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Viver em

Município de Ílhavo
agenda de eventos

»

215

março 2017

destaques
do mês

IV Mostra
de Robertos
e Marionetas
Patente
de 3 a 12 março

Fábrica Ideias
Gafanha
da Nazaré

9 qui
Ílhavo,
Terra Milenar

Comunidade
de Leitores

Exposição

Vista Alegre - Memórias
do “Reino do Rio”,
de Manuel Morgado

Casa Cultura
Ílhavo

Polo de Leitura da
Gafanha da Nazaré

25sáb
a27seg

Rota das
Padeiras 2017
Vale de Ílhavo

9,16
23e30
Sessões de
esclarecimento

Vespa
veluntina
(asiática)

Juntas
de Freguesia
do Município

18 sáb 19 dom
11 sáb
Dos
8 aos 80:
Bacalhau
com todos

Workshop de cozinha
para pais e filhos

Museu Marítimo
de Ílhavo

I Gala Náutica Música
do Município na Escola
de Ílhavo
- Concerto
em Família
Fábrica Ideias
Gafanha
da Nazaré

O Carnaval
dos Animais

Fábrica Ideias
Gafanha
da Nazaré

Caro(a) Amigo(a) e Munícipe
Terminadas as festividades carnavalescas, entramos em
março com o espírito da Quaresma, tempo de reflexão e
preparação para a Páscoa.
No mês da Primavera,
trazemos até si a
tradicional Rota das
Padeiras. Entre 25
e 27 desafio todos a
provarem as fabulosas
iguarias de Vale de
Ílhavo, onde o pão e o
folar são “Reis”.
Os Robertos e
Marionetas estão de
volta para fazer as
delícias de miúdos
e graúdos, uma
iniciativa composta
por diversas ações
desde exposições,
peças de teatro a
workshops e ateliês
que o convidam a
conhecer melhor
Fernando Fidalgo Caçoilo
o mundo das
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
marionetas. Deixe-se
transportar para um
mundo de cor e fantasia.
No mês da Mulher e dos Pais, convido-o a juntar-se a nós, em
família ou com os amigos para assinalar o Dia Internacional
da Proteção Civil, a I Gala Náutica, o Dia Mundial da Floresta,
Reuniões
entre outras iniciativas.
Ordinárias do
Março fecha com chave de ouro, com o arranque da Mostra de
Executivo CMI
Teatro do Município de Ílhavo, que contará com espetáculos
de companhias locais e não só. Uma oportunidade para
Pública:
conhecer o trabalho dos nossos atores.
qua 01
Venha Viver a Primavera connosco!
15h00
Conto consigo.
audição
ao público
a partir das
16h30
Privada:
qua 15
15h00

Um Abraço Amigo.

~~~~

Todo o

mês

Hora do Conto
MAR

agenda

03
Viver em...
Município de Ílhavo

Este espaço também é seu.
Se desejar divulgar iniciativas
de importância municipal,
a informação deverá ser remetida
à Câmara Municipal de Ílhavo
até ao próximo dia
15 de março para incluir na
Agenda de Eventos Viver em ...
Município de Ílhavo do
mês de abril de 2017,
através do e-mail
info@cm-ilhavo.pt.
A Câmara Municipal de Ílhavo
reserva o direito de selecionar
a informação a incluir na mesma.

segunda a sexta-feira: 17h30
} Polo de Leitura
da Gafanha da Nazaré
terça a sexta-feira: 17h30
sábados: 11h00 e 16h30
} Biblioteca Municipal de Ílhavo
Exposições

“Meia Laranja” de Hermano Noronha
“A Frota Portuguesa
do Bacalhau:
Uma História em Imagens”
de Jean-Pierre Andrieux
terça a sábado 10h00~18h00
domingo 14h00~18h00
} Museu Marítimo de Ílhavo
Entrada gratuita

Exposição

“Ílhavo, Terra Milenar”

terça a sexta-feira 11h00~18h00
sábados 14h00~19h00
} Casa Cultura Ílhavo
entrada gratuita

Coastwatch Europe 2017
Momento III: “Saídas de Campo”
Org.: CMI e GEOTA

AVISO:

O Navio-Museu Santo André
está encerrado este mês para trabalhos
de manutenção e beneficiação

ficha técnica
edição e propriedade Câmara Municipal de Ílhavo capa “Woodwatch, de Olho na Floresta”
coordenação e design Gabinete de Comunicação CMI impressão Gráfica Feirense
depósito legal 136577/99 tiragem 6 000 exemplares distribuição GRATUITA

IV Mostra de Robertos
e Marionetas
3 a 12 de março
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

Em 2017, a Mostra de Robertos e Marionetas
crescerá de escala e na diversidade
das suas propostas. Apresenta um conjunto
de ações que vão desde os espetáculos
à formação, passando por animações de rua,
exposições, conversas e oficinas de criação.
A Mostra de Robertos e Marionetas foi criada
em 2013, tendo como mote o trabalho e espólio
de Armando Soares Ferraz, bonecreiro
da Gafanha da Nazaré. Esta mostra pretende
preservar esta memória e, simultaneamente,
ser um estímulo à criação de novos projetos
e textos para estas personagens
do imaginário de todos.

quartas-feiras 18h40
sábados 09h45
Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias estarão disponíveis na BMI

1 qua

08 qua

Criar, Brincar e Aprender:
Carnaval no Museu

15h00

14h00~17h00

Ateliê

€5,00

“Reciclagem + Criativa:
Bijutaria”

2
qui e 3 sex
Eco Jornadas

18h00

} Todos os FMJ

Palestra

Org.: Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Encarnação
Apoio: CMI

Ílhavo, Terra Milenar

3 sex

Público-alvo: público em geral

} EB 2,3 Gafanha da Encarnação

“Património Industrial e Imaterial
do Município de Ílhavo”
2.ª Parte
} Casa Cultura Ílhavo
Atividade gratuita

14h30

Uma Colher de Conversa

(Conversas com personalidades do Municipio
- Professora Teresa Reigota)
Dirigida a todos os séniores

} Fórum Municipal da Maior Idade

Bebeteca
21h30

música

Filipe Catto

10h30 e 16h00
sáb 04 “O Cachorrinho”
sáb 18 “O Pai Galinha e o seu pintainho”
de Bernardino Pacheco
sáb 25 “O cão viaja mundo”

Hora do Conto

} Casa Cultura Ílhavo

11h00 e 16h30
sáb 04 “O Coelhinho Afonso”, de Luísa Ducla Soares
sáb 18 “Não berres comigo, pai!”, de Philip Waechter
sáb 25 “Só um relógio”, de Roberto Aliaga

4 sáb

Ateliês de
Expressão Plástica

16h00

Comemoração

11h30 e 17h00
sáb 04 Coelho para brincar
sáb 18 O meu Pai
sáb 25 Que horas são?

Org.: Grupo de Jovens “A Tulha”

} Biblioteca Municipal de Ílhavo

Dia Internacional
da Mulher

Caminhada de 4km e Aula de Zumba
Oferta de lanche surpresa e t-shirt
às primeiras 100 participantes
} Largo Elói Filipe,
Gafanha de Aquém
Entrada gratuita

IV Mostra de Robertos
e Marionetas
} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
sexta 3 a domingo 12
19h00~22h00

Formação
Escultura e Molde
de Cabeça de Marionetas

quarta 8 março
10h00 e 14h00

A Tourada + O Barbeiro
(espetáculo de D. Robertos)
pela Red Cloud

pela Red Cloud

Público-alvo: escolas

Público-alvo: maiores de 15 anos
€10,00 (formação não incluída
no valor do bilhete geral)

15h30 Trilogia da Mãe
pelo Grupo de Teatro AEGE
Público-alvo: escolas

sexta 3 março
14h00 O Gato

quinta 9 março
14h00 Mamulengo
pela Lafontana Formas Animadas

pela Mandrágora

Público-alvo: escolas

e o Rato
que se tornaram amigos
Público-alvo: escolas
(crianças dos 4 aos 10 anos)

sábado 4 março
15h00 Inauguração

da
Exposição com arruada
16h00 O Gato e o Rato
que se tornaram amigos
pela Mandrágora

Público-alvo: famílias
(crianças dos 4 aos 10 anos)

21h30 Robertos,

Viola e Campaniça
pela Trulé

Público-alvo: maiores de 3 anos

domingo 5 março
10h00 e 11h30 Jardim
pela Mandrágora
Público-alvo: bebés e crianças do 1 aos 4 anos

Breve História
de Portugal
16h00

Gansa

sexta 10 março
10h00 e 21h30 Prometeu
pela Lafontana Formas Animadas
Público-alvo: maiores de 8 anos

sábado 11 março
15h00 Parada de
pela Red Cloud

Robertões

Público-alvo: público em geral

16h00

A Tourada + O Barbeiro
(espetáculo de D. Robertos)
pela Red Cloud

Público-alvo: maiores de 3 anos

17h00 Mamulengo
pela Lafontana Formas Animadas
Público-alvo: maiores de 3 anos

21h30

First Breath After Coma

concerto especial com performance de marionetas
€10,00 (bilhete não incluído no valor do bilhete geral)

pela Mandrágora

domingo 12 março
16h00 Triologia da
Público-alvo: crianças, famílias, público em geral pelo Grupo de Teatro AEGE

Público-alvo: público em geral

Mãe Gansa

Bilhete individual: €2,00 Público-alvo: maiores de 3 anos
Bilhete geral: €10,00

Mês da Leitura
Concelhio

09 qui

Newton Gostava de Ler!

Vista Alegre – Memórias do “Reino do Rio”,
de Manuel Morgado

Realização de Hora do Conto
+ Atividade Experimental
} Todas as salas/turmas
do Pré-escolar e 1.º Ciclo
sábado 4
14h00

Final do Concurso de Leitura Concelhia
1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Secundário

21h00~23h00

Comunidade de Leitores

Promover os autores locais é o principal objetivo
desta Comunidade de Leitores.
Venha partilhar o prazer da leitura com outros
leitores. Requisite o livro e inscreva-se!

} Polo de Leitura
da Gafanha da Nazaré

11
sáb
Bebeteca

10h30 “ABC”, de Luísa Ducla Soares

Teatro de fantoches

16h30 “A Galinha Ruiva” de António Torrado

Ateliê de
Expressão Plástica
} Casa Cultura Ílhavo
terça 7
10h00 e 14h30

À conversa com…
Ana Pessoa

} Biblioteca Municipal de Ílhavo
terça 21

Poetas e Poemas
para Miúdos e Graúdos

Comemoração do Dia Mundial da Poesia
Destaque bibliográfico

} Biblioteca Municipal de Ílhavo
quinta 30

À descoberta de…
Luísa Ducla Soares

Exposição dos trabalhos realizados
pelos alunos do Município
Patente até 29 de abril

} Biblioteca Municipal de Ílhavo
E atividades nas Bibliotecas Escolares:
horas do conto, oficinas de escrita e leitura,
encontros com autores e muito mais.

17h00 Galinha colorida

} Biblioteca Municipal de Ílhavo
09h30~10h30

Yoga com Bacalhaus

- Meditação e relaxamento no Aquário
Limitado a 25 participantes

} Museu Marítimo de Ílhavo
€3,00

10h30~12h30

Dos 8 aos 80:
Bacalhau com todos

Workshop de cozinha para pais e filhos,
em que o fiel amigo é o protagonista
Limitado a 20 participantes

} Museu Marítimo de Ílhavo
€3,00

18h00

Apresentação do livro

“Literatura Juvenil dos
dois lados do Atlântico”,
de Ana Margarida Ramos e Diana Navas
} Biblioteca Municipal de Ílhavo

21h30

música

First Breath After Coma

Comemoração
Concerto especial com performance
de marionetas
} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

11, 18 e 25 sáb

Dia
Internacional
da Proteção
Civil

“Juntos para a Redução de Catástrofes”
10h00~12h00
Oficina Criativa

18h30

} FMJ Gafanha do Carmo

Dirigidas a população

“Língua Gestual”
€17,00

12 dom

14h00~18h00

Dia Aberto
Museu Marítimo de Ílhavo

15 qua

Sessões de esclarecimento
Vespa velutina (asiática) – Plano de Ação
quinta 9
} JF São Salvador
quinta 16
} JF Gafanha da Encarnação
quinta 23
} JF Gafanha da Nazaré
quinta 30
} JF Gafanha do Carmo
quarta 8 a terça 21

17h00

Ação de sensibilização

} FMJ Ílhavo

Dirigida aos alunos do 5.º ano de escolaridade

Falar + “Bullying”

15 qua e 16 qui
09h30 e 10h45

Música na Escola 2017

} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

“Nós e os Riscos”

} EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
} EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo
} EB 2,3 Gafanha da Encarnação

Ação de formação
“Planos de Emergência”
e Exercício de Evacuação

Dirigida aos seniores do município

} Fórum Municipal da Maior Idade
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Participa!

t

p

18 sáb
18h00

1.ª Gala Náutica
do Município de Ílhavo

Org.: Fórum Náutico do Município de Ílhavo

} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
21h30

20 seg

Todo o dia
13.º Aniversário

Escola Municipal de Educação
Rodoviária (EMER)

dança

Projeto Espiões

Por Filipa Francisco
} Casa Cultura Ílhavo

19 dom

10h00~13h00 e 15h00~18h00

Oficina:
Meu Museu da Dança
Por Filipa Francisco
} Casa Cultura Ílhavo
10h00 e 11h30
teatro para crianças

Onda

pelo Teatro do Biombo

20
seg a 31 sex
Exposição

“Da Semente à Árvore”

Trabalhos realizados pelos alunos do 2.º ano
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município
de Ílhavo, no âmbito da Comemoração
do Dia da Floresta Autóctone.

} Biblioteca Municipal de Ílhavo

21 ter
18h30

Dia Mundial da Poesia
- Evocação a Quintino Teles

Org.: Confraria Camoniana de Ílhavo

} Junta de Freguesia S. Salvador
} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
16h00

22 qua

Música na Escola
Concerto em Família

15h00

Orquestra Filarmonia das Beiras

} Todos os FMJ

16h30

18h00

“Acima das nossas possibilidades”,
de Catarina Resende
} Biblioteca Municipal de Ílhavo

“A Arqueologia no Município de Ílhavo”

O Carnaval dos Animais

} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

Lançamento do livro

Ateliê

“Reciclagem + Criativa:
Fantoches”

Palestra

Ílhavo, Terra Milenar
Público-alvo: público em geral

} Casa Cultura Ílhavo
Atividade gratuita

22
qua e 23 qui
“Woodwatch,

de Olho na Floresta”

Dia Internacional das Florestas

16h30

Saberes com Sabor

Alimentação Macrobiótica,
por Sara Fernandes (Mestre em Nutrição)
Baseada em princípios orientais,
esta alimentação combina a energia
dos alimentos com métodos culinários
e sabores específicos de forma a reequilibrar
o estado de saúde e de bem-estar.

} Biblioteca Municipal de Ílhavo
Inscrição prévia obrigatória
€5,00

Percurso pedestre dirigido aos alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico
do Município de Ílhavo (4.º ano)
Sensibilização para a prevenção
contra os incêndios e proteção
dos recursos florestais e interação
com os diferentes agentes
(CMI, ICNF, BVI, GNR)

21h30

revista

Uma Empregada dos Diabos

} Mata Nacional das Dunas
da Gafanha

24 sex

Revista encenada e interpretada
por Carlos Areias
} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

“O Saber Não Ocupa…”

25 sáb a 27 seg

14h30
21h00

Noite de Fados

Ação destinada aos seniores do município

} Fórum Municipal da Maior Idade

25 sáb

Rota das
Padeiras 2017

Todo o dia

EMER em Família

} EMER – Escola Municipal
de Educação Rodoviária
10h30~13h00

Olhar por Dentro

Os percursos da Arquitetura de Ílhavo
} As Casas da EN109
com Álvaro Domingues

Em busca de uma arte tradicional
que percorre gerações: padas e folares.
Sabores únicos.
Org.: CMI e ACR “Os Baldas”

} Sede da ACR “Os Baldas”
– Vale de Ílhavo

26 dom
16h00

Planos Film Fest
Extensão do festival
} Casa Cultura Ílhavo

17.º Aniversário

Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo

29 qua
14h00

Visita dos Espaços Maior
Idade à Feira de Março
Destinatários: Espaços Maior Idade

} Todos os FMJ

15h00 Workshop
“Hortas em pequenos espaços”
16h30 Bolo de Aniversário
17h00 Entrega das Bolsas e Certificados
do 1.º Turno do Programa Vocação
} FMJ Ílhavo

30 qui

Noite no Museu
- Dormir com os Bacalhaus

} Feira de Março - Aveiro
15h00

Ateliê

“Pintura”

14h30

“Teatro”

Workshop

Destinatários do projeto “Idolíadas”:
ERPI’s do Lar de S. José e CASCI

} Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

31 sex

09h30~16h00

Jornadas
da Juventude 2017

} Biblioteca Municipal de Ílhavo

Chegou, mais uma vez, a tão aguardada
Noite no Museu, em que as crianças
têm a oportunidade de dormir sob o olhar
atento dos nossos bacalhaus. A partir das
21h30, o Museu Marítimo de Ílhavo
convida as crianças a desfrutarem
de uma noite diferente, de lanterna na mão,
bem despertas e curiosas. O que será
que o Museu nos reserva? Estás preparado?
dirigido a jovens dos 5 aos 12 anos
limitado a 20 participantes
Inscrições: museuilhavo@cm-ilhavo.pt
234 329 990

} Museu Marítimo de Ílhavo
ingresso: € 3,00

mostra 2017
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Espetáculos
Espetáculos
Grupos de Teatro locais: de Acolhimento:
31 março
21h30 “Espírito de Natal”,
pelo Grupo de Teatro Ribalta
} Laboratório das Artes
Teatro Vista Alegre

7 abril
11h00 “Sopa Nuvem”,
pela Companhia Caótica
} Laboratório das Artes
Teatro Vista Alegre

1 abril
21h30 “A Pachacha”
- Grupo Recreativo Amigos da Légua
} Casa da Cultura Ílhavo

08 abril
12h00 “Sopa Nuvem”,
pela Companhia Caótica
} Laboratório das Artes
Teatro Vista Alegre
21h30 “Memórias Partilhadas”,
pelo Teatro do Montemuro
} Casa da Cultura Ílhavo

2 abril
16h00 Espetáculo do TeatralIDADES
Teatro na Maior Idade
} Fábrica das Ideias
Gafanha da Nazaré

4 abril
10h00 e 14h00 “O Avarento”, pelo Mar Alegre
} Casa da Cultura Ílhavo
7 abril
21h30 “O Avarento”, pelo Mar Alegre
} Casa da Cultura Ílhavo

abril
destaques

01 sáb
5.º Aniversário

CIEMar-Ílhavo
Museu Marítimo de Ílhavo

01 sáb

À conversa com…
João Vaz de Carvalho
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Oficinas:

SÁBADO
10h00~12h00 e 15h00~19h00
- Oficina de Sonoplastia e Banda Sonora
para Espetáculos, por António Pedro
- Oficina de Movimento para Teatro,
por Cláudia Andrade
DOMINGO
10h00~13h00 e 15h00~18h00
- Oficina de Expressão Dramática,
pelo Teatro do Montemuro
- Oficina de Técnicas Teatrais,
por Cláudio Hoshman

07 sex
música

Anaquim
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

09 dom

Heliflex
1.ª Meia Maratona de Ílhavo

12 dom

desporto

15h00 SC Vista Alegre – CD Estarreja
Camp. Distrital de Futebol 2.ª Divisão
Complexo Desportivo da Vista Alegre
Participação da ACD “Os Ílhavos”,
Secção de Trail, no Ultra-Trail Vila de Rei,
em Vila de Rei.

18 sáb

15h00~16h30

Dia do Pai Especial é ….
na Piscina

Atividades lúdicas para pais e filhos e/ou filhas

08 qua

Todo o dia
Campeonato Nacional de Boccia
Sénior Individual - Zona Centro
Destinatários: Equipa de Boccia do
Movimento Maior do Município de Ílhavo

Oliveira do Bairro

10 sex

21h30 GD Carmo – CAP Alquerubim
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Municipal Gafanha do Carmo

11 sáb

18h30
GD Beira Ria – Always Young ADRC
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Municipal Gafanha do Carmo
21h30 GD Gafanha – GRC Telhadela
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

Piscina Municipal de Ílhavo
Inscrição obrigatória e gratuita nas secretarias das
piscinas municipais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré.

18h30 GD Beira Ria – GD Carmo
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Municipal Gafanha do Carmo
Participação da ACD “Os Ílhavos”
e do GD Gafanha, Secção de Atletismo,
no Torneio de Abertura Pista ao Ar-Livre,
em Aveiro.

19 dom

Participação da ACD “Os Ílhavos”,
Secção de Pesca, no Concurso de Pesca
Moradores da Praia da Tocha,
na Praia da Tocha e do GD Gafanha,
Secção de Atletismo,
35.º Grande Prémio de Albergaria,
em Albergaria-a-Velha.

26 dom
09h30

4.ª Rota da Ria em BTT

Org.: Grupo Desportivo Gafanha do Carmo

24 sex

21h30 GD Carmo – C Albergaria
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Municipal Gafanha do Carmo

25 sáb

21h30 GD Gafanha – GD Beira Ria
Campeonato Distrital de Futsal 2.ª Divisão
Pav. Escola Secundária
Gafanha da Nazaré
Participação da ACD “Os Ílhavos”,
Secção de Atletismo, no Quilómetro
Jovem Pista, em Aveiro.

25 sáb e 26 dom

Participação da ACD “Os Ílhavos”,
Secção de Pesca, no Campeonato
Nacional Individual da 2.ª Divisão,
na Praia da Manta Rota,
e no Campeonato Nacional Individual
da 3.ª Divisão, na Praia de Pedrógão.

Pavilhão Gimnodesportivo
da Gafanha do Carmo
15h00
SC Vista Alegre – CRC Rocas do Vouga
Camp. Distrital de Futebol 2.ª Divisão
Complexo Desportivo da Vista Alegre
Participação do GD Gafanha, Secção de
Atletismo, na Corrida Cidade de Aveiro.

31 sex

09h00~13h00
Atividades de Terra - Programa Municipal

OlimpÍlhavo

Dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino
Secundário do Município de Ílhavo

Município de Ílhavo

ATIVIDADES:
Jogos aquáticos, mergulho, Equitação,
Surf Indoor, Badminton, Hockey,
Sessão de Cinema, Caça ao Ovo,
Jogos Desportivos Coletivos, Minigolfe,
Visita à Feira de Março (Aveiro), Espaço Internet, entre outras ...

> 5 a 7 de ABRIL

dos 6 aos 15 anos de idade

> 10 a 13 de ABRIL

dos 6 aos 15 anos de idade

INSCRIÇÕES:

a partir de 1 março
Alvará n.º 170/DRC

INSCRIÇÃO:

Piscinas do Município
Ílhavo | Tel 234 329 607
Gafanha da Nazaré | Tel 234 363 080
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Inclui: Kit (mochila, identificador, manual de acolhimento, certificado,
seguro, almoço, acompanhamento técnico e transporte entre as atividades).

MAIS INFORMAÇÕES:

www.cm-ilhavo.pt ou por e-mail desporto@cm-ilhavo.pt

NOTA: poderão existir algumas alterações ao programa devido às condições climatéricas ou outras
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Trup de Bacalhau
Ingredientes:
1 Lombo de bacalhau
6 Camarões
100g arroz agulha
50g de Espigos
Farinha qb
Óleo
Fisális
Tomate Cherry
1dl natas
Vinho do Porto
Mostarda

Preparação:
Comece por preparar um arroz de
espigo.
De seguida, frite o bacalhau passado
por farinha e reserve.
Prepare o molho de natas, juntando
os camarões e temperando com o
vinho do Porto e a mostarda. Deixe
apurar.
Disponha num prato, o arroz de um
lado e o bacalhau do outro, regando
este último com o molho de camarão
e decorando com as fisális.
Bom apetite!

Receita gentilmente cedida pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
apresentada no “Concurso Prato Tradição & Prato Inovação”, na categoria “Tradição”,
realizado no âmbito do Festival do Bacalhau 2016.

Conhecemos o passado,
preparamos o futuro

Falar do Município de Ílhavo é
falar de um território pequeno em
área, mas grande em população, a
sua maior riqueza.
Contudo, Ílhavo nem sempre
deteve as fronteiras que
conhecemos atualmente.
Contam-nos os documentos
do Centro de Documentação, que
Ílhavo foi perdendo território a Este
e foi ganhando a Oeste, roubando-o
ao Atlântico.
Há um milénio, a zona que
corresponde hoje à Cidade de Ílhavo
era banhada pelo Oceano, que por
ali se espraiava, formando um Delta.
Entretanto, a natureza encarregouse de modificar a morfologia do
território. O Rio Vouga trazia consigo
areias e sedimentos em direção ao
mar. O Oceano, por sua vez, através
das suas correntes, associadas aos
ventos de Noroeste, empurraram
também sedimentos, em sentido
contrário.
Esta luta de poderes deu
origem ao cordão dunar (praias)
e a gravíssimos problemas de
escoamento e circulação de águas,
criando zonas alagadas, que
impossibilitavam as culturas e a

pesca, causando doenças e morte às
populações.
O tempo foi passando e com ele a
necessidade de forçar a abertura da
barra, que até então oscilava de norte
para sul, abrindo e fechando ao sabor
da força da natureza. A abertura da
barra foi consolidada pelo Homem a 3
de março de 1808. Com esta alteração,
além das mudanças relacionadas
com o aumento da qualidade de vida
das pessoas, o Concelho de Vagos
viu aumentada a sua área, visto
que nesta altura era ao concelho
vizinho que as Gafanhas pertenciam.
Foi preciso quase meio século para
que o território que se encontra a
Oeste da atual Cidade de Ílhavo,
que corresponde às Gafanhas da
Nazaré, Encarnação, Carmo, Aquém,
Boavista, Costa Nova do Prado e
Barra integrassem o nosso município.
Esta é a História mais recente do
nosso concelho, que acolheu novas
fronteiras, fundindo-se num só
espaço que, embora com origens
distintas, é hoje muito mais forte,
rico e interessante. Visite “Ílhavo,
Terra Milenar”, uma exposição do
município, para o município!

Exposição

Ílhavo, Terra Milenar

terça a sexta-feira 11h00~18h00
sábados 14h00~19h00
Exposição patente até 17 de abril de 2017
Marcação de visitas guiadas
T 234 092 496 ou pelo cdi@cm-ilhavo.pt.

} Casa Cultura Ílhavo
Entrada livre

8 março
18h00

Palestra

“Património Industrial
e Imaterial do Município
de Ílhavo”
2.ª Parte

Público-alvo: público em geral

} Casa Cultura Ílhavo
Atividade gratuita

22 março
18h00

Palestra

“A Arqueologia no
Município de Ílhavo”
Público-alvo: público em geral

} Casa Cultura Ílhavo
Atividade gratuita

» Arquivos dos Órgãos Autárquicos
Edifício dos Paços do Concelho
Tel 234 329 600

» Arquivos de Temática Marítima
CIEMar - Centro de Investigação
e Empreendedorismo
Tel 234 092 496
cdi@cm-ilhavo.pt

associações

Sporting Clube
da Vista Alegre

Neste mês de março, a rubrica
“Associações” é dedicada ao Sporting
Clube da Vista Alegre que celebra 65
anos de atividade.
A criação do S.C. Vista Alegre
está inevitavelmente ligada à
fundação da Fábrica de Porcelanas
da Vista Alegre, onde a promoção e
dinamização da prática desportiva
junto dos seus trabalhadores foi,
desde sempre, uma preocupação
constante.
Por altura da comemoração do
seu primeiro centenário (1924), a
Fábrica cedeu ao futuro clube um
vasto terreno a sul da quinta, para a
construção de um campo de futebol,
modalidade esta introduzida em
Portugal, em meados de 1886, pela
mão dos irmãos Eduardo e Frederico
Pinto Basto, fundadores do então
“Foot Ball Clube da Vista Alegre”.

A sua formalização aconteceu
mais tarde, em 1952, data em que
o clube adquire os Estatutos de
Filial do Sporting Clube de Portugal,
passando a designar-se de Sporting
Clube da Vista Alegre. No entanto,
as suas equipas adotaram as cores
da Fábrica para o seu equipamento
(azul e branco), em vez das cores do
Clube (verde e branco), como gesto de
homenagem ao seu fundador.
Em 2002, e no âmbito das
Comemorações do Feriado Municipal,
o Clube foi reconhecido pela Câmara
Municipal de Ílhavo com a Medalha
do Concelho em Vermeil.
Principais Instituições:
» Futebol: escolinhas, traquinas,
benjamins, infantis, iniciados, juvenis,
juniores e seniores;
» Karaté;
» Noite de Fados;
» Cartas, Matraquilhos, Snooker,
Rally Paper;
» Torneios de Futebol.

Sporting Clube da Vista Alegre
Rua dos Álamos, 1 Vista Alegre
3830-298 Ílhavo
Telf: 234 198 259
Tlm: 96 339 14 75
scva@scvistaalegre.pt
antonio.lourenco@scvistaalegre.pt
Presidente da Direção
António Lourenço

E a realidade atual?

saúde

Dados de 2013 demonstram que,
em Portugal, a remuneração média
mensal de base das mulheres foi de
816,21 euros e a dos homens 993,79
euros, ou seja, as mulheres recebiam
cerca de 82,1% da remuneração
média mensal de base dos homens,
apesar de as mulheres serem a
maioria nas conclusões em todos
Dia Internacional da Mulher
os níveis de formação do ensino
É no mês de março que se comemora superior (Licenciatura, Mestrado e
o Dia Internacional da Mulher, uma
Doutoramento) (2).
data importante para relembrar as
Entre as outras reivindicações de
desigualdades de género que, ainda 1857, ainda muito há a fazer para
hoje se mantêm. 1910 é o ano de
melhorar as estatísticas. Em 2015,
instituição do Dia Internacional
dos 27 585 lesados que foram
da Mulher, na Dinamarca, durante
identificados pela PSP e GNR em
a Conferência Internacional de
crimes de violência doméstica contra
Mulheres Socialistas, embora este
o cônjuge ou análogo, 22 375 foram
dia só tenha sido oficializado, pela
mulheres (3) e, no números de vítimas
Organização das Nações Unidas
de crimes sexuais do mesmo ano,
(ONU), em 1975.
640 dos 702 crimes registados foram
cometidos contra mulheres, a maioria
Porque é que se escolheu
com idades compreendidas entre os
o dia 8 de março?
26 e os 55 anos de idade (4).
Foi neste dia que, em 1857, nos
Faz tanto sentido comemorar este dia
Estados Unidos da América,
atualmente como fez no ano da sua
se realizou a primeira greve de
instituição. Ainda há muito a fazer
mulheres, numa fábrica da indústria para acabar com a desigualdade
de tecidos. Entre as reivindicações
de género que ainda se mantém no
encontravam-se a eliminação da
século XXI. Recorde-se ainda que,
violência física e sexual de que eram todos os dias, existem vítimas de
alvo, a redução do horário de trabalho múltiplos crimes, do sexo feminino
diário para 10 horas, em vez das 16
em todo o mundo, para além dos já
horas a que eram obrigadas, salários supracitados. É importante conhecer
iguais aos do género masculino
e denunciar. Não se remeta ao
que exerciam as mesmas funções
silêncio!
(mas recebiam cerca de um terço do
salário dos homens), entre outras (1).
Bibliografia:
1. DIA INTERNACIONAL DA MULHER, Infoescola, http://www.infoescola.com/datas-comemorativas/
dia-internacional-da-mulher/, consultado em 7 de fevereiro de 2017;

2. IGUALDADE DE GÉNERO EM PORTUGAL 2014, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género, Lisboa, 2015, https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2016/03/Igualdade-de-G%C3%A9neroem-Portugal-2014.pdf, consultado em 7 de fevereiro de 2017;
3. Portal do Instituto Nacional de Estatística, https://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008156&contexto=bd&selTab=tab2,
consultado em 8 de fevereiro de 2017;
4. ESTATÍSTICAS APAV _ CRIMES SEXUAIS, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, agosto
2016, http://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Crimes_Sexuais_2013-2015.pdf,
consultado em 8 de fevereiro de 2017.

ACES Baixo Vouga - Unidade de Saúde Pública

Sexo Feminino:
Sexo Frágil,
Sexo Forte?!
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Acordo Ortográfico
- Hifenização
(utilização do hífen)
O hífen mantém-se
com os seguintes prefixos:
pós e pré.
Assim continua-se a escrever:

pós-graduação;
pré-escolar;
pré-natal;
pró-europeu;
pós-nominal;
pré-história;
pré-seleção.

a nossa gente
João Anjos

Neste mês de março, mês em
que se inicia no dia 31 a Mostra de
Teatro do Município de Ílhavo 2017,
dedicamos a rubrica “A Nossa Gente”
a João Anjos.
Nascido a 30 de junho de 1975, na
Freguesia de S. Salvador, Ílhavo, João
Anjos é atualmente o Presidente do
Grupo de Teatro Ribalta, associação
cultural ilhavense que adquiriu
oficialmente este estatuto a 7 de maio
de 1992.
O seu percurso académico iniciouse na antiga Escola Primária da
Chousa Velha e, após a conclusão
do ensino primário, mudou-se para
Ílhavo, tendo frequentado a Escola
Secundária Dr. João Celestino Gomes
para concluir o ensino secundário.
João Anjos, desde cedo, mostrou
interesse pelo teatro, pelo que o seu
ingresso no Teatro Ribalta foi natural.
Aí, participou em inúmeras peças,
lideradas por vários encenadores, em
particular João D’Almeida, a um ritmo
de quase duas por ano. Estreou-se
nas lides teatrais com “Matrimónio
dos Mortos Vivos”, colocada em cena
em 1992, com uma performance
marcante, como refere o Jornal O
Ilhavense: «foi uma surpresa muito
agradável a atuação do Grupo Ribalta,
[…] onde destacou a atuação de
um miúdo chamado João Anjos no
papel de Ernestosinho que, pelo seu
excelente nível de interpretação, figura
franzina, irreverente, numa palavra,
“agarotado”, provocou a simpatia,
os aplausos e a boa disposição
dos espetadores». Para além desta
peça, participou noutras como “A
Loja do Mestre André” (1992), “Na
Ribalta da Cultura Ilhavense” (1993),
“Modelo de Virgem” (1994), “Uma
aula sobre a Vista Alegre” (1994),
Médico Mania (1995), “A Carochinha”
(1995), “O que é que a baiana tem?”
(1997), “Capuchinho Vermelho”
(1997), “Herança do tio Januário”
(1998), “Namoro Muito Engraçado” e
“Pasteleiro Guloso” (2000).

Este seu percurso na arte cénica
valeu-lhe, em 1999, atribuição
do Leme do Ano do Teatro, pela
Associação Cultural e Desportiva “Os
Ílhavos”.
Em 2001, João Anjos saiu do Grupo
de Teatro e dedicou-se ao Sporting
Clube da Vista Alegre durante seis
anos (2004 a 2010), assumindo as
funções de secretário. Porém, a sua
ligação ao teatro estava longe de
terminada e, por isso, em 2011 e 2012,
junta-se ao GRAL – Grupo Recreativo
Amigos da Légua, onde a paixão pela
arte renasceu. Durante esse biénio,
João Anjos participou em algumas
peças, nomeadamente “O Nazareno”,
“Santos e Pecadores” e “Serões da
Légua”.
Em outubro de 2012, João Anjos
regressou às origens e assumiu a
direção do Grupo de Teatro Ribalta,
uma vez que, do seu ponto de vista,
estavam reunidas as condições
para desenvolver um trabalho de
divulgação e valorização cultural
na Vista Alegre. Desde então, tem
vindo a participar, enquanto ator,
e a encenar algumas peças do
grupo, sendo elas “Alice no País
das Maravilhas” (encenador) (2012),
“Os Mentirosos” (2013), “Aqui Há
Fantasmas” (2014), “Doidos com
Juízo” (2015), “Filinto, O Poeta
Amargurado”, “Portugal à beira
mar plantado” e “Espírito de Natal”
(encenador e ator) (2016).
Atualmente, o Grupo de Teatro
Ribalta encontra-se a preparar uma
peça a estrear em junho, cujo título
e história continuam no segredo
dos deuses, mas na qual João Anjos
assume um papel de destaque. Até
lá, contamos com a atuação da peça
“Espírito de Natal”, no dia 31 de
março (sexta-feira), pelas 21h30, no
Laboratório das Artes Teatro Vista
Alegre, no âmbito da Mostra de Teatro
do Município de Ílhavo.
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04.55
05.36
06.20
07.11
08.13
09.32
10.58
12.14
00.42
01.36
02.23
03.04
03.41
04.16
04.48
05.19
05.50
06.24
07.05
07.59
09.18
10.50
12.02
00.21
01.10
01.53
02.34
03.13
03.54
04.35
05.18
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3.4
3.3
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2.8
2.7
2.8
3.0
3.2
3.3
3.4
3.5
3.4
3.3
3.2
3.0
2.9
2.7
2.5
2.4
2.5
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.5
3.6
3.6
3.5

17.14
17.56
18.42
19.37
20.47
22.12
23.34
--.-13.13
14.02
14.45
15.23
15.58
16.31
17.02
17.33
18.06
18.44
19.31
20.34
21.58
23.19
--.-12.55
13.38
14.17
14.56
15.34
16.13
16.54
17.38

Baixa-mar - altura
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3.3
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2.5
2.5
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-.2.8
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3.3
3.5
3.5
3.5
3.4

10.42
11.23
12.08
00.32
01.33
02.50
04.22
05.45
06.48
07.37
08.18
08.55
09.29
10.02
10.35
11.07
11.41
12.17
00.41
01.36
02.52
04.20
05.33
06.26
07.09
07.47
08.24
09.02
09.40
10.20
11.03

0.5
0.6
0.8
0.8
1.0
1.2
1.2
1.1
0.9
0.8
0.6
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.2
0.9
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0.5

22.58
23.42
--.-13.00
14.04
15.26
16.54
18.07
19.03
19.48
20.28
21.04
21.39
22.13
22.47
23.21
23.58
--.-13.02
14.03
15.29
16.52
17.55
18.42
19.23
20.01
20.39
21.18
21.58
22.41
23.27

Alertam-se os utilizadores que as previsões das marés indicadas
são referidas a um fuso horário que poderá não coincidir
com o fuso horário correspondente à hora legal.
Dado que o plano Zero Hidrográfico (ZH) foi fixado em relação
a níveis médios adotados há várias décadas, existe presentemente
uma diferença sistemática de cerca de + 10 centímetros entre
as alturas de água observadas e as alturas de maré previstas.
Para mais informações consulte www.hidrografico.pt
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Porto de referência – Aveiro

tabela de marés

Preia-mar - altura

farmácias
*disponibilidade até às 22 horas
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01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03

10

17

24

31

04

11

18

25

Diniz Gomes

seg

Morais
Santos*
ter

Ançã Castro
Moderna*
qua

Ribau
Diniz Gomes
qui

Santos

sex

Moderna

sáb

Branco
Senos*

Branco
Senos*

Ribau
Diniz Gomes

Santos

Moderna

Branco
Senos*

Diniz Gomes

Morais
Santos*

Ançã Castro
Moderna*

Branco
Senos

Ribau
Diniz Gomes

Santos

Moderna

Branco
Senos*

Diniz Gomes

Morais
Santos*

Ançã Castro
Moderna*

Branco
Senos*

Moderna

Branco
Senos*

Diniz Gomes

Morais
Santos*

Ançã Castro
Moderna

Ribau
Diniz Gomes

Ílhavo
Gafanha da Nazaré
Diniz Gomes - Tel 234 322 885
Branco - Tel 234 361 576
Moderna - Tel 234 328 222
Morais - Tel 234 361 817
Santos - Tel 234 322 930/326 486
Senos - Tel 234 322 742
Gafanha da Encarnação
Ribau - Tel 234 365 131

Santos

Praia da Barra
Ançã Castro - Tel 234 360 721

Fonte: ARS Centro
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