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1. Regulamento da Comissão Municipal de Proteção Civil 

O Executivo Municipal deliberou aprovar, no dia 4 de janeiro, a proposta de Revisão do 

Regulamento rege o funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil. 

A revisão do Regulamento possibilita a sua adequação à legislação em vigor, alterando a 

composição da Comissão Municipal de Proteção Civil e permite a continuação do processo de 

uniformização, em curso na Câmara Municipal de Ílhavo, dos diversos regulamentos 

municipais. 

Desta forma, as alterações constantes do Regulamento Municipal de Proteção Civil 

agora aprovado assentam essencialmente na sua forma e adaptação à legislação, mantendo o 

essencial do seu conteúdo, permitindo um eficaz funcionamento da Comissão Municipal de 

Proteção Civil e uma eficiente aplicação, se necessária, do Plano Municipal de Proteção Civil, 

aprovado em 20 de dezembro e que aguarda parecer da Autoridade Nacional de Proteção 

Civil. 

A fase de Consulta Pública do Regulamento Municipal de Proteção Civil de Ílhavo 

decorre, a partir de hoje, até ao dia 21 de fevereiro.  

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada por escrito no 

Balcão de Atendimento Geral da Câmara Municipal de Ílhavo ou por via eletrónica para o 

endereço geralcmi@cm-ilhavo.pt, contendo, em qualquer um dos meios, a identificação 

completa do seu subscritor. 

 
 

2. 35.º Grande Prémio de Atletismo de Estrada volta a integrar a “Corrida 
das Escolinhas” 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a A.C.D. “Os Ílhavos”, vai promover, no 

próximo dia 21 de janeiro, a segunda edição da Corrida das Escolinhas, inserida no 35.º 

Grande Prémio de Atletismo da A.D.C. “Os Ílhavos” – Município de Ílhavo. 

Esta iniciativa realiza-se junto das crianças das Escolas do 1.º Ciclo do município, 

promovendo, desta forma, o trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Atividade Física e Desportiva, a importância da prática desportiva 

nestas faixas etárias associada a um espaço de convívio. 

As inscrições poderão ser realizadas junto do Professor de Atividade Física e Desportiva 

ou online em www.cm-ilhavo.pt. 

As provas do escalão Benjamins B, nascidos entre 2007 e 2008, realizam-se pelas 

10h20, e os participantes percorrem uma distância de 800 m.  

As provas do escalão Benjamins A, nascidos de 2009 a 2011, realizam-se pelas 10h30 e 

percorrem uma distância de 400 m.  

Ambas as provas têm como local de partida em frente à sede do Clube. 

 

Mais informações pelo telefone n.º 234 329 622 ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
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3. Corta-Mato Escolar Municipal 2018 envolve cerca de 500 alunos 

Cerca de 500 alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário dos três 

Agrupamentos de Escolas do município vão participar, no próximo dia 12 de janeiro, no Campo 

de Jogos do NEGE, na oitava edição do Corta-Mato Escolar do Município de Ílhavo, no âmbito 

do Programa Municipal OlimpÍlhavo. 

 Organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas do município, esta prova conta com o apoio dos alunos do Curso Profissional de Apoio 

à Gestão Desportiva da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes. O envolvimento 

destes alunos na organização e dinamização do evento é fundamental para a sua formação e 

aquisição de competências para o seu futuro profissional no âmbito da organização de eventos 

desportivos.  

Através desta prova, cada Escola apura os seus representantes de cada escalão e 

género para o Corta-Mato Regional do Desporto Escolar que terá lugar no próximo mês de 

fevereiro. 

Durante o ano letivo de 2017/2018, o Programa Municipal OlimpÍlhavo terá ainda mais 

dois momentos competitivos e de convívio que decorrerão no mês de março com as Atividades 

de Terra (Basquetebol, Voleibol, Ténis de Mesa, Xadrez e o Minigolfe), no mês de abril com as 

Atividades Aquáticas (Natação) e em junho com as Atividades Náuticas (Vela, Mergulho, Jogos 

de Salvamento e Ori canoagem). 

 

 

 


