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1. Centro de Documentação de Ílhavo promove mais um encontro 
para os apaixonados das genealogias  

O Centro de Documentação de Ílhavo volta a acolher amanhã, dia 6 de fevereiro, pelas 

14.30 horas, o “Clube das Genealogias”. 

A Genealogia é, entre os ramos da História, aquele que se dedica ao estudo das famílias, 

à sua origem e evolução. Conhecer as origens ajuda a explicar muitas coisas, desde as mais 

simples, como o nome ou o sítio onde nascemos, às mais importantes, como as tradições da 

família ou até a profissão que escolhemos, e ainda descobrir a origem de problemas genéticos 

no âmbito da saúde. 

Assim, são convidadas a participar neste encontro todas as pessoas que pretendam 

aprofundar o conhecimento das suas raízes, sendo recomendável, mas não obrigatório, cada 

participante levar o seu tablet ou computador portátil para que todos possam realizar 

autonomamente as suas pesquisas, sempre com a devida orientação. 

O Clube de Genealogia acontece todas as primeiras quartas-feiras de cada mês e 

pretende proporcionar encontros de pessoas que têm em comum o gosto pela sua história 

familiar.  

Esta atividade é gratuita, mas sujeita a marcação prévia (limitada a 5 participantes) 

através do e-mail cdi@cm-ilhavo.pt ou pelo 234 092 496. 

 

 

2. Sessões de Sensibilização “Proteção de Edificações: Limpeza de 
terrenos e uso do fogo” 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, 

encontra-se a dinamizar um ciclo de sessões de sensibilização sobre a Proteção de 

Edificações/ Limpeza de terrenos e uso do fogo. 

A primeira sessão teve lugar ontem, em Vale de Ílhavo, seguindo-se hoje a Gafanha do 

Carmo e amanhã a Gafanha da Encarnação, ambas nas respetivas Juntas de Freguesia, 

estando a última sessão marcada para quinta-feira, na Sede da Associação de Moradores da 

Senhora dos Campos, todas agendadas para as 18.30 horas. 

Para além de informar a população das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

14/2019, de 21 de janeiro ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, no que respeita à 

realização de Queimas e Queimadas, estas sessões visam sensibilizar para uma gestão 

correta e eficaz da floresta por parte dos proprietários que deverão proceder à limpeza (corte 

de vegetação) até 15 de março: 

· Uma faixa de 50 metros à volta de edifícios inseridos em terrenos ocupados com 

floresta, matos e pastagens; 

· Numa faixa de 100 metros à volta dos aglomerados populacionais definidos no Plano 

Municipal de Defesa da Florestas Contra Incêndios. 

A localização da faixa referida pode ser consultada  em www.cm-ilhavo.pt. 

 

A nossa Segurança depende de todos! 
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