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1. 3.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo 

 
Assinala-se no próximo sábado, dia 16 de janeiro, o 3.º aniversário do Aquário dos Bacalhaus do 

Museu Marítimo de Ílhavo, que nesse dia terá entrada gratuita durante todo o dia, entre as 10h00 e as 
18h00, acrescendo uma série de ações comemorativas. 

Logo pela manhã, realiza-se o concerto para bebés “As cores do meu Aquário” (já esgotado), pela 
“MúsicAmiga”, junto ao Aquário dos Bacalhaus, dirigido a crianças dos três meses aos quatro anos. O 
concerto promete levar pais e filhos à descoberta de sons, luzes e tons, numa viagem pelo mundo da 
música e da fantasia, tendo como fundo um cenário privilegiado.  

As comemorações do 3.º aniversáriodo Aquário dos Bacalhaus ficarão também marcadas pela 
abertura da exposição de fotografia de Virgílio Ferreira, "Ser e Devir", patente na Sala de Exposições 
Temporárias até 24 de abril. Este projeto, desenvolvido durante o ano 2013, está integrado no prémio 
europeu “1000 WordsAward”, organizado pela 1000 WordsPhotography (UK), em colaboração com a 
Cobertura Photo (Espanha), Atelier Visu (França), e em associação com a MagnumPhotos. 

No próximo sábado será também lançada a 3.ª edição do Prémio Octávio Lixa Filgueiras. Instituído 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, através do Museu Marítimo de Ílhavo, o prémio visa promover a 
investigação na área das Ciências Sociais, dedicada a temas de cultura do mar. Este galardão invoca e 
divulga a obra de um dos mais reconhecidos investigadores portugueses de temas de cultura marítima, o 
Prof. Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras. As candidaturas podem realizar-se até 27 de maio (mais 
informações e regulamento em www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt) e o prémio será entregue a 19 de 
novembro. 

Nas comemorações está também integrada a apresentação de um projeto de teatro de 
comunidade com base na obra dramatúrgica de Bernardo Santareno, "O Lugre". 

 
 

2. Coastwatch Europe – Aulas de Sensibilização iniciaram hoje 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo está a levar a efeito, entre o dia de hoje e o dia 21 de janeiro, a 

dinamização de Aulas de Sensibilização em contexto de sala de aula, no âmbito do Projeto Coastwatch 
Europe, dirigido aos alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do Município de Ílhavo. 

Esta foi a forma encontrada para melhor enquadrar todo o trabalho a desenvolver no momento que 
se lhe seguirá em fevereiro/março (se as condições climatéricas o permitirem): a realização das saídas 
de campo.  

Dando assim seguimento ao projeto pelo 14.º ano consecutivo no nosso Município, cerca de 
350 alunos irão participar nestas Aulas de Sensibilização para depois melhor observar, perceber, registar 
e, finalmente, propor ao Executivo Municipal metodologias que possam ajudar a modificar 
comportamentos, nesta que foi considerada uma das melhores 11 práticas que visam reduzir a 
quantidade de lixo marinho nos mares da Europa. 

  
“Vamos devolver os Rios às Praias” - o tema anual - é uma boa forma de alertar para a 

responsabilidade de todos em participar, ativa e continuadamente, no desenvolvimento sustentável de 
uma parte absolutamente vital do nosso território – os Rios (no nosso caso, a Ria) – para a qualidade do 
Mar e do Litoral, do qual tanto gostamos de usufruir. 

  
 
 

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt)


Coastwatch - 26 Anos a Olhar pelo Litoral 
         O Coastwatch é um projeto de âmbito europeu, que permite obter uma caracterização geral 

da faixa costeira, promovendo simultaneamente a cidadania ativa. 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. 

         Em Portugal, o Coastwatch desenvolve-se há 26 anos e é coordenado pelo GEOTA - Grupo 
de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. 

  
Escolas participantes no ano lectivo 2015/2016: 
- EB 1 Gafanha de Aquém 
- EB 1 Ílhavo 
- EB1 Barra 
- Centro Escolar N.ª S.ª do Pranto 
- Centro Escolar da Coutada 
- Centro Escolar Santa Maria Manuela 
- EB1 da Chave 
- EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo 
- EB 2,3 da Gafanha da Encarnação 
 
 

3. Fórum Municipal da Maior Idade recebe o projeto “Caminhar para o 
Equilíbrio” 

 
Teve início, no passado dia 8 de janeiro, no Fórum Municipal da Maior Idade, o programa de 

formação “Caminhar para o Equilíbrio”, subordinado à temática da Diabetes, promovido pela Unidade de 
Cuidados na Comunidade Laços de Mar e Ria em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo. 

A Diabetes é uma doença crónica que afeta cerca de 382 milhões de pessoas em todo o mundo. 
Em Portugal, há cerca de 1 milhão de pessoas com a doença. 

Atendendo à importância desta matéria, a Unidade de Cuidados na Comunidade Laços de Mar e 
Ria encontra-se a implementar uma formação composta por seis sessões que ocorrerão uma vez por 
semana, às sextas feiras, pelas 14 horas, no Fórum Municipal da Maior Idade. 

Nesta primeira sessão os participantes foram alvo de avaliação no que diz respeito ao peso, 
perímetro abdominal e tensão arterial, valores que voltarão a ser alvo de avaliação na última sessão da 
formação. 

Em termos teóricos a sessão foi reservada para as seguintes temáticas: O que é a Diabetes?; 
Quais os sintomas da Diabetes?; Os Diferentes Tipos de Diabetes; Complicações Agudas da Diabetes; 
Complicações Tardias da Diabetes, entre muitas outras matérias. 

Nas próximas sessões serão abordadas outras temáticas, tais como, a alimentação, a importância 
do exercício físico no tratamento da Diabetes entre muitas outras. 

 


