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maio
2020

#253
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Rádio 23 Milhas

23 Milhas - Ílhavo . 105.0 FM

segunda a sexta
16:00~19:00

Na Rádio 23 Milhas mantém-se a cultura do dia a dia:
há concertos, espetáculos, rubricas dos nossos festivais,
programas especiais das estruturas culturais
do Município de Ílhavo, discos pedidos, entrevistas,
residências artísticas e debates. Uma plataforma de encontro
e criação e uma rádio para estarmos em casa.

17:00

PROGRAMAS ESPECIAIS:

segundas

quintas

terças

sextas

Rádioativos na Maioridade
Maior Idade
Todos a Bordo
Museu Marítimo de Ílhavo

quartas

Biblioteca gira, que Gira!
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Entrevistas com Ciência
Estaleiro
– Estação Cientifica de Ílhavo

Arquivo do Avesso
Centro de Documentação de Ílhavo

Bebeteca

Hora do Conto

para famílias com bebés
(6 meses aos 3 anos)

para famílias com crianças
(a partir dos 4 anos)

Biblioteca Municipal de Ílhavo

sábados 10:30

7 e 21qui

sábados 16:30
segunda, terça e quarta 16:00

Comunidade de Leitores
Conversa via Skype
quinta 7 Tradição oral: lendas e contos
quinta 21 Livros sobre a temática do Mar

Inscrição prévia obrigatória:
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ∙ 234 321 103

Biblioteca Municipal de Ílhavo

16 a 18sáb a seg

Dia Internacional
dos Museus

Museu Marítimo de Ílhavo

Caro(a) Munícipe,
Ainda que visto da janela, damos as boas-vindas ao mês
de maio, que chega até nós com ares de primavera em dias
alternados.
Neste momento
atípico de combate
à pandemia de
COVID-19, vivido a
nível global, cada um
de nós tem um papel
preponderante na
defesa da saúde e do
bem-estar de todos.
Tendo presente
que este é um
momento de enorme
sensibilidade, o
respeito pelas medidas
de autoproteção e
de isolamento social
revestem-se da maior
Fernando Fidalgo Caçoilo
importância, só desta
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
forma, conseguiremos
ser bem-sucedidos na
luta contra um inimigo invisível que nos desafiou a equacionar
tudo aquilo que antes era dado como adquirido.
Linha de Findo o Estado de Emergência Nacional, é de prever que se
a retoma gradual da atividade dos diferentes Serviços,
Apoio verifique
Comércio e Indústria, o que é uma boa nova. No entanto,
“Estamos esta retoma será sempre acompanhada das devidas medidas
Aqui” de proteção e mudanças organizacionais que permitam o
T 234 329 649 desenvolvimento da atividade com a maior segurança possível.
Reitero os apelos e recomendações das diferentes entidades
Aconselhamento
psicológico, governamentais para a manutenção do distanciamento social,
apoio ao sénior e e a utilização de meios de proteção individual, ao proteger-se a
apoio na realização si, estará a proteger os outros.
das compras. Acredito que proximamente será possível retomar a atividade
segunda a na plenitude, entretanto vamos fazer valer a pena todo o
sexta tempo que investimos neste combate.

9:00~12:30
13:30~17:00

Conto consigo!
Um abraço amigo, ainda que virtual...

