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Além disso podem ainda usufruir da par-
ticipação em workshops, Oficinas Criativas 
(formação criativa em diversas áreas), ate-
liers, jogos didácticos e muitas outras activi-
dades, na sua maioria realizadas no âmbito 
do tema de cada mês. De todos os serviços 
disponíveis merecem especial destaque o 
Espaço Internet, o Serviço de Apoio à Forma-
ção e Emprego da Câmara Municipal de Ílha-
vo (SAFE/GIP), o Gabinete de Apoio à Saúde 
Juvenil (GASJ) e o Cartão Jovem Municipal. 

 modo de funcionamento
As regras de funcionamento destes es-

paços encontram-se definidas através de 
regulamento próprio, disponível em www.
cm-ilhavo.pt.

 inscrições
As inscrições para as diversas iniciativas 

poderão ser efectuadas nos próprios locais.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A criação e dinamização de espaços 
onde os jovens do nosso Concelho possam 
conviver, aprender e divertir-se, tem me-
recido nos últimos anos especial atenção 
por parte da Câmara Municipal de Ílhavo. 
A criação do Fórum da Juventude de Ílha-
vo na antiga Escola Primária n.º 1 (Ferreira 
Gordo) em 2000 e a sua mudança em 2005 
para as actuais amplas e modernas instala-
ções junto à Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
a activação em 2005 do Fórum Municipal 
da Juventude da Gafanha da Nazaré no 
edifício do Centro Cultural, assim como do 
Pólo de Vale de Ílhavo, são exemplos dessa 
política, que tem contribuído de forma re-
levante para a ocupação e valorização dos 
jovens do Concelho. Em 2008 também a 
Gafanha da Encarnação e Gafanha do Car-
mo passaram a ter este novo espaço jovem 
em funcionamento.

 público-alvo
Jovens do Município, mas também de 

fora dele, preferencialmente com idades 
compreendidas entre os 12 e os 30 anos.

 objectivos
A existência destes espaços visa sobre-

tudo criar locais e momentos de convívio, 
partilha de informação, aprendizagem, cria-
tividade e diversão para os jovens, de forma 
a poderem ocupar os seus tempos livres pe-
dagogicamente e em convívio salutar com 
outros jovens.

 descrição
Nestes espaços, os jovens têm à sua 

disposição diversos serviços e programas 
de ocupação de tempos livres, nomeada-
mente o Programa Vocação,  Férias Diver-
tidas,  Programa Municipal de Ocupação de 
Tempos Livres,  OTL/IPJ e Voluntariado para 
as Florestas; têm acesso à Internet, forma-
ção de informática gratuita (cursos de Word; 
Excel; Power Point e Internet/E-mail); dis-
põem de uma galeria de exposições tempo-
rárias, concursos que apelam à criatividade, 
como por exemplo: o Foto-Talento; o Literá-
rio Jovem; o de Hip-Hop e o das Bandas de 
Garagem.

Fórum Municipal da Juventude
Ílhavo | Gafanha da Nazaré | Vale de Ílhavo 
Gafanha da Encarnação | Gafanha do Carmo

» ÍLHAVO
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
Tel 234 321 079
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt

2.ª~6.ª feira
10h00~13h00  14h00~18h00

Fórum Municipal da Juventude

» GAFANHA DA NAZARÉ
Centro Cultural
Rua Padre Guerra, 113
3830-711 Gafanha da Nazaré
Tel 234 183 773
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt

2.ª~6.ª feira
10h00~13h00  14h00~18h00

» VALE DE ÍLHAVO
Rua da Fonte, 5
3830-279 Vale de Ílhavo
Tel 234 326 826

3.ª~6.ª feira
17h00~20h00
sábado
10h00~13h00  14h30~18h30

» GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
Edifício Sócio-Educativo
Rua Padre António Diogo  
3830-516 Gafanha da Encarnação 
Tel 234 086 668

3.ª~6.ª feira
15h00~20h00
sábado
10h00~13h00  14h30~18h30

» GAFANHA DO CARMO 
Edifício Sócio-Educativo
Rua Central, 45  
3830-404 Gafanha do Carmo 
Tel 234 398 009

3.ª~6.ª feira
15h00~20h00
sábado
10h00~13h00  14h30~18h30
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 mais informações em www.cm-ilhavo.pt
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A edição de Fevereiro 2011 do Boletim Municipal vem dar nota das actividades que a 
Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) tem vindo a executar nos últimos meses, destacan-
do algumas das principais acções que temos em execução nesta fase inicial do ano.

As comemorações do 113.º Aniversário da Restauração do Município de Ílhavo, 
a 13 de Janeiro de 2011, foram um momento de partilha sobre várias das acções 
que temos em desenvolvimento, sendo que a nossa opção de honrar a história do 
Município e todos aqueles que para ela deram contributo é continuar a realizar mais 
e melhor.  

A finalização e inauguração das obras de qualificação da antiga Estrada Nacional 
109 e do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação são acontecimentos 
que ficam as marcar as últimas semanas. 

Em fase inicial de execução, estão três obras RUCHI - Qualificação Urbana e 
Ambiental do Casco Antigo de Ílhavo, Qualificação Urbana da Avenida 25 de Abril 
e Centro de Inovação e Empreendedorismo -, a Qualificação Ambiental e Urbana da 
Frente-Ria da Costa Nova / Biarritz, assim como a Qualificação Urbana da Avenida 
Vasco da Gama na Barra.  

Quero aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra muito especial de aviso 
a todos os que residem, trabalham e/ou utilizam a zona do Casco Antigo ou a Aveni-
da 25 de Abril em Ílhavo: as obras de qualificação que estamos a iniciar vão causar, 
inevitavelmente, incómodos e alterações de rotinas. Com a certeza de que, em equi-
pa de trabalho com os respectivos Empreiteiros, vamos gerir estas obras com toda a 
atenção e cuidado, é fundamental o bom contributo e a compreensão de todos.   

Decidimos manter o contrato de execução de transferência de competências com 
o Ministério da Educação, valorizando o contributo que estamos a dar à gestão do 
Pessoal Não Docente das Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e as obras de qualificação 
que queremos realizar nas EB 2,3 da Gafanha da Nazaré (a mais profunda das três 
obras, e a única que integra ampliação), de Ílhavo (uma obra de reparação grande) 
e da Gafanha da Encarnação (uma pequena intervenção). Também por esta via se 
confirma a aposta prioritária da CMI na Educação. 

Damos destaque à Volta ao Mundo da Sagres em 2010, da qual a CMI foi patro-
cinadora (utilizando o Museu Marítimo de Ílhavo como elemento de referência e a 
Associação dos Industriais do Bacalhau como parceira), convidando todos a parti-
cipar numa Conferência sobre esta Viagem que o Comandante do NRP Sagres vai 
proferir no Museu Marítimo de Ílhavo no próximo dia 5 de Março, Sábado, pelas 
16.00 horas.

Num Município que além de ter “O Mar por Tradição” tem uma costa nova e uma 
vista alegre, vamos continuar a valorizar as nossas belas cores, partilhando-as cada 
vez com mais Gente.

Na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro vamos realizar o Congres-
so da Região de Aveiro, nos próximos dias 24 e 25 de Fevereiro, sendo uma boa 
oportunidade para conhecer os importantes projectos em curso, no âmbito de várias 
parcerias institucionais que estão a concretizar uma verdadeira estratégia de eficiên-
cia colectiva para a valorização da nossa Região de Aveiro. Fica aqui o convite para 
que participe neste evento, fazendo a sua inscrição.

Contamos Consigo. Um Abraço,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

editorial

director José Ribau Esteves propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo redacção e design Gabinete de Comunicação 
impressão Gráfica FIG depósito legal 178608/02 tiragem 18 000 publicação Bimestral DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Desde Janeiro de 1998 que a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) tem 
tido uma opção política e de gestão de dar prioridade à conquista de Fundos 
Comunitários para servirem de principal elemento de sustentação dos inves-
timento que temos realizado, sendo também uma das Câmaras Municipais 
da Região Centro que mais tem utilizado esta importante ferramenta.        

Num tempo em que a crise económica e financeira continua a fazer-se 
sentir de forma intensa em Portugal, na Europa e noutros Países do Mundo, 
com consequências de redução acentuada na receita da CMI (em especial 
nos fundos do Orçamento de Estado, no IMT, na Derrama e nas Taxas Mu-
nicipais), além de uma gestão rigorosa com diminuição das despesas de fun-
cionamento, temos privilegiado a concentração do investimento em obras 
financiadas pelos Fundos Comunitários do QREN, tendo já uma conquista 
muito relevante em valor absoluto e em número de candidaturas aprovadas.

E vamos continuar essa conquista para concretizarmos mais objectivos.
Além das obras executadas directamente pela CMI, outras estão a ser e 

vão ser executadas por entidades às quais a CMI pertence, utilizando tam-
bém esta oportunidade. Destaque para os investimentos da AdRA – Águas 
da Região de Aveiro e da Polis da Ria de Aveiro. 

Neste texto damos uma nota sumária das Obras e dos Projectos CMI que 
estão em curso ou terminaram nos últimos meses, e que são co-financiados 
pelos Fundos Comunitários do QREN.

Fundos Comunitários do QREN
CMI aproveita a oportunidade

» PARQUE ESCOLAR
Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto, Ílhavo (I)

 - Inv.Total:  2.249.564,21  /  FEDER: 1.485.250,49
Centro Escolar Santa Maria Manuela, Gafanha da Nazaré (I)

- Inv.Total: 1959.978,72  /  FEDER: 1.115.316,45
Centro Escolar de Vale de Ílhavo (I)

- Inv.Total: 781.258,31  /  FEDER: 533.791,84
Centro Escolar da Légua (I)

- Inv.Total:  1.111.181,48  /  FEDER: 667.811,62
Centro Escolar da Coutada (I)

- Inv.Total: 997.670,44  /  FEDER: 681.178,92

» REDE VIÁRIA
Via de Cintura Nascente a Ílhavo, 1.ª fase (I)

- Inv.Total: 2.138.337,75  /  FEDER: 1.710.670,20
Estrada Nacional 109 (área fora da RUCHI) (II)

- Inv.Total: 1.853.136,97  /  FEDER: 738.336,75

» EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (I)

- Inv.Total:  2.256.193,52  /  FEDER: 1.804.954,82

» EQUIPAMENTOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA
Mercado Municipal da Costa Nova (II)

- Inv.Total: 1.649.497,49  /  FEDER:  586.060,47

» EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
Ampliação do Complexo Desportivo do GDGafanha (II)

- Inv.Total: 822.287,26  /  FEDER: 657.829,81

» QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL
Qualificação da Frente Ria da Costa Nova – 1.ª fase, Biarritz (IV)

- Inv.Total: 2.483.465,00  /  FEDER:  1.783.425,50

» REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO (RUCHI)
P1: Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo (IV)

- Inv.Total: 2.324.607,72  /  FEDER:  1.859.686,18
P2: Qualificação Urbana da EN109 (I)

- Inv.Total. 1.853.136,97  /  FEDER:  712.662,19
P3: Qualificação Urbana da Avenida 25 de Abril (IV)

- Inv.Total:  1.005.569,93  /  FEDER:  804.455,95
P4: Centro de Investigação e Empreendedorismo (IV)

- Inv.Total: 1.056.473,58  /  FEDER: 845.178,87
P5: Qualificação Urbana da Envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados (V)

- Inv.Total: 509.728,18  /  FEDER:  346.480,80
P6: Reconversão urbana do terreno do actual Quartel dos Bombeiros (VI)

- Inv.Total: 332.570,34  /  FEDER:  219.881,22
P7: Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube (VI)

- Inv.Total: 310.911,13  /  FEDER:  205.561,08
P8: Dinamização Cultural (VII)

- Inv.Total:  273.500,00  /  FEDER:  218.800,00
P9: Investigação do Património Expressivo (VII)

- Inv.Total:  90.000,00  /  FEDER:  60.000,00
P10: Plano de Igualdade de Género (VI)

- Inv.Total:  5.000,00  /  FEDER: 4.000,00
P11: Dinamização Comercial e do Mercado da habitação (VII)

- Inv.Total: 60.000,00  /  FEDER: 48.000,00
P12: Centro Histórico Peculiar: da Comunidade à Cultura (...) (VII)

- Inv.Total: 50.000,00  /  FEDER: 40.000,00
P13: Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (VIII)

- Inv.Total:  4.255.456,00  /  FEDER: 2.093317,38

Investimento Total:  30.429.525,01  /  FEDER Total: 19.182.650,51
Investimento Total CMI:  25.420.587,53  /  FEDER Total: 16.575.890,83

(I) Executado fisicamente, Candidatura Aprovada e em execução financeira;
(II) Executado fisicamente, Candidatura em fase final de aprovação;
(III) Projecto em abertura de concurso, Candidatura em fase final de aprovação;
(IV) Obra adjudicada; Candidatura aprovada;
(V) Obra em fase final de execução; Candidatura aprovada;
(VI) Projecto elaborado; Candidatura com Pré-Aprovação;
(VII) Projecto em Implementação; Candidatura com Pré-Aprovação.
(VIII) Executado fisicamente, Candidatura em fase de encerramento;
Valores de Investimento e de FEDER em euros.

Legenda:
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento

3.2.

4.

1.

6.5.

8.7.

obras em curso...
3. RUCHI - Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade
4. RUCHI - Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril
5. RUCHI - Centro de Investigação e Empreendedorismo
6. Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Ria da Costa Nova - Biarritz
7. Requalificação da Avenida Vasco da Gama (execução de passeios) - Praia da Barra
8. Rectificação da Depressão junto ao Pavilhão Municipal Cap. Adriano Nordeste, na Avenida 25 de Abril - Ílhavo

1. Requalificação/Beneficiação da antiga EN109
2. Qualificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação

obras concluídas...
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    Inauguração das Obras de Qualificação do     
Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação
Realizou-se, no passado 
dia 29 de Janeiro, a 
inauguração das Obras de 
Qualificação do Pavilhão 
Gimnodesportivo da 
Gafanha da Encarnação, 
com a realização de 
uma convidativa Tarde 
Desportiva.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
convidou para o evento os princi-
pais utilizadores do espaço, o Ílha-
vo Andebol Clube, os alunos da 
EB 2.3 da Gafanha da Encarnação 
e o NEGE (Futsal), que assim de-
ram um cunho mais desportivo e 
descontraído a esta inauguração.

Após o jogo de andebol entre o 
Ílhavo Andebol Clube e o C.D.S S. 
Bernardo “B”, no âmbito do Cam-
peonato Nacional de Andebol da 
2.ª Divisão (Iniciados Masculinos), 
seguiu-se a actuação da EB 2.3 da 
Gafanha da Encarnação com uma 
exibição de Ginástica e Dança, 
para grande orgulho dos familiares 

presentes nas bancadas.
Logo de seguida, decorreu o 

descerrar da placa, pela mão do 
Presidente da Câmara, Eng. José 
Ribau Esteves, acompanhado de 
um atleta do NEGE, momento alto 
da tarde que se traduziu no térmi-
no de um processo de obras que se 
dividiu em duas fases: após a re-
paração da cobertura do Pavilhão, 
no final de 2008 (primera fase), a 
segunda fase da obra teve início 

Adjudicação da elaboração de projecto 
Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

O Executivo Municipal 
deliberou adjudicar à firma 
ARX Portugal Arquitectos, 
Lda. a elaboração do 
projecto de ampliação do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
pelo valor de 235.000,00 
Euros + IVA e um prazo de 
execução de quatro meses.

Localizado nos terrenos mais a 
Norte dos espaços exteriores da 
antiga Escola Preparatória de Ílha-
vo, a Poente do Museu Marítimo, 
o novo edifício de ampliação de-
senvolver-se-á com ligação física 
directa ao actual edifício, contem-
plando uma área para instalação 
do aquário para bacalhaus, uma 
área social para realização de pe-
quenas reuniões, conferências ou 
workshops e também uma zona 
dedicada à investigação.

Adjudicação do Concurso 
Concepção, Instalação e Exploração
Bar/Restaurante do Jardim Oudinot

A ponderação dos critérios de 
adjudicação estabeleceu-se tendo 
por base a solução arquitectónica 
apresentada, as condições de ma-
nutenção e limpeza das instalações 
sanitárias públicas existentes na 
envolvente e do parque de meren-
das e a renda mensal mais vanta-
josa.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
pretende que sejam criadas novas 
dinâmicas e vivências no Jardim 
Oudinot, apostando na conquista 
de mais visitantes a este espaço do 
Município de Ílhavo, através da 
rentabilização do edifício da Gua-
rita e da prestação de novos servi-
ços, assegurando com a máxima 
qualidade a limpeza e manutenção 
do parque de merendas e dos sani-
tários públicos disponibilizados na 
envolvente ao Bar/Restaurante. //

O Executivo Municipal 
deliberou adjudicar, 
no passado dia 5 de 
Janeiro, a Concepção, 
Instalação e Exploração 
do Bar/Restaurante do 
Jardim Oudinot, junto ao 
Ancoradouro (e integrando a 
Guarita), ao concorrente “In 
Tocha In Hotelaria, Lda.”.

em Julho de 2010, com o principal 
objectivo de suprir um conjunto de 
patologias existentes, bem como 
melhorar as condições de utiliza-
ção, designadamente em relação 
aos balneários interiores e à rede 
eléctrica, contribuindo signifi-
cativamente para a melhoria das 
condições da prática desportiva no 
Município de Ílhavo.

Como referiu o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. 

A intervenção de ampliação do 
Museu Marítimo de Ílhavo repre-
senta um dos novos projectos que 
irá integrar o Programa de Rege-
neração Urbana do Centro Históri-
co de Ílhavo (RUCHI). //

José Ribau Esteves, “a primeira 
fase ocorreu ao nível da cobertura 
para melhorar a condição térmica 
e a segunda fase de remodelação 
de balneários e hall de entrada. 
Tratámos das várias patologias da 
estrutura de betão, construíram-se 
passeios e estacionamento, num 
investimento que se cifrou em 
quase meio milhão de Euros”. 

Quase vinte anos depois da 
inauguração do edifício (Abril de 

1991), o Pavilhão Gimnodesporti-
vo da Gafanha da Encarnação vê 
assim beneficiados os seus Servi-
ços, a Estrutura e a Envolvente.

A terminar a tarde, seguiu-se o 
jogo de Futsal entre o NEGE e a 
Casa do Povo de Esgueira (Cam-
peonato Distrital de Futsal 2.ª Di-
visão), marcando assim um novo 
ciclo de vida do agora aprazível e 
renovado Pavilhão Gimnodespor-
tivo da Gafanha da Encarnação. //
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Requalificação Urbana da 

Avenida 25 de Abril

Terminou, no início do 
corrente mês, a 2.ª fase da 
Rearborização do Parque 
de Campismo da Praia da 
Barra. Esta fase incidiu sobre 
os talhões a Sul do parque, 
onde foram plantadas cerca 
de uma centena de novas 
árvores, na sua grande 
maioria pinheiros mansos, 
mas também medronheiros.

Esta intervenção resulta do 
diagnóstico efectuado em 2008 ao 
povoamento existente, motivado 
pelo declínio que se tinha vindo a 

verificar nos últimos anos, e cujo 
resultado mais visível era o au-
mento, ano após ano, do número e 
frequência de árvores mortas, pon-

do em causa de forma muito objec-
tiva a segurança de pessoas e bens, 
já que a queda de árvores, mesmo 
com boas condições climatéricas, 
começava a ser frequente.

O diagnóstico identificou um 
povoamento em estado avançado 
de declínio próprio da idade, com 
presença de insectos de bóstrico 
grande (Ips sexdentatus), da fa-
mília dos escolitídeos, que atacam 
sob a casca, na zona de cresci-
mento, levando à morte da árvore 
pelo corte da circulação da seiva, 
e ainda a presença de fungos, Tra-
metes pini - que atacam o lenho de 
algumas resinosas, especialmente 
com idade avançada, danificando a 
estrutura do mesmo, tendo, como 
consequência, maior risco de as 
árvores quebrarem.

A escolha das espécies florestais, 

assim como o seu número e porte, 
teve em conta a boa adaptação às 
condições edafo-climáticas e o en-
quadramento paisagístico local.

Com a conclusão desta fase, 
cujo investimento foi de 7.000,00 
Euros, suportados em igual per-
centagem pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e pela empresa conces-
sionária, no âmbito de um proto-
colo estabelecido para o efeito, 
está dado mais um importante pas-
so para o futuro desta importante 
mancha verde da Praia da Barra, 
mas acima de tudo para a segu-
rança das milhares de pessoas que 
anualmente utilizam este aprazível 
Parque de Campismo.

Estão assim executadas as duas 
primeiras fases do projecto, realçan-
do-se o sucesso da primeira planta-
ção, sem nenhuma mortalidade. //

Conclusão da 2.ª fase                       
 Rearborização do Parque de Campismo da Barra

Teve início, no dia 14 
de Fevereiro, a obra de 
Requalificação Urbana 
da Avenida 25 de Abril, 
um investimento de cerca 
de um milhão de euros, 
financiado em cerca de 80% 
por Fundos Comunitários, 
realizado no âmbito do 
programa de Regeneração 
Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo (RUCHI).

Tendo em atenção a área onde 
se irá desenvolver, esta obra será 
executada de forma faseada. A 
primeira fase localiza-se no tro-
ço da Plenicoop, desde a Rotun-
da alusiva aos 30 Anos de Poder 
Democrático Local até à Rotunda 
principal (frente à Câmara Munici-
pal de Ílhavo), que já se encontra 
cortado ao trânsito e ao estaciona-
mento, obrigando os condutores a 
seguirem os desvios assinalados 
pela Rua José Estêvão, pela Rua do 
Casal e pela Av. Senhora do Pran-
to (no mesmo sentido). A segunda 
fase contemplará a intervenção na 
área em frente ao edifício da Câ-
mara Municipal e Centro Cultural.

Plano de Desvios 
da 1.ª fase da obra da Av. 25 de Abril

Zona de Intervenção
da obra da Av. 25 de Abril

1

2

21

Regeneração Urbana
Centro Histórico

ÍLHAVO

Esta obra visa contribuir para 
a consolidação do carácter e da 
identidade urbana deste espaço de 
referência e de vivências na Cida-
de, tornando a principal Avenida 
da Cidade-Sede do Município, 
progressivamente mais pedonal e 
acolhedora, por forma a estabele-
cer um equilíbrio entre a paisagem 
ambiental e o edificado existente.

O acesso à Av. 25 de Abril en-
contra-se, por isso, condicionado 
ao trânsito local, pelo que a Câ-
mara Municipal de Ílhavo apela à 
compreensão da população para 
os constrangimentos que o mesmo 
possa causar.
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Qualificação Urbana e Ambiental           
Frente-Ria da Costa Nova - Biarritz

Prevista há vários anos 
devido à fragilidade do 
cordão dunar, entretanto 
agravada com o temporal 
de 27 de Fevereiro de 2010, 
que causou danos graves 
em todo o enrocamento, a 
intervenção de Qualificação 
Ambiental e Urbana da 
Frente-Ria da Costa 
Nova, na zona da Biarritz, 
inicialmente perspectivada 
para o período de 
2012/2013, arrancou em 
Janeiro deste ano.

Para além de visar responder 
a uma comprovada situação de 
risco, constituindo-se como uma 
medida de salvaguarda e requalifi-
cadora desta zona do Litoral, esta 
obra evidencia um impacto posi-
tivo muito relevante para a salva-
guarda de valores ambientais, para 
a segurança de pessoas e bens e 
para a manutenção de actividades 

económicas (de entre as quais se 
destacam, a Pesca, a Aquicultura e 
o Turismo). Note-se que o projecto 
tem licença da respectiva Autori-
dade Administrativa, actualmente 
a ARHCentro, e que a sua execu-
ção física vai ocorrer na zona mais 
estreita, e por isso de maior risco, 
da península de terra (areia) exis-
tente entre a entrada da Barra do 

Adjudicação da elaboração de projecto 
Centro Sócio-Cultural da Costa Nova 

O Executivo Municipal delibe-
rou adjudicar à firma ARX Portu-
gal Arquitectos, Lda. a elaboração 
do projecto do edifício do Centro 
Sócio-Cultural da Costa Nova pelo 
valor de 184.688,90 Euros + IVA 
e um prazo de execução de quatro 
meses.

Abertura de Concurso Público 
Revestimentos em Tapete Betuminoso 2011

O Executivo Municipal delibe-
rou a abertura de Concurso Públi-
co para a execução da empreitada 
de revestimentos em tapete betu-
minoso em alguns arruamentos 
do Município de Ílhavo, com um 
valor estimado de 317.500,00 Eu-
ros e um prazo de execução de um 
mês, visando assegurar o conforto 
e a segurança dos seus utilizadores, 
através do reforço do pavimento 
existente. Os arruamentos onde 

está previsto intervir situam-se na 
Barra, Gafanha da Nazaré, Gafa-
nha da Encarnação, Gafanha do 
Carmo, Sr.ª dos Campos, Gafanha 
de Aquém e junto ao aglomerado 
urbano do Vale das Maias. //

Porto e da Ria de Aveiro e a Praia 
de Mira, dando a esta interven-
ção um carácter de urgência e de 
grande relevância ambiental para 
o equilíbrio de toda a Ria de Avei-
ro, nomeadamente do denominado 
Canal de Mira.

A obra envolve cerca de 1.000 
metros da frente marginal da Cos-
ta Nova, em troço delimitado a 

O edifício do Centro Sócio-Cul-
tural da Costa Nova irá ficar loca-
lizado entre a Capela Nova e as 
instalações do CASCI, integrando 
no mesmo edifício duas compo-
nentes autónomas em termos de 
relação funcional e de vivência, 
diferenciando-se uma área para 
actividades sócio-culturais (salas 
de reuniões, auditório polivalente 
com palco) e outra para a instala-
ção da Extensão de Saúde. //

Sul pelo Clube de Vela e a Norte 
pelo início do casario marginal, 
compreendendo o reperfilamen-
to de um troço inicial da Avenida 
José Estêvão e a implantação de 
novo troço de retenção marginal a 
Norte. O tratamento da envolvente 
terrestre inclui ainda a criação de 
corredores e percursos de circula-
ção, pedonal e para bicicletas, o 
melhoramento das condições de 
estacionamento, etc. De referir, a 
este propósito, que será criada uma 
nova ligação secundária, como 
resultado do desenvolvimento e 
implantação do novo troço de re-
tenção marginal Norte, interven-
ções inseridas na recuperação e 
revitalização da zona que se divide 
em dois capítulos, no primeiro a 
execução da obra marítima e, no 
segundo, as vias de comunicação 
que integram as especialidades de 
Traçado, Drenagem Pluvial, Sina-
lização e Segurança, Iluminação, 
Integração Paisagísitica e a iden-
tificação das Redes de Serviços 
Existentes.

Depois das operações de inves-

timento da Câmara Municipal de 
Ílhavo e de entidades governa-
mentais nesta área do território, 
com apoio de Fundos Comunitá-
rios, ao nível das redes em baixa 
e em alta de saneamento básico, 
de qualificação e (re)vegetação de 
dunas e de defesa costeira (do lado 
do Mar), a Requalificação Urbana 
e Ambiental da Frente-Ria na Cos-
ta Nova - Biarritz constitui um im-
portante investimento, financiado 
pelo QREN em 70% do valor da 
obra e os restantes 30% suportados 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
no valor de 1.802.415,00 Euros, 
verba já cativa no Plano de Activi-
dades e Orçamento 2011.

Esta obra de reabilitação da zona 
costeira da margem da Ria, que 
visa o reforço do cordão dunar, 
valorizando o património natural 
e qualificando o ambiente urbano 
na referida zona, está a cargo do 
Consórcio Paviazeméis, Lda./Ci-
montubo, Lda., perspectivando-se 
a sua execução durante o primeiro 
semestre de 2011. //
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MAIS OBRA

Qualificação Urbana e Ambiental 
Casco Antigo da Cidade

Actualmente, a zona histórica 
da Cidade de Ílhavo caracteriza-se 
por um edificado antigo e, na sua 
maioria, em deficiente estado de 
conservação, disposto ao longo de 
arruamentos estreitos, vielas e be-

cos, elementos pitorescos e singu-
lares que demonstram neste espaço 
a primazia dada à circulação auto-
móvel face ao elemento humano 
(uma vez que as zonas de circula-
ção pedonal são praticamente ine-

O início do ano 2011 
fica marcado pela 
inauguração oficial da 
obra de Qualificação 
Urbana da antiga EN 109, 
que decorreu no dia 13 
de Janeiro, no âmbito da 
Comemoração do 113.º 
Aniversário da Restauração 
do Município de Ílhavo, 
e pelo arranque de três 
importantes obras do Plano 
de Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo 
(RUCHI), nomeadamente 
a Qualificação Urbana e 
Ambiental do “Casco Antigo” 
da Cidade, da qual damos 
destaque nesta edição 
do Boletim Informativo, 
a Requalificação Urbana 
da Av. 25 de Abril e o 
Centro de Investigação e 
Empreendedorismo. 

1. Intervenções gerais

- Elevação geral da plataforma das vias /reperfilamento da faixa de trânsito automóvel, de modo a eliminar ou 
reduzir qualquer tipo de obstáculo físico, nomeadamente os lancis dos passeios;

- Manutenção do tipo de pavimentação de cubo de granito existente nas vias;
- Manutenção, pelo menos num dos lados do arruamento, de uma dimensão de percurso pedonal livre de 

obstáculos (medida esta que impossibilita o actual número e tipo de estacionamento extensivo que existe no 
principal arruamento da zona a intervir – Rua Arcebispo Pereira Bilhano – sendo o estacionamento suprimido 
nas Ruas Tenente Valadim, Serpa Pinto, João de Deus e Dr. Samuel Maia);

- Criação de Parques de Estacionamento de apoio às zonas suprimidas;
- Revisão pontual de alguns sentidos de trânsito;
- Colocação, nos Largos e Praças, de elementos específicos de qualificação espacial e de ambiência: Mobiliá-

rio Urbano (bancos, papeleiras) e Iluminação;

Toda esta qualificação urbana das infra-estruturas de saneamento básico, dos passeios, dos estacionamen-
tos e dos arruamentos, das redes de distribuição de energia e de recolha de RSU s̓, do mobiliário urbano, das 
principais Praças, tem na área da Avenida da Saudade, cuja Requalificação Urbana se encontra concluída, um 
testemunho da tipologia da obra que vai ser realizada.

xistentes, realçando-se apenas os 
Largos da Capela da Nossa Sra. do 
Pranto, da Igreja Matriz e do Ce-
mitério e a Praça da República).

Numa perspectiva de Humani-
zação e Animação da zona histó-

rica da Cidade-Sede do Município, 
este o Projecto de Qualificação Ur-
bana e Ambiental do Casco Antigo 
da Cidade tem como principal ob-
jectivo materializar de modo con-
creto nesta área Condições Ade-
quadas aos Peões, potenciando o 
espaço público enquanto gerador 
de um maior usufruto da Cidade, 
com uma efectiva repercussão na 
qualidade de vida dos Munícipes 
e dos visitantes, reforçando o seu 
cartão de visita ao nível das Aces-
sibilidades, Mobilidade e Inclusão 
e aproveitando todo o seu potencial 
de dinamização social, económico 
e cultural.

De igual forma, existe a neces-
sidade de reformular toda a Rede 
de Saneamento existente, que se 
encontra obsoleta, além do reforço 
dos elementos dispensadores de 
água para o Combate a Incêndios 
(adequando-se as bocas-de-incên-
dio existentes e reforçando o nú-
mero de pontos a distribuir pelas 
principais vias) e da revisão dos 
equipamentos de recolha de Resí-
duos Sólidos Urbanos (que serão 
substituídos por equipamentos sub-
terrâneos com maior resistência). 

De uma forma mais pormeno-
rizada, os trabalhos a serem efec-
tuados nas zonas a intervir são os 
seguintes:

Regeneração Urbana
Centro Histórico

ÍLHAVO
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// Abertura do Concurso Público | 4 de Agosto de 2010
// Adjudicação da Obra | 15 de Setembro de 2010 
// Consórcio | “Encobarra - Engenharia e Construções, SA/Asibel – Construções, S.A.”
// Arranque da Obra | Fevereiro de 2011
// Prazo de Execução | 18 meses 
// Investimento total | 2.324.607,72 Euros
// Financiamento FEDER | 1.859.686,18 Euros
// Entidade Titular | Câmara Municipal de Ílhavo
// Entidade Parceira  | Universidade de Aveiro

2. Espaços nucleares
conjunto de pontos estratégicos com potencial de constituírem pólos de atracção social

- Largo da Capela da Nossa Sr.ª do Pranto
> Estacionamento automóvel reduzido ao número mínimo de lugares;
> Colocação de pavimento para circulação pedonal, com inclusão de peças de mobiliário urbano (bancos 
e candeeiros) e iluminação de valorização de fachadas;
> Criação de uma rampa que vai permitir resolver o desnível existente no Largo.

- Largo da Igreja Matriz 
> Materialização de um espaço de Praça que permita maior dignificação à Igreja, através do condiciona-
mento do atravessamento automóvel e de colocação de um pavimento pedonal;
> Colocação de iluminação específica;
> Inclusão de estacionamento para 2 lugares (destinados exclusivamente a utilização por pessoas com 
mobilidade reduzida).

- Praça da República e Rua de Santo António
> Reposição da Praça como Centro Cívico efectivo – o coração da Cidade;
> Estreitamento da faixa de redução em 0,50m (0,25m de cada um dos lados);
> Duplicação do número de lugares de estacionamento existentes para apoio ao comércio da zona;
> Carácter lúdico reforçado com colocação de iluminação específica.

- Largo do Cemitério 
> Colocação de Vegetação (Cipestres) a enquadrar o painel de azulejos existente no muro do Cemitério 
e restante mobiliário urbano;
> Definição do acesso principal ao Cemitério pela Avenida da Saudade.

3. Eixo Estruturante

- Rua Arcebispo Pereira Bilhano/Rua Serpa Pinto/Avenida da Saudade
> Garantir a existência de um percurso pedonal acessível;
> Manutenção de 42 lugares de estacionamento na Rua Arcebispo Pereira Bilhano e possibilidade de 
criação de duas bolsas de estacionamento.

4. Eixos Complementares 

- Ruas João de Deus, Dr. Samuel Maia, Tenente Valadim e João Carlos Gomes
> Colocação de colector de água a eixo;
> Eliminação do estacionamento existente ao longo dos arruamentos, com possibilidade de criação de 
três Parques de Estacionamento.

- Rua Serpa Pinto
> Eliminação de todo o estacionamento.

- Rua Carlos Marnoto
> Colocação de pavimento igual ao dos becos e vielas.

- Avenida Manuel da Maia
> Colocação de colector de água a eixo;
> Manutenção da capacidade de estacionamento perpendicular/oblíquo à faixa.

- Ruas do Curtido de Baixo e do Curtido de Cima
> Colocação de pavimento igual ao dos becos e vielas.

- Travessa e Rua Ferreira Gordo (que já se encontra renovada)
> Colocação de passeios em “pedra de chão”;
> Inclusão de 122 lugares de estacionamento (perpendiculares e paralelos).

- Malha Urbana de Becos e Vielas 
> Reposição da calçada (mas em calcário);
> Substituição das grelhas de escoamento de betão por outras em ferro fundido.

Largo da Capela da Nossa Sr.ª do Pranto

Largo da Igreja Matriz

Praça da República e Rua de Santo António

Largo do Cemitério
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PAPE
Programa de Apoio a Projectos Educativos 2010/2011

O Executivo Municipal 
deliberou a atribuição de 
subsídios pontuais aos 
Estabelecimentos de 
Ensino do Município de 
Ílhavo, cujas candidaturas 
ao PAPE – Programa 
de Apoio a Projectos 
Educativos 2010/2011 foram 
seleccionadas.

A Festa de Natal teve lugar no 
dia 15 de Dezembro de 2010, no 
Recinto da Feira dos 13, na Vista 
Alegre, e contou uma vez mais 
com a presença de cerca de 2.500 
Crianças, que assim desfrutaram 

de um dia especial e diferente ao 
assistirem a um espectáculo de 
Circo, a cargo da Circolândia, 
que incluiu magia, palhaços, ma-
labaristas, entre outras surpresas 
que fizeram as delícias de toda a 
pequenada, a avaliar pelas caras 
sorridentes de toda a plateia.

Como vem sendo habitual, a 
Câmara Municipal facultou o 
transporte de todas as Crianças, 
respectivo Corpo Docente e Auxi-
liares para o local do espectáculo, 
tendo o mesmo, por questões de 
logística, sido realizado em três 
sessões com a duração de hora e 
meia cada.

Da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Festa de 
Natal 2010 contou, uma vez mais, 

Festa de Natal das Crianças 2010

Tendo como temática central 
o tema adoptado para este Ano 
Lectivo, “A Cultura do Mar e das 

O Executivo Municipal 
deliberou recentemente 
adjudicar à firma ”Rodoviária 
Beira Litoral” a prestação 
de serviços de transportes, 
no âmbito das Actividades 
Escolares para o primeiro 
semestre de 2011, pelo valor 
de 72.545,00 Euros.

Adjudicação do Concurso 
“Prestação Serviços de Transporte 
  no Âmbito de Actividades Escolares”

O serviço de transporte agora 
adjudicado garante o transporte 
das Crianças dos Jardins-de-Infân-
cia para as Piscinas Municipais e 
das Crianças do 1.º Ciclo do En-
sino Básico para os Pavilhões, no 

âmbito das Actividades de Enri-
quecimento Curriculares, permi-
tindo a minimização dos custos 
associados a este tipo de serviço 

Actividades Náuticas”, os Estabe-
lecimentos de Ensino apresenta-
ram vinte e duas candidaturas ao 
PAPE 2010/2011, evidenciando 
um grande dinamismo e uma res-
posta à altura do desafio lançado 
aos mesmos, tendo sido aprovadas 
dezassete candidaturas.

Este Programa representa um 
investimento total de 24.309,05 
Euros, contando com um apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo de 
13.900,00 Euros, cerca de 57% do 
investimento total previsto e 80% 
dos valores elegíveis.

Com esta iniciativa a Câma-

À semelhança dos anos 
anteriores, a Câmara 
Municipal de Ílhavo organizou 
a Festa de Natal para todas 
as Crianças do Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, com 
valência de Pré-Escolar, do 
Município de Ílhavo.

com a parceria das quatro Juntas 
de Freguesia do Município, cujos 
Presidentes se aliaram ao Executi-
vo para, no final de cada Sessão, 
oferecerem a cada Criança uma 
lembrança deste dia de Festa que 
comemora o Natal.

Desde 1998, que no âmbito do 
Plano Municipal de Intervenção 
Educativa, o Natal tem sido co-
memorado pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, com especial incidência 
na Comunidade Educativa, com a 
realização da Festa de Natal, que 
varia de ano para ano, mas que 
mantém o espírito, a convivên-
cia, a animação e a partilha bem 
característicos da época natalícia, 
sem dúvida, muito especial para as 
Crianças. //

ra Municipal de Ílhavo apoia a 
implementação e a realização de 
Projectos Educativos em vários 
Estabelecimentos de Ensino do 
Município, nomeadamente no 
Jardim de Infância da Remelha, 
no Jardim-de-infância e EB1 da 
Cambeia, nas EB1 s̓ da Senho-
ra dos Campos e da Costa Nova, 
nos Centros Escolares Santa Maria 
Manuela e Coutada, nas EB s̓ 2.3 
da Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e José Ferreira Pinto 
Basto e nas Escolas Secundárias 
da Gafanha da Nazaré e Dr. João 
Carlos Celestino Gomes. //

e a rentabilização deste transporte 
no âmbito dos serviços educativos 
prestados pela Câmara Municipal 
de Ílhavo. //

O Conselho Municipal de Edu-
cação do Município de Ílhavo, reu-
nido no passado dia 29 de Novem-
bro de 2010, efectuou um balanço 
extremamente positivo ao arranque 
do ano lectivo 2010/2011, do qual 
se destacaram as inaugurações dos 
cinco Centros Escolares, o inves-
timento no parque informático 
dos Estabelecimentos de Ensino 
e a concretização do Plano Mu-
nicipal de Intervenção Educativa 
2010/2011, aprovado em Junho de 
2010.

Nesta reunião ordinária foi tam-
bém efectuado o ponto de situação 
relativo à Transferência de Com-
petências na área da Educação, 
tendo o Conselho sido informado 
da existência de várias diligências 
por parte da Câmara Municipal de 
Ílhavo junto do Ministério da Edu-
cação (Ministra da Educação e Se-
cretário de Estado), tendo em vista 
a resolução de alguns problemas 
que poderiam inviabilizar a manu-
tenção do Contrato de Execução, 
nomeadamente ao nível do Pessoal 
Não Docente e do financiamento 
para as obras de requalificação das 
Escolas do 2.º e 3.º Ciclos. //

Conselho Municipal          
de Educação
reunião dia 29 Novembro 2010
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I Corta-Mato Escolar Municipal 2010

Mais de 600 alunos dos 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário 
do Município de Ílhavo 
participaram no I Corta-Mato 
Escolar Municipal.

Projecto Música na Escola 2011

Organizado pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo em parceria com as 
EB 2.3 e Secundárias do Municí-
pio e com o apoio da Associação 
de Atletismo de Aveiro, o I Corta-
Mato Escolar Municipal decorreu 
no passado dia 14 de Dezembro de 
2010, no Parque da Vista Alegre, 
Pinhal da Murteira, num salutar e 
competitivo convívio entre todos 
os participantes da prova.

Para a realização deste evento, a 
Câmara Municipal de Ílhavo dispo-
nibilizou o transporte entre as diver-
sas Escolas e o Pinhal da Murteira,  
ofereceu um lanche volante e, no 

final, um Diploma de Participação, 
além de Medalhas e Diplomas de 
Classificação aos seis primeiros 
classificados de cada escalão e géne-
ro que ficaram apurados para o Cor-
ta-Mato da Região de Aveiro, que se 

O Projecto Música na Escola 
regressou a Município de 
Ílhavo nos dias 9, 10 e 13 de 
Fevereiro.

realizou no dia 16 de Fevereiro, em 
Vagos. 

A EB 2.3 José Ferreira Pinto Bas-
to (Ílhavo) foi a Escola distinguida, 
pela obtenção de melhores resul-
tados no maior número de provas, 

com um Diploma e um conjunto 
de equipamentos de atletismo para 
usufruir em provas futuras.

Esta iniciativa insere-se num 
novo programa municipal dirigido 
aos jovens com idades compreen-

didas entre os 10 e os 18 anos, o 
OLIMPÍLHAVO, que ao longo do 
presente ano lectivo desenvolverá 
mais dois momentos competitivos 
e de grande convívio, um a decor-
rer já no próximo mês de Março, 
com a realização de jogos de Bas-
quetebol, Futebol, Voleibol, Ténis 
de Mesa e Xadrez e o outro, em 
Maio, dedicado às modalidades 
náuticas e aquáticas, como a Vela 
Ori-canoagem e Natação. 

A edição de 2010 do Corta-Mato 
Municipal e a acção OlimpÍlhavo 
integram-se num conjunto alar-
gado de áreas de intervenção, no 
âmbito do Pelouro da Educação, 
que integra a área do Desporto, 
numa aposta prioritária da Câma-
ra Municipal de Ílhavo em realizar 
acções que permitam a prática de 
desporto nas diversas modalidades 
por todos os Cidadãos do Municí-
pio de Ílhavo. //

III Encontro de Minibasquete

Com o objectivo de promover 
uma cultura musical junto dos 
Alunos do 1º Ciclo e proporcionar-
lhes um contacto directo com a or-
questra, instrumentos e repertório 
de referência, a Câmara Municipal 
de Ílhavo ofereceu à Comunidade 
Educativa do Município o progra-
ma de formação e animação musi-
cal “Música na Escola” da Orques-
tra Filarmonia das Beiras.

Atendendo aos bons resultados 
obtidos pela integração deste pro-
grama na planificação das activi-

dades relacionadas com o ensino 
da Música, no âmbito do Programa 

de Enriquecimento Curricular, a 
Câmara Municipal decidiu manter 
esta oferta no Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 2010/2011.

Este ano a Câmara Munici-
pal voltou a contemplar todas as 
Crianças do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, com o tema base “Abrir a 
Barriga à Sinfonia”, explorando a 
obra “Uma Pequena Serenata Noc-
turna” (“Eine Kleine Nachtmu-
sik”) e a “Sinfonia n.º 29, em Lá 
Maior”, de Wolfgang A. Mozart, 
sob a direcção o Maestro António 
Vassalo Lourenço, tendo-se reali-
zado quatro sessões, com a dura-
ção de 50 minutos, duas no dia 9 
de Fevereiro e outras duas no dia 
10 de Fevereiro, no Auditório do 
Centro Cultural de Ílhavo. 

A Música na Escola 2011 fechou 
com chave de ouro com a realiza-
ção, no dia 13 de Fevereiro (Domin-
go), do Concerto de Família, num 
momento de partilha e interacção 
entre as Crianças e os seus fami-
liares, digno de registo e de muitos 
aplausos por parte de toda a plateia.

O Programa Música na Escola, 
dinamizado pela Orquestra Filar-
monia das Beiras, iniciativa à qual 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
aderiu em 2002, tem registado, ao 
longo dos anos, a adesão de 100% 
da população escolar do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Município, 
proporcionando-lhe uma experiên-
cia diferente, num ambiente lúdico 
e de aprendizagem importante para 
a Educação e para a Cultura. //

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
realizou, no passado dia 5 de 
Fevereiro, mais uma edição 
do Encontro de Minibasquete 
– Escolas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico do Município 
de Ílhavo.

Na sequência do trabalho desen-
volvido ao longo do ano, no âmbito 
das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, e do sucesso alcançado 
nas edições anteriores, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, em parceria 
com o Illiabum Clube e o Grupo 
Desportivo da Gafanha (Secção de 
Basquetebol), promoveu a iniciati-
va, dando desta forma a importân-

cia devida à prática desportiva e à 
promoção de uma modalidade com 
grande tradição no Município de 

Ílhavo.
A adesão foi bastante elevada 

com a inscrição de cerca de 500 

Crianças das Escolas do 1.º Ciclo do 
Município, que se distribuíram pelo 
Pavilhão Municipal Capitão Adria-
no Nordeste (Centros Escolares da 
N.ª S.ª do Pranto, Coutada, Vale de 
Ílhavo e Légua, e as EB1 s̓ Ermida, 
Senhora dos Campos, Ílhavo, Ga-
fanha de Aquém e Chousa Velha) e 
pelo Pavilhão Desportivo da Gafa-
nha da Nazaré (Centro Escolar San-
ta Maria Manuela, as EB1 s̓ Cale 
da Vila, Cambeia, Chave, Marinha 
Velha, Costa Nova, Barra, Gafanha 
do Carmo, Encarnação Sul, Encar-
nação Centro e Encarnação Norte). 
O período da manhã foi dedicado 
aos alunos dos 1.º e 2.º anos de 
escolariedade, enquanto que a tar-
de foi dirigida aos alunos dos 3.º 
e 4.º anos, que assim participaram 

no circuito de habilidades/manipu-
lação da bola e disputaram entre si 
Jogos 3X3, sempre com a orienta-
ção e o apoio dos Professores da 
Actividade Física e Desportiva da 
Câmara Municipal de Ílhavo e dos 
Treinadores e Atletas dos dois Clu-
bes envolvidos.

Neste dia, totalmente dedicado 
à prática desportiva e ao convívio 
entre as diversas Escolas do 1.º Ci-
clo do Município de Ílhavo, todos 
os participantes receberam no final 
um Diploma de Participação e um 
Convite-Família para assistirem 
aos jogos das equipas seniores dos 
dois clubes que se realizaram logo 
de seguida ao Encontro de Mini-
basquete, cujo balanço desta tercei-
ra edição foi claramente positivo. //
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a proporcionar às Crianças 
e Jovens do Município mais um 
programa para ocupação de tempos 
livres, que incluiu a realização de 
actividades de âmbito desportivo, 
cultural, educativo e lúdico como a 
Natação, Jogos Aquáticos, Hidroki-
ds, Basquetebol, Futebol, Bowling, 
visitas culturais dentro e fora do 
Município, Ateliers e Cinema, Tra-
balhos manuais temáticos, Espaço 
Internet, Jogos de Tabuleiro, entre 
tantas outras actividades que fize-
ram o dia-a-dia dos participantes, 
repartidos por dois períodos distin-
tos, um de 20 a 23 de Dezembro e 
outro de 27 a 30 de Dezembro de 

Programa Municipal     
Férias Divertidas Natal 2010

5 JAN | QUA
Vem seguir a Estrela
FMJ Ílhavo

FMJ Gafanha da Nazaré

7 JAN | SEX
Vem seguir a Estrela
FMJ Vale de Ílhavo

FMJ Gafanha da Encarnação

FMJ Gafanha do Carmo

19 JAN | QUA
Ciclo de Cinema
FMJ Ílhavo

FMJ Gafanha da Nazaré

21 JAN | SEX
Ciclo de Cinema
FMJ Vale de Ílhavo

Torneio de PS2 - Buzz
FMJ Gafanha do Carmo

Maratona de Jogos 
de Tabuleiro
FMJ Gafanha da Encarnação

JANEIRO

9 FEV | QUA
Cinema: 
Comédia Romântica
FMJ Ílhavo

FMJ Gafanha da Nazaré

12 FEV | SÁB
Cinema: 
Comédia Romântica
FMJ Vale de Ílhavo

FMJ Gafanha do Carmo

Postais do Dia 
dos Namorados
FMJ Gafanha da Encarnação

23 FEV | QUA
Karaoke
FMJ Ílhavo

FMJ Gafanha da Nazaré

25 FEV | SEX
6.º Aniversário
FMJ Gafanha da Nazaré

26 FEV | SÁB
Peddy Paper Musical
FMJ Gafanha do Carmo

Torneio de Ping-Pong
FMJ Gafanha da Encarnação

Torneio de Sueca
FMJ Vale de Ílhavo

V Concurso
Hip-Hop Dance
Mercado Municipal de Ílhavo

FEVEREIRO

Cerca de 80 Crianças 
e Jovens, com idades 
compreendidas entre os seis 
e os quinze anos, voltaram 
a ocupar as suas férias 
escolares de Natal de uma 
forma pedagógica, diferente 
e muito divertida.

2010, num total de dois programas: 
Generalista e Náutico.

Nesta edição, uma nota especial 
e inovadora para o recurso a uma 

língua estrangeira, o Inglês, du-
rante algumas actividades do Pro-
grama Férias Divertidas Náuticas:
Mergulho Infanto-juvenil, Natação 
com Barbatanas, Canoagem, Nata-
ção de Salvamento, Workshop de 
inglês “Aula de bruços e maripo-
sa”, Pólo aquático, entre outras.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
ofereceu a todos os participan-
tes um KIT, constituído por uma 
T-shirt, um Boné, um CD com o 
registo fotográfico e um Diploma 
de Participação, como forma de 
marcar e relembrar as experiências 
vividas nesses dias.

O Programa Municipal Férias 
Divertidas, que tem por base a ge-
neralização da prática desportiva 
junto da população mais Jovem, 
factor essencial de melhoria da 
qualidade de vida e fundamental na 
formação pessoal, social e despor-
tiva, conheceu a sua primeira edi-
ção em Julho de 2008, cuja grande 
adesão determinou a presença re-
gular no calendário das iniciativas 
organizadas pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo. // 

Inscrições e mais informações
Fórum Municipal da Juventude
ÍLHAVO | Tel 234 321 079
GAFANHA DA NAZARÉ | Tel 234 183 773
VALE DE ÍLHAVO | Tel 234 326 826
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO | Tel 234 086 668
GAFANHA DO CARMO | 234 398 009
www.cm-ilhavo.pt

» ARTES CÉNICAS
» teatro

» ARTES CULINÁRIAS
» modelagem em massa pão

» ARTES DECORATIVAS
» artes florais

» ARTES PLÁSTICAS
» pintura/decoração em madeira
» técnica do guardanapo
» decoração de ovos de Páscoa

» DANÇA
» dança do ventre

» SAÚDE E BELEZA
» massagem relaxante

INSCREVE-TE JÁ!
» carga horária de 15h a 25h | pós laboral
» custo de inscrição | de 25 a 35 Euros
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2.º Aniversário Fórum Municipal da Juventude

Os Fóruns Municipais da 
Juventude da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha 
do Carmo estiveram de 
parabéns, no passado dia 22 
de Dezembro de 2010.

ventude da Gafanha do Carmo para 
desfrutar das actividades propostas 
e do lanche partilhado.

A comemoração do 2.º aniver-
sário dos Fóruns terminou no Fó-
rum da Juventude da Gafanha da 
Encarnação com a entrega, pela 
mão da Vereadora do Pelouro da 
Juventude, Dr.ª Beatriz Martins, 
dos Certificados das Oficinas Cria-
tivas, nos módulos de Trapologia e 
de Pintura e Decoração de Cerâmi-

ca. Beatriz Martins frisou a impor-
tância destes dois novos espaços 
municipais, objectivo que a Câma-
ra Municipal de Ílhavo alcançou 
ao expandir a rede de Fóruns Mu-
nicipais da Juventude, no âmbito 
da concretização de uma política 
cada vez mais próxima de todos os 
Jovens do Município. 

Instalados nos Edifícios Sócio-
Educativos da Gafanha da Encar-
nação e da Gafanha do Carmo, 

estes recentes equipamentos mu-
nicipais têm atraído um número 
crescente de utilizadores de todas 
as faixas etárias, que usufruem 
destes espaços numa vertente lúdi-
ca e educativa. Ao seu dispor exis-
tem diversos serviços como Me-
diateca, Ludoteca, Pólo de Leitura, 
Acesso à Internet, entre outros, e 
especialmente a formação no âm-
bito das Oficinas Criativas. //

Para assinalar a data, muito pró-
xima do Natal, a Câmara Municipal 
de Ílhavo levou a efeito um progra-
ma muito especial, com a entrega do 
projecto “Presente Cheio de Nós” a 
três Instituições de Solidariedade 
Social do Município de Ílhavo: Lar 
do Divino Salvador,  Obra da Pro-
vidência e Obra da Criança. Esta 
última fez-se representar por alguns 
utentes mais jovens que se deslo-
caram ao Fórum Municipal da Ju-

Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo

Entrega das                   
Bolsas e Certificados do 
Programa Vocação 2010 
(3.º Turno)

participante, constitui uma aposta 
ganha na formação pessoal, estan-
do já a decorrer o 1.º turno de 2011 
com a participação de 18 jovens.

O sucesso desta iniciativa reflec-
te-se no aumento, consecutivo, do 
número de inscrições, de ano para 
ano e de turno para turno. Esta 
procura tem permitido uma aposta 
forte no desenvolvimento pessoal e 
académico dos jovens ilhavenses, 
sendo que muitos inscrevem-se 
para repetir o trabalho realizado no 
turno anterior e outros fazem a sua 
primeira inscrição porque os ami-
gos participaram, gostaram e os in-
centivaram a participar também. //

Neste turno, que decorreu de 
Outubro a Dezembro de 2010, par-
ticiparam 16 jovens que, em tempo 
de aulas, tiveram oportunidade de 
ocupar os seus tempos livres, inte-
grando projectos em áreas vocacio-
nais como o Fomento da Actividade 
Desportiva; o Apoio à Juventude; a 
Valorização e Promoção da Histó-
ria e do Património; a Animação 
Cultural e a Dinamização de Espa-
ços Lúdicos e Culturais, com uma 
carga horária de 90 horas cada.

Este projecto, suportado inte-
gralmente pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, que atribui uma bolsa 
pecuniária de 200,00 Euros a cada 

Realizou-se, no passado dia 
19 de Janeiro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, a entrega 
das Bolsas e dos Certificados 
de Participação dos Jovens 
que integraram o Programa 
Vocação 2010 (3.º turno).
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Entrega das Bolsas de Estudo Municipais          
    Ano Lectivo2010/2011
A Câmara Municipal de Ílhavo 
procedeu à entrega das 
Bolsas de Estudo Municipais 
2010/2011, no passado dia 
28 de Janeiro, no Fórum 
Municipal da Juventude de 
Ílhavo.

Realizou-se no passado dia 
26 de Novembro de 2010, na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
a Cerimónia de entrega de 
Material Ortopédico a várias 
Instituições de Solidariedade 
Social do Município.

Cerimónia de entrega de Material Ortopédico 
resultante da Campanha “Tampinha Amiga”

Neste Ano Lectivo, são 13 os 
alunos residentes no Município de 
Ílhavo a frequentar o Ensino Se-
cundário e o Ensino Superior que 
dispõem deste apoio, correspon-
dendo a oito novas Bolsas e cinco 
a renovações (alunos a quem foi 
atribuída Bolsa no ano anterior e 
que mantiveram o nível de apro-

veitamento escolar).
No momento da entrega das 

Bolsas de Estudo, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. 
José Ribau Esteves, endereçou uma 
palavra de franco incentivo a todos 
os alunos, encorajando a um empe-
nhamento profundo e ao apuramen-
to do sentido de responsabilidade.

O Vereador da Acção Social, 
Eng. Paulo Teixeira Costa, desta-
cou o esforço financeiro da Câma-
ra Municipal de Ílhavo para con-
tinuar a apoiar os estudantes e as 
famílias, em momentos difíceis, 
como o actual. “Estas Bolsas cor-
respondem a um investimento de 
cerca de 10.000,00 Euros”, refe-
riu, incentivando os beneficiários 
presentes a aproveitarem da me-
lhor forma possível este contributo 
pois “a formação é cada vez mais 
importante”, fez notar. 

Tal como nos anos anteriores, os 
alunos que frequentam o Ensino 
Secundário recebem 51,13 Euros 
e os bolseiros do Ensino Superior 
o valor de 102,25 Euros, em nove 
prestações mensais. A atribuição 
das Bolsas de Estudo resulta de 
uma criteriosa análise realizada 
por uma Comissão de Análise, 
composta pelo Vereador do Pe-
louro da Acção Social da Câmara 
Municipal de Ílhavo, um repre-
sentante da Associação de Pais 

da Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré, um representante da 
Associação de Pais da Escola Dr. 
João Carlos Celestino Gomes, pela 
Adjunta da Direcção Executiva da 
Escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré, pela Adjunta da Direcção 
Executiva da Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Gomes 
e por uma Técnica da Divisão de 
Acção Social da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, tendo em obser-
vância critérios bem definidos tais 
como o rendimento per capita, o 
aproveitamento escolar e a idade, 
entre outros.

A atribuição das Bolsas de Estudo 
resulta da aposta da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo em incentivar os Jo-
vens mais carenciados a prosseguir 
os seus estudos, comparticipando 
nas despesas de alojamento, alimen-
tação, transporte, material escolar, 
propinas, entre outras, e a contribuir 
para o sucesso educativo. //

A Semana Europeia de Preven-
ção dos Resíduos 2010, que foi ce-
lebrada no Município de Ílhavo até 
ao dia 28 de Novembro de 2010, 
serviu de mote para a entrega do 
Material Ortopédico resultante da 
campanha “Tampinha Amiga”, in-
tegrada na acção “Sustentabilidade 
rima com Solidariedade”.

Esta notável e meritória iniciati-
va, dinamizada pela jovem Joana 
Pontes e na qual têm colaborado 
centenas de pessoas anónimas, esta-
belecimentos comerciais, Escolas, 
a Câmara Municipal, assim como 
outras Instituições do Município 
de Ílhavo, deu os seus primeiros 
passos quando, em 2006, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo assegurou 

o transporte de cinco toneladas de 
tampas plásticas, que a munícipe 
recolheu durante vários meses para 
serem recicladas e “transformadas” 
em cadeiras de rodas e material or-
topédico. Dois anos depois, foi pos-
sível proceder à entrega de duas ca-
deiras de rodas a duas Instituições 
do Município de Ílhavo indicadas 
pela própria Joana Pontes: a Funda-
ção Prior Sardo e CASCI.

Em 2010, Joana Pontes vê nova-
mente o seu objectivo cumprir-se 
com a aquisição de diverso mate-
rial ortopédico, desde muletas a 
camas articuladas, no valor total de 
3.000,00 Euros, para o entregar a 
seis Instituições Particulares de So-
lidariedade Social do Município: o 

Lar de S. José, o CASCI, a Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, o 
Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da 
Nazaré, a Fundação Prior Sardo e a 
Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo.

A Cerimónia de entrega do referi-
do material contou com a presença 
do Vereador do Pelouro da Acção 
Social, o Eng. Paulo Teixeira Costa, 
e dos representantes das IPSS con-
templadas, que louvaram a iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e agradeceram o material 
oferecido aos seus utentes.

Ao associar-se a esta Campanha 
que defende duas causas em simul-
tâneo, a Solidariedade e o Ambien-
te, a Câmara Municipal de Ílhavo 

congratula-se pela existência deste 
tipo da acções, apelando à colabo-
ração de todos, na certeza de que 
gestos tão simples, como juntar 
tampinhas para reciclar, poderão 
contribuir para grandes causas so-
lidárias que fazem toda a diferença 
na qualidade de vida daqueles que 
mais necessitam. //
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Conselho Local de Acção Social

Teve lugar, no passado dia 
6 de Dezembro, a segunda 
reunião ordinária de 2010 do 
Conselho Local de Acção 
Social (CLAS) do Município 
de Ílhavo.

Da ordem de trabalhos fez parte 
a apreciação, discussão e votação 
da proposta de adesão da Asso-
ciação Aquém Renasce ao CLAS 

e do parecer do Núcleo Executivo 
relativo ao Lar de Idosos da mes-
ma instituição, que foram aprova-
dos por unanimidade, tendo ainda 

sido apresentados os indicadores 
relativos ao Atendimento Social 
Integrado (ASI) e ao Rendimento 
Social de Inserção (ASI) no Muni-
cípio de Ílhavo de 2010.

Nesta reunião foi ainda apresen-
tada pelo Presidente do Conselho, 
Eng. Ribau Esteves, uma proposta 
relativa aos Eixos de Desenvolvi-
mento do Plano de Desenvolvimen-
to Social 2011/2013, que recebeu a 
concordância dos presentes, com-
prometendo-se os parceiros a en-
viar nas semanas seguintes os seus 
contributos com vista à construção 
da versão final do referido Plano, 
cuja discussão e votação aconteceu 
em reunião extraordinária realizada 
no dia 31 de Janeiro de 2011.

O Plano de Desenvolvimento 
Social (PDS) é um plano estratégi-
co para 3 anos, no qual se definem 

as estratégias de intervenção, bem 
como os objectivos a alcançar, 
constituindo-se como um instru-
mento de definição conjunta e con-
tratualizada de objectivos prioritá-
rios, servindo de enquadramento 
às intervenções para a promoção 
do desenvolvimento social local.

Na reunião extraordinária rea-
lizada no passado dia 31 de Janei-
ro foram apreciados, discutidos e 
aprovados por unanimidade o PDS 
2011/2013 e o Plano de Acção do 
Atendimento Social Integrado para 
2011. Além do referido, fez também 
parte da ordem de trabalhos a apre-
ciação e votação do parecer do Nú-
cleo Executivo relativo às respostas 
sociais de Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário da Associação Aquém 
Renasce, tendo sido igualmente 
aprovado por unanimidade. //

O que é o Plano de Desenvolvimento Social?
Por Plano de Desenvolvimento Social (PDS) entende-se a definição de um plano estratégico para 3 anos no qual 
se definem as estratégias de intervenção, bem como os objectivos a alcançar. É um instrumento de definição con-
junta e contratualizada de objectivos prioritários, servindo de enquadramento às intervenções para a promoção 
do desenvolvimento social local. O Plano de Desenvolvimento Social de um Município enuncia uma estratégia 
para atingir uma situação social desejável, mas realista, nos territórios sobre os quais incide.

Para que serve o Plano de Desenvolvimento Social?
O Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento metodológico que orienta as respostas para as necessida-
des individuais e colectivas. Tem como objectivo principal servir de enquadramento a todas as intervenções para 
a promoção do desenvolvimento social, quer elas sejam elaboradas no âmbito da operacionalização dos traba-
lhos do Conselho Local de Acção Social de Ílhavo, através do Plano de Acção, quer elas sejam propostas fora do 
âmbito do Conselho Local de Acção Social de Ílhavo. Desta feita, o PDS procura vincular todas as iniciativas de 
todos os agentes cujo âmbito de actuação tem repercussões no desenvolvimento social do Município de Ílhavo.

O que deve constar de um Plano de Desenvolvimento Social?
Eixos de Desenvolvimento; 
Objectivo Estratégico;
Estratégia;
Objectivos Específicos.

Plano de Desenvolvimento Social 2011/2013
Responsável: Presidente do CLAS de Ílhavo - José Agostinho Ribau Esteves
Equipa de Elaboração: Núcleo Executivo do CLAS de Ílhavo
Eixos de Desenvolvimento:

Infância e juventude
População portadora de deficiência
População idosa
Violência doméstica
Habitação
Emprego
Etnia cigana
Inovação na intervenção social
Apoios financeiros pontuais e estruturantes

O Plano de Acção é um instrumento coerente com as linhas orientadoras do Plano de Desenvolvimento Social, 
para a operacionalização dos objectivos e estratégias formuladas, através de projectos que existam ou venham 
a ser criados. É uma planificação de âmbito mais restrito e com tempos de duração mais curtos do que os defi-
nidos nas linhas orientadoras, no qual se definem com exactidão competências, tarefas, recursos e calendário de 
execução.
O Plano de Acção 2011 apresenta como objectivo geral a promoção da autonomia das famílias acompanhadas 
pelos diversos serviços/instituições de âmbito social através da sua integração laboral, social e comunitária.

6 DEZEMBRO 2010

Plano de Desenvolvimento Social 2011/2013

Plano de Acção 2011
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Terminou, no passado dia 
24 de Dezembro de 2010, a 
terceira Viagem de circum-
navegação do NRP Sagres 
com a sua entrada no Tejo 
cerca das 8.00 horas. 

Iniciada no passado dia 19 de Janeiro de 2010, esta 
histórica viagem contou com um importante apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, numa oportunidade única 
de promover além fronteiras os Valores e a Cultura do 
Município que tem “O Mar por Tradição”.

Ao embarcar o Município de Ílhavo nesta viagem, 
a Câmara Municipal de Ílhavo reafirmou a sua aposta 
na promoção e no reconhecimento do nosso Município 
como ponto turístico e destino privilegiado para todos 
os amantes do Mar, tendo como principal embaixador 
o Museu Marítimo de Ílhavo que encerra em si muita 
da História, Cultura e Valores desta Terra, Capital Por-
tuguesa do Bacalhau.

A Associação dos Industriais do Bacalhau foi parcei-
ra da Câmara Municipal de Ílhavo nesta aposta, forne-
cendo todo o bacalhau que fez as delícias da Tripula-
ção e dos Convidados das recepções oficiais oferecidas 
pelo NRP Sagres.

Entre os dias 15 e 19 de Outubro, o Presidente da Câ-
mara Municipal participou na etapa que ligou Bangue-
coque a Singapura da Volta ao Mundo do NRP Sagres, 
reforçando a presença do Município de Ílhavo nesta 
circum-navegação.

Reconhecendo o extraordinário trabalho que o Navio 
Escola Sagres da Marinha Portuguesa tem realizado 
em todo o Mundo, na promoção de Portugal e dos Va-
lores da Cultura do Mar, a Câmara Municipal de Ílhavo 
destaca o elevado nível de cooperação, estima e consi-
deração que tem pautado todo o trabalho institucional 
realizado com a Marinha Portuguesa, conjugando es-
forços para alcançar objectivos comuns.

Entregamos publicamente um Abraço Especial de 
Boas Vindas e de Boas Festas ao Comandante Proença 
Mendes e a Toda a Tripulação do NRP Sagres, com um 
Agradecimento enorme pelo privilégio de termos vivi-
do juntos esta Embaixada que deu a Volta ao Mundo, 
promovendo a Portugalidade e o Mar.

» Volta ao Mundo Sagres 2010

Callao Peru
chegada 09h00 | 28 Abril
largada 10h00 | 2 Maio

Guayaquil Equador
chegada 09h00 | 7 Maio
largada 10h00 | 11 Maio

Talcahuano Chile
chegada 09h00 | 8 Abril
largada 10h00 | 12 Abril

Valparaiso Chile
chegada 09h00 | 15 Abril
largada 10h00 | 20 Abril

Ushuaia Argentina
chegada 09h00 | 20 Março
largada 10h00 | 23 Março

Punta Arenas Chile
chegada 09h00 | 27 Março
largada 10h00 | 30 Março

Acapulco México
chegada 09h00 | 22 Maio
largada 10h00 | 27 Maio

San Diego EUA
chegada 09h00 | 7 Junho
largada 10h00 | 13 Junho

Honolulu EUA
chegada 09h00 | 30 Junho
largada 10h00 | 4 Julho

com o 
Comandante NRP Sagres 
Proença Mendes

Sábado 5 de Março 16h00 
Museu Marítimo de Ílhavo

Conferência sobre a 
Volta ao Mundo Sagres 2010
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Lisboa Portugal
largada 14h00 | 19 Janeiro
chegada 08h00 | 24 Dezembro

Salvador Brasil
chegada 09h00 | 9 Fevereiro
largada 16h00 | 14 Fevereiro

Mar del Plata Argentina
chegada 15h00 | 25 Fevereiro
largada 16h00 | 26 Fevereiro

Montevideo Uruguay
chegada 09h00 | 28 Fevereiro
largada 10h00 | 2 Março

Buenos Aires Argentina
chegada 09h00 | 4 Março
largada 10h00 | 9 Março

Tokio Japão
chegada 09h00 | 27 Julho
largada 14h00 | 1 Agosto

Tanegashima Japão
chegada 09h00 | 5 Agosto
largada 18h00 | 5 Agosto

Incheon - Seul 
Coreia do Sul
chegada 09h00 | 9 Agosto
largada 10h00 | 13 Agosto

Shanghai China
chegada 09h00 | 17 Agosto
largada 10h00 | 22 Agosto

Macau China
chegada 09h00 | 28 Agosto
largada 10h00 | 1 Setembro

Dili Timor
chegada 09h00 | 17 Setembro
largada 10h00 | 19 Setembro

Jacarta Indonésia
chegada 09h00 | 27 Setembro
largada 10h00 | 1 Outubro

Banguecoque Tailândia
chegada 09h00 | 10 Outubro
largada 10h00 | 14 Outubro

Singapura 
chegada 09h00 | 19 Outubro
largada 10h00 | 23 Outubro

Malaca Malasia
chegada 09h00 | 24 Outubro
largada 18h00 | 24 Outubro

Kelang - Kuala Lumpur Malasia
chegada 09h00 | 25 Outubro
largada 10h00 | 29 Outubro

Alexandria Egipto
chegada 09h00 | 6 Dezembro
largada 10h00 | 10 Dezembro

Goa India
chegada 09h00 | 12 Novembro
largada 10h00 | 16 Novembro

Argel Argélia
largada 09h00 | 18 Dezembro
chegada 16h00 | 18 Dezembro

» Presidente da CMI e Comandante da Sagres sobem um dos mastros

» Embaixador de Portugal no Brasil a bordo da Sagres em Salvador» Almirante CEMA entrega diploma de Patrocinador a Ribau Esteves
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Voto de pesar pelo falecimento de       
    D. Júlio Tavares Rebimbas
Faleceu, no dia 5 de 
Dezembro de 2010, D. 
Júlio Tavares Rebimbas, 
Homem com ligações 
muito fortes ao Município 
de Ílhavo, a quem a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
manifestou publicamente 
um Voto de Pesar pelo seu 
desaparecimento.

Este dia, totalmente dedicado 
à ainda muito jovem Vila, teve 
como principal objectivo abordar 
questões ligadas aos investimentos 
perspectivados pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo para o futuro próxi-
mo na Gafanha da Encarnação.

A Estrada Florestal n.º 1 e o Ca-
minho do Praião são disso exem-
plo, de acordo com a informação 
prestada pelo Presidente da Câma-

Comemoração do 6.º Aniversário            
Elevação da Gafanha da Encarnação a Vila

D. Júlio Tavares Rebimbas de-
senvolveu ao longo da sua vida um 
trabalho notável ao nível da acção 
social no Município de Ílhavo, 
muito em especial na Paróquia de 

Cedência de autocarros CMI às Associações em 2010

O Executivo Municipal tomou 
conhecimento, na passada Reu-
nião de Câmara de 2 de Fevereiro, 
do apoio prestado às Associações 
do Município de Ílhavo através 
da cedência de transporte para as 
diversas deslocações inerentes ao 
cumprimento dos seus Planos de 
Actividades com isenção de taxas. 
Em 2010 o valor total isentado foi 
de 17.212,40 Euros, corresponden-
tes a 21.283 km percorridos.

Com esta medida, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo apoia, de forma 
clara e ponderada, as Associações 
do Município no cumprimento dos 
seus objectivos, reduzindo uma fon-
te de despesa representativa para o 
orçamento de cada uma delas. //

São Salvador, tendo sido o primei-
ro responsável pela obra do Lar de 
São José (Ílhavo).

D. Júlio Tavares Rebimbas, foi 
Padre, Arcipreste e Responsável de 
Obras Sociais em Ílhavo durante 
cerca de 17 anos (de 1949 a 1966), 
sendo Bispo da Igreja, desde 1965, 
e um exemplo de Cidadão dedica-
do e empenhado na formação e di-
namização social da Comunidade.

Por considerar D. Júlio Tavares 
Rebimbas um Cidadão solidário, 
activo e referencial na constru-
ção de uma Sociedade Solidária, 
prestando relevantes serviços ao 
Município de Ílhavo, no “Ano Eu-

A Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Junta de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação 
assinalaram, no passado dia 
9 de Dezembro de 2010, o 
6.º Aniversário da Freguesia 
com a realização de visitas 
e reuniões de trabalho na 
Gafanha da Encarnação.

ropeu do Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social”, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo homenageou-o, em 
boa hora, com a atribuição de uma 
Condecoração Municipal (recebi-
da pelo Bispo de Aveiro D. Antó-
nio Francisco dos Santos), no dia 
5 de Abril de 2010, no âmbito da 
Comemoração de Feriado Munici-
pal de Ílhavo.

Aos seus Amigos, Familiares e Ci-
dadãos que o têm por referência, fi-
cam as nossas sentidas condolências.

A D. Júlio Tavares Rebimbas 
fica a nossa sentida homenagem, o 
nosso profundo reconhecimento e 
agradecimento. //

ra, Eng. José Ribau Esteves, que 
anunciou que a Estrada Florestal 
n.º 1 passará a Variante, estando 
prevista, em 2011. Será também 

construída, em toda a sua extensão, 
uma ciclovia do lado Nascente, 
bem como rotundas nos principais 
cruzamentos, tendo em vista a di-
minuição da velocidade dos veícu-
los. “Queremos qualificar esta via 
que é, hoje em dia, mais utilizada 
por força da introdução de por-
tagens na A17”, explicou Ribau 
Esteves, mostrando-se confiante 
de que se tornará numa “oferta 
alternativa mais capaz, tendo em 
consideração os seus utilizadores”, 
acrescenta. 

A requalificação global do Ca-
minho do Praião, incluindo uma 
área integrada na Freguesia da Ga-
fanha da Carmo, será também uma 
realidade em 2011. Foi realizado 
um projecto de qualificação pelos 
serviços técnicos da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e já existe acordo 

com a POLIS para que a obra pos-
sa ser executada de uma só vez”, 
referiu Ribau Esteves, adiantando 
ainda que “a quota do caminho 
aumentará para evitar o problema 
do alagamento dos terrenos no in-
verno e será ainda construída uma 
ciclovia”. 

O Presidente da Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Encarnação, 
Dr. Eduardo Conde, mostrou satis-
fação pelo plano de investimentos 
que a Câmara Municipal de Ílha-
vo tem previsto para a Freguesia: 
“Estamos muito satisfeitos com 
os investimentos camarários e os 
projectos de infra-estruturas apre-
sentados, até porque a Câmara 
está a investir numa Vila que tem 
uma relação única no Município 
de Ílhavo com a água e isso será 
continuamente potenciado.” //
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Atendendo ao processo comple-
xo que foi a concretização da res-
tauração do Município de Ílhavo, 
bem demonstrativo da capacidade 
de luta e de conquista dos Cida-
dãos, a Câmara Municipal de Ílha-
vo comemorou a data em honra à 
história do Município.

Segundo o Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, Eng. 
Ribau Esteves, “Ílhavo é um Mu-
nicípio com uma história muito 
rica e diversa, com muitos mo-
mentos que poderia destacar nes-
te percurso mais recente de 113 
anos”, preferindo referenciar os 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou, no passado 
dia 13 de Janeiro, o 113.º 
Aniversário da Restauração 
do Município de Ílhavo, com 
a realização de uma Sessão 
Evocativa, no Centro Cultural 
de Ílhavo.

Comemoração do 113.º Aniversário  
Restauração do Município de Ílhavo

13 JANEIRO 2011

construtores desses momentos e 
que fizeram deste Município o que 
é hoje, destacando o trabalho de 
três importantes grupos de cida-
dãos: “os autarcas, em especial os 
que exerceram funções em demo-
cracia, pelo facto de, com o fruto 
do seu trabalho, o poder local ter 
concretizado, nestes últimos 35 
anos, um notável desenvolvimento 
e crescimento, na dimensão quan-
titativa e qualitativa, muito sentido 
na elevação da qualidade de vida 
dos cidadãos; os dirigentes asso-
ciativos que, com o seu imenso 
trabalho voluntário, prestam re-
levantes serviços à Comunidade, 
pela acção das associações de ín-
dole muito variada, destacando-se 
a acção social, a educação, a cultu-
ra, a juventude, o desporto, entre 
outras; finalmente, os empresários 
e os seus trabalhadores que, pelo 
seu dinamismo e capacidade de in-
vestimento e de trabalho, criaram 
as principais estruturas geradoras 
de emprego e de riqueza neste 
Município: as empresas privadas.” 

Esta cerimónia dos 113 anos so-
bre a Restauração do Município 
assumiu como referência principal 
o programa de Regeneração Urba-

» Qualificação Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade (P1)
Intervenção de qualificação urbana das infraestruturas de saneamento básico, dos passeios, dos estacionamen-

tos e dos arruamentos, das redes de distribuição de energia e de telecomunicações, recolha de RSU’s e do mobiliário 
urbano das principais Praças.

- Adjudicação da Obra | 15 de Setembro de 2010
- Investimento | 2.324.607,72 Euros
- Financiamento | 1.859.686,18 Euros
- Prazo de Execução | 18 meses
- Arranque da Obra | Fevereiro de 2011
- Consórcio | Encobarra – Engenharia e Construções, SA  |  Asibel – Construções, SA

» Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril (P3)  
Qualificação do arruamento com o aumento da largura e a alteração do piso dos passeios do lado Norte da Ave-

nida, reformulação da placa central e da rotunda da fonte cibernética, alteração da rede de iluminação pública e da 
estrutura arbórea, criação de novas zonas de estar junto das unidades comerciais. 

Esta obra vai proceder à renovação do Largo Amália Rodrigues e completar a qualificação urbana desta zona da 
Cidade, que teve a primeira fase agregada à obra do Centro Cultural de Ílhavo.

- Projecto aprovado em Reunião de Câmara Extraordinária a 30 Junho 2010 
- Abertura de Concurso para adjudicação | Agosto 2010 
- Adjudicação da Obra | 15 de Setembro de 2010
- Investimento | 1.005.569,93 Euros 
- Financiamento | 804.455,95 Euros 
- Prazo de Execução | 6 meses
- Arranque da Obra | Fevereiro de 2011

» Centro de Investigação e Empreendedorismo (P4)
A nova vida do edifício da antiga Escola Preparatória de Ílhavo está já devidamente projectada. Arquivo e gestão 

documental de temática marítima, investigação histórica, formação e incubação de empresas são as novas áreas 
que vão surgir deste investimento, que fica preparado para ter uma relação urbana e funcional com o edifício da 
ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo.

- Projecto aprovado em Reunião de Câmara Extraordinária a 30 Junho 2010
- Abertura de Concurso para adjudicação | Agosto 2010
- Adjudicação da Obra | 15 de Setembro de 2010
- Investimento | 1.056.473,58 Euros
- Financiamento | 845.178,87 Euros
- Prazo de Execução | 9 meses
- Arranque da Obra | Fevereiro de 2011

na do Centro Histórico de Ílhavo 
(RUCHI), com o ponto de situação 
dos 13 projectos que constituem o 
programa da RUCHI, avaliados em 
13.117.456,00 Euros, com uma taxa 
de comparticipação FEDER de 80% 
cifrada em 10.481.964,00 Euros. 

Ribau Esteves assinalou o final 
da obra de Qualificação Urbana da 
Antiga EN109 e o início de mais 
três importantes intervenções no 
âmbito da RUCHI, apelando à 
compreensão de todos pelos cons-
trangimentos que as obras na zona 
história da Cidade e na Av. 25 de 
Abril irão causar.

Para além dos projectos da RU-
CHI, o Presidente da Câmara anun-
ciou o arranque da obra na zona da 
Biarritz na Costa Nova, actual-
mente em curso por um prazo de 
seis meses. “É o arranjo da frente 
de Ria, entre a Ponte da Barra e o 
Clube de Vela da Costa Nova, que 
tinha sido atingida pelo mau tempo 
no ano passado e onde existe uma 
situação crítica do cordão dunar.” 
Esta intervenção, de cerca de 2 mi-
lhões de Euros, visa o reforço do 
cordão dunar e qualificação urbana 
de uma das mais nobres entradas 
da Praia da Costa Nova. //
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RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

O período natalício foi celebrado com intensidade e magia com o mu-
sical em patins “Cinderela”, um espectáculo encantador de uma das his-
tórias mais intemporais da literatura infanto-juvenil e o concerto de Natal 
pelos norte-americanos Harlem Gospel Choir, que encheram o auditório 
do Centro Cultural de Ílhavo (CCI) com uma actuação memorável e de 
grande proximidade com o público que aderiu à alegria contagiante do 
coro de gospel. No Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN) tam-
bém a Filármonica Gafanhense – Música Velha, dirigida pelo Maestro 
Fernando Lages, levou a efeito o seu concerto de Natal de 2010.

O trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março de 2011 iniciou com o con-
certo de Ano Novo da Banda dos Bombeiros Voluntário de Ílhavo – Mú-
sica Nova, dirigida pelo Maestro Jorge Ferreira, um espectáculo com o 
apoio da Câmara Municipal de Ílhavo. Seguiram-se os concertos de Pedro 
Abrunhosa, que devido à procura excepcional para o primeiro concerto da 
digressão do artista portuense em 2011 e o facto da data de 21 de Janeiro 
ter esgotado rapidamente, o CCI apresentou uma segunda data, marca-
da para o dia seguinte. Com um espectáculo mais intimista, a promover 
o seu último álbum “Longe”, Pedro Abrunhosa marcou indelevelmente 
o público que esteve presente no CCI. No final do mês de Janeiro, no 
CCGN, mais um concerto esgotado com o super-grupo Orelha Negra, 
que fez vibrar o auditório com a sua música carregada de alma, groove 
e muito funk. Neste mês destacamos as sessões de cinema do “Filme do 
Desassossego”, de João Botelho, adaptado do “Livro do Dessassossego” 
de Fernando Pessoa (Bernardo Soares), que contou com a presença do 
actor Pedro Lamares que respondeu às questões de jovens alunos das es-
colas secundárias do Município de Ílhavo e fez a introdução na sessão 
aberta ao público em geral. 

Já em Fevereiro, no CCI, apresentou-se em palco um dos projectos mu-
sicais mais surpreendentes dos últimos anos em Portugal, peixe : avião, 
em tournée de apresentação do segundo álbum “madrugada”. Para além 
do concerto, o CCI ofereceu a todos quantos assistiram ao concerto o 
novo CD do grupo bracarense. No CCGN a presença de uma das cantoras 
portuguesas mais populares, Rita Guerra, com o espectáculo “Noites ao 
Piano”, um concerto intimista e inédito, em que o público que lotou o au-
ditório pôde revisitar alguns dos grandes sucessos da carreira da cantora. 
Destaque igualmente para o projecto Música na Escola, edição de 2011, 
promovido pela Orquestra Filarmonia das Beiras com o apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo, com a realização de quatro sessões dedicadas às 
escolas do 1.º Ciclo do Município de Ílhavo e uma sessão para o público 
em geral.

Destaque final para as exposições, com o encerramento de “Persona-
gens”, de Ferreira de Almeida e “I THOUGHT YOU KNEW WHERE 
ALL OF THE ELEPHANTS LIE DOWN” de André Príncipe, a primeira 
proposta do CCI para o projecto expositivo “Viagens Contemporâneas”. 
No CCGN inaugurou-se  (patente até 12 de Maio) a exposição de fotogra-
fia “Nobre Povo”, de Casimiro Madaíl.

Neste trimestre temos ainda muitas e excelentes propostas culturais: em 
Fevereiro destaque para o projecto de dança “A Casa” de Aldara Bizarro 
(SEX 18), um espectáculo construído a partir de histórias de alguns habi-
tantes de algumas localidades portuguesa, incluindo o Município de Ílha-
vo, recolhidas em Novembro de 2010, e “Carta Aberta... a música de João 
Gil” (SÁB 26) onde o cantor e compositor relembra alguns dos temas mais 
emblemáticos da sua carreira, com a ajuda de João Campos, Nuno Norte, 
Ricardo Ribeiro e Tiago Reis. Em Março, mês em que se comemorará 
o 3.º Aniversário do CCI (24 de Março) destaque para o espectáculo de 
música e poesia “ESTILHAÇOS de Cesariny” (SÁB 12), com o líder dos 
Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, a homenagear um dos grandes poe-
tas nacionais, Mário Cesariny; no CCGN o teatro de humor com a comédia 
musical “As Vedetas” (SÁB 19), com Sónia Brazão, Francisco Rebelo de 
Andrade, Mafalda Matos e Dino e o teatro infantil com “Vive-Versa”de 
Victor Hugo Pontes (DOM 20). O mês termina com várias propostas no 
CCI, com a exposição “Retrospectiva” do renomeado pintor Nadir Afonso 
(QUI 24), a excelência da dança do Royal Czech Ballet, com “D. Quixote” 
(SEX 25), no primeiro espectáculo da tournée em Portugal e “PÉ ante PÉS 
– dança para bebés” de Joana Antunes (DOM 27)

Reserve o seu lugar e participe neste palco de emoções que partilhamos 
consigo. Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré. //

O primeiro trimestre de 
2011 nos Centros Culturais 
de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré iniciou com a melhor 
música nacional depois de 
um fim de ano intenso e 
mágico.

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
Sábado e Domingo
14h00-19h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

HORÁRIO
3ª feira a Sábado
15h00-20h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 263

Harlem Gospel Choir

peixe : avião

Orelha Negra

Pedro Abrunhosa
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DANÇA/SERVIÇO EDUCATIVO FEV QUI 17 e SEX 18

“A Casa”, pela Jangada de Pedra

MÚSICA FEV SÁB 26 às 22h00

“Carta Aberta”
João Gil + João Campos + Nuno Norte 
+ Ricardo Ribeiro + Tiago Reis

DESTAQUES | FEVEREIRO - MARÇO 2011

TEATRO MAR SEX 25 às 22h00

Royal Czech Ballet “D. Quixote”

EXPOSIÇÃO MAR QUI 24 às 22h00

Nadir Afonso - Retrospectiva

» 
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DANÇA/SERVIÇO EDUCATIVO MAR DOM 27 às 11h00

PÉ ante PÉS dança para bebés de Joana Antunes

TEATRO MAR SÁB 19 às 22h00

As Vedetas

TEATRO INFANTIL MAR DOM 20 às 17h00

Teatro Infantil “Vice-Versa”
de Victor Hugo Pontes

MÚSICA/POESIA MAR SÁB 12 às 22h00

ESTILHAÇOS de Cesariny
Adolfo Luxúria Canibal - António Rafael 
- Henrique Fernandes - Jorge Coelho
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Exibição do filme documental 
“Dificilmente o Que Habita Perto 
da Origem Abandona o Lugar”, 
de Catarina Rosendo e Olga Ramos

Alberto Carneiro é escultor. Nasceu na zona rural nortenha de São  Ma-
mede do Coronado. Aí exerceu o ofício de santeiro durante vários  anos, 
antes de iniciar um percurso artístico que o transformaria  num dos mais 
importantes artistas da sua geração. Hoje habita no mesmo lugar onde 
nasceu, num “regresso a casa” que é também um  retorno aos lugares que 
influenciaram as suas propostas artísticas:  as coisas da terra, a paisagem 
e o mundo agrícola e rural do Vale  do Coronado.

Esta é uma história sobre Alberto Carneiro, vista a partir da sua  obra, 
de 1968, O canavial: memória-metamorfose de um corpo ausente,  assu-
mido como eixo em torno do qual se constrói uma narrativa que  sobrepõe 
os ritmos quotidianos da sua vida à sua obra e, no limite,  torna o homem 
indistinto do próprio escultor.

26 de Fevereiro de 2011 | 17h30
Inauguração da exposição 
“Sobre a água” - Escultura de Alberto Carneiro

De um museu marítimo esperam-se projectos culturais capazes de in-
vocar a materialidade da relação do Homem com o mar.

A escultura de Alberto Carneiro encerra esse e outros significados na 
medida em que exprime a relação do artista com a natureza. 

A exibição de duas magnificas obras de escultura em madeira no Museu 
Marítimo de Ílhavo reafirma a intenção de abrir o Museu à arte contempo-
rânea e de promover culturas marítimas esteticamente construídas. 

A exposição será, também, uma forma de partilhar com o público o 
percurso e as linguagens de um artista singular. 

exposição patente até 30 de Abril | entrada gratuita

RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade

Fevereiro

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 
09h30~18h00
Sábado e Domingo 
14h30~18h00
Encerrado à 2ª feira

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
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» SOBRE A ÁGUA
Escultura de Alberto Carneiro
Exposição de duas esculturas em madeira de Alberto Carneiro, um dos 
mais importantes artistas portugueses da sua geração. No âmbito da 
inauguração, será exibido o filme documentário Dificilmente o que habita 
perto da origem abandona o lugar, da autoria de Catarina Rosendo e de 
Olga Ramos.

Sala de exposições temporárias
19 de Fevereiro ~ 30 de Abril
 

» Etnógrafos de Culturas Marítimas
A exposição documenta o trabalho de um conjunto de fotógrafos que, 
até aos anos de 1970, procuraram captar imagens e representações 
das formas de vida de comunidades marítimas portuguesas. Integra um 
programa de conferências, um ciclo de cinema e a apresentação de 
catálogo.

Sala de exposições temporárias
18 de Maio ~ 2 de Outubro 

» Viagens na Colecção do Museu – Miniaturismo
Colecção de miniaturas marítimas do MMI

Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
18 de Maio ~ 31 de Julho 

» Nos Porões da Memória
Exposição de fotografias sobre a pesca do bacalhau da autoria de tripu-
lantes de navios bacalhoeiros. Integra a apresentação de catálogo e do 
projecto de investigação Arquivo de Memórias da Pesca do Bacalhau.

Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
8 de Agosto ~ 6 de Novembro

» Os Neo-Realistas e o Mar
Exposição que se propõe questionar as abordagens relativas ao mar 
presentes nas diversas manifestações artísticas associadas ao movi-
mento Neo-realista português. Integra um programa de conferências, 
um ciclo de cinema e a apresentação de catálogo.

21 de Outubro de 2011 ~ Janeiro de 2012

» Colecção de História Natural do MMI 
e escultura contemporânea

Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
16 de Novembro de 2011 ~ Janeiro de 2012

PROGRAMA EXPOSITIVO 2011 
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RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo 
actividade 

HORÁRIO
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

PÓLOS DE LEITURA
» Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30

Outubro Março

Ler o Mundo

Ouvir histórias é uma actividade muito importante para a formação das 
crianças. É a partir delas que a Criança adquire o gosto pelo livro e pela 
leitura, ajudando-a também a descobrir e compreender o que a rodeia. 
Seja através da “Hora do Conto”, seja na recuperação da leitura em voz 
alta, as crianças entram num universo imaginário que lhes abre janelas 
para o mundo. 

Ler o mundo é um projecto de promoção do livro e da leitura para todas 
as Crianças que frequentam os Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 
Básico do Município.

Todos os anos as Escolas aderem a este projecto como complemento das 
suas actividades pedagógicas e educativas. Desde o início do ano lectivo 
já visitaram a Biblioteca Municipal de Ílhavo 18 Escolas do Município 
num total de 821 crianças acompanhadas pelos respectivos professores.

Março
Mês da Leitura Concelhia

O mês de Março será um mês dedicado aos livros e à leitura. Abrangen-
do a comunidade educativa em geral, professores e alunos das Bibliotecas 
Escolares, irão realizar-se diversas actividades de promoção do livro e 
da leitura, entre elas: divulgação dos serviços da BMI e Pólos de Leitu-
ra nas Bibliotecas Escolares, participação e cooperação nas actividades 
promovidas pelas Bibliotecas Escolares, acções de sensibilização nas Bi-
bliotecas Escolares, realização de Horas do Conto e actividades de leitura 
dinamizada, desenvolvimento de actividades no âmbito do PNL.

Porque a promoção do livro e da leitura também se faz promovendo 
encontros entre a comunidade educativa e os autores, a Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, recebe, ao longo do mês de Março, três grandes nomes 
da Literatura Portuguesa: Ana Saldanha, David Machado e João Pedro 
Mésseder. Venha requisitar e conhecer as suas obras e depois apareça na 
Biblioteca Municipal para conversar com os autores:

A não perder: 
04 de Março, 14h00 - Ana Saldanha
21 de Março, 14h00 - David Machado

No dia 26 de Março, será realizado o lançamento do livro GUIAS SONO-
RAS e outras abrasivas, de João Pedro Mésseder, nome literário com que o 
professor, investigador e crítico de Literatura, José António Gomes, assina 
as suas produções literárias destinadas a Crianças e a Adultos. A apresenta-
ção do livro será da responsabilidade da Prof.ª Ana Margarida Ramos. 

» Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668 
3ª a 6ª feira 
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

» Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30
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Baú de Histórias
Ano Lectivo 2010/2011

O baú é um espaço fechado onde se guardam, preservam ou es-
condem segredos, objectos preciosos que despertam a imaginação, a 
curiosidade e o desejo de abrir e ver o que dentro deles se esconde.

O Baú de Histórias é um projecto que tem a finalidade de difun-
dir práticas de leitura, entre a comunidade infantil que frequenta o 
Ensino Pré-Escolar e Básico do Município de Ílhavo, permitindo o 
desfrutar de momentos mágicos na companhia de bons livros, pois de 
nada adianta a existência de bons livros numa biblioteca, se estes não 
chegarem às mãos dos leitores.

É nosso objectivo que o Baú de Histórias, que ao longo do ano vi-
sita os Jardins de infância e Escolas Básicas do Município de Ílhavo, 
continue a ser para todas as Crianças que dele usufruem, um bem de 
primeira necessidade, que faça parte do seu processo de desenvolvi-
mento escolar e afectivo.

Ao longo do mês de Fevereiro será realizada a recolha dos baús en-
tregues em diversos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do Municí-
pio e realizada uma nova entrega noutros estabelecimentos de ensino, 
permitindo assim que todas as Crianças tenham acesso aos livros.

Ílhavo a Ler+
final do Concurso de Leitura Concelhio

A Rede de Bibliotecas de Ílhavo promoveu, no âmbito do seu plano 
de actividades, um Concurso de Leitura, dedicado a todos os alunos 
do Concelho. O princípio subjacente a este Concurso é o prazer de ler 
que se pretende desenvolver em leitores de todas as idades.

A participação no Concurso, aberta a todos os alunos desde o 1.º 
ciclo (4.º ano) até ao Ensino Secundário das Escolas Públicas perten-
centes ao Município de Ílhavo, realizou-se através da inscrição prévia 
nos Estabelecimentos de Ensino. Durante o primeiro período, os alu-
nos participantes leram uma obra (seleccionada por um júri para o seu 
ciclo de ensino) e participaram numa prova em que foram testados os 
seus conhecimentos sobre a mesma.

Dessa prova foram seleccionados três alunos que irão participar na 
2.ª fase do Concurso, que contará, desta vez, com a participação de 
alunos de todas as Escolas do Município de Ílhavo. Os participantes 
terão de ler outra obra indicada pelo júri e participar na prova final.

A realização da prova final terá lugar na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, a 16 de Março, e aí serão apurados os vencedores conce-
lhios e entregues os prémios aos grandes vencedores.

Crescer a Ler
Clube leitura para pais e filhos

No passado dia 22 de Janeiro a Biblioteca Municipal de Ílhavo deu 
início a uma nova lição do Crescer a Ler, que contou com a participação 
de 27 crianças e 18 adultos.

Este é já, e continuará a ser, um espaço dedicado à interacção entre as 
famílias, o livro e a leitura. Leitura de histórias, jogos de palavras, músi-
cas para Crianças e outros fazem parte destes encontros!

Com uma periodicidade mensal, a Biblioteca Municipal desafia os Pais 
e as Crianças dos 5 aos 7 anos a participar nestas sessões, e a partilhar as 
suas experiências e aventuras pelo mundo das histórias e das leituras em 
família

A próxima sessão é já no dia 19 de Fevereiro, pelas 10h30, 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo e pelas 14h30 no Pólo de Leitura da 
Gafanha do Carmo. Inscreva-se e participe!
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Projecto Coastwatch Europe 2011
Crianças e Jovens do 
Concelho analisam, 
por observação, 
anotação e actuação, os 
comportamentos menos 
correctos para com a Faixa 
Litoral e frentes ribeirinhas do 
Município, percorrendo os 
seus 50 km da faixa costeira. 

Tendo como ponto de partida a 
realização do Encontro Técnico de 
Coordenadores de toda a Zona Nor-
te, no passado dia 16 de Novembro 
de 2010, no âmbito da Comemora-
ção do Dia Nacional do Mar, o Pro-
jecto Coastwatch Europe pretende 
alertar para os principais problemas 

do Litoral, através da sua observa-
ção directa no período pós-balnear. 

O grande objectivo é educar e 
sensibilizar desde logo à sua pre-
servação, num trabalho de campo 
que decorreu de 31 de Janeiro a 11 
de Fevereiro, envolvendo mais de 
220 alunos dos Estabelecimentos de 
Ensino do Município de Ílhavo, que 
concentraram atenções nos cerca de 
50 km de Faixa Litoral abrangidos 
pela nossa área geográfica: frente 
Ria e frente Mar.

Assim, todo o trabalho a desen-
volver será dividido em 3 fases dis-
tintas:

- Caracterização ambiental da li-
nha de costa, com o preenchimento 
de um questionário por cada troço 

de 500 metros e divididos por blo-
cos de 5 km;

- Elaboração de propostas de di-
vulgação do trabalho efectuado;

- Realização do VII Seminário Lo-
cal «As Escolas e o Coastwatch».  

Já com nove anos de existência, 
o Projecto “Coastwatch Europe” 
tem desenvolvido um papel vital 
no acompanhamento e na vigilân-
cia das nossas Zonas Costeiras e 
Ribeirinhas, indo assim ao encon-
tro das Nações Unidas, que desig-
naram a década que atravessamos 
como “a Educação para o Desen-
volvimento Sustentável”, apelan-
do a uma vontade acrescida para a 
construção de um Município mais 
amigo do Ambiente. //

No âmbito da parceria que a 
Câmara Municipal de Ílhavo e 
a CERCIAV desenvolveram em 
Junho de 2010, aquando da reali-
zação da +ECO 2010/Semana do 
Ambiente, que procura conjugar a 
matriz social com a protecção do 
Ambiente e da Biodiversidade, foi 
agora possível fazer o balanço ex-
tremamente positivo do primeiro 
ano de parceria.

Esta parceria assume expressão 
máxima com a criação da “Brigada 
Verde”, composta por um grupo de 
pessoas com deficiência, utentes 
do Centro de Actividades Ocupa-

cionais, cuja missão é o desenvol-
vimento de tarefas de limpeza am-
biental em espaços do Município, 
nomeadamente ao longo da Ria ou 
à beira-mar. Como contrapartida 
pelo trabalho desenvolvido, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo atribuiu 
àquela Associação um subsídio 
anual de acordo com o trabalho 
realizado.

O Projecto “Brigada Verde” inse-
re-se na política de Ambiente que a 
Câmara Municipal vem promoven-
do junto das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social (IPSS) 
do Município de Ílhavo. //

Projecto “Brigada Verde”
CERCIAV - Cooperativa para a Educação e Reabilitação das Crianças

Primeiro ano de 
implementação do Projecto 
“Brigada Verde” com balanço 
extremamente positivo. 

adopte 
um amigo 
que não 
o abandona!

HORÁRIO
2ª a 6ª feira 
09h00~13h00

Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt
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Projecto Eco-Escolas 2010/2011

Na implementação das linhas 
gerais da Politica Municipal de 
Ambiente, trabalho a que empres-
tamos, todos os dias, novas cores 
com as tarefas que procuramos 
levar a efeito, com as criativas e 
diferentes formas de pensar e nas 
medidas que procuramos concre-
tizar com efectiva repercussão no 
dia-a-dia de cada um, terá lugar a 
1.ª fase da nova campanha Munici-
pal “Uma Família, Um Ecoponto”, 
que visa dotar de um ecoponto do 
tipo doméstico – ecobag todas as 
Famílias Ilhavenses com Crianças 
nos Estabelecimentos de Ensino 
locais, procurando fazer delas, 
aposta nossa desde a primeira 
hora, os engenheiros e vereadores 
do Ambiente lá de casa.

Desta feita, e fruto do período 

difícil que o nosso País atraves-
sa, desafiámos os nossos Amigos 
mais próximos, de que a Fundação 
Vodafone é um excelente exemplo 
(pela forma meritória, e reconheci-
damente elogiada por todos, com 
que se dedica na defesa dos pro-
jectos “Praia Saudável” e “Praia 
Acessível”, Praia para Todos), 
para connosco dar corpo aos três 
pilares da denominada Sustentabi-
lidade com este Desafio – a Produ-
ção Zero de Resíduos (no dia-a-dia 
de cada um, sabendo que, quando 
tal não é possível, a preocupação 
será a sensibilização para o enca-
minhamento ambiental mais equi-
librado: a Reciclagem). Esta é uma 
Resposta Social equilibrada pois 
não faz distinções entre classes 
Sociais e tem claras preocupações 

Campanha “Uma Família, Um Ecoponto”

O inicio do ano lectivo escolar 
2010/2011 ficou marcado, ao nível 
Ambiental, pela atribuição de 38 
Bandeiras Verdes, galardão máximo 
final a atribuir com o desenvolvi-
mento do Projecto Nacional de Edu-
cação Ambiental “Eco-Escolas”, em 
38 Candidaturas feitas pelos Estabe-
lecimentos de Ensino do Município 
de Ílhavo, facto que o faz manter, 

pelo 4.º ano consecutivo, como o 2.º 
melhor ao nível nacional!

O objectivo principal deste pro-
jecto, cuja coordenação está a car-
go da Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE), é a distinção 
das boas práticas ambientais ao 
nível das Comunidades Escolares, 
sendo as Eco-Escolas galardoadas 
as seguintes:

A competitividade só nos 
tornará num melhor Município 
e um melhor Município 
também terá de formar 
melhores Munícipes, o que 
por sua vez dará melhores 
Cidadãos ao País e ao 
Mundo.

Eco-Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré nomeada 
“Escola de Excelência” 2011, 
no âmbito das boas práticas 
Ambientais a que o projecto 
nacional Eco-Escolas procura 
dar expressão máxima.

Económicas (orçamento, no míni-
mo, a dividir pelos parceiros inte-
ressados). 

Num reconhecimento da entrega 
e dedicação a este desafio, a Fun-
dação Vodafone apoiará, na exclu-
sividade, esta 1.ª fase que se irá 
iniciar pelos respectivos alicerces, 
o Ensino Pré-Escolar, contribuindo 
decisivamente para as evidências 
anuais que sempre procuramos 
alcançar: “Menos Lixo produzir, 
mas também maior Reciclagem 
conseguir!” 

Também aqui entendemos que 
a competitividade só nos tornará 
num melhor Município e um me-
lhor Município também terá de 
formar melhores Munícipes, o que 
por sua vez dará melhores Cida-
dãos ao País e ao Mundo. //

- Os Jardins de Infância da Chou-
sa Velha, da Légua, da Gafanha da 
Encarnação Sul, da Gafanha de 
Aquém, da Sr.ª do Pranto, da Re-
melha, de Vale de Ílhavo, da Cou-
tada, da Marinha Velha, da Cale da 
Vila, da Cambeia, da Gafanha do 
Carmo, da Gafanha da Encarnação 
Centro, de Referência para a Edu-
cação Bilingue de Alunos Surdos, 
e da Chave;

- As Escolas Básicas do 1.º Ci-
clo da Barra, da Marinha Velha, 
da Chousa Velha, n.º 1 de Ílhavo, 
da Sr.ª dos Campos, da Gafanha 
da Encarnação Norte, da Gafanha 
da Encarnação Sul, do Corgo Co-
mum, da Cambeia, da Cale da Vila, 
da Costa Nova, de Vale de Ílhavo, 
da Gafanha do Carmo, da Ermida, 
da Gafanha da Encarnação Centro 
e da Chave;

- As EB s̓ 2,3 de Ílhavo, da Ga-
fanha da Encarnação e da Gafanha 
da Nazaré e ainda as Escolas Se-
cundárias de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré;

- As Instituições de Solidarie-

dade Social Centro Paroquial de 
Ílhavo e Obra da Providência da 
Gafanha da Nazaré.

Na Cerimónia de Entrega das 
Bandeiras Verdes, dinamizada 
no âmbito da Semana Europeia 
de Prevenção dos Resíduos, que 
teve lugar no Auditório do Centro 
Cultural de Ílhavo, perante mais 
de quatro centenas de participan-
tes, entre Professores, Auxiliares, 
Alunos e Familiares, ficou patente 
a importância daquele Programa, 
no qual o Município de Ílhavo, 
para além do melhor do Distrito 
de Aveiro, é o 2.º Melhor a Nível 
Nacional, desde há 4 anos lectivos 
consecutivos.

Ainda no âmbito do seu desen-
volvimento, destaque especial para 
a nomeação da Eco-Escola Secun-
dária da Gafanha da Nazaré como 
“ESCOLA DE QUALIDADE”, 
em virtude da clara preocupação 
com a dinamização das boas prá-
ticas Ambientais, que aquele pro-
jecto de Educação e Sensibilização 
Ambiental preconiza. //

» Papel/cartão
» Embalagens (PLÁSTICO e METAL)
» Vidro
» Resíduos Verdes
» Monstros (não metálicos)
» Sucatas
» Entulhos
» Electrodomésticos Usados
» Pilhas
» Tampinhas de Plástico
» Óleo Alimentar usado
» Lâmpadas Fluorescentes
» Tinteiros e Toners
» Rolhas de Cortiça
» Cápsulas de Café Nespresso

Ecocentro Municipal
É um parque, 
equipado com contentores 
de grandes dimensões, 
destinados a receber, 
separadamente, 
os diversos materiais 
para posterior tratamento 
e reciclagem.

o que pode levar?

horário
Terça-feira a Sábado
09h00~12h00  |  14h00~18h00
Tel 234 329 605

localização
Está localizado na Rua do Norte 
na Gafanha de Aquém (junto aos 
Armazéns Gerais da Câmara 
Municipal de Ílhavo).

Centro de Educação Ambiental
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

O Executivo Municipal deli-
berou, em Dezembro de 2010, a 
aprovação do Acordo de Coope-
ração de 2010 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Ílhavo, apoiando de 
forma bem definida e planificada 
a actividade regular desta Associa-
ção, bem como a comparticipação 
na aquisição de Equipamento de 
Protecção Individual e a aquisição 
de uma ambulância, traduzindo-se 
num apoio financeiro da Câmara 
Municipal de Ílhavo no valor de 
31.240,00 Euros.

No Ano Internacional das 
Florestas, a Câmara Municipal 
de Ílhavo volta a promover, 
durante o mês de Março, a 
edição 2011 do “Woodwatch 
– de Olho na Floresta”.

Woodwatch 2011 – de Olho no Floresta

Inserido no Programa Munici-
pal de Intervenção Educativa para 
o presente ano lectivo, o “Woo-
dwatch – de Olho na Floresta” 
tem como principal propósito a 
realização de diversas acções de 
sensibilização e educação sobre a 

Floresta e a sua Protecção contra 
Incêndios junto de todas as Crian-
ças do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Município de Ílhavo, atribuin-
do-lhes o papel de agentes activos 
e promotores junto dos restan-
tes públicos para uma Cidadania 

A Câmara Municipal de Ílhavo, 
reforçando a cooperação institu-
cional entre as duas entidades e 
considerando o meritório trabalho 
desenvolvido pelos Bombeiros, as-
sume também o custo respeitante 
aos seguros do Pessoal dos Bom-
beiros, cerca de 15.000,00 Euros, 
bem como um apoio financeiro à 
Equipa de Intervenção Permanen-
te, no âmbito do Protocolo assina-
do entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo, os Bombeiros e a Autori-
dade Nacional de Protecção Civil, 
cifrado em 33.200,00 Euros. //

Assinatura Acordo de Cooperação

atenta à conservação da Floresta e 
dos seus ecossistemas. As acções 
decorrerão no Ecocentro/Centro 
de Educação Ambiental e visam a 
consciencialização de todos para 
a preservação das espécies flores-
tais, com destaque para as autóc-
tones, o Carvalho-alvarinho, o Pi-
nheiro manso, o Pinheiro bravo e 
o Sobreiro, e da Fauna presente no 
nosso País e em especial no Muni-
cípio de Ílhavo, como é o caso do 
milhafre-preto, do chapim real, do 
tentilhão-comum e da raposa. 

Os Trilhos Pedestres do Municí-
pio de Ílhavo são igualmente parte 
integrante do Projecto, no qual as 
Crianças terão oportunidade de, 
no campo, descobrir a Floresta de 
uma forma mais atenta, reconhe-
cendo-a como espaço privilegiado 
de vida, de diversidade biológica e 
abrigo de grande parte dos habitats 
e das espécies animais e vegetais, 
assim como um espaço de lazer a 

ser utilizado e visitado com senti-
do de responsabilidade, protecção 
e valorização. 

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo apos-
ta na Comunidade Educativa e nos 
seus elementos mais novos, como 
alavanca para a sensibilização de 
toda a população na preocupação 
do Ambiente, congregando assim 
esforços para fortalecer a gestão, 
a conservação e o desenvolvimen-
to sustentado de todos os tipos de 
Floresta, com benefício para as ge-
rações presentes e futuras. 

O regresso às Escolas do 1.º Ci-
clo do Ensino Básico está agendado 
para a semana de 21 a 25 de Março, 
para assinalar, desta forma, o Dia 
Mundial da Floresta 2011, acção 
que dará enfoque à contribuição das 
florestas para atingir o desenvolvi-
mento sustentado, factor decisivo 
para o bem-estar Humano e sua so-
brevivência. //

Aprovação de Projecto/Expropriação     
de terrenos do novo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo

O Executivo Municipal tomou 
conhecimento, na passada Reu-
nião de Câmara de 5 de Janeiro, 
da aprovação do projecto do Novo 
Quartel do Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo.

Dando cumprimento ao Protoco-
lo de Cooperação celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo (AHBVI), a 

15 de Dezembro de 2004, o Execu-
tivo Municipal deliberou aprovar 
a declaração de Utilidade Pública 
da Expropriação, com carácter de 
urgência e posse administrativa 
das parcelas de terreno afectas à 
construção do Novo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, 
tendo em vista o início imediato 
das obras.

O Novo Quartel dos Bombeiros 

será construído em terrenos inse-
ridos em espaço urbanizável de 
acordo com o Plano Director Mu-
nicipal em vigor, estando previsto 
um encargo de 216.101,36 Euros 
com as expropriações das referidas 
parcelas de terreno.

Com esta deliberação, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo agilizou o 
processo de construção do Novo 
Quartel dos Bombeiros Voluntá-

rios de Ílhavo, cujo actual edifí-
cio se encontra em más condições 
estruturais que contribuem para a 
degradação do bom ambiente ur-
bano da zona central da Cidade 
de Ílhavo, sendo a sua reabilitação 
um dos objectivos da operação da 
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo. //
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Regulamento de Utilização das 
Instalações Desportivas Municipais

Este Regulamento estabelece as 
regras de utilização, organização 
e funcionamento das Instalações 
Desportivas Municipais de Ílhavo 
(Piscina de Ílhavo, Piscina da Ga-
fanha da Nazaré, Piscina desco-
berta de Vale de Ílhavo, Campos 
de Ténis, Campo de Minigolfe, 
Pavilhões Gimnodesportivos (co-
bertos), Polidesportivos (desco-
bertos), Circuitos de Manutenção, 
Parque Intergeracional e SkatePa-
rk) potenciando a sua rentabilidade 
social e o seu equilíbrio financeiro.

O documento está disponível em 
www.cm-ilhavo.pt, em Serviços 
On-line (Área de Intervenção). //

O Regulamento de Utilização 
das Instalações Desportivas 
Municipais foi alvo de 
aprovação pela Câmara 
Municipal de Ílhavo na 
passada Reunião de 19 de 
Janeiro de 2011.

Este documento define as regras 
e os procedimentos relativos à ur-
banização e edificação, bem como 
ao lançamento e liquidação das 
taxas devidas pela realização das 
operações urbanísticas.

Seguiu-se o período de Dis-
cussão Pública desta 3.ª alteração 
do RMUE, para cumprimento 
do disposto no Decreto-Lei (DL) 
555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redacção dada pelo DL 26/2010, 
de 30 de Março, que decorreu de 
25 de Novembro de 2010 a 10 de 
Janeiro de 2011, tendo o projecto 
de alteração constado na página 
dos Regulamentos Municipais do 

site da Câmara Municipal de Ílha-
vo, no Gabinete de Atendimento 
Integrado da Câmara Municipal de 
Ílhavo e nas Sedes das Juntas de 
Freguesia do Município, para con-
sulta do público.

A alteração proposta e, mais re-
centemente, aprovada em Reunião 
de Assembleia Municipal, a 4 de 
Fevereiro, resulta da introdução de 
significativas alterações legislati-
vas nas matérias referidas, tendo 
sido por isso necessário proceder-
se a uma actualização do RMUE, 
que inclui um novo capítulo dedi-
cado a “Normas de Intervenção no 
Espaço Público”. //

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, na passada 
Reunião de Câmara de 19 de 
Janeiro de 2011, a Proposta 
final do Regulamento 
Municipal da Urbanização 
e da Edificação (RMUE) e 
sua submissão a apreciação 
pública.

Alteração do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação

Os Cartões são vendidos em re-
gime de consignação pela Turismo 
Centro de Portugal, pelo preço de 
cinco, sete e nove Euros, compro-
metendo-se o Município de Ílhavo 
a atribuir um desconto de 50% so-
bre o bilhete de entrada no Museu 
Marítimo de Ílhavo e no Navio Mu-
seu Santo André, aos portadores do 
Cartão Turístico. Todos os custos 
associados à emissão e divulgação 
do Cartão são da responsabilidade 
da Turismo Centro de Portugal. //

O Executivo Municipal 
ratificou o Protocolo 
celebrado entre a Turismo 
Centro de Portugal e a 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
no âmbito do projecto 
de criação de um Cartão 
Turístico Regional, com 
vista, através da cooperação 
entre as duas entidades, ao 
incremento de satisfação do 
visitante da Região Centro de 
Portugal.

Cartão Turístico da Turismo Centro de Portugal

Regulamentos
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Câmara Municipal de Ílhavo deliberações

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Dezembro de 2010 

Nomeação do Representante do Mu-
nicípio na CPCJ
» Deliberado por unanimidade proceder 
à nomeação do Vereador da Acção So-
cial, Paulo Teixeira Costa como repre-
sentante do Município na Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens.

Atribuição de Subsídio Pontual à Fun-
dação Prior Sardo para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no valor 
de 160,90 Euros.

Subsídio de Estudo para o Ano Lec-
tivo 2010/2011 – Segunda adenda à 
listagem inicial
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara, que prevê a atribuição 
de 19 subsídios unitários de 50,00 Eu-
ros para o Escalão A, e 1 subsídio uni-
tário de 30,00 Euros para o Escalão B.

Programa de Apoio a Projectos Edu-
cativos (PAPE) 2010/2011 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de subsídios pontuais aos 
Estabelecimentos de Ensino, cujas 
candidaturas ao Programa de Apoio a 
Projectos Educativos 2010/2011 foram 
seleccionadas, num montante total de 
13.900,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Dezembro de 2010 

Acordo de Cooperação a estabelecer 
com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Acordo de Cooperação, que 
entre outras coisas, prevê um apoio fi-
nanceiro de 31.240,00 Euros acrescido 
do montante estimado de 15.000,00 
Euros para seguros de do pessoal dos 
Bombeiros, bem como de 33.200,00 
Euros de apoio à Equipa de Interven-
ção Permanente.

Alteração pontual ao Estudo Urbanís-
tico 27 – Av. José Estêvão e envolven-
te (Ruas Gago Coutinho, Gil Eanes e 
São José)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida alteração ao EU 27. 

Alteração dos Estudos Urbanísticos 61 
“Solar da Lagoa”, 71 “Cimo de Vila” e 

12 “Envolvente ao Depósito de água” 
e o novo Estudo Urbanístico 94 “En-
volvente Nascente à Escola Secundá-
ria de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as alterações aos EU’s e o EU 94. 

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, 
no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Caren-
ciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de 3 apoios de comparticipa-
ção no pagamento da factura relativa a 
água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social do 
Concelho de Ílhavo para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no valor 
de 394,20 Euros.

Normas de Participação do V Concur-
so de Hip-Hop Dance
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins.

Atribuição de Subsídio Pontual aos 
Agrupamentos de Escuteiros do Mu-
nicípio de Ílhavo 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Marcos Labrincha Ré, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1.056,00 Euros ao Agrupamento de Es-
cuteiros n.º 189 de Ílhavo (S. Salvador), 
1.020,00 Euros ao Agrupamento de Es-
cuteiros n.º 588 da Gafanha da Nazaré, 
624,00 Euros ao Agrupamento de Es-
cuteiros n.º 1024 da Gafanha da Encar-
nação, 144,00 Euros ao Agrupamento 
de Escuteiros n.º 531 da Gafanha do 
Carmo e 492,00 Euros ao Agrupamen-
to de Escuteiros Marítimos n.º 878 da 
Costa Nova, no âmbito do II Acampa-
mento Municipal dos Agrupamentos de 
Ílhavo, que se realizou nos dias 29 e 30 
de Maio 2010 no “Pinhal da Murteira”, 
no âmbito da +ECO 2010.

Atribuição de subsídio pontual ao CCD 
– Centro Cultural e Desportivo dos Tra-
balhadores de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 5.000,00 Euros para apoio es-
pecialmente às acções de Natal.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Illia-
bum Clube
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no valor 
de 1.566,94 Euros, para pagamento da 
consola principal do Marcador do Pa-
vilhão, que é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

Relatório Final do Programa Municipal 
de Bolsas de Estudo 2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Relatório.

Atribuição de Subsídio Pontual à Asso-
ciação Cultural da Gafanha do Carmo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no valor 
de 675,00 Euros, para apoio às suas 
acções durante o ano 2010.

Prolongamento do Horário de Funcio-
namento do Mercado Municipal da 
Costa Nova na Quadra do Natal e Ano 
Novo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Janeiro de 2011

Resolução de Requerer a Declaração 
de Utilidade Pública da expropriação 
com carácter de urgência dos terre-
nos do Novo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Grandes Opções do Plano e Orçamen-
to da CMI/2010 – 6.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a alteração.

Gestão de Bilheteira do Centro Cultu-
ral de Ílhavo e Centro Cultural da Ga-
fanha da Nazaré durante o Trimestre 
Janeiro – Março 2011
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Concurso Público para a “Concepção, 
Instalação e Exploração do Bar/ Res-
taurante do Jardim Oudinot”
» Deliberado por unanimidade proceder 
à adjudicação provisória à empresa IN 
TOCHA HOTELARIA, Lda, bem como a 
realização da Audiência Prévia nos ter-
mos do CPA. 

Concurso Público para os “Serviços de 
Outsourcing nas Piscinas Municipais”
» Deliberado por unanimidade proce-

der à adjudicação definitiva à empresa 
Manvia, Lda., pelo valor de 106.227,84 
Euros + IVA.

Concurso Público para a “Prestação 
de Serviços de Transporte no âmbito 
de Actividades Escolares”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à empresa 
Rodoviária Beira Litoral, pelo valor de 
72.545,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Fun-
dação Prior Sardo para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no valor 
de 297,40 Euros.

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, 
no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Caren-
ciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa que prevê a atri-
buição de 1 apoio de comparticipação 
no pagamento da factura relativa a 
água, saneamento e resíduos sólidos.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Janeiro de 2011

Alteração ao Regulamento Municipal 
de Urbanização e da Edificação – Dis-
cussão Público
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Prestação de Serviços de Telecomuni-
cações fixas e móveis
» Deliberado por unanimidade proceder 
à adjudicação definitiva, pelo valor de 
43.558,80 Euros. 

Processo de Aquisição de Prédio Ur-
bano na Rua Serpa Pinto, em Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Marcos Labrincha Ré, que prevê a 
aquisição da referida edificação, bem 
como a execução das obras de demo-
lição, de forma a poder ser integrado 
no domínio público municipal.

Isenção do pagamento das comparti-
cipações relativas à cedência de via-
turas (autocarros) a Associações do 
Município 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e ratificar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que isenta Associações do 

Município do pagamento de 1.291,60 
Euros, relativo ao mês de Novembro.

Isenção do pagamento das comparti-
cipações relativas à cedência de via-
turas (autocarros) a Associações do 
Município 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e ratificar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que isenta Associações do 
Município do pagamento de 796,60 Eu-
ros, relativo ao mês de Dezembro.

Protocolo entre o Município de Anadia 
e o Município de Ílhavo sobre a reco-
lha e entrega de cães e gatos vivos e 
abandonados no Município de Anadia
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Protocolo. 

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, 
no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Caren-
ciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa que prevê a atri-
buição de 4 apoios de comparticipa-
ção no pagamento da factura relativa a 
água, saneamento e resíduos sólidos.

Lista definitiva dos Bolseiros do Pro-
grama Municipal de Bolsas de Estudo 
2010/2011
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Júri. 

Atribuição de Subsídio Pontual à As-
sociação dos Amigos da Praia da 
Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 600,00 Euros como forma de 
apoio ao pagamento da iluminação de 
Natal do ano 2009.

Normas de Participação do Concurso 
de Bandas de Garagem do Município 
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins.

Regulamento de Utilização das Insta-
lações Desportivas Municipais
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Regulamento, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Protocolo celebrado entre o Município 
de Ílhavo e Turismo Centro de Portugal
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
Protocolo, referente à adesão do Muni-
cípio ao Projecto Cartão Turístico da Tu-
rismo Centro de Portugal (CentroCard).

DEZEMBRO A JANEIRO
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