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1. Livro de Valter Hugo Mãe em destaque na próxima sessão da 
Comunidade de Leitores  

 

A sessão de fevereiro da Comunidade de Leitores realiza-se no dia 21 (quinta-feira), 

pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, e será dedicada ao livro "Homens 

imprudentemente poéticos", de Valter Hugo Mãe. 

Serão partilhadas experiências de leitura e pontos de vista sobre o referido livro, 

escolhido por Sofia Nunes, que aceitou o convite da Câmara Municipal de Ílhavo para moderar 

esta tertúlia.  

Sofia Nunes cresceu e viveu em Ílhavo e para além do gosto pela cidade, herdou 

também do pai o interesse pela leitura. É licenciada e mestre em Gerontologia pela 

Universidade de Aveiro com especialização em Gestão de Organizações Sociais pela AESE e 

encontra-se, desde 2011, a exercer funções de Gerontóloga no Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo, investindo outra grande parte do seu tempo no Doutoramento em 

Informação e Comunicação em Plataformas Digitais na Universidade de Aveiro e Universidade 

do Porto. 

 

A participação é gratuita.  

Inscreva-se, requisite o livro e participe! 

 

Próximas sessões: 

. 21 de março 

. 26 de abril 

. 23 de maio 

. 19 de setembro 

. 24 de outubro 

. 21 de novembro 

 

 

 

2. EMER in Love 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a ação EMER in Love amanhã, dia 14 de 

fevereiro, na Escola Municipal de Educação Rodoviária.  

Dirigida a turmas do 3.º ano do 1.º ciclo de ensino básico do Município de Ílhavo, esta 

iniciativa será composta por duas sessões, às 9.30 e 14 horas, e irá explorar, com recurso ao 

lúdico e às novas tecnologias, os sinais de trânsito e as regras de segurança na via pública, 

ajudando o robô Anacleto a entregar uma mensagem de amor à robô Zulmira. 

Após o contacto com as regras de trânsito, nomeadamente os sinais de trânsito, as 

crianças são convidadas a explorar conceitos básicos de programação e, assim, “conduzir” o 

Anacleto à casa da Zulmira. 

A sessão não ficará concluída sem o habitual momento na pista exterior em que, na 

primeira pessoa, cada criança será o condutor. 
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