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I - Marchas Sanjoanonas / Convite

Exmo(a) Senhor(a)

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a realização da Edição de 2008 das Marchas
Sanjoaninas de Ílhavo, nos próximos dias 19, 20 e 27 de Junho, em parceria com as seguintes
Associações: Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, Grupo
de Dança “As Pestinhas” da Gafanha da Nazaré, Grupo de Jovens “A Tulha” da Gafanha
D´Aquém, Associação dos Amigos da Praia da Barra e Rancho Folclórico “Os Palheiros da
Costa Nova”.

Esta iniciativa, uma mostra da grande riqueza da nossa cultura popular, terá três dias de
grande exibição com os desfiles a acontecerem nos seguintes dias:

- 19 de Junho, Sexta-feira, na Gafanha da Nazaré, local do Antigo Mercado
- 21 de Junho, Sábado, na Praia da Costa Nova, Av. da Bela Vista
- 27 de Junho, Sábado, em Ílhavo, no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste

Vimos pois, por este meio convidar V. Exa. a viver estas noites de grande alegria e
animação. Contamos, por isso, com a sua presença e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos.

II -  Festival de Natação

Pelo décimo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo volta a assinalar o final de
mais uma época das Piscinas Municipais, ao realizar, nos dias 20 e 27 de Junho, o Festival
de Natação do Município de Ílhavo 2009.

Este ano, a iniciativa conta com cerca de 700 Crianças do Programa de Iniciação à
Natação que, no primeiro dia do Festival (20 de Junho), vão efectuar vários espectáculos
aquáticos para uma plateia de familiares e amigos, e todos os que queiram assistir, na
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré. No dia 27 de Junho, é a vez das Classes de
Natação das várias Escolas de Natação do Município efectuarem a sua exibição, que terá
lugar na Piscina Municipal de Ílhavo.

Neste Festival, os momentos lúdicos também não serão esquecidos, tendo a Câmara
Municipal de Ílhavo organizado várias actividades para o efeito, como mergulho, slide,
insufláveis aquáticos e demonstrações em conjunto, realizadas igualmente pelas Classes
da Maioridade, Hidroterapia e Hidrobike.

Dando cumprimento ao Plano Municipal de Intervenção Educativa 2008/2009, e aos
objectivos de promoção da prática desportiva regular junto da População, esta iniciativa é
um momento único de convívio e animação entre os utentes que frequentam as instalações
das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, cuja apresentação pública das
suas aprendizagens e conquistas ao longo do ano se revela sempre muito positiva.

informação



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, Dr.ª
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