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EVENTOS PRÓXIMOS
I -  VIII  Festival de Natação 
Realiza-se Sábado dia 30 de Junho, na Piscina Municipal de Ílhavo, a exibição das 

Crianças e Jovens de todas as idades que durante o ano lectivo participaram nas classes 
de natação, no âmbito do VIII Festival de Natação do Concelho de Ílhavo.

Assim, e durante todo o dia, 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 contínua.

II - Marchas Sanjoaninas Ílhavo 2007
As Marchas Sanjoaninas Ílhavo 2007 irão fazer a sua terceira apresentação no Sábado 

dia 30 de Junho. O desfile das seis Marchas participantes está previsto para as 22h e 
decorrerá no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo. Esperamos mais uma 
noite de grande colorido e animação.

III - Grande Pedalada 2007
A Grande Pedalada do Município de Ílhavo, (prevista para o dia 17 e entretanto cancelada 

devido às condições climatéricas), realizar-se-á Domingo, dia 1 de Julho, com início pelas 
10h00 (concentração junto ao Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo),  e 
partida às 10h30, passando depois por vários pontos do Concelho, terminando cerca das 
17h00 na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, possibilitando assim um refrescante mergulho 
após o esforço. O almoço/piquenique (cada um deverá levar o seu) será realizado no Jardim 
Oudinot na Gafanha da Nazaré. No final desta Pedalada serão sorteadas bicicletas e outros 
prémios entre os participantes

Agradecemos desde já a atenção dispensada a estes assuntos e apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,

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