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1. Câmara Municipal de Ílhavo apoia criação e produção artística
local
Os constrangimentos impostos pelo surto da COVID-19, levaram, entre outras ações, ao
cancelamento ou adiamento dos Eventos municipais até final setembro.
No âmbito das medidas implementadas, a nível nacional, de desconfinamento
progressivo e de regresso a uma “nova normalidade”, a Cultura tem vindo a reencontrar ao seu
espaço e a voltar à sua atividade pública, dentro das orientações que a Direção-Geral da
Saúde tem determinado.
No Município de Ílhavo foi exemplo deste regresso o claro apoio dado à Cultura Local
com a realização do Festival Rádio Faneca, a logística e disponibilização de equipamentos
culturais do Município para as gravações da Orquestra da Bida Airada, que envolve vários
músicos locais, e os projetos que estão a ser desenvolvidos para a Milha que se perspetiva
para outubro deste ano.
Este apoio e promoção dos artistas locais está igualmente presente no projeto da Maior
Idade - “Maiores pela Janela” - que leva a música aos idosos das Estruturas Residenciais para
Pessoas Idosas (Lares). Com o primeiro concerto à janela que decorreu na passada segundafeira, no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, e o segundo ontem, dia 21 de julho, no
Centro Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré, a Banda de Tributo a Carlos Paião irá ainda ao
Lar de S. José (22 julho) e ao CASCI (23 julho).
Como proposta para festejar este atípico verão de 2020, entre o final do mês de julho e a
primeira semana de agosto, os Concertos Marolas estão de regresso ao Cais Criativo da Costa
Nova, apenas com músicos e artistas locais, em formato “sunset” (final da tarde), com início às
19h00.
No dia 29 de julho, Freddy Strings marca o arranque desta programação para um verão
especial e no dia seguinte, 30 de julho, é a vez dos Lazy Eye Society ocuparem o Cais Criativo.
Em agosto, dias 5 e 6 respetivamente, encerram estes Concertos os Monkey Mind e
Vulto com Patinho Feio.
Os espetáculos são gratuitos, com lotação limitada por força das restrições COVID-19,
sendo obrigatório o uso de máscara nos lugares de circulação e interação, mas facultativa
durante o evento. Os bilhetes são disponibilizados no Cais Criativo, no dia dos concertos, a
partir das 18h00.

2. Câmara Municipal de Ílhavo e CCDR Centro assinam protocolo
para valorização da Economia Circular
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC) formalizaram a assinatura do Pacto Institucional para a
Valorização da Economia Circular na Região Centro, no âmbito da Agenda de Economia
Circular do Centro.
Com a subscrição deste Pacto, a Câmara Municipal de Ílhavo assume três compromissos
a concretizar até junho de 2021, que contribuem para a implementação e concretização dos
princípios da Agenda de Economia Circular do Centro.
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O primeiro, através da promoção de incubação de base tecnológica, processos de
startups, tendentes a encontrar soluções para uma gestão eficaz dos fluxos rodoviários às
Praias da Costa Nova e da Barra.
O segundo compromisso que a Autarquia assume, no âmbito de projetos de mudança de
comportamentos enquadrados na economia circular, sustenta-se na campanha de
sensibilização junto dos utentes dos Mercados Municipais para o usos de sacos reutilizáveis,
com a oferta de 9.000 sacos de juta.
Por último, a Câmara Municipal compromete-se, nos processos de Concurso Público ou
Consultas Prévias e sempre que adequado, a valorizar critérios que distingam positivamente
propostas que prevejam materiais de baixa incorporação de CO2 ou façam reaproveitamento
de matérias-primas.
Desta forma, a Câmara Municipal reconhece as oportunidades que a economia circular
oferece não só do ponto de vista Ambiental, com a redução significativa de gases de efeito
estufa, mas também a nível socioeconómico e uma melhor eficiência e uso dos materiais ao
longo de toda a cadeira de valor.
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