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PROGRAMAS:
segunda

Expresso Musical
terça

EmocionARTE
quarta

Ciência em Ação
quinta

Mexe-te
sexta

Pim, Pam, Pum
10:30

www.CanalCentral.pt

Rádio 23 Milhas

23 Milhas - Ílhavo . 105.0 FM

segunda a sexta
16:00~19:00

1seg

Dia Mundial da Criança

9ter

Dia Internacional
dos Arquivos

20sáb

Início da Época Balnear

Caro(a) Munícipe,
Damos as boas-vindas ao mês de junho que começa com o dia da
Criança a coincidir com a reabertura dos Jardins de infância e a
retoma gradual dos Serviços numa “nova normalidade”.
A COVID-19 trouxe novos
desafios a toda a nossa
estrutura e à forma
como habitualmente
desenvolvemos as
atividades para todos,
mas o Município de
Ílhavo não para! Assim
continuamos a levar a
cultura até Si através
da Rádio 23Milhas, com
emissões diárias para
animar as tardes dos
ouvintes.
Já a nossa Biblioteca
mantém o contacto com
os seus Leitores pelas
Fernando Fidalgo Caçoilo
plataformas digitais
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo com a Hora do Conto, a
Bebeteca e a Comunidade
de Leitores, uma forma de estimular a leitura em todas as faixas
etárias.
Reuniões Junho cheira a calor, praia e festa, este ano sem marchas
Ordinárias do populares, mas seguramente que não faltará a bela Sardinhada e
Executivo o salutar convívio em família, respeitando o distanciamento social.
CMI Com a época balnear a iniciar no dia 20, e com a chegada dos
dias de calor, renovo as recomendações da DGS para que cada
Pública: um tenha uma participação ativa no combate à pandemia de
qui 4 COVID-19. Cada um de nós pode fazer a diferença.
15:00
audição Conto convosco!
ao público Um abraço Amigo.
a partir das
16:30
Privada:

qui 18
15:00

TODO O MÊS

AO SOM
DAS HISTÓRIAS

quartas 19:15
sábados 09:45

Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM).
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI.

FAZ-TE À HISTÓRIA

sábados 11:00~12:00

Um programa na WebRádio
d’A Casa do João
(acasadojoaoradio.online)

Linha de
Apoio
“Estamos
Aqui”

RadioMusical

T 234 329 649

junho a setembro

Se tem mais de 60 anos este projeto é para si!
Venha participar numa peça de teatro musical
moldada ao mundo radiofónico.
O foco é a voz e trazer de volta a sua importância.
Os ensaios vão decorrer na tua janela!
Promotor: Museu Marítimo Ílhavo e Maior Idade

aconselhamento
psicológico
apoio ao sénior
apoio na realização
das compras

segunda a sexta
9:00~12:30
13:30~17:00

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Bebeteca

sábados 10:30
sáb 6 “O bebé gosta...”, de Michael Lawrence e Adrian Reynolds
sáb 13 “Vem aí um lobo!”, de Nick Ward
sáb 20 “Caras de bebés”, da colecção “Cucuuuu!”
sáb 27 “Contrários”, da coleção “Espreita e aprende...”

Hora do Conto

segunda, terça e quarta 16:00
sábados 16:30
sáb 6 “Pilu, Pilu!”, de Susanna Isern e Katharina Sieg
sáb 13 “A melhor sopa do mundo”, de Susanna Isern e Mar Ferrero
sáb 20 “Urso caça-borboletas”, de Susanna Isern e Marjorie Pourchet
sáb 27 “Kiwi : um pássaro bem esquisito”, de Susanna Isern e Rebeca Luciani

RÁDIO 105.0 FM

AO VIVO
NO FACEBOOK
23 MILHAS - ÍLHAVO

23 MILHAS

16:00~ 19:00
segunda a sexta-feira

17:00
segundas

Rádioativos na Maioridade
Maior Idade

A Rádio 23 Milhas é, mais que
terças
uma emissora, uma plataforma
Todos a Bordo
de encontro e criação, de manifesto
Museu Marítimo de Ílhavo
e partilha. Na frequência FM e ao
vivo no Facebook, simulamos os
quartas
palcos agora vazios, enchendo-os,
Arquivo do Avesso
convocando quem nos ouve e vê a
Centro de Documentação de Ílhavo
ocupar os lugares de uma plateia
que não se esgota. Sobretudo em
quintas
possibilidades. Uma rádio que
Biblioteca gira, que Gira!
toca a muitos: desde concertos
Biblioteca Municipal de Ílhavo
exclusivos a criações únicas de
artistas chamados a criar para a
sextas
rádio, discos pedidos a rubricas
especiais das estruturas culturais
Entrevistas com Ciência
Estaleiro
do Município de Ílhavo, residências
Estação Cientifica de Ílhavo
artísticas a debates, poemas lidos
pela comunidade a programas
especiais dos festivais do 23 Milhas.
Pode mudar tudo, a frequência com
que ficamos em casa.

23 MILHAS.PT

PROGRAMAS:

Expresso Musical
EmocionARTE
Ciência em Ação
Mexe-te
Pim, Pam, Pum

Integrado no terceiro eixo
de intervenção do RADAR
criar e disponibilizar conteúdos
pedagógicos em plataformas
comunicacionais como complemento
às ofertas educativas em curso
foram produzidos diversos vídeos
dedicados ao Pré-Escolar e 1.º ciclo,
abrangendo as áreas da Ciência,
Atividade Física, Rítmica e Expressiva,
Expressão Plástica, Dramática,
Música e a Educação de Infância,
transmitidos através
do Canal Central/AEVA.

EMISSÃO EM DIRETO
segunda a sexta
às 10:30
www.CanalCentral.pt

1seg

9ter

Dia Mundial
da Criança
2020

Dia Internacional
dos Arquivos

9:30~11:00

17:00

Centro de Documentação de Ílhavo
- “Arquivo do Avesso” na Rádio 23 Milhas
- Biografia de Henriqueta Maia
Acompanhe em 105.00 FM ou ao vivo,
na página de Facebook do 23 Milhas.

12sex
21:00

"Chá com Histórias"
Reabertura
dos Jardins de Infância
Visita do Executivo
Municipal e Proteção
Civil ao Pré-Escolar dos
Agrupamentos de Escolas
Arranque do programa

Maiores ON

A equipa da Maior Idade vai ter consigo
e ensinar a "mexer" no seu telemóvel
ou computador.
Mais informações: 234 329 636

4 e 18qui
21:00~22:30

Comunidade de Leitores
Conversa online
4 qui “Narrativas de Viagens”
18 qui “Leituras de Verão”

Venha partilhar os seus livros e leituras...
Inscrição prévia obrigatória:
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
234 321 103

do Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Encarnação
Conversa online

dedicado ao projeto "Se esta rua fosse minha..."
do Centro de Documentação de Ílhavo
com a participação da Universidade Sénior
do Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré
inscrições:
cdi@cm-ilhavo.pt
234 092 496

20sáb

Início da
Época Balnear
2020

da cultura
do dia a dia
Desafios
e práticas
culturais
em sua casa
23 MILHAS • BIBLIOTECA
MUNICIPAL • CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO • MUSEU
MARÍTIMO
ENCOMENDAS: 23 MILHAS
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt
234 397 260
Facebook

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
cdi@cm-ilhavo.pt
234 092 496

1

Contacte-nos para saber os
kits que temos disponíveis
e faça o seu pedido junto
de cada estrutura até cada
quinta-feira;

2
Na segunda-feira, será
contactado para confirmar
a previsão de horário de
entrega;

3

4

As entregas são realizadas
pelos técnicos do Município
devidamente protegidos
e acontecem semanalmente,
às terças e quartas-feiras;

No caso do KIT conter
artigos pagos, serão aceites
pagamentos por Multibanco,
realizados no momento da
entrega. No caso de ser
solicitado recibo, será
enviado via CTT.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
234 321 103
Facebook

MUSEU MARÍTIMO
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
234 329 990
Facebook

