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1. 18.º Aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré assinalam 

esta sexta-feira, dia 19 de abril, o 18.º aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a 
Cidade, dando especial atenção às obras em curso na Gafanha da Nazaré. 

 
Neste âmbito, as Comemorações contam com o seguinte programa: 

 
 
09h30 Hastear das Bandeiras na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, 

com a presença da Filarmónica Gafanhense 

 
10h00      

 

Romagem ao Jardim 31 de Agosto à estátua do Prior Sardo 

10h30    

 

Visita de trabalho dos Executivos da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia às obras de requalificação da Av. Fernão de Magalhães na 
Praia da Barra e à Pista Ciclável da Gafanha da Nazaré 

 
 

 

2. 16.º Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar” 

“Olhos sobre o Mar” está de volta para a sua 16.ª edição.  
Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, este Concurso de Temática Marítima destina-

se a todos os fotógrafos profissionais ou amadores e visa dar contributo ao posicionamento do 
Município de Ílhavo como uma referência incontornável na temática do Mar, também na área 
da fotografia. 

O tema do concurso é “O Mar” em todas as suas vertentes e tem caráter territorial 
exclusivamente nacional (terrestre ou zona marítima exclusiva). É dividido em duas secções 
(cor e preto e branco) e cada participante pode apresentar até um máximo de três fotografias 
por secção com dimensão máxima de 30x40 cm em papel fotográfico. 

Atendendo a que o Farol da Barra comemorou, em outubro de 2018, o seu 125.º 
aniversário e sendo, com os seus 62 metros de altura (66 metros acima do nível do mar), um 
dos ícones de referência do Município de Ílhavo, foi criada uma Secção Especial, denominada 
“Os faróis”.  

Após a seleção feita pelo júri, serão expostas as 50 melhores fotografias, durante o mês de 
agosto, no Navio-Museu Santo André.  

A data limite de receção das fotografias a concurso é 21 de junho de 2019 (data do 
correio). 

  
Normas de Participação em www.cm-ilhavo.pt/p/olhossobreomar. 
  

 

https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=nReZrTkkqZ6iGsqFMB_hZ7j5zB0W_9UT2gV1ahMIXdKCCMxCNcPWCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAG0ALQBpAGwAaABhAHYAbwAuAHAAdAAvAHAALwBvAGwAaABvAHMAcwBvAGIAcgBlAG8AbQBhAHIA&URL=http%3a%2f%2fwww.cm-ilhavo.pt%2fp%2folhossobreomar

