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1. Marolas reinventa-se com um Guia de Propostas Sensacionais 

O Marolas, a nossa grande festa de verão, que condensa em duas semanas um 

programa amplo de atividades distribuído pelas duas praias marítimas da Costa Nova e Barra, 

bem como pela praia fluvial e parque do Jardim Oudinot, será este ano assinalado por uma 

proposta diferente, para não esquecermos que o verão vive-se de forma intensa no Município 

de Ílhavo.  

A Câmara Municipal de Ílhavo apresenta o GPS Marolas, uma programação especial, 

com quatro concertos com bandas locais, no Cais Criativo da Costa Nova e um Guia de 

Propostas Sensacionais que podem ser realizadas em família e assim viver o verão de forma 

ativa e segura. O Guia conta com a colaboração de vários parceiros do Município de Ílhavo, 

normalmente associados ao Marolas, e contém várias ofertas, como descontos e atividades 

gratuitas, válidas até 30 de setembro deste ano. 

  

O GPS Marolas inicia-se nesta quarta-feira, 29 de julho, com o primeiro de quatro 

concertos com Bandas Locais, no Cais Criativo da Costa Nova.  

Os concertos, com início às 19 horas, têm o seguinte alinhamento: 

 

 

Concertos GPS Marolas 

Local: Cais Criativo Costa Nova 

 

29 de julho 

Freddy Strings & The GrooveFellas 

 

30 de julho 

Lazy Eye Society 

 

5 de agosto 

Monkey Mind 

 

6 de agosto 

Vulto + Patinho Feio 

 

ENTRADA GRATUITA 

Os bilhetes são disponibilizados no Cais Criativo, no dia dos concertos, a partir das 

18h00 (60 minutos antes do início do concerto). 

O uso da máscara é obrigatória nos lugares de circulação e interação, mas facultativa 

durante o concerto. 

A lotação é limitada. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/716158979234435/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/716158979234435/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1449115765288840/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1449115765288840/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1449115765288840/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/610260479895185/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/610260479895185/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/610260479895185/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/230375168002950/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/230375168002950/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/230375168002950/?__cft__%5b0%5d=AZXFRG-qORIMPPo-hEH_dsg1To_iN5vj4XrF8BVB9gSAEyJEGwOfHpxMGhqfSDfLaTTuYJHRNVz1I3luHRpb60W_mr1QXPamkydcG1rXUgcRYFaE2U1UaR2jKEEToXIUUlwY4S0AyRcWw5Qnpoxs1QJh7lDfnKh4BQC0OYLLlTsq_w&__tn__=-UK-R
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2. Museu Marítimo de Ílhavo com selo “Clean &Safe – Património 
Cultural” 

O Museu Marítimo de Ílhavo acaba de receber o selo “Clean &Safe – Património 

Cultural”, atribuído pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e Turismo de Portugal, 

num sinal de cumprimento das normas e orientações de segurança dos museus em contexto 

de pandemia COVID-19. 

Recorde-se que o Turismo de Portugal criou o selo ”Clean & Safe” para distinguir as 

empresas do setor do Turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde 

para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus. O Ministério da Cultura e a 

área do Património Cultural, através dos seus Museus, Palácios e Monumentos, associou-se a 

esta iniciativa para que os que os visitam também reconheçam estes locais como seguros e 

cumpridores de todos os requisitos de segurança definidos pela DGS, tendo sido criada uma 

personalização do selo "Clean&Safe - PATRIMÓNIO CULTURAL" para o Património Cultural. 

No caso do MMI, que reabriu no dia 1 de julho sob o lema “Voltamos a Navegar em 

Segurança”, regista-se a boa receção do Plano de Contingência e Protocolo Interno, garantindo 

a segurança tanto a visitantes como a colaboradores. 

 

Horário: 

Terça a sábado 

10h00 – 12h30 

12h30 – 14h30 - fecho para limpeza e higienização 

14h30 – 18h00 Visitas de 30 em 30 minutos, com a primeira a realizar-se às 10h00 

Última entrada no período da manhã: 12h00   

Última entrada no período da tarde: 17h00 

Encerrado aos domingos e às segundas-feiras 

 

Normas de segurança para a visita ao Museu disponíveis em https://museumaritimo.cm-

ilhavo.pt/. 

 

 

 

https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/
https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/

