
Projectar um (ECO) século XXI… 

Ílhavo, 08 Novembro 2019 



Elementos relevantes: 

 

Aprox. 40.000 habitantes 

525 hab/Km (maior densidade Região Centro - 77) 

 Relação cultural, económica e social com o Mar e com a 

Ria de Aveiro. 

 Porto de Aveiro 

Território dividido em três áreas diferentes por 2 braços 

da Ria de Aveiro: o Canal de Mira e o Rio Boco ou Canal de 

Ílhavo. 

 Duas cidades: Ílhavo e Gafanha da Nazaré. 

 Duas praias: Costa Nova e Barra 

 Área verde central: Mata Nacional da Gafanha  / Colónia 

Agrícola 

Parque de Ciência e Inovação; 

Vista Alegre 

(…) 

Área territorial: 73,48km2 7 km linha de costa atlântica 42 km de frente lagunar 



Ílhavo tem "O Mar por Tradição", em 

homenagem à principal forma de vida da 

sua população, muito partilhada entre a 

terra e o mar, onde o sal e a pesca 

assumiram desde cedo um papel 

preponderante 

 

A gastronomia está, inevitavelmente, 

ligada ao mar, com destaque para o 

bacalhau (Confraria Gastronómica do 

Bacalhau & Festival do Bacalhau)  

 

Destaque ainda para as padas e o folar do 

Vale de Ílhavo igualmente famosos e 

apreciados 



Ílhavo situa-se numa vasta planície de 

canais, imediatamente a Sul da barra, que 

liga a Ria ao Mar 

 

 

As belíssimas praias da Barra, com o farol 

mais alto da Península Ibérica, e da Costa 

Nova, com os tradicionais palheiros 

coloridos, dão-nos alma e vida, 

constituindo o nosso produto turístico de 

maior expressão e atraindo anualmente, 

milhares de veraneantes. 



- O MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO (MMI) é 

um museu da Câmara Municipal de 

Ílhavo e é o mais forte testemunho da 

forte ligação dos ílhavos ao mar e à 

Ria de Aveiro 

- O AQUÁRIO DOS BACALHAUS do MMI 

(Janeiro de 2013) - atraente exposição 

de património biológico dedicado à 

espécie Gadus morhua, o bacalhau do 

Atlântico 

- O NAVIO-MUSEU SANTO ANDRÉ é um 

pólo do Museu Marítimo de Ílhavo. Fez 

parte da frota portuguesa do bacalhau 

e pretende ilustrar as artes do arrasto 

- Mas também recebemos anualmente 

as melhores manobras do surf e 

do bodyboard feminino – MISS SUMOL 

CUP (praia da Costa Nova). 



Ambiente + Búzio = Ambúzio  



Programa Educativo para o Ambiente 2019/2020  














