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1. Testagem preventiva dos Lares passa a ter lugar na
Gafanha da Nazaré
O Fórum Municipal da Maioridade, na Gafanha da Nazaré, vai acolher a partir de amanhã,
dia 9, o programa de testagem preventiva dos colaboradores de todas as Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas (Lares de idosos) e do Lar Residencial possa realizarse no Município de Ílhavo.
Esta cedência de espaço por parte da Câmara Municipal de Ílhavo ao Centro Distrital da
Segurança Social de Aveiro junta-se a outras medidas já em curso no âmbito do trabalho de
parceria na prevenção da doença da Covid-19.
O programa, que até à data decorria em Vagos, abrange as estruturas residenciais, permitindo
a testagem regular, de forma quinzenal, realizada por um laboratório, sendo esta faseada por
grupos de funcionários, cujo objetivo passa por identificar funcionários positivos e controlar a
propagação da infeção.
Estima-se que este programa de testagem a nível nacional tenha evitado até ao momento
1.215 surtos, no pressuposto de que 1.215 dos lares testados registaram funcionários
positivos.

2. Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo com
novo projeto para os imigrantes residentes no município
Já arrancou o projeto Caleidoscópio promovido pelo Atendimento Social Integrado do
Município de Ílhavo, em parceria com a Casa Vera Cruz, que tem como missão a
promoção da integração de imigrantes nacionais de Países Terceiros (não Europeus).
Este novo projeto integra-se no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Aveiro que
funciona no edifício da Câmara Municipal de Ílhavo, no Atendimento Social Integrado, e vem
complementar o atendimento já efetuado duas vezes por mês, por um técnico especializado,
criado no âmbito de um protocolo celebrado em 2012.
O Caleidoscópio disponibiliza um conjunto de serviços especializados a Nacionais de Países
Terceiros (NPT), vítimas de violência doméstica, tráfico de seres humanos e/ou discriminação,
e seus familiares, garantindo atendimento, informação e apoio no acesso a um conjunto de
serviços adequados à resolução da problemática, nomeadamente:
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Atendimento e acompanhamento psicológico e jurídico de vítimas de violência
doméstica e de Tráfico de Seres Humanos e/ou Discriminação aos Migrantes
Nacionais de Países Terceiros;



Curso de Português não formal, para desenvolver competências de comunicação para
situações de vida diária;



Atividades de animação sociocultural que facilitem a integração dos Migrantes.

O projeto visa, igualmente, dar visibilidade às problemáticas e sinalizar perante a comunidade
migrante que existem respostas e entidades específicas para apoiar as vítimas.
O Caleidoscópio é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e o Alto
Comissariado para as Migrações.

Mais informações em pelo e-mail ddss@cm-ilhavo.pt ou pelo n.º de telefone 234 329 640.

3. António Calvário atua a 2 de abril na Fábrica das Ideias
O músico António Calvário atua no dia 2 de abril, às 21h30, na Fábrica das Ideias da
Gafanha da Nazaré, num espetáculo cuja receita reverte a favor do Centro Comunitário
da Gafanha do Carmo.
Este espetáculo esteve agendado para o dia 8 de janeiro, no âmbito da comemoração do 9.º
aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade, no entanto, foi cancelado dadas as medidas de
contenção da COVID-19 decretadas pela Direção-Geral da Saúde.
O preço do bilhete é de 2 euros.
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