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1. Concurso “Ílhavo a Ler +” apurou os 4 vencedores da fase
concelhia
A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu nos dias 1 e 2 de março, através da Rede de
Bibliotecas de Ílhavo, a fase final concelhia do Concurso Ílhavo a Ler+.
Face ao contexto que se vive no âmbito do combate à pandemia, a 11.ª edição do
concurso decorreu apenas em formato digital. No dia 1, foi realizada a prova escrita, sob a
forma de questionário, e, ao longo do dia 2, foi concretizada a prova oral.
Os 20 alunos finalistas que prestaram as referidas provas, distribuídos por 4 categorias
correspondentes a cada nível de ensino (do 3.º ano do 1.º Ciclo ao 12.º ano do ensino
secundário) debruçaram-se sobre as obras “Os Livros do Rei”, de David Machado e Gonçalo
Viana (1.º ciclo do Ensino Básico); “A Bicicleta que tinha bigodes”, de Ondjaki (2.º ciclo do
Ensino Básico); “Mary John”, de Ana Pessoa (3.º ciclo do Ensino Básico) e “Os Loucos da Rua
Mazur”, de João Pinto Coelho (Ensino Secundário).
Esta festa em torno do livro e da leitura, apesar de promovida em contexto particular,
contou com os Alunos concorrentes, Pais, Professores e Professores Bibliotecários, Diretores
de Agrupamentos, o Júri do concurso e a equipa da Biblioteca Municipal de Ílhavo. A encerrar
esta iniciativa, o Vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Ílhavo, Tiago
Lourenço, divulgou os vencedores em cada categoria: Letícia Brandão Azevedo, da Escola
Básica da Marinha Velha, do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (1.º ciclo);
Mafalda Lourenço M. S. Ribeiro, da Escola Básica de Ílhavo, do Agrupamento de Escolas de
Ílhavo (2.º Ciclo); Mafalda Gonçalves Ramos, da Escola Básica da Gafanha da Encarnação, do
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (3.º Ciclo); e, por fim, Luísa Rodrigues
Vilarinho, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, do Agrupamento de Escolas da
Gafanha da Nazaré (Ensino Secundário).
Estes quatro premiados receberam os prémios, numa cerimónia simbólica realizada no
dia 3 de março.
Os vencedores de cada categoria representarão o Município de Ílhavo no Concurso
Intermunicipal de Leitura (CIL) numa prova final intermunicipal que se realizará em Oliveira do
Bairro, no dia 17 de abril. Seguir-se-á, para os primeiros classificados de cada categoria, a
representação da Região de Aveiro na Final Nacional do Concurso Nacional de Leitura, a
disputar no dia 5 de junho, em Oeiras.
O Ílhavo a Ler+ é um concurso de leitura dedicado a todos os alunos do Município de
Ílhavo, correspondendo também à fase municipal do Concurso Nacional de Leitura que tem
como objetivo incentivar o contacto com o livro e a leitura na biblioteca, em sala de aula ou em
contexto familiar e social.

2. Câmara Municipal lança programa “Maiores na Mente” dirigido à
Comunidade Sénior
A Câmara Municipal de Ílhavo está a promover, através da Maior Idade, o projeto
"Maiores na Mente”, composto por um conjunto de iniciativas de longa duração, cujo objetivo é
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estimular os seniores em diferentes domínios, como a estimulação cognitiva e a
psicomotricidade.
O projeto, iniciado no final da semana passada, é dirigido a todos os seniores do
Município de Ílhavo que não manifestem perdas cognitivas ou patologia do foro psiquiátrico e
que pretendam promover a autonomia e equilíbrio da saúde mental.
A programação contempla sessões de estimulação em Grupo, a realizar às quintasfeiras, e de Psicomotricidade, às sextas-feiras, sempre pelas 14h30, através de plataforma
online.
Estas sessões de estimulação e de psicomotricidade pretendem melhorar e manter o
desempenho do domínio cognitivo, com uma especial abordagem para a memória a curto e
longo prazo, nomeação, atenção, linguagem, abstração, orientação, cálculo, evocação, para
além de uma intervenção dirigida nas áreas como o equilíbrio e a tonicidade muscular.
Caso a pessoa idosa não consiga aceder à plataforma online (Zoom), a equipa da Maior
Idade poder-se-á deslocar ao domicílio (asseguradas todas as normas de segurança propostas
pela DGS), facilitando os níveis de literacia digital e o respetivo acesso.
As inscrições no projeto poderão ser efetuadas através do telefone 234 329 636 ou para
o email maioridade@cm-ilhavo.pt .
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