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1. Coastwatch Europe – saídas de campo 
 
Teve início ontem, dia 24 de fevereiro, o momento III do Projeto Coastwatch Europe com a 

dinamização de saídas de campo, tendo como objetivo observar e registar aquilo que de mais 
significativo cada “pedaço” de faixa costeira vier a evidenciar. 

Estas saídas de campo, que decorrerão até à segunda semana do mês de março, surgem na 
sequência da dinamização das aulas de sensibilização, em contexto de sala de aula e para 
enquadramento do projeto, e como forma de preparar o momento público, o XI Seminário Local “As 
Escolas e o Coastwatch” que terá lugar no próximo mês de maio. 

“Olhar pelo Litoral” é alertar para a responsabilidade de todos em participar, de forma ativa e 
continuada, no desenvolvimento sustentável de uma parte absolutamente vital do nosso território – o 
Litoral – que tem realmente tanto futuro, quanto se assume como belo e desafiante. 

 
Coastwatch - 25 Anos a Olhar pelo Litoral 
O “Coastwatch Europe”, já com 25 anos de existência e dinamização contínua no nosso País, é um 

projeto de âmbito europeu, que promove a cidadania ativa e que consiste na monitorização ambiental do 
litoral. Este projeto, que conta com a participação de milhares de voluntários europeus, é um importante 
instrumento de educação para a Cidadania Ambiental, a qual acaba por valorizar a preservação do 
ambiente litoral, contribuir para alterações de padrões de comportamento e em simultâneo estimular a 
participação de toda a comunidade. É também desta forma que se originam rotinas diárias de boas 
práticas de cidadania, formando-se “adultos” mais preocupados e conscientes, sendo este o maior 
objetivo do projeto. 

 
Escolas participantes: 
- EB 1 Gafanha de Aquém 
- EB 1 Ílhavo 
- Centro Escolar N.ª S.ª do Pranto 
- Centro Escolar da Coutada 
- EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto 
- EB 2,3 da Gafanha da Encarnação 

 
 
2. OlimpÍlhavo – Atividades Aquáticas 
 
Cerca de 100 alunos dos 2.º e 3.º Ciclos de Ensino Básico e Secundário, que frequentam os 

estabelecimentos de ensino do Município de Ílhavo, vão participar no OlimpÍlhavo - Atividades Aquáticas, 
que se realiza na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré. 

Organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com os Agrupamentos de Escola do 
Município, o OlimpÍhavo é dirigido aos jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, que 
terão ainda a oportunidade de participar em mais dois momentos lúdico-competitivos: as Atividades de 
Terra (abril) e as Atividades Náuticas (junho). 

A Câmara Municipal de Ílhavo disponibilizará o transporte entre as Escolas e a Piscina, bem como 
um lanche volante a todos os participantes, assim como prémios de participação no OlimpÍlhavo. 

O OlimpÍlhavo é um dos diversos programas promovidos pela Câmara Municipal de Ílhavo na área 
do Desporto, destacando-se outros como as Escolas Municipais de Natação, a Escola Municipal de 
Salvamento Aquático e Primeiros Socorros, as Férias Divertidas (Verão, Natal e Páscoa), o Desporto 
para Todos”, entre outros. 
 



 
3. EMER em Família 
 
A Escola Municipal de Educação Rodoviária volta a abrir as portas à comunidade em geral no 

próximo sábado, dia 28 de fevereiro, entre as 09h00 e as 12h30 e as 13h30 e as 17h00. 
Esta ação é especialmente dirigida às famílias e procura promover momentos de partilha e 

convívio entre crianças, jovens e adultos, procurando desenvolver de forma criativa noções associadas à 
Segurança Rodoviária. 

A EMER encontra-se aberta ao público, em regime livre, todos os quartos sábados de cada mês, 
com a atividade EMER em Família, funcionando no seu horário normal e de forma gratuita. 

Atendendo às condições que possui, a EMER disponibiliza o seu espaço para a realização de 
Festas de Aniversário e outros eventos, segundo condições e disponibilidade a acordar. 

 
Mais informações através do e-mail semi@cm-ilhavo.p, pelo n.º de telefone 234 363 980 e 

em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/439 
 

 
4. Sábado Divertido Náutico – Surf Indoor e Fitness Aquático 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação de Surf de Aveiro, vai levar a efeito 

no próximo dia 28 de fevereiro, a partir das 15h30, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, o a 3.ª 
edição do Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor.  

Esta atividade, que se realiza no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo, pretende 
promover o contacto com a modalidade de Surf, transpondo a atividade náutica realizada 
preferencialmente no mar para dentro de uma piscina.  

Seguir-se-á, entre as 16h30 e as 18h00, o Dia Aberto dedicado ao Fitness Aquático, no âmbito do 
Programa Municipal Desporto para Todos, com uma oferta diversificada de atividades para os utentes e 
outros interessados em experimentar as aulas, com o seguinte programa: 

 
16h30~17h00 Hidro Pilates 
17h00~17h30 Hidro Bike e Deepwater 
17h30~18h00 Hidro Treino 

 
A participação em ambas as atividades é gratuita e sujeita a inscrição nas Piscinas Municipais de 

Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.  
 
Mais informação pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt, pelos números de telefone 234 329 607 

(Piscina de Ílhavo) ou 234 363 080 (Piscina da Gafanha da Nazaré). 
 
 


