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1. Câmara Municipal implementa medidas adicionais no âmbito da 
Gestão do COVID-19 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo decidiu implementar um conjunto de medidas adicionais às 

restrições já tomadas de âmbito cultural e referentes à comunidade escolar e sénior, que 

estavam em vigor até 22 de março. 

A decisão enquadra-se numa política de prevenção e precaução da Autarquia face ao 

surto pandémico do COVID-19, nas recomendações da Autoridade de Saúde – Ministério da 

Saúde e Direção-Geral de Saúde – e concertada no âmbito da decisão tomada pelos 11 

municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Desta forma, até ao dia 5 de abril estão suspensas todos eventos, atividades regulares e 

ações diversas de âmbito cultural, desportivo, escolar (como as aulas de natação ou de ténis) e 

social que envolvam concentração de pessoas, independentemente do número de 

participantes. 

Esta suspensão envolve todas iniciativas que decorram nos espaços municipais (23 

Milhas, Piscinas Municipais, Museu Marítimo de Ílhavo, Biblioteca Municipal de Ílhavo, Estaleiro 

– Estação Científica de Ílhavo, Fórum Municipal da Maior Idade) ou, ainda, no espaço público, 

estando sujeitas a uma avaliação permanente do desenvolvimento do contexto local, nacional e 

internacional do surto do COVID-19. Nesta data, os espaços municipais, como o Museu 

Marítimo, a Biblioteca Municipal ou as Piscinas Municipais, mantêm-se abertos ao público para 

uso livre 

As iniciativas suspensas (canceladas ou adiadas) neste período serão listadas no site da 

Câmara Municipal e afixadas nos respetivos espaços municipais. Destacam-se, no entanto, 

pela sua dimensão, os seguintes eventos: Rota das Padeiras, Música na Escola, Dia Mundial 

da Água, Feira Vocacional e do Emprego, Meia Maratona de Ílhavo, Feira da Saúde, Mar Film 

Festival, entre outros. 

A Câmara Municipal de Ílhavo apela a todos os munícipes a serenidade possível e o 

cumprimento, com rigor, das normas e orientações que são divulgadas pela Autoridade de 

Saúde, implementando práticas diárias e rotinas que reduzam, ao máximo possível, os riscos 

de contágio, nomeadamente ao nível do relacionamento social, da concentração em espaço 

público (aberto ou fechado), da higiene pessoal e, muito particularmente, de sinalização de 

sintomas à Direção-Geral de Saúde ou ao Serviços Nacional de Saúde. 

Importa referir, por último, que todo este contexto pode sofrer alterações em função do 

desenvolvimento da realidade e das recomendações e orientações que surjam emanadas da 

Direção-geral de Saúde. 

 

 

2. Adiada a inauguração da Requalificação da Avenida Fernão de 
Magalhães 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo tinha agendada, para o próximo sábado, dia 14, a 

inauguração da Requalificação da Avenida Fernão de Magalhães. 

No seguimento da decisão de suspensão de todas as ações que envolvam concentração 

de pessoas no Município de Ílhavo, o evento fica adiado para data oportuna, em função dos 

desenvolvimentos do surto pandémico do COVID-19. 


