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1. Saberes com Sabor… Ervas Aromáticas: do vaso para a mesa 
 
O “Saberes com Sabor” está de regresso já no próximo dia 16 de abril, pelas 16h30, na Biblioteca 

Municipal de Ílhavo, com o tema “Ervas Aromáticas: do vaso para a mesa”. 
Se cultivar plantas aromáticas é um prazer, como será se as utilizarmos na cozinha? 
Pão de alecrim, azeites aromáticos, queques de tomilho, gelado de alfazema são algumas das 

receitas que poderá aprender nesta oficina onde se irão misturar os aromas e os sabores. 
Promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo, estas sessões consistem em palestras teórico-

práticas para aprender a confecionar ou saborear alimentos de forma saborosa, colorida e equilibrada. 
Esta sessão será dinamizada por Helena Sardo.   
 
Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada) 
Custo: 5 euros 
Mais informações pelo 234 321 103 ou pelo e-mail biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 
 
 

2. Ílhavo adere à Secção da ANMP “Cidades Inteligentes”  
 
Realizou-se no passado dia 31 de março, em Coimbra, a primeira reunião plenária da secção 

“Cidades Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), tendo o Município de 
Ílhavo feito parte do primeiro conjunto de municípios portugueses a aderirem a esta iniciativa.  

Nesta primeira reunião foi eleita a Mesa desta Secção, aprovado o modelo de funcionamento e o 
plano de ação para 2016/2017.  

A Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da ANMP resulta da já existente Rede Portuguesa 
de Cidades Inteligentes (RENER) e pretende contribuir ativamente para a definição de políticas públicas 
de inteligência urbana. As áreas verticais de intervenção aprovadas foram as seguintes: i) Sociedade e 
Qualidade de Vida; ii) Economia e Inovação; iii) Governação; iv) Mobilidade; v) Ambiente, Energia e 
Edificado.  

A visão, aprovada e subscrita pelo Município de Ílhavo e pelos Municípios aderentes, passa pela 
afirmação desta secção como “A Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes com projeção internacional, 
integrando territórios mais criativos, inovadores, sustentáveis, inclusivos, participados e conectados. 
Desta forma, Ílhavo estará assim inserido numa rede que atuará como laboratório vivo (living lab), 
funcionando como palco de teste e experimentação de soluções urbanas inovadoras em contexto real, 
privilegiando-se uma filosofia de inovação aberta e foco no utilizador.  

A adesão do Município de Ílhavo à secção “Cidades Inteligentes” da ANMP insere-se numa 
estratégia prosseguida a vários níveis no âmbito do eixo-estratégico “Ílhavo Inteligente” do PEMI – Plano 
Estratégico do Município de Ílhavo, recentemente discutido e apresentado publicamente.  
 

 
3. Combate ao Escaravelho da Palmeira 

 
No âmbito do alerta para a necessidade de aplicação de medidas de luta contra a praga do 

escaravelho da palmeira, lançado pela Câmara Municipal de Ílhavo em novembro último, foi efetuado, 
durante esta semana, um tratamento às palmeiras do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré. 

Este alerta surgiu face ao considerável número de palmeiras que nos últimos meses têm sido 
afetadas pela praga Rhynchophorus ferrugineus no Município de Ílhavo, assim como em todo o território 
português, associada à elevada capacidade de multiplicação e disseminação do inseto. 
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No que diz respeito aos espaços públicos, a Câmara Municipal de Ílhavo encontra-se a promover 
um programa de ação com vista ao tratamento preventivo das palmeiras que se encontram sãs ou sem 
sintomas e ao abate e destruição das que já se encontram infestadas ou mortas, tendo em consideração 
o risco fitossanitário. 

Relativamente ao espaço privado, solicita-se aos proprietários que informem a Direção Regional de 
Agricultura e Pescas (DRAP) ou a Câmara Municipal dos casos suspeitos ou confirmados para que seja 
avaliada a possibilidade de recuperação ou a necessidade de abate e destruição da palmeira, cabendo 
aos proprietários a aplicação destas intervenções. 

De referir igualmente que os tratamentos fitossanitários com os produtos fitofarmacêuticos 
homologados ou através de aplicação de produtos biológicos só devem ser efetuados por pessoas ou 
entidades devidamente credenciadas para o efeito. 

  
Para mais informações, contacte o Gabinete Técnico Florestal pelo n.º de telefone 234 329 684 ou 

pelo e-mail gtfi@cm-ilhavo.pt. 
  
Somente com a colaboração de todos é possível minimizar a praga do escaravelho vermelho! 
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