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1. Inauguração da obra de Reordenamento e Valorização dos Núcleos 
Piscatórios Lagunares 1: Cais da Gafanha de Aquém 

 
Vai ter lugar no próximo sábado, dia 16 de abril, pelas 16h15, a inauguração da Obra de 

Reordenamento e Valorização do Cais da Gafanha de Aquém, em Ílhavo. 
A recuperação do Cais da Gafanha de Aquém, um antigo objetivo da Câmara Municipal de Ílhavo, 

realizou-se no âmbito da ação “Núcleos Piscatórios Lagunares” do Eixo 3 - “Valorização de Recursos 
como Fator de Competitividade Económica e Social”, num investimento total de 442.396,75 euros + IVA, 
tendo como finalidade a criação de condições para a valorização e manutenção das atividades 
económicas de base tradicional ligadas ao setor das pescas. 

 Esta obra foi realizada pela Polis Litoral Ria de Aveiro em parceria com a Câmara Municipal de 
Ílhavo. 

 
Contamos com a sua presença. 
 
 
2. Inauguração da 2.ª fase da Obra de Proteção e Recuperação do Sistema 

Dunar Costa Nova ~ Mira 
 
Também no sábado terá lugar, na Praia do Labrego, na Vagueira, o momento formal de 

Inauguração da 2.ª fase da Obra de Reconstrução do Cordão Dunar no Litoral na Praia da Costa Nova 
que se estendeu uma vez mais até Mira, numa obra da Polis Litoral Ria de Aveiro e cujo objetivo é a 
consolidação do cordão dunar, nos troços não intervencionados no projeto anterior (1.ª fase) e que 
sofreram vários galgamentos nos últimos Invernos. 

Assim, esta fase do projeto compreendeu no Município de Ílhavo a colocação de aproximadamente 
41.500 m3 de areia como reforço do cordão dunar, a plantação de aproximadamente 97.000 plantas da 
espécie de Ammophila arenaria (estorno), a implementação de regeneradores dunares (que permitirão a 
formação eficaz de depósitos temporários de areia seca) e ainda a criação de um depósito de areia (com 
aproximadamente 70.000 m3) para utilização em situações de emergência. 

Esta é mais uma intervenção que dá expressão à preocupação da Câmara Municipal no 
acompanhamento constante à zona Litoral, cada vez mais sob o enquadramento das medidas 
adaptativas que preconiza em função das mudanças climáticas (que se têm traduzido em Invernos cada 
vez mais rigorosos). 
 

 
3. OlimpÍlhavo 2016 – Atividades Terra 

 
Encontra-se a decorrer, durante a manhã de hoje, o terceiro momento do OlimpÍlhavo - Atividades 

de Terra. 
Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas do Município, pretende divulgar as modalidades coletivas (basquetebol, futebol e voleibol) e a 
modalidade individual (ténis de mesa) e incutir nos jovens munícipes hábitos de prática regular da 
atividade física, criando momentos de agradável e saudável convívio e partilha de experiências no seio 
das Escolas do Município de Ílhavo. 

Participam neste momento lúdico-competitivo cerca de 350 alunos das Escolas Básicas dos 2.º e 
3.º Ciclos e Secundárias, sendo que muitos outros participaram já na sua Escola, aquando da realização 
dos encontros inter-turmas nas diferentes modalidades, que serviram para apurar as equipas que 
representam a sua Escola por escalão etário e modalidade. 



Os jogos decorrem em diferentes instalações desportivas do Município de Ílhavo: Basquetebol 
(Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré), Futebol de 7 (Complexo Desportivo da Gafanha), 
Voleibol (Pavilhão da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré) e Ténis de Mesa (Pavilhão da Escola 
Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto). 

A Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza o transporte entre as diversas Escolas e os locais de 
realização dos jogos, oferecendo igualmente um lanche volante a todos os participantes, bem como 
diplomas e medalhas aos que mais se destaquem nas diversas modalidades. Será também distribuído 
pelas Escolas um Kit de material desportivo pela participação. 

 
 


