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I - Campanha Solidária - acção “Tampinhas”

Em Setembro de 2006 a Câmara Municipal de Ílhavo associou-se à causa da munícipe
Joana Pontes, assegurando o transporte de cerca de 5 toneladas de tampas plásticas que
esta jovem recolheu durante vários meses, para serem recicladas e “transformadas” em
cadeira de rodas ou  material ortopédico para apoio aos que dele necessitam.

Esta notável e meritória iniciativa, que esta jovem dinamiza de forma única na sua qualidade
de sócia da Associação Tampa Amiga e na qual têm colaborado dezenas de pessoas
anónimas, estabelecimentos comerciais, Escolas, a Câmara Municipal, assim como outras
instituições do nosso Município e também de fora dele, deu em Janeiro de 2008 os seus
primeiros frutos, com a entrega de duas cadeiras de rodas a duas instituições do nosso
Município indicadas pela própria Joana Pontes - Fundação Prior Sardo e CASCI.

Pouco mais de um ano volvido, e fruto de nova recolha de mais de 5 toneladas de tampas
plásticas, cujo transporte continua a cargo da Câmara Municipal de Ílhavo, que tem colaborado
igualmente através da sua recolha no Ecocentro Municipal, tornou-se possível efectuar nova
entrega de quatro cadeiras de rodas a instituições do Município escolhidas pela jovem, mais
precisamente o CASCI, o Lar N. Sra. da Nazaré e o Lar de S. José, assim como de outro
material ortopédico a Escolas, para uso por alunos que dele necessitem.

Nessa medida, vimos por este meio convidar V. Exa. a estar presente na cerimónia de
entrega deste equipamento, que terá lugar amanhã, dia 5 de Maio, terça-feira, pelas 15h00,
no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo.

Desta forma estaremos todos a associar-nos mais uma vez a um acto de grande relevância
social, mas acima de tudo a um notável caso de energia, de dedicação e de alegria que
deverá ser um exemplo para toda a população, sobretudo para a mais jovem, que irá
seguramente sentir-se ainda mais motivada a continuar a contribuir para o crescimento deste
projecto.

II - Festival de Teatro do Município de Ílhavo 2009

Durante o mês de Maio, a Câmara Municipal de Ílhavo volta a realizar mais uma edição
do Festival de Teatro, que irá decorrer entre os dias 6 e 30 nas quatro freguesias do Município.

Este ano, serão as Crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico os primeiros
espectadores do Festival, que decorrerá no Centro Cultural de Ílhavo, nos dias 6, 7 e 8 com
a peça “Lol.Pop”, do Teatro das Beiras.

Seguem-se vários espectáculos de elevado qualidade, realizado um pouco por todos os
espaços culturais do Município, com destaque para o Teatro de Rua “D. Gilberto”, pela
Joana Teatro, que vai certamente dar uma nova vida e cor ao Jardim Oudinot, no dia 24 de
Maio, a partir das 15h30.

Aqui fica o nosso convite. Não falte!

informação



Programa:
6 (Quarta-feira) a 8 de Maio (Sexta-feira)
“Lol.Pop”, Teatro Infantil
Teatro das Beiras
Centro Cultural de Ílhavo

9 de Maio (Sábado)
21h30 | “Duas Gatas e a criada Maria”
Juventude de Sanguedo
Salão Cultural da Gafanha do Carmo

15 de Maio (Sexta-feira)
21h30 | “O Mar”
Teatro Experimental de Mortágua
Teatro da Vista Alegre

16 de Maio (Sábado)
21h30 | “Calcinhas Amarelas”
Tozé Martinho
Salão Cultural da Gafanha da Encarnação

17 de Maio (Domingo)
17h30 | “A Tasca do Pombo”
Grupo Cultural Raízes Verde Pinho
Salão de Festas do Centro Social de N.ª S.ª da Paz, Vale de Ílhavo

23 de Maio (Sábado)
21h30 | “Os Maias”
Teatro da Trindade
Centro Cultural de Ílhavo

24 de Maio (Domingo)
15h30 | “D. Gilberto”
Joana Teatro
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

30 de Maio (Sábado)
21h30 | “O Consultório de Horátes”
GRAL - Grupo Recreativo dos Amigos da Légua
Salão de Festas da Casa de N. Sra. da Luz, Légua

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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