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1. Dia Mundial da Árvore 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo associa-se à comemoração do Dia Mundial da Árvore, amanhã, dia 

21 de março, em parceria com a Associação de Moradores da Senhora dos Campos e com a A.C.D.R. 

Senhora dos Campos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da preservação 

das árvores. 

Esta iniciativa, de carácter ambiental, terá início pelas 11h00, no recentemente requalificado Largo 

da Senhora dos Campos, onde se procederá à recolocação de árvores em espaço público.  

Seguir-se-á, pelas 11h30, na antiga EB1 da Senhora dos Campos, a assinatura dos Protocolos de 

Cedência de Uso/Contratos de Comodato  entre a Câmara Municipal de Ílhavo, a Associação de 

Moradores da Senhora dos Campos e o Rotary Club de Ílhavo, que irão usufruir do referido espaço para 

desenvolver as suas atividades e acomodar os seus bens materiais, assegurando a sua boa utilização. 

Após um almoço convívio, terá lugar ainda uma ação de embelezamento de algumas zonas do 

centro daquele lugar. 

Recorde-se que o Largo da Senhora dos Campos foi recentemente alvo de uma empreitada pela 

Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito dos “Arranjos Urbanísticos no Município”, com um custo de 

75.790,00 euros + IVA. Esta intervenção teve como objetivo melhorar urbanisticamente as zonas de 

passeio, estacionamento e algumas zonas verdes existentes, bem como a criação de uma ciclovia. 

 

 

 

2. Ação de sensibilização “Educação para o Risco: Conselhos de Segurança 
e Emergência” 
 

Ainda no âmbito das comemorações do Dia da Proteção Civil, irá realizar-se no próximo dia 24 de 

março (terça-feira), pelas 18h30, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a Ação de Sensibilização 

“Educação para o Risco: Conselhos de Segurança e Emergência”.  

Esta ação, aberta a toda a comunidade, terá uma duração aproximada de 1 hora 30 minutos e 

contará com a participação do CDOS de Aveiro com a presença da Eng. Margarida Guedes.  

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende sensibilizar a população para a 

temática da Proteção Civil, contribuindo para o aumento do seu conhecimento acerca dos fatores de risco 

e sobre os procedimentos a adotar em caso de acidente. 

 

 

 

 


