
Municipal de Ílhavo vai realizar nos próximos dias 17 e 24 de Junho o VII Festival de Natação
do Concelho de Ílhavo.
Esta iniciativa, que vai já na sua sétima edição, pretende assinalar o final de mais uma época
nas Piscinas Municipais, quer ao nível do Projecto de Iniciação à Natação, dirigido às crianças
do Pré-Escolar, quer ao nível das próprias classes de natação dirigidas ao público em geral.
Assim, no dia 17 de Junho de 2006 (Sábado), será a vez das crianças do Projecto de Iniciação
à Natação efectuarem a sua exibição para familiares e amigos na Piscina Municipal da
Gafanha da Nazaré, estando o dia 24 de Junho reservado para as classes de natação, cuja
exibição terá lugar na Piscina Municipal de Ílhavo.
Para além do convívio que esta iniciativa propicia entre os participantes, este é um momento
único para familiares e amigos presenciarem as aprendizagens efectuadas ao longo do
ano/época, sendo criado para o efeito um ambiente de festa e de animação contínuo ao
longo de todo o dia.

II - Marchas Sanjoaninas Ílhavo 2006
A Câmara Municipal de Ílhavo promove mais uma vez mais, aquela que é já uma grande
tradição Ilhavense - as Marchas Sanjoaninas. Esta iniciativa, uma mostra da grande riqueza
da nossa  cultura popular, terá três dias de grande exibição com os  desfiles a acontecerem
no próximo dia 17 de Junho, sábado, à noite, a partir das 22 horas  na Avenida José Estêvão
na Gafanha da Nazaré; dia 23 de Junho, sexta-feira na Av. Fernão de Magalhães na Praia
da Barra no Sábado dia 24, a partir das 22 horas, no Pavilhão Municipal Capitão Adriano
Nordeste, em Ílhavo.
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo tem como principais objectivos:
-manter viva a tradição desta festa de cultura popular bem acarinhada pelas populações do
Concelho de Ílhavo, e que faz parte do calendário anual das iniciativas culturais promovidas
pela autarquia;

-promover a divulgação da criação artística a nível da coreografia, da música, da poesia e
demais componentes envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominantemente
de raiz popular;

-promover a notoriedade e visibilidade cultural e turística do Concelho de Ílhavo.

Para esta edição de 2006 contamos com  a presença das marchas da Costa Nova, da
Carvalheira, da Gafanha de Aquém, CCD - Centro Cultural e desportivo dos trabalhadores
do Município de Ílhavo  e Praia da Barra , que honrando e querendo manter viva a tradição,
trabalharam com grande alegria e entusiasmo para que a festa das Marchas Sanjoaninas
tenha o brilho a que já nos habituou.



Neste ano de 2006, haverá mais uma exibição pública (em relação a anos transactos) das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, e que se fará de acordo com o seguinte calendário:

Dia 17 de Junho, às 22 horas, na Gafanha da Nazaré;
Dia 23 de Junho, às 22horas na Praia da Barra
Dia 24 de Junho, às 22horas no Pavilhão Cap. Adriano Nordeste em Ílhavo

III - Grande Pedalada do Concelho de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, no próximo dia 18 de Junho, Domingo, mais uma
edição da Grande Pedalada.
Esta iniciativa surge no seguimento do balanço extremamente positivo das edições anteriores,
que reuniram centenas de participantes, de todas as idades, oriundos de todo o Concelho
e também de fora dele, que puderam, durante esses dias, apreciar a grande beleza natural
desta região, ao mesmo tempo que praticavam uma actividade tão saudável e amiga do
ambiente como é o ciclo-turismo.
A Grande Pedalada 2006 terá início pelas 10h00 (concentração junto ao Pavilhão Municipal
Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo), partida às 10h30, passando depois por vários pontos
do Concelho, terminando cerca das 17h00 na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, que nesse
mesmo dia reabre ao público, possibilitando assim um refrescante mergulho após o esforço.
O almoço/piquenique (cada um deverá levar o seu) será realizado no Parque de Merendas
da Gafanha da Encarnação. No final desta Pedalada serão sorteadas bicicletas e outros
prémios entre os participantes.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a estes assuntos, apresentamos os
nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra
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