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Porquê a adesão ao projeto? 

Aproveitar o tema curricular (o meio local) 

e desenvolvê-lo 

Fomentar parcerias com instituições locais 

(BMI, Junta de Freguesia, CMI) 

Motivar para a participação cívica através 

do conhecimento das instituições, 

tradições e atualidade 



Planificação geral 

 1 - Investigar nome da rua, história de locais 
importantes da região…  

 2 - Entrevistas com  pessoas relevantes para a 
história da freguesia/ concelho (ex-Presidente da 
Junta, Presidente atual…) /  

 3 - Visita a um protótipo de cidade e exploração 
dos vários serviços e estabelecimentos  

 4 - Pesquisa de tradições (culturais, 
gastronómicas, etc)  



Planificação geral 

 5 - Réplica do Largo da Igreja e coreto 

tradicionais (parceria com o departamento de 

expressões);  

 6 -  “Ílhavo, um município com história” – sessão 

dinamizada pela técnica do Centro de 

Documentação e Arquivo da Câmara Municipal 

de Ílhavo;  

 7 - Rally fotográfico de locais relevantes;  

 8 – Preparação do produto final: webquest que 

ficará alojado no site da junta de freguesia. 

 



Parcerias 

 

CMI: BMI e CDI 

Junta de Freguesia 



Trabalhos em sala de aula 



A 1ª entrevista 

Professora Irene Ribau (Pres. Junta entre 

1982 e 1993) 

 

Notícia no 

BLOG 

http://aege.wordpress.com/2013/03/09/a-conversa-com-a-professora-irene-ribau/
http://aege.wordpress.com/2013/03/09/a-conversa-com-a-professora-irene-ribau/
http://aege.wordpress.com/2013/03/09/a-conversa-com-a-professora-irene-ribau/


A visita à Kidzania 



Algumas tradições: 
1 de maio – piqueniques na mata 

“Por estas bandas, a Colónia Agrícola da Gafanha vai encher-se de gente, de 

música, de comes e bebes, de convívio, de amizades reforçadas, de partilha 

sempre apetecida. Amanhã teremos tempo de retomar a labuta do dia a dia ou da 

espera de trabalho, que eu desejo promissora para todos.” 
http://pela-positiva.blogspot.pt/2013/05/o-1-de-maio-promete.html 

Capela da Nossa Senhora dos Campos 



Algumas tradições: 

Festas em honra de Nª 

Sr.ª da Encarnação 

 



Algumas tradições: 

Festas em honra de Nª Sr.ª da Saúde – Costa Nova 

http://878costanova.blogspot.pt/2008/09/festas-em-honra-de-n-sr-da-sade.html


Algumas tradições: 

Cortejo dos Reis 



Algumas tradições: 

Via sacra na rua 



Gastronomia  

Berbigão   Cozinha Regional - MENÚ 

  

 Pratos de Peixe: 

  

Ensopado de Rodovalho; 

Ensopado de Pregado; 

Ensopado de Robalo do mar; 

Ensopado de Raia; 

Ensopado de Peixe Galo; 

Arroz de Tamboril c/ gambas; 

Arroz de Marisco Especial ; 

Feijoada de Búzios c/ gambas Peixes 

frescos; 

Grelhados no carvão ou fritos e 

acompanhados com arroz de navalhas 

ou de berbigão; 

  



Caldeirada de Enguias 

Ingredientes: 

Para 4 pessoas 

•1,2 kg de enguias 
•600 g de batatas 
•100 g de unto de pão velho (gordura da barriga que se deixou rançar) 
•1 dl de azeite 
•2 colheres de sopa de vinagre 
•2 dentes de alho 
•2 cebolas grandes 
•1 folha de louro 
•1 ramo de salsa 
•1 colher de sobremesa de pós de enguia (gengibre ou de açafrão-da-índia) 
•sal grosso 
•pimenta em pó 

Confeção: 

1.   Para se amanharem as enguias, retiram-se as cabeças, 

2.   lavam-se em várias águas e raspam-se para se retirarem todos os resíduos viscosos (galheiras). 

3.   Cortam-se em bocados. 

4.   Descascam-se as batatas e cortam-se às rodelas - tanto mais grossas quanto as enguias o forem. 

5.   Descascam-se e cortam-se as cebolas ás rodelas. 

6.   Num tacho largo põem-se as enguias, as batatas e as cebolas, em camadas alternadas. 

7.   Cada camada é regada com azeite e temperada com alho, louro, salsa, pós de enguia, sal e pimenta. 

8.   Corta-se o unto em fatias finas e dispõe-se por cima. 

9.   Rega-se com um copo de água. 

10. Tapa-se a caldeirada e deixa-se cozer entre 20 a 30 minutos. 

11.  Depois das enguias cozidas - reconhece-se pela consistência -, retira-se o unto e esmaga-se com sal grosso. 

12.  Junta-se o vinagre a esta papa, que se dilui depois com duas conchas do caldo da caldeirada - estas conchas 

de caldo devem apanhar o máximo da gordura da caldeirada. 

13.  Este preparado tem o nome de «moira» e é deitado sobre as enguias e as batatas. 

14.  Do resto do caldo da caldeirada faz-se uma sopa, a que se junta apenas pão torrado e um ramo de hortelã. 

   Gastronomia: 



Réplica do Largo da Igreja e coreto 

tradicionais 



“Ílhavo um município com história” 

 A turma do 4ºano da Escola da Gafanha da Encarnação Centro, foi ao Centro de 

Documentação de Ílhavo  (CDI), no âmbito do projeto “Conhecer a Cidade”.  

  Ílhavo já foi… 

 •Illavum 

 •Illiavo 

 •Illiabum 

 Estes três nomes simbolizam” Ilha do Rio”  

 1088, D. Sesnando reconheceu a posse da Ermida de S. Cristóvão ao presbítero 

Rodrigo Honorigues, que tinha de a cultivar e a doar após a sua morte. 

 1180, a Sé de Coimbra inventaria a Ermida como sua propriedade. 

 1296, D.Dinis concedeu a Ílhavo a Carta de Foral. 

 1437, D. Duarte I doa Ílhavo a seu irmão, o Infante D. Pedro, com o privilégio da 

transmissão destes bens à sua descendência.  

 1449, morte do Infante D. Pedro sem deixar descendentes. 

 1495, D. João II assume a pertença de Ílhavo. 

 8 de março de 1514, D. Manuel I atribui “Carta de Foral” a Ílhavo. 

 



“Ílhavo um município com história” (cont.) 

 2 de Setembro de 1516, entrega do Foral ao juiz e Vereadores de Ílhavo, no lugar de 

Sá. 

  1523, António Borges, senhorio de  Ílhavo é considerado padroeiro da  Igreja de S. 

Salvador. 

  1527, havia 542 habitantes e os lugares de  ”Azenhas de Vale de Ílhavo”, 

Alqueidão“, Vila de Milho e “Sá”. 

  1852, 600 000 habitantes. 

  1895, o concelho de Ílhavo é dissolvido e integrado no de Aveiro. 

  1898, restauração do concelho de Ílhavo. 

 1990, A vila de Ílhavo é elevada a cidade. 

 2011, 38 598 habitantes. 

 2014, freguesias: Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo, Gafanha da Nazaré 

e S. Salvador. 

 

 No  dia 8 de março fez  500 anos que Ílhavo 

 recebeu a Carta de Foral. 

 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Requalificação do 

Caminho do Praião 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Paisagem da Ria de Aveiro 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Casinhas da Costa Nova  



Rally fotográfico de locais relevantes 

 

Demolida Igreja Matriz da Gafanha 

da Encarnação -  década de 30 de 1900 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Capela de Nossa Senhora da 

Saúde no areal, c.1935 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Mercado da Costa Nova 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Cruzeiro (atual) 

Inauguração do Cruzeiro, em 1940 

 
Jornal onde foi publicado o discurso do Padre 

João Vieira Rezende 

 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Marina da Bruxa 

(ANGE) 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Junta de 

Freguesia 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Lavadouros 



Rally fotográfico de locais relevantes 

Capelinha dos Ferreira 

Farmácia Ribau  



Rally fotográfico de locais relevantes 

 



Rally fotográfico de locais relevantes 

 



Rally fotográfico de locais relevantes 

 Homenagem aos 

Combatentes 

 
 (junto ao cemitério e Capela 

Mortuária) 



Campos de ténis 


