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1 - DIA EUROPEU SEM CARROS
A Câmara Municipal de Ílhavo adere pelo 6º ano consecutivo ao Dia Europeu Sem Carros 

(22 de Setembro). Queremos manifestar neste dia um gesto renovado de alerta e sensibilização 
de todos para o bom uso dos espaços públicos das nossas Cidades e do nosso Concelho, 
com especial atenção para as Estradas.

Nesse sentido a Câmara Municipal de Ílhavo inicia neste dia a implementação de uma 
série de   medidas de reordenamento de tráfego no Município, começando na Rua D. Manuel 
Trindade Salgueiro e sua área envolvente, na cidade da Gafanha da Nazaré. Outras fases 
se seguirão a esta, com o objectivo de propiciar melhores condições de segurança para os 
peões, para os ciclistas e para os automobilistas, criar mais lugares de estacionamento 
automóvel, e propiciar uma melhor fluidez do tráfego.

O incentivo à caminhada e ao uso da bicicleta, e a circulação rodoviária em segurança, 
são ideias que queremos relembrar e promover neste Dia, usufruindo assim do meio ambiente 
que nos rodeia. Pretende-se com o vasto programa de animação, que em anexo apresentamos, 
que cada cidadão redescubra as nossas Cidades em cada rua, esquina ou jardim!

Contamos com a atenção e participação de todos os Cidadãos neste processo, de forma 
a construirmos um ambiente urbano melhor para todos.

Programa de Actividades
Dia 19 de Setembro  
Uma Política Ambiental Móvel e Sustentável 
Colocação das placas de braille na Rede de Equipamentos de Recolha Selectiva Municipal.
Org.: CMI.
Local: Todo o Concelho.

Dia 20 de Setembro  
Uma Política Ambiental Móvel e Sustentável 
Redefinição da orientação do tráfego automóvel, com novos planos de circulação, criação 

de estacionamentos e criação de Ciclovia.
Org.: CMI.
Local: Gafanha da Nazaré - Rua D. Manuel Trindade Salgueiro.

Dia 21 de Setembro  
As Crianças como veículos de Mobilidade Sustentável 
Acção «Escola Sem Carros» -Escola Básica do 1.º Ciclo n.º1 de Ílhavo e Escola Básica 

do 1.º Ciclo da Cambeia (Gafanha da Nazaré), num passeio a pé da Escola até ao centro 
da respectiva cidade, com lugar à realização de uma composição escrita conjunta e 
participação na «hora do conto».

Org.: CMI.
Local: Ílhavo e Gafanha da Nazaré.
Horário: 10horas.
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Dia 22 de Setembro  
Dia Europeu Sem Carros 2007
Org.: CMI.
Local: Ílhavo (Rua Direita - Dia Europeu Sem Carros 2005) e Gafanha da Nazaré (Avenida 

José Estevão e na extensão já habitual: cruzamento para o Centro Cultural até aos semáforos 
junto à Igreja).

Horário: 9h00 às 19h00.

Inauguração do Trilho Urbano «Ílhavo»
Org.: CMI.
Local: Ílhavo.
Horário: 16h 30
A Educação Rodoviária na promoção de comportamentos Sustentáveis 
Org.: CMI.
Local: EMER - Gafanha da Nazaré.
Horário: todo o dia.

2 - INAUGURAÇÃO DO TRILHO URBANO “CIDADE DE ÍLHAVO
A Câmara Municipal de Ílhavo vai inaugurar no próximo sábado,  22 de Setembro, no 

âmbito do Dia Europeu Sem Carros, mais um percurso da Rede de Percursos Pedestres do 
Município de Ílhavo, denominado "Cidade de Ílhavo".

Este novo Percurso, de cariz eminentemente Cultural/Urbano e com uma extensão de 
aproximadamente 6 Km,  guiará os seus utilizadores numa interessante jornada de 
(re)descoberta da Cidade de Ílhavo, misturando de forma harmoniosa o passado com o 
presente, a área urbana com a área natural (Ria), o conhecido com o ainda desconhecido.

O Jardim Henriqueta Maia, a Igreja Matriz, o Bairro e o Esteiro da Malhada, a Biblioteca 
Municipal, o Parque Illiabum, o Solar dos Maias, o Museu Marítimo de Ílhavo, o Cinema 

"Texas", a Vila Vieira, o Centro Cultural de Ílhavo, a Capela da N. Sra do Pranto, a Rua Direita 
e os Becos são alguns dos pontos a visitar.

Fica desde já o convite para a participação na abertura oficial do Percurso "Cidade de 
Ílhavo", que terá início pelas 16h30 na Rua Direita e final cerca das 18h00 no mesmo local.

Todo o percurso será acompanhado por técnicos da HERA (Associação para a Valorização 
e Promoção do Património) e do GEMA (Grupo de Espeleologia e Montanhismo de Aveiro), 
que, como tem sido habitual, irão fornecer a todos os participantes informações preciosas 
sobre a história, a fauna e a flora desta área do Município de Ílhavo.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,     

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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