setembro
2020

Viver em

Município de Ílhavo

#257

1 a 11ter a sex

15.º Aniversário

Biblioteca Municipal
de Ílhavo

17qui

60.º Aniversário

Criação da Freguesia
da Gafanha do Carmo
Inauguração da obra
Requalificação da
EB Gafanha da Encarnação Sul

19sáb

Rouxinol Faduncho
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

27dom

Malas e Fraldas
Casa Cultura Ílhavo

Caro(a) Munícipe,
Ainda com o verão em pleno, e depois do habitual período de
férias, damos as boas-vindas ao mês de setembro que lhe
proporcionará momentos desportivos, culturais e recreativos,
apostando na boa disposição e descontração para o regresso ao
trabalho.
Começamos numa
ambiência desportiva
com o Miss Costa Nova
Cup, uma prova feminina
do circuito nacional
de surf, que terá como
palco a Costa Nova
trazendo as melhores
atletas da modalidade,
e atividades muito
apelativas para todos.
De 7 a 11 de setembro,
a nossa Biblioteca
Municipal está em
festa pelo seu 15.º
aniversário, convidando
a conhecer e participar
Fernando Fidalgo Caçoilo nas atividades que lhe
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo propomos.
Com as aulas prestes a
iniciar, iremos inaugurar a obra de requalificação da EB Gafanha
da Encarnação Sul, cientes de que este ano letivo trará novos
Reuniões desafios ao sistema de ensino, esta obra representa uma
Ordinárias do considerável melhoria para o bem-estar de toda a Comunidade
Executivo Escolar que frequenta aquele estabelecimento de ensino.
CMI Face aos constrangimentos causados pela COVID-19, nunca
é demais lembrar as recomendações do uso de máscara,
Pública: higienização frequente das mãos e distanciamento social, na
certeza de que, no momento, esta é a melhor forma de nos
qui 3
protegermos mutuamente.
15:00
Convido desde já a conhecer com maior detalhe as atividades que
audição
propomos para o mês de setembro, esperando contar com a Sua
ao público
participação.
a partir das
16:30
Conto consigo.
Um abraço Amigo.
Privada:

qui 17
15:00

Período
Crítico

1 julho
a 30 setembro

Nos espaços rurais, durante o período crítico,
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho,
na sua redação atual, no âmbito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta contra Incêndios, não é permitido:
Fumar, fazer lume ou fogueiras;
Fazer queimas ou queimadas;
Lançar foguetes ou balões de mecha acesa;
Fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores
estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;
A circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados
que não possuam extintores, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas
e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.

As coimas podem ir até aos 60.000 Euros

mais informações:
Gabinete de Proteção Civil e de Gestão Florestal
T 234 329 684 / 91 57 92 896
Comissão Municipal de Defesa da Floresta

TODO O MÊS

AO SOM
DAS
HISTÓRIAS

FAZ-TE
À
HISTÓRIA

quartas 18:40
sábados 09:45

sábados 11:00~12:00

Um programa na WebRádio
d’A Casa do João
(acasadojoaoradio.online)

Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM).
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI.

SÁBADOS BMI
BEBETECA

HORA DO CONTO

“O cão veloz” da coleção
“Pequenas Histórias”

“O gigante secreto do Avó”
de David Litchfield

“As formas”
de Gabriela Keselman
e Laurence Jammes

“Uma Biblioteca é
uma casa onde cabe toda a gente”
de Mafalda Milhões

“O coelho carinhoso”
da coleção
“Pequenas Histórias”

“Não há dragões nesta história”
de Lou Carter e Deborah Allwright

“O urso faminto”
da coleção
“Pequenas Histórias”

“O livro da Avó” de Luís Silva

10:30

05
12
19
26

EXCLUSIVO

16:30

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré
Encerrado temporariamente

Na BMI
com livros…
e não só
14:30

Antes que as férias de verão terminem,
a Biblioteca Municipal propõe várias
atividades diferentes que desafiam a
imaginação e a criatividade dos mais pequenos!

EXCLUSIVO
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Hora do Conto

seg 7 “Chocolata” de Marisa Núñez
e ilustrações de Helga Bansch

Workshop Maker
– Juntos fazemos!

Criações artísticas para fazer em família

ter 1 “Diário da Natureza”
in “Livro fantástico de atividades ao ar livre”
de Angela Wilkes
ter 8 “Estojo” in “Tecidos”
de Anna Llimós Plomer e José María Casanova

Partilhe as fotos com a Biblioteca Municipal de Ílhavo

Sessão de Cinema:

sugestões para ver em casa
Requisite e desfrute em família

qua 2 “Príncipe bué encantado”
de Ross Venokur
qua 9 “O regresso de Mary Poppins”
de Rob Marshall

Quer melhorar os
seus conhecimentos
no uso do seu telemóvel?
E no computador?
E integrar uma
comunidade online?
Os "Maiores On"
vão liga-lo ao mundo!
O que é necessário?
» Ser residente no
Município de Ílhavo
e ter mais de 60 anos;
» Contactar pelo
234 329 636 ou
maioridade@cm-ilhavo.pt
» Após a inscrição,
selecionar o tema
que pretende aprofundar
(1.ª fase):
TEMA 1
Comunicar online com
amigos e família
TEMA 2
Criar um perfil
nas Redes Sociais
TEMA 3
Navegar e pesquisar na
Internet em segurança
TEMA 4
Utilizar o computador
e a internet
TEMA 5
Imagens e Vídeos
na Internet

Comemoração

Centenário do nascimento
de Mário Castrim
Mostra Bibliográfica

Miss
Costa Nova Cup
2020
Patente até 30 de setembro
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Org.: ASA - Associação de Surf de Aveiro
www.misscostanovacup.com

Praia da Costa Nova

2qua

quarta 2

Clube de Genealogia

» Experiência de Surf a uma
Instituição de Solidariedade Social
do Município de Ílhavo
» Aulas de Surf gratuitas
» Ações de sensibilização ambiental
» Ações de distribuição de merchandising

» Campeonato Surf Feminino

14:30

Material necessário:
computador portátil ou tablet

Centro de Documentação de Ílhavo
(CIEMar)

Inscrições: cdi@cm-ilhavo.pt ∙ 234 092 496
Limite: 3 pessoas
Gratuito

1 11
a

ter a sex

15.º Aniversário

Biblioteca Municipal
de Ílhavo

(Qualificação para o Campeonato Nacional de
Surf Feminino)

quinta 3

» Campeonato Nacional de
Surf Feminino
(fases de qualificação)

» Aulas de Surf gratuitas
» Ações de sensibilização ambiental
» Ações de distribuição de merchandising

sexta 4

» Campeonato Nacional
de Surf Feminino

(quartos-de-final, meias-finais e grande final)

» Experiência de Surf a uma
Instituição de Solidariedade Social
do Município de Ílhavo
» Aulas de Surf gratuitas
» Ações de sensibilização ambiental
» Ações de distribuição de merchandising
» Cerimónia de entrega de prémios do
Campeonato Nacional de Surf Feminin

7seg

14:30 1.º turno
15:30 2.º turno

Corrida sobre Rodas

Um mapa, uma corrida, um vencedor!
Preparado para um desafio com
uma scooter elétrica? Siga as pistas
de forma correta e poderá ser o
vencedor desta grande prova.
Limitado a 5 participantes em cada turno
Inscrições:
maioridade@cm-ilhavo.pt ∙ 234 329 636

Vista Alegre

17qui

60.º Aniversário

Criação da Freguesia
da Gafanha do Carmo
09:00

Inauguração

Obra de Requalificação
da EB Gafanha
da Encarnação Sul

Arranque do Ano Letivo 2020/2021

Todas as atividades têm
inscrição prévia obrigatória e limitada
Inscrições:
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
234 321 103

Comunidade de Leitores
Vamos comemorar...
Sessão de Contos

Em véspera de aniversário
uma Sessão Especial em torno
da obra literária de Alice Vieira.
Requisite um livro na Biblioteca e participe.

quinta 10
21:00

presencialmente e em direto no facebook

A Biblioteca vai aos ATL das
Associações de Pais do BMI em Festa!
Município de Ílhavo A BMI faz 15 anos e convida
Marcação prévia obrigatória

1 a 11 terça a sexta

“A que sabe esta história?”
HORA DO CONTO

os seus utilizadores a virem comer
uma fatia de bolo.
Venha escolher as suas leituras…
e surpreenda-se!

sexta 11

Percurso Artístico
por Ana Bento

Na semana de aniversário
vamos ouvir histórias de Alice Vieira
com muitas receitas para descobrir…
e mais tarde saborear! Viagem à Casa dos Livros

7 a 11 segunda a sexta para desvendar a BMI!
16:30 sexta 11
10:00 e 17:00

Workshop Maker
- Juntos fazemos!

Venha ao Makerspace imprimir
o seu marcador de livros em 3D.

7 a 11 segunda a sexta

Hora do Conto

Vamos descobrir as
Aventuras da girafa Gira Gira,
de Mário Castrim

14 a 30 segunda a sexta
17:30

20 DOM
GD Gafanha
SC Fermentelos
Camp. SABSEG Futebol

Museu
Marítimo
de
Ílhavo
Encerrado a partir de
7 de setembro
para obras de manutenção

15:00
Complexo Desportivo da Gafanha
da Nazaré

27 DOM
SC Vista Alegre
GD Gafanha
Camp. SABSEG Futebol

15:00
Complexo Desportivo Vista Alegre

19sáb

21:30 música

Rouxinol Faduncho

outubro

10

M/6 ∙ 75’min

Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
€10,00

26

sáb

10:30~13:00

Olhar por Dentro

A paisagem industrial
com João Paulo Cardielos
Casa Cultura Ílhavo (Ponto de encontro)
M/12
€3,50

27dom

10:00 e 11:30 teatro

Malas e Fraldas

por Catrapum Catrapeia

M/3 meses

Casa Cultura Ílhavo

Adultos €4,00 Crianças €3,00

Salvador Sobral
Casa Cultura Ílhavo

16 a 15novembro

Festival
Gastronomia de Bordo
Restaurantes do Município

24

Seminário
Desafios do Mar
Português

Alterações Climáticas e o
Futuro dos Oceanos
Museu Marítimo de Ílhavo

atrimónio

Linha de Trole
Todos os dias antes de se fazerem ao mar,
os pescadores do bacalhau preparavam a linha
de trole com o isco que tinham recebido,
arriavam os dóris e lá iam agilmente entre
as vagas do mar em busca do bacalhau.
Dia após dia alavavam o aparelho
de pesca na esperança de fazerem
uma boa pescaria. Para terem
um pouco mais de isco para a
linha aproveitavam os peixes e
moluscos que vinham no bucho
dos bacalhaus que pescavam
com a zagaia.
António Cereja Oliveira
lembra-se de como um
camarada seu no lugre Labrador
perdeu tudo, o aparelho de pesca
e os bacalhaus, quando o dóri
carregado se afundou mesmo a
borda do navio. Recorda-se também
que tinham de ter atenção aos tubarões
quando estavam a pescar na Terra Nova.

"Havia

ali muito tubarão nessa zona
[Terra Nova]. Oh, pá! Os tubarões
eram demais. Deus me livre se caísse na água! Tive
sorte com os tubarões pois estava ali com o peixe
e os tubarões estavam com fome e vinham ó de
cima e levavam um bacalhau.
Aconteceu estar a alar o trole e a puxar os
bacalhaus mas, em vez de vir um bacalhau,
vinha só meio. Eu cheguei a alar o trole, a vir
o bacalhau pra cima, e depois de um bocado
vem um [tubarão] que me corta a linha. Quando
eles [tubarões] vinham e cortavam a linha nunca
levavam um bacalhau, levavam tudo [linha de trole
e os bacalhaus]."
Com a linha de trole os pescadores tinham
a hipótese de conseguir encher o bote. Ficar
sem a linha e sem bacalhaus era sempre uma
contrariedade irremediável.

António Cereja da Costa Oliveira Foi aluno da escola de pesca,
embarcou pela primeira vez como moço em 1944 no lugre Labrador,
onde foi pescador e, mais tarde, Contramestre Linha de Trole

transdev.pt
cm-ilhavo.pt

A partir de 14 de setembro
O Ílhavo IN retoma os circuitos habituais

TOME
NOTA

Circuito Praias suprimido
Circuito Ílhavo Centro reativado
Restantes Circuitos sem alteração
Vale de Ílhavo

2ª e 4ª feira

3ª feira

Presa

Gafanha da Boavista

Gafanha do Carmo

Ílhavo Centro

Partida 9.15
Chegada 12.45

Partida 9.09
Chegada 12.51

Partida 9.11
Chegada 12.49

Partida 8.59
Chegada 13.01

Partida 9.30
Chegada 9.51
Partida 12.09
Chegada 12.30

5ª feira

6ª feira

2ª a 6ª feira

Coutada
Gafanha
da Encarnação

Srª. dos Campos
Gafanha
de Aquém

3ª feira

ÍLHAVO

6ª feira
Gafanha do
Carmo

Quintãs

Légua

CENTRO

Centro de Saúde
Museu Marítimo
Biblioteca

Presa

Escola
Secundária

Moitinhos

Cemitério

5ª feira

Ilhavo
(Câmara)

Vista Alegre
Gafanha da
Boavista

R. Prior Valente
Lagoinha

Pingo Doce

Pavilhão

2ª e 4ª feira

Mercado
Continente

Segurança
Social
Cimo
de Vila

Vale de Ílhavo

ÍLHAVO IN TARIFÁRIO
ÍLHAVO PERIFERIA + CENTRO

ÍLHAVO CENTRO

1€ por viagem

0,50€ por viagem

As crianças até aos 3 anos de idade viajam gratuitamente.

mais informações em www.cm-ilhavo.pt

(passageiros com idade igual
ou superior a 10 anos)

Utilize o transporte ílhavoin.
COM A SUA NOVA REDE.

Vacinação
Antirrábica
e Identificação
Eletrónica

CALENDÁRIO
Serviço Oficial
Setembro
2020

REGRAS DE
FUNCIONAMENTO
COVID-19

» 1 acompanhante
por animal;
» Desinfeção das mãos
antes do atendimento;
» Uso obrigatório
de máscara;
» Distância física de 2m
entre detentores
de animais.
A raiva é
uma doença mortal
e transmissível
ao homem.
CUSTOS:
Vacina da raiva: 10€
(inclui o microchip no
caso de o cão ainda
não ter);
Taxa SIAC: 2,5€
(registo do microchip);
Boletim de vacinas: 1€

1.

Por determinação da DGAV, esta Campanha
destina-se exclusivamente a cães, ficando
excluídos os gatos e os furões.

2.

A vacina antirrábica utilizada nesta
campanha confere uma imunidade de 3
anos. No entanto, a licença na Junta de Freguesia
mantém-se obrigatória, com periodicidade anual.
Confirme no boletim dos seus animais se precisam
de ser vacinados!

3.

A vacina antirrábica só pode ser realizada
quando os cães se encontram identificados
eletronicamente (microchip).

4.

Todos os detentores de cães que
compareçam a esta campanha deverão
fornecer na altura, os seguintes dados, para efeitos
de preenchimento do respetivo recibo e/ou ficha
de microchip: nome, morada;
BI/CC (Bilhete de identidade/Cartão de cidadão),
NIF (n.º contribuinte) e contacto telefónico.

Proteja-se,
vacinando o seu animal!
FREGUESIA

LUGAR

SÃO
SALVADOR

Gafanha da Boa Vista e Vista Alegre
» Boavista (à Escola)
Gafanha de Aquém
» junto à Ria
Colónia Agrícola
» Largo da Capela
Cidade, Légua e restantes lugares
» Canil Municipal
Vale de Ílhavo
» Frente à Sede A.C.R. Os Baldas
Moita e Moitinhos
» Junto à Capela dos Moitinhos
Coutada e Ribas
» Junto à Capela da Coutada
Carvalheira e Ermida
» Largo da Capela
Cabeço do Boi, Vista Alegre e Soalhal
» Largo do Soalhal

GAFANHA
DA
NAZARÉ

GAFANHA
DA
ENCARNAÇÃO

GAFANHA
DO
CARMO

LOCAL

DIA

HORA

ter 8

9:30

ter 8

10:30

ter 8

11:30

qua 9

9:30

sex 11

9:30

sex 11

10:30

sex 11

11:30

ter 15

9:30

ter 15

10.30

Bairro da Mata
» Junto ao Café Pinheiral ter 15
Marinha Velha
» Rua Santa Teresa sex 18
Bebedouro, Cambeia e Cale da Vila
» Parque de Estacionamento sex 18
(traseiras da Junta de Freguesia)
Barra
» Assembleia seg 21
Costa Nova
» Mercado Municipal (porta sul) seg 21
Gafanha da Encarnação – Norte
» Talho Bolita ter 22
Gafanha da Encarnação – Sul
» Junto à Ordenha ter 22
Norte Cruzeiro
» Rua António Gafanha (lavadouros) sex 25
Sul Cruzeiro
» Junto ao Cemitério sex 25

11:30
9:30
10:30
9:30
10:30
9:30
11:00
9:30
10:30

Para além dos prazos acima indicados, a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica
poderão ser efetuadas no CROACI, às quartas-feiras.
Das 9:30 às 12:00 e Dias Abertos CROACI.

ter
qua
qui
sex
sáb
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
dom
seg
ter
qua

02.38
03.14
03.47
04.18
04.47
05.15
05.45
06.19
07.00
07.51
09.06
10.39
11.52
00.30
01.20
02.05
02.48
03.30
04.11
04.54
05.38
06.25
07.19
08.28
09.52
11.14
00.01
00.56
01.39
02.16

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
2.8
2.7
2.6
2.5
2.6
2.7
2.7
3.0
3.2
3.4
3.5
3.5
3.5
3.4
3.2
3.0
2.8
2.7
2.8
2.7
2.8
2.9
3.0

14.53
15.29
16.01
16.32
17.01
17.31
18.02
18.39
19.23
20.25
21.58
23.26
12.49
13.37
14.22
15.06
15.49
16.32
17.16
18.02
18.53
19.55
21.17
22.47
12.19
13.10
13.52
14.28

Baixa-mar - altura
3.3
3.3
3.3
3.3
3.2
3.1
3.0
2.8
2.6
2.5
2.4
2.5
3.0
3.2
3.4
3.6
3.7
3.7
3.6
3.3
3.1
2.8
2.6
2.6
2.9
3.0
3.2
3.2

08.20
08.54
09.26
09.58
10.30
11.02
11.36
00.33
01.21
02.34
04.04
05.18
06.15
07.03
07.47
08.29
09.10
09.52
10.35
11.21
00.39
01.44
03.10
04.44
05.56
06.46
07.25
07.59

.9
.8
.8
.8
.8
.9
1.0
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.2
1.0
.7
.5
.4
.4
.4
.6
1.0
1.3
1.4
1.4
1.3
1.2
1.0
.9

20.47
21.19
21.50
22.20
22.51
23.22
23.55
12.13
12.58
14.03
15.34
16.57
18.01
18.52
19.36
20.17
20.58
21.39
22.20
23.02
23.48
12.11
13.11
14.30
16.09
17.35
18.34
19.17
19.52
20.22

.8
.7
.7
.8
.8
.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.2
1.0
.7
.5
.4
.3
.4
.5
.7
.8
1.1
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
.9
.8

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 consultar www.hidrografico.pt

Lua Nova
Lua cheia

Quarto Crescente
Quarto Minguante

©Copyright Marinha, Instituto Hidrográfico, 2019 Publicado com a autorização n.º 24 de 2020 do Instituto Hidrográfico, Marinha.
Esta publicação não substitui as publicações oficiais do Instituto Hidrográfico que declina qualquer responsabilidade
decorrente da utilização dos elementos de marés transcritos.

marés
Porto de referência – Aveiro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Preia-mar - altura

Ingredientes:
Bacalhau
Broa de Milho
Pimento Vermelho
Pimento Verde
Courgette
Couve Lombarda
Alho Francês
Cebolinho
Tomilho
Cebola
Alho
Sal
Pimenta branca

Confeção:
Comece por cozer o bacalhau e desfie.
De seguida, salteie os legumes cortados em
juliana, tempere e reserve.
Retire o miolo da broa e pincele com azeite
e alho aquecido. Leve ao forno a tostar.
Salteie o bacalhau com as ervas aromáticas e,
por fim, recheie a broa.

Receita apresentada pelo Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré no “Concurso Prato Tradição & Prato Inovação”,
realizado no âmbito do Festival do Bacalhau 2019.

receita

Bacalhau
na Broa

É importante não confundir alergia
alimentar com intolerância alimentar,
a intolerância alimentar não envolve
diretamente o sistema imunitário,
envolvendo essencialmente o sistema
gastrointestinal. Tornando a alergia
uma doença mais grave e perigosa.
Qualquer alimento que contenha
proteínas pode provocar alergia, no
entanto as mais comuns (90%) são ao
leite de vaca, ao ovo, ao amendoim,
aos frutos gordos e oleaginosos, ao
peixe, ao marisco, ao trigo e à soja.
O único tratamento é não ingerir
alimentos que contenham o alergénio
que provoca alergia, por isso ao
comprar um alimento verá que no
rótulo alguns ingredientes estão a
negrito, isso deve-se à obrigatoriedade
dos rótulos terem a indicação dos
alergénios. Para além disso podem
também existir frases como “Pode
conter vestígios de” que alertam a
possibilidade de existir um alergénio
no alimento.

saúde

Em Portugal, 1 em cada 5 pessoas
vive com a probabilidade de ter um
ataque de asma, um episódio de
anafilaxia ou mesmo, de morte por
reação alérgica grave. Este problema
tem aumentado, e estima-se que
nos últimos 10 anos a prevalência da
alergia alimentar aumentou 20 por
cento.
A vida que levamos atualmente,
mudanças alimentares, estilos
de vida mais sedentários, menor
exposição solar, maior utilização
de medicamentos e sobreproteção
das crianças, pode ter influenciado
este crescimento, tornando a alergia
alimentar num problema de saúde
pública.
A alergia alimentar surge quando
ocorre uma reação adversa a um
determinado alimento que o corpo
erradamente identifica como
agressor, esta reação é desencadeada
pelo sistema imunológico (tem como
função proteger o nosso organismo
contra agentes que podem provocar
doença). Em qualquer idade se pode
desenvolver uma alergia alimentar,
embora seja mais frequente na
infância.
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Ílhavo
Diniz Gomes - Tel 234 322 885
Moderna - Tel 234 328 222
Santos - Tel 234 322 930/326 486
Senos - Tel 234 322 742

Gafanha da Nazaré
Branco - Tel 234 361 576
Morais - Tel 234 361 817

Gafanha da Encarnação
Ribau - Tel 234 365 131

Praia da Barra
Ançã Castro - Tel 234 360 721

Mas quem era António Maria
Marques Vilar? Sabemos que nasceu no

Bunheiro, a 1 de setembro de 1863, filho de António
Joaquim Marques Vilar, sapateiro, e de Mariana
Tavares Matos, tecedeira.
A instrução primária foi feita na sua terra natal,
até que aos 14 anos veio estudar para o Liceu
de Aveiro, ficando ao cuidado de familiares, o
Prior João José Marques da Silva Valente e o
Comendador Manuel José Marques da Silva.
Frequentou o Seminário do Porto com o objetivo
de prosseguir carreira eclesiástica, no entanto, a

"Se esta rua
fosse minha..."

“Os Sucessos”, Periódico Independente, começou
a ser publicado a 13 de julho de 1889. O seu
proprietário e editor foi António Maria Marques
Vilar. Num artigo da revista "Arquivo do Distrito
de Aveiro", este periódico
é descrito como «jornal
político, religioso e literário
e noticioso». O Campeão
das Províncias anuncia na
sua edição de 17 de julho
de 1889 que este é um
novo jornal que tem como
objetivo defender o povo e
o clero. Os primeiros seis
números deste periódico
foram publicados em
Aveiro, na Tipografia
Aveirense localizada na Rua
da Fábrica, propriedade
do também jornalista
Fernando de Vilhena. Porém, António Maria
Marques Vilar decidiu a determinada altura investir
numa tipografia própria e instalou-se no Corgo
Comum, mudando a sede do jornal para Ílhavo.

INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TOPÓNIMO
Pelo Centro de Documentação de Ílhavo, Câmara Municipal de Ílhavo
Este topónimo foi uma proposta da Comissão Municipal de Toponímia (Ata CMI n.º 11/1991,
de 17 de abril) para a rua que liga as Cancelas à Rua José Pinto Basto.

“Os Sucessos”

14 de janeiro de 1883 casou-se, em
Aveiro, com Iria Rangel de Quadros
Vilar, filha de Júlio Rangel de Quadros.
No registo de matrimónio observamos
que Marques Vilar era empregado de
comércio na época. Mas, em 1886,
no registo do Rol de Confessados da
freguesia da Glória já é mencionado
como prestamista.
Numa pequena nota biográfica,
publicada em "Os Sucessos", por
ocasião do 40.º aniversário do seu
editor, refere-se que exerceu a
profissão de jurista durante seis anos
e colaborou com diversos periódicos,
como Cruz do Operário, Gazeta de
Portugal, Justiça Portugueza, Campeão
das Províncias, entre outros, quem
sabe adquirindo experiência para a
13 de julho de 1889 se aventurar na
fundação de “Os Sucessos”.
Não sabemos a razão por que adotou
o Corgo Comum, em Ílhavo, como
local para viver mas arriscaremos
afirmar que será porque aqui adquiriu
a tipografia própria onde podia
imprimir o seu jornal.
Em 1917, contraiu uma
broncopneumonia, tendo vindo a
falecer a 21 de maio desse ano. O seu
filho Argermiro Marques Vilar assumiu
a direção do periódico a 26 de maio
de 1917, mantendo a sua publicação
até 24 de dezembro de 1921, data que
assinala o fim de “Os Sucessos”.
O Centro de Documentação de Ílhavo
tem poucos exemplares de “Os
Sucessos”, pelo que faz um apelo
aos leitores que, caso tenham alguns
números, os possam ceder para
digitalização, de forma a enriquecer o
património jornalístico ilhavense.

Informação Memorial
sobre o Topónimo
A professora Maria de Fátima Godinho,
representante do Agrupamento de
Escolas de Ílhavo, falou com um dos
seus alunos, Filipe Oliveira, que vive na
Rua dos Sucessos.
Filipe Oliveira contou que, embora viva
na rua dos Sucessos, não conhece
ninguém que esteja relacionado
com ela que seja particularmente
importante ou que se tenha
notabilizado. Porém, é a rua onde
habita e de onde guarda memórias
muito especiais. Assim, recorda
o tempo em que, antes de ser
alcatroado, o piso era de pedra e areia,
o que tornava especialmente difícil ao
seu pai manobrar o carro da família.
Refere que ainda hoje a rua é muito
sossegada, tão sossegada que quando
era mais pequeno conseguiu fazer
um piquenique com uma prima sem
que tivesse passado qualquer viatura
nesse período de tempo. Este silêncio
só é interrompido pelo ladrar dos cães
e pela passagem dos tratores que
auxiliam no cultivo do milho.
Colabore no projeto
“Se esta rua fosse
minha…”, contando
as suas memórias,
partilhando tradições,
curiosidades,
acontecimentos, lendas,
primeiros habitantes,
fotografias antigas e
atuais, entre outros.
Este espaço é seu.
Ajude-nos a imortalizar
a sua rua!
Informações:
T 234 092 496
cdi.investigacao@cm-ilhavo.pt

