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1. Visita do Ministro do Ambiente ao Município de Ílhavo 
 
O mau tempo sentido nestes últimos dias, agravado com a forte ondulação e ventos de sudoeste, 

provocaram, como todos sabemos, uma situação que há muito se temia que viesse a acontecer no 
litoral do nosso Município (especialmente desde 2009, altura dos primeiros sinais de erosão), em 
especial na zona a Sul do Molhe Sul da Praia da Barra. 

Após o alerta e o comunicado da Câmara Municipal, foi realizada no dia 3 de janeiro uma visita do 
Senhor Vice-Presidente da APAmbiente e, no dia seguinte, dos Deputados do PSD, para, no local, 
tomarem conhecimento da gravosa situação. 

Ontem mesmo, o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, acompanhado dos 
Srs. Secretários de Estado do Ambiente e da Administração Local, visitou a Praia da Barra, dando 
especial atenção à problemática ocorrida e colocando-a na agenda política do Governo. Esta importante 
visita permitiu ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo manifestar de viva voz aos nossos 
Governantes, de forma concertada, concreta, objetiva e coerente, não só as preocupações, anseios e 
expetativas da Câmara Municipal, mas também das nossas populações em relação à situação vivida, 
assim como a urgência da necessidade de uma solução sustentada para a resolução dos problemas da 
erosão costeira, vivida de forma sistemática desde há alguns anos a esta parte. O impacto provocado 
pelo temporal que assolou todo o nosso País e que, assustadoramente, vem sendo crescente desde 
pelo menos o ano de 2009, provoca em todos nós um sentimento de profunda ansiedade, que nos leva 
a recordar a situação vivida nesta mesma zona nos últimos anos da década de 70 do século passado e 
que, naturalmente, não desejamos nem queremos voltar a viver.  

Estamos convictos que só uma intervenção de fundo em toda esta zona poderá evitar de forma 
efetiva as grandes preocupações que sempre acontecem quando a agitação marítima e as condições 
meteorológicas se sucedem de forma semelhante às ocorridas ultimamente. 

O reconhecimento da referida problemática, tão bem ilustrada pela situação vivida no local e da qual 
resulta o comungar das preocupações manifestadas, com as quais nos congratulamos, permitem-nos 
acreditar que estamos no bom caminho para encontrar um conjunto de soluções que certamente irão 
permitir, a curto e médio prazo, a aplicação em toda esta zona de uma intervenção sustentada. 

O enchimento da praia com areia de forma a compensar o défice que atualmente se verifica nesta 
zona, e que poderá passar por uma intervenção junto ao Molhe Sul para criar uma bolsa de 
estabilização de areia, a requalificação dos passadiços existentes, atualmente danificados pelo temporal, 
o quebrar das correntes marítimas de sul para norte que nesta zona se verificam e que estão associadas 
aos fenómenos erosivos constatados, com obras de engenharia costeira mais pesadas que constituem 
investimentos de emergência e que porventura podem levar à construção de um esporão a implantar 
entre o molhe sul da barra de Aveiro e o esporão existente imediatamente a sul, e a sua requalificação 
bem como a dos restantes que se encontram na área territorial do nosso Município, foram intervenções 
equacionadas e discutidas na visita. 

A este respeito foi desde já prometido que, até ao início do próximo verão, se procederá ao 
enchimento de areia na praia afetada, numa intervenção com o valor estimado de 850.000€, minorando 
assim o défice que na mesma se verifica. As restantes intervenções, nas quais se incluem o repensar 
dos equipamentos e apoios de praia tão necessários ao seu uso sustentado e à garantia da segurança e 



vigilância balneares, serão definidas e previstas na sequência do novo Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira (POOC) Ovar-Marinha Grande em fase final da sua execução. 

Estamos convictos e queremos acreditar que a sensibilidade dos nossos Governantes para os 
problemas que no local se verificaram, dão-nos as necessárias garantias de que a intervenção a efetuar 
permitirá uma resposta capaz e eficaz. 

 
 
2. Comemoração do 1.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo 

de Ílhavo 
 
No dia 11 de janeiro de 2014, sábado, assinalamos o primeiro aniversário do Aquário dos Bacalhaus 

do Museu Marítimo de Ílhavo. O edifício, da autoria do Gabinete de Arquitetura ARX, dos irmãos Nuno e 
José Mateus, inaugurado a 13 de janeiro de 2013, foi recentemente distinguido com o prémio 
CONSTRUIR, instituído pelo jornal com o mesmo nome, para melhor Projeto Público 2013 na categoria 
de Arquitectura. 

Depois de um ano de intensa atividade, com milhares de visitantes que vieram ao Museu conhecer o 
novo espaço e contemplar os nossos bacalhaus, este dia terá uma programação atraente e será 
marcado pela remodelação da Sala da Ria. Esta exposição permanente ficará enriquecida com uma 
nova e admirável embarcação, construída por iniciativa da Associação dos Amigos do Museu. Venha 
conhecer a Ílhava. 

 
» 10h-18h ~ Dia aberto 
» 11h30 ~ Mergulhador por um dia 
Marcação prévia · limitado a 50 pessoas 
 
» 15h00 ~ Mãos de Sal – teatro de marionetas, Companhia Mandrágora 
Entrada gratuita · marcação prévia (levantamento de bilhetes no Museu e no Navio-Museu) 
Limitado a 180 pessoas · auditório do MMI 
 
» 16h00 Apresentação e batismo da Bateira Ílhava 
Sala da Ria - exposição permanente do Museu Marítimo de Ílhavo 
 
» 17h00 Apresentação de produtos da empresa ALGAplus 
Loja do Museu Marítimo de Ílhavo 
 
 
Mais informações em www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt 

 
 
3. VI Encontro de Minibasquete do 1.º CEB do Município de Ílhavo 

 
Considerando a importância da prática desportiva desde tenra idade e a promoção de uma 

modalidade com grande tradição no Município, a Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com o 
Illiabum Clube e o Grupo Desportivo da Gafanha (Secção de Basquetebol), vai realizar o VI Encontro de 
Minibasquete – Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município de Ílhavo. 

O evento está agendado para os dias 11 de janeiro, no Pavilhão Municipal Cap. Adriano Nordeste 
(Ílhavo) e 25 de janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré, das 09h00 às 12h30 e das 
14h00 às 16h30, contando com a participação de cerca de 350 Crianças que frequentam o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico no Município de Ílhavo. 

Para além da realização de várias atividades/exercícios, todos os alunos disputarão entre si jogos 
3X3, sempre sob a orientação e apoio dos Professores da Atividade Física e Desportiva da Câmara 
Municipal de Ílhavo e dos Treinadores e Atletas dos dois Clubes envolvidos. 

Os participantes receberão um diploma de participação e um convite-família para assistirem aos 
jogos das equipas seniores dos dois clubes, os quais se realizarão ao final da tarde. 

Com este evento a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a aposta forte numa educação integral das 
Crianças do Município, sendo um dos seus principais objetivos o fomento da prática desportiva e a 



criação de hábitos de vida saudáveis na população mais jovem, com o objetivo de influenciar os seus 
familiares. Um Município mais ativo é um Município mais saudável. 

 
 


