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1. Outono repleto de atividades no Centro de Documentação de Ílhavo 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do Centro de Documentação, preparou, para este 

mês de outubro, diversas iniciativas dirigidas à comunidade, focando-se na sua ligação à 

história local e à identidade do município. 

Assim, esta quinta-feira, dia 19 de outubro, pelas 14h30, vai ter lugar um workshop sobre a 

construção de árvores genealógicas, no âmbito das “Tardes Culturais no CDI”. Esta sessão 

visa conceder aos seus participantes orientações e ferramentas para recuar gerações, indo ao 

encontro das origens, conhecendo avós, bisavós, trisavós, tetravós… 

No dia 23 de outubro, pelas 10h30, a atividade “Vamos à ilha’vô?” vai proporcionar às 

crianças do Município de Ílhavo um contacto com a identidade da terra, ouvindo contos e 

lendas, contados por “avozinhos”. 

Ainda até ao final do mês de outubro, os alunos dos 9.º e 11.º anos terão a oportunidade 

de participar no projeto “Os Ílhavos na Grande Guerra”, conhecendo os heróis ilhavenses que 

combateram na 1.ª Guerra Mundial: o que lhes aconteceu, como é que as suas famílias 

sobreviveram à sua ausência, que marcas deixaram na sociedade ilhavense, assuntos que 

devem ser conhecidos. 

Estas atividades, que decorrem no Centro de Documentação/CIEMar-Ílhavo, visam 

transmitir à comunidade ilhavense informação do seu interesse, transformando os arquivos em 

instituições vivas, ativas, repletas de investigadores.   

Os projetos são gratuitos, carecendo, no entanto, de marcação prévia através de cdi@cm-

ilhavo.pt ou 234 092 496. 

 

Para mais informações sobre o Centro de Documentação de Ílhavo consultar: 

http://www.centrodedocumentacao.cm-ilhavo.pt 

 

 

2. Campanhas de sensibilização para a Erradicação da Pobreza e sobre 

Tráfico de Seres Humanos no Município de Ílhavo 

 
17 de outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

 

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala no dia 17 

de outubro, o Atendimento Social Integrado de Ílhavo, através de uma atividade organizada 

pela CERCIAV, associa-se a esta iniciativa promovendo uma semana dedicada à luta contra a 

pobreza e exclusão social. O objetivo passa por apelar para a importância de um papel ativo e 

consciente na sociedade de hoje sobre esta problemática. 

https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=rHqOwlmyJTkNovjen7lHZqJinKBCln1_OPdREhtjQhejb5rcORLVCG0AYQBpAGwAdABvADoAYwBkAGkAQABjAG0ALQBpAGwAaABhAHYAbwAuAHAAdAA.&URL=mailto%3acdi%40cm-ilhavo.pt
https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=rHqOwlmyJTkNovjen7lHZqJinKBCln1_OPdREhtjQhejb5rcORLVCG0AYQBpAGwAdABvADoAYwBkAGkAQABjAG0ALQBpAGwAaABhAHYAbwAuAHAAdAA.&URL=mailto%3acdi%40cm-ilhavo.pt


Assim, no período de 16 a 20 de outubro decorrerão diversas atividades como a recolha 

de alimentos não perecíveis, em cada equipamento escolar do Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo, a favor das Conferências S. Vicente de Paulo de Ílhavo, e a elaboração, por parte dos 

alunos, de trabalhos alusivos à temática para uma exposição a realizar no dia 20 de outubro, 

nas diversas escolas do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

Recorde-se que o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza foi instituído em 1992 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas e, desde então, numerosos países, municípios e 

membros da sociedade civil têm reconhecido a sua importância, alertando para a necessidade 

de uma atenção máxima à sua mensagem e propósito. 

 

18 de outubro – Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos 

 

O Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, estabelecido pela Comissão 

Europeia, assinala-se esta quarta-feira, dia 18 de outubro.  

Atenta a esta problemática, a Câmara Municipal de Ílhavo associa-se a esta iniciativa, 

promovendo uma campanha de sensibilização sobre o Tráfico de Seres Humanos com o 

objetivo de sensibilizar a comunidade em geral para a grave violação dos direitos humanos 

que constitui o crime de tráfico de seres humanos, estabelecido como um crime contra a 

Humanidade. 

Segundo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género “mundialmente são 

transportadas inúmeras pessoas com o propósito da exploração, sendo que os Estados-

membros da União Europeia são países de origem, trânsito e destino de vítimas de tráfico de 

seres humanos”.  

Para lá da reconhecida abrangência do fenómeno, são identificados grupos que 

apresentam uma maior vulnerabilidade à situação de tráfico tais como as mulheres e as 

crianças. Para tanto, contribui a crescente feminização da pobreza que propicia situações de 

exploração. No caso das crianças, o fenómeno constitui o mais vil atentado ao direito a 

crescer livre e num ambiente protegido e acolhedor. 

Caso identifique uma situação suspeita contacte o n.º de telefone 808 257 257. 

 

 

 

 

 


