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1. 5.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus com mais de 300 visitantes 

A Câmara Municipal de Ílhavo faz um balanço muito positivo da comemoração do 5.º 
aniversário do Aquário dos Bacalhaus. 

As atividades que marcaram, de forma mais vincada, cinco anos de existência do 
aquário, tiveram adesão plena, apesar das condições meteorológicas. 

Além disso, mais de três centenas de pessoas marcaram presença no Museu Marítimo 
de Ílhavo para revisitarem ou descobrirem pela primeira vez o Aquário dos Bacalhaus que é um 
dos equipamentos de referência do Museu, enquadrado num todo patrimonial e identitário das 
gentes e da história de Ílhavo e da região. 

No passado sábado, dia aberto do Museu com entradas gratuitas, dois momentos mais 
particulares assinalaram o 5.º aniversário. 

Dinamizado pela instrutora de Yoga, Ana Machado, pais e filhos puderam desfrutar de 
uma aula muito especial onde o imaginário transportou todos até à essência do Mar. 

Também para lá do imaginário “O Silêncio do Fundo do Mar” levou os participantes a 
viajarem até às profundezas dos mares e conhecerem o Bacalhau, e a perceberem como é a 
ligação emocional e afetiva dos pescadores da Faina para com os bacalhaus. 

 
 

2. Campanha de Prevenção em Espaços Rurais 

Uma gestão correta e eficaz da vegetação é a melhor forma de se proteger o ambiente, a 

floresta, as pessoas e os bens. Este é o mote para a Campanha Municipal de Proteção de 

Edificações em Espaços Rurais, como alerta público para a prevenção dos fogos florestais. 

Uma correta gestão do combustível, a criação e manutenção de uma faixa de prevenção 

com 50 metros, são alguns dos cuidados e obrigações legais que os proprietários ou 

arrendatários de terrenos rurais devem assumir. 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, na sua redação atual (Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto) e do n.º 1 e 2 do artigo 

153.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 

entidades que a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em 

espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, numa faixa com largura de 

50 m a contar da alvenaria exterior do edifício, até 15 de março de 2018. 

A gestão de combustíveis, que consiste no corte dos matos e/ou outra vegetação 

espontânea, nas desramações das árvores até metade da altura, no máximo de 4 m, ao 

distanciamento de 4 m entre a copa das árvores, e ao distanciamento mínimo de 5 m da copa 

das árvores às edificações, tem como objetivo a redução dos efeitos da passagem de 

incêndios, protegendo de forma passiva as zonas edificadas. 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo alerta que todo o combate começa pela prevenção. 

 

 

 



3. Vereador do Pelouro da Educação em visita a escolas do Município de 
Ílhavo 

O novo Vereador com o pelouro da Educação e Formação da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Tiago Lourenço, visitou hoje a Escola Básica de Cale da Vila e o Centro Escolar Santa 
Maria Manuela, escolas do 1º Ciclo e Jardim-de-Infância do Município de Ílhavo. 

Na interação direta com alunos, docentes e auxiliares, o Vereador da Educação da 
autarquia ilhavense recolheu importantes informações sobre as necessidades que os alunos, 
as escolas e os seus agentes sentem no dia a dia escolar. 

Por outro lado, este contacto regular e permanente tem o claro intuito de estreitar laços 
com a comunidade educativa do Município, partilhando estratégias e preocupações sobre a 
Educação em Ílhavo, tendo em conta, principalmente, o superior interesse das crianças e 
jovens estudantes. 

As presentes visitas fazem parte da estratégia de proximidade e complementam as 
visitas já efetuadas no mês de dezembro a outros estabelecimentos de ensino do Município. 

 
 


