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1. Espumante “Faina Maior” vence Medalha de Ouro no Concurso 
de Espumantes Bairrada 

O espumante ‘Faina Maior’, resultado de uma parceria entre o Município de Ílhavo e a 
Associação Rota da Bairrada, apresentado no passado mês de agosto no decorrer do Festival 
do Bacalhau, foi premiado este fim de semana com a Medalha de Ouro no Concurso de 
Espumantes Bairrada, que decorreu à margem do certame Bairrada Vinhos & Sabores 2017. 

O espumante foi distinguido, na sexta-feira, na edição 2017 do concurso, que teve lugar no 
Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, tem como objetivo homenagear as gentes bravias que 
se dedicam à pesca do bacalhau e a região da Bairrada, fazendo uso da sua casta rainha 
(Baga) na produção do seu produto âncora (espumante). 

Em mais de 50 espumantes a concurso e sob a avaliação de um painel de jurados 
composto por jornalistas, críticos de vinhos, enólogos e representantes do comércio foram 13 
os laureados com Medalha de Ouro. 

O ‘Faina Maior Baga Bairrada’ é um espumante de 2014 e uma edição limitada a 1.000 
garrafas à venda nos espaços da Rota da Bairrada – na Curia, em Oliveira do Bairro e na loja 
do Museu Marítimo de Ílhavo. 
 

 
2. FMJ Lan Party 2017 juntou 27 jovens e muita diversão 

Decorreu, entre as 14h30 da passada sexta-feira, dia 8 de setembro, até às 11h00 do dia 
seguinte, 9 de setembro, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, a FMJ Lan Party 2017. 

Já na sua 10.ª edição, a Lan Party contou com a presença de 27 jovens que se juntaram 
durante quase 24 horas, partilhando o mesmo espaço, o seu FMJ, e diversas experiências: 
torneios de jogos em rede, jogos da Wii e Playstation e torneio de Matraquilhos. Houve também 
outros momentos de convívio entre jogos de tabuleiros, música e muita diversão, tornando a 
“odisseia” numa grande diversão. 

 
 

3. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres contou com 
92 jovens na dinamização de projetos 

Terminada mais uma edição do Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 
(PMOTL), realizou-se, na passada sexta-feira, dia 8 de setembro, a entrega dos Certificados e 
das Bolsas de Participação deste projeto, numa cerimónia com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, e da Vereadora da Juventude, Beatriz Martins. 

Foram 92 os jovens que, entre os meses de julho e agosto, integraram mais uma edição do 
PMOTL composto por seis projetos (Bibliotecas de Verão, Apoio à Infância, Apoio à Terceira 
Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em Projetos da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Educação Ambiental e Proteção Civil). 

Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, o PMOTL destina-se a jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 30 anos, tendo sido atribuída a cada participante da edição 
deste ano uma bolsa monetária, cujo valor resultou das responsabilidades que lhes foram 
atribuídas no desenvolvimento das suas tarefas, nos valores de 185,00 e 225,00 euros, 
resultando no valor total de cerca de 20.000,00 euros. 


