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1. Dia Aberto do CROACI em janeiro  

A Câmara Municipal de Ílhavo inicia este ano de 2019 uma nova campanha de adoção 

de animais com a abertura, a um sábado por mês, do CROACI – Centro de Recolha Oficial de 

Animais de Companhia de Ílhavo. 

O primeiro dia aberto é já este sábado, 19 de janeiro, entre as 9.30 e as 11.30 horas, 

para adoção de animais alojados no CROACI, administração da vacinação antirrábica, 

identificação eletrónica e emissão de boletim.  

O CROACI é um espaço da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo, localizado 

junto aos Armazéns Gerais, na Gafanha de Aquém, cabendo-lhe as seguintes competências: 

a) A captura/recolha, transporte e alojamento de animais abandonados, errantes ou 

vadios; 

b) O alojamento obrigatório dos animais para sequestro ou quarentena sanitária, ou o 

alojamento resultante de recolhas compulsivas, determinadas pelas Autoridades Competentes; 

c) O alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias; 

d) A occisão de animais, nos casos expressamente previstos na Lei e no respetivo 

Regulamento; 

e) A execução das ações de profilaxia médica e sanitária, consideradas obrigatórias 

pelas Autoridades Sanitárias Veterinárias Competentes; 

f) A identificação animal; 

g) A recolha, receção e eliminação de cadáveres de animais; 

h) A adoção de animais. 

Neste espaço existem animais de raça pura ou “puros” rafeiros, que foram, na sua 

maioria, abandonados e posteriormente capturados, não tendo sido reclamados pelo seu dono 

dentro do prazo previsto por Lei (15 dias). 

Importa recordar que está em vigor, desde 2018, o protocolo assinado entre a Câmara 

Municipal de Ílhavo e a Ordem dos Médicos Veterinários para apoio à Saúde Veterinária dos 

Animais de Companhia em Risco (Cheque Veterinário), no que respeita à esterilização dos 

animais adotados no CROACI e de famílias carenciadas. 

 

Caso pretenda adotar um destes animais, dirija-se ao CROACI ou contacte-nos através 

do n.º de telefone 234 329 605. 

 

Adote um Amigo que não o abandona!  

 
 

2. Primeira edição da Comunidade de Leitores é dedicada ao "Ensaio 

sobre a cegueira", de José Saramago 

A primeira sessão de 2019 da Comunidade de Leitores terá lugar no dia 24 de janeiro 

(quinta-feira), pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, e será dedicada ao livro 

"Ensaio sobre a cegueira", de José Saramago. 

As sessões da Comunidade de Leitores estão, assim, de regresso com novas leituras, 

visando promover o livro e a leitura, envolvendo autores locais e algumas figuras de relevo da 

comunidade na seleção das obras a ler pois, em cada uma das sessões, o moderador irá 

sugerir um livro.  
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Nesta sessão, o prazer e as experiências de leitura serão partilhados por todos os que 

aceitarem o desafio de se reunir para uma conversa sobre o livro proposto pela moderadora 

convidada Paula Gomes.  

Paula Gomes é licenciada em Ensino de Educação Visual pela Escola Superior de 

Educação de Leiria e frequentou a Licenciatura em Design na Universidade de Aveiro. Ligada 

ao teatro, com várias formações na área, desde 2008, é cofundadora e dinamizadora do Grupo 

de Teatro MarAlegre do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, do projeto de formação de teatro 

para jovens +Palco do 23 Milhas e da Associação Cultural Quinto Palco. 

 

Comunidade de Leitores…  

As Comunidades de Leitores (também apelidadas de grupos de leitores) são grupos de 

pessoas que se reúnem periodicamente para conversar sobre livros. A experiência da leitura é 

sempre íntima e individual, feita em casa por cada um dos participantes. Essa experiência é 

enriquecida pela partilha de opiniões, comentários e pontos de vista que ocorrem nas reuniões, 

permitindo a descoberta de outras formas de interpretar o livro lido. O objetivo das sessões é 

partilhar o prazer da leitura com outros leitores, descobrindo e confrontando pontos de vista 

dos participantes sobre o que leram. Recomenda-se, assim, a leitura prévia de um dos livros 

em análise em cada sessão. 

 

Próximas sessões: 

 21 de fevereiro 
 21 de março 
 26 de abril 
 23 de maio 
 19 de setembro 
 24 de outubro 
 21 de novembro 

 

Mais informações: 

Biblioteca Municipal de Ílhavo  

Avenida General Elmano Rocha Alqueidão  

3830-198 Ílhavo  

234 321 103 ∙ biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  

bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt  

facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 
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