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1. Câmara Municipal encerra passadiços nas Praias da Barra e da 
Costa Nova 

A Câmara Municipal de Ílhavo decidiu, a partir de amanhã (quinta-feira), dia 25 de março, 

fechar ao público os acessos aos passadiços das Praias da Barra e da Costa Nova, 

complementando a restrição de acesso aos paredões das praias. 

No âmbito da ação concertada, após os contactos da Autarquia junto da Administração 

do Porto de Aveiro, esta medida surge depois do registo, no passado fim de semana, da 

concentração de pessoas no paredão da Barra, apesar dos vários apelos do Ministério da 

Saúde e da Direção-Geral, de várias entidades e do próprio Presidente da Câmara Municipal 

no sentido de solicitar às pessoas que permaneçam nas suas habitações. 

Deste modo, a Câmara Municipal restringe o acesso a espaços que, pela sua dimensão 

e características, não permitem o cumprimento da regra de segurança estabelecida para o 

distanciamento social (cerca de 2 metros) como é o caso dos passadiços do cordão dunar, 

mantendo-se abertos os acessos às praias. 

Apesar do artigo 5.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, prever algumas exceções 

ao dever geral de recolhimento domiciliário, a Autarquia entende que o confinamento e o 

isolamento social são uma das melhores formas de mitigar a propagação do COVID-19, já que 

os contactos entre pessoas constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus, 

devendo, por isso, manter-se ao nível mínimo indispensável. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, reitera o apelo público já 

divulgado: «a restrição de determinados direitos, como a livre circulação, é um mal menor para 

salvar um bem maior que é a saúde pública e a vida de todos nós. É importante não sair de 

casa». 

 

 

2. Câmara Municipal de Ílhavo produz 175 viseiras de proteção para o 
Hospital, Centros de Saúde, Bombeiros e Santa Casa 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai produzir, no Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo, 

cerca de 175 viseiras de proteção, ciente da conjuntura de saúde pública que se vive 

atualmente e tendo igualmente a clara noção das dificuldades que os estabelecimentos e 

profissionais de saúde enfrentam no combate ao surto pandémico da COVID-19. 

As viseiras serão produzidas em equipamento modelar 3D com a incorporação de folhas 

descartáveis de vinyl transparente que fornecerão a necessária proteção ao profissional de 

saúde, tendo sido testadas e validadas pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que receberá, 

gratuitamente, 50 unidades. Para além do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, os Centros de 

Saúde de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré e a Santa Casa da Misericórdia receberão 25 

viseiras por entidade, e aos Bombeiros Voluntários de Ílhavo serão distribuídas 50 unidades. 

Concebidas com o apoio de um dos parceiros do estaleiro, a Beevery Creative, estes 

equipamentos permitem ao profissional de saúde proteger a sua cara de gotículas ou líquidos 

biológicos. No contexto da doença COVID-19 são particularmente importantes para a 

segurança de todos os que lidam com os doentes, como os atendimentos e triagens, o 

transporte ou os casos de urgência nos cuidados intensivos e no bloco operatório, sendo ainda 

compatíveis com o uso de máscaras cirúrgicas e/ou óculos de proteção. 

Esta é a primeira de várias ações que a Autarquia está a planear realizar no Estaleiro, 

equipamento municipal, recentemente inaugurado e dedicado à prática da ciência e tecnologia, 

como forma de contribuir para que a Região de Aveiro e Portugal possam ultrapassar, da 

melhor forma possível, este difícil período. 

 


