
 1 

 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 133, de 12 de outubro de 2020 

 

 
 
 
 

1. Início das obras de Requalificação da Frente Ria, na Gafanha de 

Aquém 

A Câmara Municipal de Ílhavo informa que iniciaram, hoje, as obras de Requalificação da 
Frente Ribeirinha na Gafanha de Aquém, com o arranjo urbanístico da zona e a construção do 
corredor ciclável de ligação à Av. dos Bacalhoeiros, junto do nó de acesso à A25, na Gafanha 
da Nazaré (Percurso PAMUS 2). O conjunto das duas empreitadas representa um investimento 
de 366.680 euros. 

A requalificação urbana prevê um percurso pedonal marginal à ria na zona do 
enrocamento, a definição de pequenas manchas verdes em espaços sobrantes, bem como a 
valorização da atual placa de estacionamento. No espaço a norte está prevista uma pequena 
zona de ocupação de lazer pública de utilização ocasional múltipla, dotada de alguns 
equipamentos urbanos, apoiada com placas de estacionamento adjacentes, e ainda a 
implementação de iluminação pública ao longo da linha de água. 

Esta intervenção tem como objetivo principal a valorização do espaço entre a frente ria e 
o passeio/ciclovia existente e o enquadramento com ciclovias existentes e com as futuras que 
confinam entre si naquela zona no âmbito do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS) de Ílhavo, como é o caso da ligação à Gafanha da Nazaré (PAMUS 2). 

A Autarquia apela à compreensão dos cidadãos para os constrangimentos que possam 
surgir no decurso das obras e para o cumprimento da sinalização colocada no local. 

 
 
 
 

2. Equipamentos municipais recebem selo e certificação Clean & 

Safe 

A Câmara Municipal de Ílhavo recebeu, do Turismo Portugal, a certificação Clean & Safe 
para a Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) e para o Centro de Documentação de Ílhavo (CDI), 
no âmbito das medidas de mitigação da pandemia da COVID-19. 

A BMI e o CDI juntam-se, desta forma, ao Museu Marítimo de Ílhavo garantindo aos seus 
utentes uma maior segurança na utilização destes espaços municipais, respeitando e aplicando 
as orientações e normas emanadas pela Direção Geral de Saúde para o combate à 
propagação da COVID-19. 

Cumpridas as regras implementadas e garantidos os processos de higienização, limpeza 
e desinfeção de espaços e materiais, torna-se seguro visitar o Museu Marítimo, ler um livro na 
Biblioteca Municipal ou consultar um documento histórico e patrimonial no Centro de 
Documentação. 

 
 


