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 Cafetaria/Bar
Localizada no Foyer do novo Edifício, a anti-
ga Cafetaria/Bar foi igualmente reformulada, 
de forma a satisfazer o aumento do número 
de espectadores. 

Nota: o Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré é um espaço preparado para acesso 
a pessoas com mobilidade condicionada, 
existindo rampas de acesso e elevadores 
para acesso ao Auditório (que inclui espa-
ços para cadeiras de rodas), Área Técnica e 
de Palco, Sala de Exposições, WC’s e Área 
Administrativa.

Centro Cultural 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

horário
Terça-feira~Sábado
15h00~20h00
Tel 234 397 263  Fax 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

localização
Rua Prior Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré

Gafanha da Nazaré

Gerido de forma integrada com o Centro 
Cultural de Ílhavo, o novo Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré é um equipamento 
bastante atractivo, quer pela sua nova qua-
lidade estética, quer pelas suas excelentes 
condições ao nível do conforto e da acústi-
ca, que o tornam num espaço de referência 
para a criação artística local e regional. 

Os grupos funcionais que se articulam neste 
Centro Cultural, situado na Rua Prior Guerra, 
na Gafanha da Nazaré, em ambiente claramen-
te urbano, correspondem à construção de:

- Uma Sala de Espectáculos/Auditório;
- Uma Sala de Ensaios;
- Uma Sala de Exposições;
- Uma Sala de Conferências;
- Uma Cafetaria/Bar.

 Auditório
Completamente modernizado, com ca-
pacidade para 377 lugares, o Auditório do 
Centro Cultural está concebido para rece-
ber espectáculos de índole diversa, nome-
adamente de Música, Teatro e Dança, nas 
melhores condições ao nível da acústica, 
climatização, conforto e acessibilidade.
Para além das alterações no interior do edi-
fício existente, onde se construiu a plateia e 
as galerias do Auditório, foi igualmente de-
senhada uma nova Caixa de Palco, dotada 
de um estrado quartelado móvel e de uma 
teia com sistema de varas accionadas me-
canicamente.

 Sala de Ensaios
Localizados no Piso 1 do Edifício, os anti-
gos Camarins deram lugar a uma Sala de 
Ensaios com uma área de 96 m2, preparada 
acusticamente para corresponder às ne-
cessidades dos seus utilizadores. Os novos 
Camarins, dois individuais e um colectivo, 
foram relocalizados para uma das zonas de 
ampliação do Edifício, também no Piso 1.

 Sala de Exposições
Com pé direito duplo e fachada totalmente 
envidraçada, a Sala de Exposições é um 
grande open space que funde o exterior do 
Edifício com o seu interior, constituindo a 
sua nova frente urbana, em toda a largura 
do mesmo. 
Evoluindo em dois Pisos, numa área total de 
278 m2 (Piso 0 com 140 m2 e Piso 1 com 138 
m2), a Sala de Exposições é, por excelência, 
o cartão de visita deste ampliado e remo-
delado Centro Cultural, assumindo-se, pela 
sua luminosidade, arquitectura e autonomia, 
o local de eleição para a exibição de todo o 
tipo de obras de arte. 

 Sala de Conferências
O Centro Cultural da Gafanha da Nazaré é 
igualmente um espaço privilegiado para a 
realização de vários tipos de Seminários, 
Palestras e Conferências, dispondo de uma 
Sala, no Piso 1, com capacidade para 72 
pessoas sentadas.

Auditório Sala de Exposições Sala de Conferências
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Vivido o Verão e saboreadas as férias, é tempo de regressar ao trabalho em 
pleno, às importantes tarefas do novo ano lectivo, à recepção ao Outono que 
nos anuncia o rodar incessante do tempo que vamos continuar a aproveitar 
com a máxima intensidade que sejamos capazes.

A edição de Setembro 2010 do Boletim Municipal, além da informação 
diversa sobre a intensa actividade da Câmara Municipal de Ílhavo concretiza-
da nos últimos meses, faz um destaque especial à temática da Educação, aos 
múltiplos programas e investimentos que fazem desta área a mais prioritária 
das Políticas Municipais.

Estando a trabalhar com os Profissionais de Educação e os Alunos, vamos 
inaugurar nos próximos dias os cinco novos Centros Escolares: Santa Ma-
ria Manuela na Cale da Vila / Gafanha da Nazaré (dia 27Set.), Coutada (dia 
28Set.), Vale de Ílhavo (dia 29Set.), Légua (dia 01Out.) e Senhora do Pranto 
em Ílhavo (dia 05Out.). Este é um investimento de cerca de dez milhões de 
euros, apoiado em cerca de 70% pelos Fundos Comunitários do Programa 
MaisCentro, e que terá novos objectivos apresentados até ao final do presente 
ano 2010. 

Outros importantes objectivos se finalizaram pela acção da CMI, destacan-
do-se a nova Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação (e a qualificação 
do Largo envolvente), e pela liderança de Instituições de Acção Social (com 
o apoio da CMI), destacando-se o Lar e Centro de Dia da Associação de So-
lidariedade Social da Gafanha do Carmo e a Creche do Centro Social Padre 
José Kentenich. Outras obras seguem a sua execução (EN109, Envolvente ao 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e ao Centro Escolar Santa 
Maria Manuela), e outras foram recentemente adjudicadas (mais três da RU-
CHI), estando em curso vários outros projectos (Biarritz, Centros Escolares, 
Saneamento Básico,...).  

No combate à crise económica e financeira, respondemos com muito tra-
balho e investimento, aproveitando a extraordinária oportunidade dos Fundos 
Comunitários do QREN e de outras capacidades financeiras que conseguimos 
conquistar, elevando a qualidade de vida dos Cidadãos, procurando induzir o 
investimento privado, apoiando a criação de emprego e a geração de riqueza.

Esta é a atitude que devemos assumir, concentrando as energias naquilo 
que interessa aos Cidadãos e que ajuda a melhorar a situação do País, não 
pactuando com quem governa e faz oposição para empatar, nem alimentando 
discussões sobre matérias que criam desgaste sem darem contributos positi-
vos ao crescimento económico e à mobilização dos Cidadãos.  

Todos somos chamados a gerir ainda melhor os recursos, por exemplo com 
gestos do dia-a-dia mais cuidadosos, como utilizar com maior eficiência, re-
duzindo a utilização e o desperdício, de energia e de água, e a produção de 
resíduos sólidos urbanos, reciclando o máximo. A soma de muitos pequenos 
contributos, é um contributo importante. Participe.  

Seguimos Juntos, fazendo mais e melhores coisas pela Nossa Terra.

Contamos Consigo.
Um Abraço,

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

editorial

INAUGURAÇÃO

Novos Centros 
Escolares
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Município de Ílhavo Boletim Informativo

O arranque do ano lectivo 2010/2011 fica marcado pela entrada em 
funcionamento de cinco novos Centros Escolares, que, representando um 
investimento de cerca de dez milhões de euros, apoiado em cerca de 70% 
pelos Fundos Comunitários do Programa MaisCentro, significa uma im-
portante intervenção de qualificação do Parque Escolar do Município de 
Ílhavo, marcado igualmente uma nova etapa da gestão da Educação.

Dia 27 de Setembro, segunda-feira, 18h00
Centro Escolar Santa Maria Manuela 
(Cale da Vila/Gafanha da Nazaré)

Com a presença do Presidente da República, 
Prof. Aníbal Cavaco Silva

Dia 28 de Setembro, terça-feira, 18h00
Centro Escolar da Coutada
 

Dia 29 de Setembro, quarta-feira, 18h00
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
 

Dia 1 de Outubro, sexta-feira, 18h00
Centro Escolar da Légua
 

Dia 5 de Outubro, terça-feira, 18h00
Centro Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto em Ílhavo

Com a presença do Secretário de Estado Dr. Fernando Medina
(integrada nas Comemorações Nacionais do Centenário da República)
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento
obras em curso...

1.
1. Requalificação Urbana da Avenida da Saudade (Ílhavo)
2. Execução dos Arranjos Exteriores ao Hospital de Cuidados 

Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
3. Requalificação/Beneficiação da antiga EN109
4. Construção da Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase

5. Construção da Capela Mortuária 
da Gafanha da Encarnação e Arranjos Exteriores

6. Reformulação das Acessibilidades à Repartição 
das Finanças de Ílhavo

7. Construção do novo Centro Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto (Ílhavo)
8. Construção do novo Centro Escolar Santa Maria Manuela 

(Cale da Vila, Gafanha da Nazaré)
9. Execução dos Arruamentos na envolvente 

ao Centro Escolar Santa Maria Manuela 
10. Construção do novo Centro Escolar de Vale de Ílhavo
11. Construção do novo Centro Escolar da Légua
12. Construção do novo Centro Escolar da Coutada
13. Edifício das Farturas da Costa Nova - Construção de Quiosques

obras concluídas...

11. 12.
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Novo Centro Escolar Nossa Senhora do Pranto (Ílhavo)
Tendo em conta a inexistência 

de condições para a ampliação ou 
melhoria do ex-Estabelecimento 
de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da Senhora do Pranto, e 
respeitando a linha dominante da 
nova política educativa, no sen-
tido de promover a concentração 
de níveis de ensino subsequentes 
em proximidade com outro esta-
belecimento relevante do nível 
secundário, o novo Centro Escolar 
da Senhora do Pranto encontra-se 
localizado a sul da Rua João Car-

los Celestino Gomes e contíguo à 
Escola Secundária, tendo de per-
meio um arruamento (Rua João 
Loureiro), que será condicionado, 
neste troço específico, a tráfego de 
sentido único. 

Pretendendo-se, nos termos da 
Carta Educativa, criar condições 
para que a Escola funcione em re-
gime normal, foram aumentadas 
as valências de Pré-escolar e do 
1.º Ciclo, num total de duas Salas 
para a primeira e oito Salas para a 
segunda, complementadas pelos 

respectivos espaços de apoio, no-
meadamente oito Salas de Expres-
são Plástica, Sala de Professores, 
Biblioteca, Refeitório, Sala Poli-
valente e onze Instalações Sanitá-
rias. Do espaço envolvente ao Edi-
fício, cuja planta está disposta em 
“U”, fazem parte, além das obras 
de execução de muros de vedação 
e estrema e ajardinamento, um Po-
lidesportivo com 216 m2, um espa-
ço de Recreio Livre (denominado 
de “Espaço Aventura”), um espaço 
de Recreio Coberto (mediante uma 

estrutura metálica ligeira coberta 
com painéis translúcidos), um par-
que Infantil (com pavimento espe-
cífico de absorção de impacto) e, 
também, uma horta ecológica. 

Extra-muros, foram incluídos 
na construção deste novo Centro 
Escolar trabalhos de execução de 
passeios e a criação de baías de 
estacionamento automóvel e de 
contentores de Resíduos Sólidos 
Urbanos, integrando o plantio de 
árvores que permitam o ensombra-
mento de viaturas e percursos. //

// Abertura do Concurso Público | 15 de Setembro de 2008
// Adjudicação da Obra | 22 de Dezembro de 2008 à firma Encobarra, S.A. 
// Arranque da Obra | Abril de 2009
// Data de Conclusão da Empreitada | concluída
// Investimento total | 1.795.500,00 Euros, 62% dos quais comparticipados pelos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013

A par das obras de 
ampliação dos Centros 
Escolares de Vale de Ílhavo, 
da Légua e da Coutada, o 
Parque Escolar do Município 
encontra-se actualmente 
dotado de dois novos 
espaços educativos – o 
Centro Escolar da Nossa 
Senhora do Pranto, em 
Ílhavo, e o Centro Escolar 
Santa Maria Manuela (Cale 
da Vila, Gafanha da Nazaré), 
num investimento total de 
cerca de dez milhões de 
Euros da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que conta com a 
importante comparticipação 
do Programa Operacional 
Regional do Centro - Mais 
Centro 2007/2013. 

MAIS OBRA

Centros Escolares do Município

FICHA TÉCNICA

Valências | Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
Área Total do Recinto afecto à Escola | 5.417 m2

Área afecta ao Parque de Estacionamento | 2.864 m2

Área Bruta Total de Construção | 1.830 m2

Piso Térreo | 1.356 m2

Piso Superior | 459 m2

Salas Pré-Escolar | 2, com 50.00 m2 cada
Salas 1.º Ciclo | 8, com 50.00 m2 cada
Salas de Expressão Plástica | 8, com 10.00 m2 cada
Sala de Professores | 23.80 m2

Biblioteca | 150.00 m2

Sala Polivalente | 46.00 m2

Refeitório | 140.00 m2

Copa e Anexos | 20.90 + 4.20 m2

Recreio Coberto | 130.00 + 69.00 m2

Polidesportivo | 216.00 m2

Espaço Aventura | 300.00 m2

Recreio e zona Salas 1.º Ciclo 

Parque Infantil Refeitório Biblioteca

Salas Pré-Escolar
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MAIS OBRA

Centros Escolares do Município

Com o principal objectivo de 
descongestionar as actuais EB1 da 
Cale da Vila e da Marinha Velha 
(de modo a permitir-lhes funcionar 
em regime normal, complementan-
do a sua oferta) e substituir o ac-
tual Jardim-de-Infância da Cale da 
Vila (transformando-o em Creche), 
o novo Centro Escolar da Cale da 
Vila, localizado no Beco de São 
Bento e com saída para a Rua 
Afonso de Albuquerque, irá abran-
ger as valências de Pré-Escolar e 

1.º Ciclo do Ensino Básico, num 
total de 3 Salas para a primeira e 4 
Salas para a segunda. 

Trata-se de uma intervenção que 
procura, em moldes idênticos ao 
caso do novo Centro Escolar da 
Senhora do Pranto, a maior con-
sonância para com o princípio de 
concentração de vários níveis de 
ensino, ficando o Centro Escolar 
da Cale da Vila o mais próximo 
possível da Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré. 

Para além das Salas de Aula e 
dos restantes espaços complemen-
tares (Salas de Expressão Plástica, 
Sala de Professores, Biblioteca, 
Refeitório, Sala Polivalente, entre 
outros), o novo Centro Escolar é 
composto por uma ampla área ex-
terior, que inclui um Polidesporti-
vo, uma área coberta de Recreio, 
um Espaço Aventura devidamente 
apetrechado (e com zonas de rel-
vado e arborização) e uma Horta 
Ecológica, tendo sido também con-

templadas as obras de execução de 
muros de vedação. 

Igualmente em desenvolvimento 
está a construção do Arruamento 
envolvente ao Centro Escolar, de 
forma a garantir uma articulação 
mais eficaz do Beco de São Bento 
com a restante malha viária, assim 
como a criação de uma faixa de 
estacionamento paralela à via em 
toda a sua extensão e de uma pis-
ta ciclável, que articulam a Escola 
com a Rua Afonso Albuquerque. //

// Abertura do Concurso Público | 15 de Setembro de 2008
// Adjudicação da Obra | 22 de Dezembro de 2008 à empresa Famicasa SA
// Arranque da Obra | Maio de 2009
// Data de Conclusão da Empreitada | concluída
// Investimento total | 1.517.910.08 Euros, 46% dos quais comparticipados pelos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013 

FICHA TÉCNICA

Valências | Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
Área Total do Recinto afecto à Escola | 6.066 m2

Área Bruta de Construção | 1.351 m2

Salas Pré-Escolar | 3, com 50.00 m2 cada
Salas 1.º Ciclo | 4, com 50.00 m2 cada
Salas de Expressão Plástica | 4, com 10.00 m2 cada
Sala de Professores | 22.40 m2

Biblioteca | 140.00 m2

Sala Polivalente/Refeitório | 46.00 m2

Copa | 20.90 m2

Recreio Coberto | 120.00 + 73.00 m2

Polidesportivo | 216.00 m2

Espaço Aventura | 300.00 m2

Salas 1.º Ciclo

Biblioteca Hall de entrada Parque Infantil

Refeitório

Recreio

Novo Centro Escolar Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré)
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Traduzindo um investimento 
de 400.000,00 Euros, 
totalmente suportados pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
foi inaugurada, no passado 
dia 10 de Julho, a Capela 
Mortuária da Gafanha da 
Encarnação.

Inauguração Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação

A Abertura Oficial da Capela 
contou com a presença de várias 
personalidades do Município, entre 
as quais se destacam o Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Ribau Esteves, o Presidente da As-
sembleia Municipal, Neves Vieira, 
o Presidente da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Encarnação, Eduar-
do Conde, e o Pároco da Gafanha 
da Encarnação, Francisco Melo, 
que demonstraram a sua satisfação 
quer com o equipamento em si, 
quer com a sua importância para 

os habitantes da Vila da Gafanha 
da Encarnação que, aliás, motivou 
todo este investimento. A distância 
entre a Igreja Paroquial e o Cemi-
tério, as precárias instalações da 
antiga Capela Mortuária e a ine-
xistência de uma Capela no Cemi-
tério com condições dignas para a 
realização de cerimónias fúnebres 
(como acontece nas restantes Pa-
róquias do Município), foram os 
principais factores que justificaram 
a construção desta nova Capela 
Mortuária, cujo processo já tinnha 

sido iniciado com o Pároco Manuel 
Ribau Lé. 

Na mesma ocasião, foi igual-
mente assinado, entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Paróquia 
da Gafanha da Encarnação, o Pro-
tocolo de Gestão da Capela, que fi-
cou entregue à respectiva Paróquia, 
embora se possam realizar nas suas 
instalações todo o género de ceri-
mónias fúnebres. 

Importa ainda ressalvar que o 
valor investido nesta obra permi-
tiu também realizar todo o arranjo 

urbanístico do espaço envolvente à 
Capela Mortuária, nomeadamen-
te a construção de um parque de 
estacionamento para 54 viaturas e 
passeios e a colocação de postos de 
iluminação e de mobiliário urba-
no (bancos e papeleiras), servindo 
igualmente os utentes do Comple-
xo Desportivo do N.E.G.E. Entre 
a Capela Mortuária e o Cemitério  
foi ainda colocada uma réplica do 
antigo cruzeiro, em que a pedra da 
coluna é a original, incluindo os 
respectivos dizeres. //

MAIS OBRA

A Repartição das Finanças 
de Ílhavo, localizada na Av. 
25 de Abril, encontra-se 
dotada, desde o final do mês 
de Julho, de uma Rampa de 
Acesso.

Repartição das Finanças de Ílhavo com Rampa de Acesso

Esta obra, iniciada em Setembro 
de 2009, partiu de uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
que se enquadrou num Protocolo 
assinado com a Direcção-Geral 
dos Impostos (DGI), com o princi-
pal propósito de eliminar uma das 
barreiras arquitectónicas identifi-
cadas no estudo de acessibilidades 
do nosso Concelho efectuado pela 
Associação Portuguesa de Planea-
dores do Território (APPLA).

Com um custo total de cerca de 
50.000,00 Euros, comparticipa-
dos em 80% pela DGI, esta nova 
Rampa de Acesso permite agora a 
todos os Cidadãos do Município, 
em especial aqueles que possuem 
necessidades especiais ao nível 
da locomoção, uma boa acessibi-
lidade (feita de forma autómona) 
ao Serviço Local de Finanças de 
Ílhavo. //
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Pavilhão Gimnodesportivo 
Gafanha da Encarnação 
2.ª fase

ADJUDICAÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO

O Executivo Municipal 
aprovou, no passado dia 
23 de Julho, em Reunião 
de Câmara, a Adjudicação 
da Obra de Conservação/
Reparação do Pavilhão 
Gimnodesportivo da 
Gafanha da Encarnação - 2.ª 
fase à empresa “Encobarra 
- Engenharia e Construção 
S.A.”, pelo valor de 265.000 
Euros + IVA. 

Com um prazo de execução de 
três meses, esta segunda etapa da 

Execução Obras Saneamento Básico

PARCERIA CMI/ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO

Foram aprovados, na 
Reunião de Câmara de 4 
de Agosto, os Projectos 
que envolvem a 3.ª e 4.ª 
Fases das Redes de Águas 
Residuais e Pluviais nas 
Freguesias de S. Salvador 
(Ílhavo) e da Gafanha da 
Nazaré.

Estas intervenções – Ermida e 
Carvalheira, Quinta Nova e Chou-
sa do Fidalgo, Lagoa do Junco e 
Quintãs (S. Salvador) e Rua de N. 
Srª. da Nazaré (Gafanha da Naza-
ré) – representam um investimento 
global de 2.239.197,85 Euros.

65% deste investimento 
(1.457.501,07 Euros) é imputado 
à AdRA – Águas da Região de 
Aveiro, tendo em vista o sanea-
mento das águas residuais e a re-
qualificação dos arruamentos en-
volvidos, sendo os restantes 35% 

(781.696,79 Euros) imputados à 
Câmara Municipal de Ílhavo, ten-
do em vista a drenagem das águas 
pluviais e requalificação das vias 
atravessadas.

No mesmo dia, o Executivo Mu-
nicipal aprovou igualmente a Mi-
nuta de Protocolo entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a AdRA, que 
permite a execução conjunta da tota-
lidade da obra e o envio dos projec-
tos acima referidos para aprovação 
desta última e posterior lançamento 
de Concurso Público. //

Com a decisão definitiva do Mi-
nistério da Saúde  em não activar 
o serviço de cuidados primários 
a prestar aos habitantes da Praia 
da Barra (e aos milhares de turis-
tas que todos os anos aí se en-
contram), a Extensão de Saúde 
será brevemente alvo da abertura 
de um Concurso Público para a 
sua Concessão, prevendo a sua 
ocupação por privados, também 
na área da Saúde, pela Câmara 
Municipal de Ílhavo. 

Foram muitas as pessoas e turis-
tas que se deslocaram nesse dia até 
à Extensão de Saúde da Praia da 
Barra, afim de receberem, de uma 
forma informal e descontraída, di-
versos conselhos úteis e exames 
gratuitos em várias especialidades 
do ramo da saúde, prestados por 

um conjunto de entidades insta-
ladas no Município de Ílhavo e 
não só, nomeadamente o Centro 
de Saúde de Ílhavo, a Liga Portu-
guesa Contra o Cancro - Núcleo 

Feira da Saúde - Praia da Barra
No segundo fim-de-semana 
de iniciativas promovidas 
pela Câmara Municipal 
de Ílhavo no âmbito do 
Programa “Mar Agosto 
– Festas do Município de 
Ílhavo 2010”, teve lugar, no 
dia 7 (Sábado), a terceira 
edição consecutiva da Feira 
da Saúde da Praia da Barra. 

7 DE AGOSTO

Regional do Centro, o  Instituto 
Português do Sangue, a Cliso,  o 
Laboratório de Análises Clínicas 
Aveilab, os Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, a Cruz Vermelha Portu-

guesa, a Farmácia Ançã Castro, 
VIVER.E, o Grupo Óptico Riaóp-
tica, a Clínica Dentária da Barra, 
Plena Saúde, Naturhouse, Audio-
clínica, Casa do Sal Eiras Largas, 
a Escola Profissional de Vagos e a 
Star Look.

Para além de informar os seus 
visitantes sobre os cuidados bási-
cos de saúde que devem ser pra-
ticados com regularidade, a Feira 
contou ainda com a realização de 
workshops de gestão de stress, 
com exercícios e massagens de re-
laxamento e terapia ocupacional. 

Promovida desde 2007, tendo a 
sua primeira realização ocorrido 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
esta iniciativa da Câmara Munici-
pal de Ílhavo é já um sucesso, jun-
to não só dos habitantes do Muni-

intervenção de Qualificação do 
Pavilhão Gimnodesportivo da Ga-
fanha da Encarnação tem como 
principal objectivo preencher um 
conjunto de patologias existentes, 
com vista à melhoria das condições 
de utilização do espaço (designa-
damente em relação aos balneários 
interiores e à rede eléctrica) e, con-
sequentemente, da prática despor-
tiva no Município de Ílhavo.

Relembre-se que a 1.ª fase desta 
intervenção ocorreu em finais de 
2008, tendo sido efectuada nessa 
altura a reparação da cobertura do 
Pavilhão. //

cípio de Ílhavo, como também dos 
Municípios vizinhos, que encon-
tram neste espaço uma oportuni-
dade única de aprender mais sobre 
a sua Saúde. //
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CONCURSOS PÚBLICOS URGENTES - ADJUDICAÇÃO

Foram abertos e adjudicados, por deliberação do Executivo Municipal a 4 de Agosto e 15 
de Setembro, três Concursos Públicos com carácter de urgência, para a execução de obras 
previstas no Plano de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), apresentado 
publicamente no passado dia 13 de Julho, no Centro Cultural de Ílhavo.

Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade

Com um valor de 2,193,026,15 
Euros e um prazo de execução de 
18 meses, esta intervenção, adju-
dicada ao Consórcio “Encobarra 
- Engenharia e Construções, SA/
Asibel - Construções, SA”, visa 
a qualificação urbana das infra-
estruturas de saneamento básico, 
dos passeios, dos estacionamentos 
e dos arruamentos, da rede de dis-
tribuição de energia e de recolha 
de RSU s̓ e do mobiliário urbano, 
num arranjo cuidado e potenciador 
de novas dinâmicas nesta zona da 
Cidade. //

Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril

Adjudicada à firma “Paviaze-
méis, Lda.”, esta obra, com um 
investimento de 948,650,88 Euros 
e um prazo de execução de 6 me-
ses, tem como objectivo proceder 
à qualificação do arruamento com 
o aumento da largura e a alteração 
do piso dos passeios do lado Nor-
te da Avenida, a reformulação da 
placa central e da rotunda da fonte, 
bem como a alteração da rede de 
iluminação pública e da estrutura 
arbórea, dando primazia à circula-
ção pedonal, no sentido de aproxi-
mar a Cidade dos seus Habitantes e 
Visitantes, complementando a pri-
meira fase da intervenção agregada 
à construção do Centro Cultural de 
Ílhavo. //

Centro de Investigação e Empreendedorismo

Com uma duração de 9 meses 
e um investimento de  996,973,19 
Euros, esta intervenção do Centro 
de Investigação e Empreendedoris-
mo, adjudicada à firma “Constru-
ções Marvoense, Lda”, tem como 
principal objectivo a criação de um 
arquivo documental de temática 
marítima, investigação histórica, 
formação e incubação de empre-
sas, dando uma nova vida ao edi-
fício da antiga Escola Preparatória 
de Ílhavo. //

RUCHI
Regeneração 
Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo
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ANO LECTIVO 2010/2011

Reforçando a sua aposta na 
área prioritária da Educação, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo deliberou aprovar, no 
corrente mês de Setembro, 
o Programa Municipal de 
Bolsas de Estudo para o Ano 
Lectivo 2010/2011.

Fornecimento e Transporte 
das Refeições Escolares

Na passada reunião de Câma-
ra de 1 de Setembro, o Executivo 
Municipal deliberou adjudicar à 
firma Gertal, SA, a prestação de 
serviços de Fornecimento e Trans-
porte de Refeições Escolares para 
o ano lectivo 2010/2011, pelo va-
lor de 442.200,00 Euros + IVA.

Com esta decisão, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo irá garantir a pres-
tação do serviço de refeições, com 
a qualidade e variedade alimentar 
necessária ao bom desenvolvimen-
to de todos os Alunos durante o ano 
lectivo 2010/2011, do Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo, assim como das três EB 
2, 3 do Município. //

2010/2011

Decorrente do procedimento do 
Concurso Público estabelecido para 
o Fornecimento de Mobiliário para 
os Centros Escolares,  o Executivo 
Municipal deliberou, na passada 
Reunião de Câmara de 7 de Julho, 
proceder à adjudicação definitiva à 
firma “Julcar – Mobiliário Integra-
do, SA”, pelo montante no valor de 
111.750,07 Euros + IVA.

Fornecimento        
de Mobiliário 
para os                  
Centros Escolares

ADJUDICAÇÃO

O Executivo Municipal delibe-
rou a atribuição de um subsídio 
de estudo unitário, no valor de 50 
euros, para o Escalão A, a cada um 
dos 216 Alunos carenciados, e no 
valor de 30 euros, para o Escalão 
B, a cada um dos 226 alunos ca-
renciados. 

Subsídio de Estudo

ANO LECTIVO 2010/2011

Com esta decisão integrada na 
aposta prioritária da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo na Educação, os 
novos Centros Escolares vão ser 
dotados com mobiliário qualifica-
do, cuja utilização foi aprovada pelo 
Ministério da Educação, cumprindo 
assim os requisitos legais estabele-
cidos para o efeito. //

Com o principal Objectivo de 
minimizar as condicionantes exis-
tentes nos agregados familiares, 
em particular a económica, con-
tribuindo para o aumento do nú-
mero de Jovens que prosseguem e 
aprofundam os seus estudos, este 
Programa Municipal destina-se à 
atribuição de Bolsas de Estudo aos 
Jovens residentes no Município há 
mais de um ano, com idade não su-

perior a 25 anos, que não tenham 
reprovado nos últimos três anos 
lectivos (salvo por motivos de saú-
de, devidamente comprovados) e 
cujo agregado familiar possua um 
rendimento mensal que não ultra-
passe o limite estabelecido.

No presente Ano Lectivo serão 
atribuídas oito Bolsas de Estudo 
(às quais se somam as renovações 
do ano anterior), no valor mensal 
de 102,25 Euros (no caso do Ensi-
no Superior) e de 51,13 Euros (no 
caso do Ensino Secundário), liqui-
dadas em nove mensalidades.

A candidatura far-se-á em im-
presso próprio, disponível nos ser-
viços de Acção Social da Câmara 
Municipal de Ílhavo, até ao próxi-
mo dia 2 de Novembro. Mais infor-
mações em www.cm-ilhavo.pt. //

Programa Municipal 
Bolsas de Estudo

Esta medida reafirma a Política 
Social adoptada pela CMI no apoio 
aos mais carenciados do Municí-
pio, sendo que os valores em causa 
neste apoio são superiores 9% a 
35% do que os valores definidos 
pelo Governo em despacho de 14 
de Setembro de 2010. //
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CMI Associações do Município

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2010

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

2.600
15.500
12.500
13.600
12.100
2.800
1.150
4.650
1.400
3.150
3.100
4.600
5.200
1.300
4.500

9.000
23.000
5.300
5.000

24.000
5.000
6.600
1.800
8.000
5.000
6.500
3.300
2.000

120.000
117.000

4.500

Associações  Solidariedade Social 
Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Sociedade de S. Vicente de Paulo Conferência de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
CERCIAV
Associação Aquém Renasce
Centro Social Padre José Kentenich
 
Agrupamentos de Escuteiros  
CNE - Agrupamento 878 - Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE - Agrupamento 1024 - Gafanha da Encarnação
CNE - Agrupamento 189 - S. Salvador -  Ílhavo
CNE - Agrupamento 588 - Gafanha da Nazaré
CNE - Agrupamento 1012 - S. João Baptista Barra
CNE - Agrupamento 531 - Gafanha do Carmo

Associações Juvenis  
Grupo de Jovens A Tulha
Grupo de Jovens A Torre
 
Associações Residentes e Profissionais
Amigos da Praia da Barra
Associação de Moradores da Sr.ª dos Campos
Núcleo de Motoristas da Beira Litoral

Associações Culturais
Escola de Música Gafanhense
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Filarmónica Gafanhense – “Música Velha”
Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - “Musica Nova”
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Rancho Folclórico da Gafanha da Encarnação “As Ceifeiras”
Associação Amigos da Malha da Carvalheira
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
Grupo de Folclore “O Arrais”
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Confraria Camoniana Associação de Ílhavo
Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré 

Associações Desportivas
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
Ílhavo Andebol Clube
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Clube de Vela da Costa Nova
Os Ílhavos
Grupo Desportivo Beira Ria 
Grupo Desportivo da Gafanha De Aquém
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Sporting Clube da Vista Alegre
Grupo Columbófilo da Gafanha
Associação de Surf de Aveiro
Associação Desportiva Cultural e Recreativa Senhora dos Campos
Sociedade Columbófila de Ílhavo
Illiabum Clube
Grupo Desportivo da Gafanha
Sharpie Club (Portugal)

4.550
7.100
3.800
1.300

13.100
4.100

14.700
11.800
6.100

 1.250 
30.000

3.000
2.500
2.800
2.800
1.200
2.000

5.000
2.250

2.000
800

1.200

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

CMI Juntas de Freguesia do Município
No seguimento das opções 
políticas de gestão e 
relacionamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo com as 
quatro Juntas de Freguesia 
do Município, foram 
igualmente assinados, no 
passado dia 8 de Julho, os 
Acordos de Cooperação 
referentes ao ano de 2010, 
traduzidos num investimento 
financeiro total por parte 
da Câmara Municipal de  
172.843,00 Euros.

Num investimento total de 
557.500,00 Euros, estes Acordos 
visam, sobretudo, apoiar a execu-
ção das actividades propostas pelas 
Associações no seu Plano de Acti-
vidades para 2010, que constituem 
uma parte importante do calendá-
rio anual de eventos e iniciativas 
que caracterizam todos os anos a 
dinâmica do nosso Município ao 
nível da Cultura, do Desporto, da 
Acção Social, da Juventude, entre 
outros, sendo esta relação coope-
rante não só benéfica para ambas 

as partes envolvidas, como tam-
bém para todos os Cidadãos. Por 
todos estes motivos, a Câmara 
Municipal de Ílhavo considera de 
extrema importância continuar a 
apostar no Movimento Associa-
tivo do Município, cujo trabalho, 
empenho e dedicação merece ser 
reconhecido e apoiado nas mais 
variadas formas, nomeadamente 
através de apoio financeiro.

Os valores do investimento da 
Câmara Municipal de Ílhavo para 
cada Associação são os seguintes:

Aprofundando a aposta 
na cooperação com as 
Associações do Município,  
tendo em conta o relevante 
interesse público da sua 
permanente actividade, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
assinou, no passado dia 9 
de Julho, numa Cerimónia 
Pública realizada no Salão 
Nobre dos Paços do 
Concelho, os Acordos de 
Cooperação com várias 
Associações, respeitantes ao 
presente ano.

Junta de Freguesia
S. Salvador

» 76.800,00  Euros

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré

» 57.050,00  Euros

Junta de Freguesia
Gafanha da Encarnação

» 26.175,00  Euros

Junta de Freguesia
Gafanha do Carmo

» 12.818,00  Euros

Esta verba será utilizada no inves-
timento em obras e estruturas das 

Juntas de Freguesia, assim como na 
limpeza regular das bermas e arru-

amentos, desobstrução e emanilha-
mento de valas e melhoramento em 

algumas ruas e caminhos. 

A cada Junta de Freguesia, foi atribuído o seguinte valor:
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Jogos Aquáticos, de Praia e Des-
portivos, Actividades Gímnicas e 

Cerca de 350  Crianças e 
Jovens do Município, com 
idades compreendidas entre 
os quatro e os quinze anos, 
participaram na edição 
2010 de Verão do Programa 
Municipal de Férias 
Divertidas. 

Férias Divertidas Verão 2010

PROGRAMA MUNICIPAL

Radicais, Hora do Conto, Traba-
lhos Manuais, Ateliers, Natação, 

Realizado pelo quarto ano 
consecutivo, o Concurso 
de DJ’s voltou a fazer parte 
do calendário anual de 
iniciativas promovidas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
no âmbito da sua política de 
Juventude, tendo sido este 
ano realizado pela primeira 
vez no recém inaugurado 
Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré.

IV Concurso de DJ’s

2 DE JULHO

Mini-Golfe, Ténis, Basquetebol, 
Futebol, Equitação, Canoagem, 

Nesta edição 2010, foram três os 
DJ s̓ seleccionados para este desa-

Agosto voltou a ser um mês 
de emoções fortes e muita 
adrenalina, com a realização 
da oitava edição da iniciativa 
Ílhavo Radical. 

Ílhavo Radical 2010

EMOÇÕES FORTE E MUITA ADRENALINA NO

Organizado pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, o Ílhavo Radical 
teve lugar no fim-de-semana de 14 
e 15 de Agosto, fazendo parte do 
seu programa de actividades Au-
las de Surf e Bodyboard gratuitas 

(na Praia da Barra), assim como os 
concorridos Campeonato de Skate 
do Município de Ílhavo (realizado 
no Sábado, no Skate Park, na Ga-
fanha da Nazaré) e Parque Radical. 
Este último, localizado na Quinta 
da Barra, fez as delícias dos menos 
experientes e dos mais talentosos 
adeptos das mais variadas activi-
dades radicais, que ao longo de 
todo o dia colocaram à prova o seu 
espírito aventureiro em diversos 
desafios, desde Parede de Escalada 
ao Rappel e Slide, entre outros. 

Sem dúvida um fim-de-semana 
bem animado e preenchido, onde a 
prática desportiva se conjugou com 
a adrenalina dos seus adeptos. //

fio e decidiram mostrar todo o seu 
talento perante uma plateia entu-
siasta e rendida às suas originais 
composições musicais, composta 
por cerca de duas centenas de es-
pectadores. 

Os resultados do Concurso fo-
ram revelados já de madrugada, 
tendo o primeiro lugar do pódio 
sido alcançado pelo jovem Elson 
Verloop - DJ Verloop, da Praia 
da Barra, que levou para casa um 
prémio no valor de 150,00 Euros, 
além de ter sido igualmente o DJ 
eleito pelo público, o que lhe la-
vou mais um prémio - “Prémio 
Especial do Público”, equivalente 
a 100,00 Euros em material/equi-

pamento relacionado com a activi-
dade de produção musical.

Os restantes prémios - 2.º e 3.º 
lugares, nos valores de 100,00 
e 50,00 Euros, respectivamente, 
couberam ao DJ Hours e ao DJ 
John Deluxe, ambos de Aveiro. 

Promovido pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo desde 2007, o  Con-
curso de Dj s̓ é uma das várias ini-
ciativas dedicadas aos mais jovens 
que tem como principal objectivo  
contribuir para o seu desenvolvi-
mento ao nível do espírito crítico e 
da capacidade criativa, que todos os 
anos revela novos talentos nesta área 
particular da Música, sendo o seu 
balanço sempre muito positivo. //

Vela e Mergulho, Aulas de Educa-
ção Rodoviária e de Sensibilização 
Ambiental, Jogos de Tabuleiro, en-
tre tantas outras actividades fize-
ram parte do dia-a-dia dos jovens 
participantes, repartidos por sete 
períodos (semanais ou quinzenais) 
entre 28 de Junho e 27 de Agos-
to, num total de quatro programas: 
Generalista, Náutico, Desafios de 
Verão e Mini-férias.  

No final de mais uma Férias Di-
vertidas, a Câmara Municipal de 
Ílhavo ofereceu a todos um KIT, 
constituído por uma T-shirt, um 
Boné, um CD com o registo foto-
gráfico das experiências vividas ao 
longo da semana ou quinzena e um 
Diploma de Participação.

A realização de mais uma edi-

ção do Programa Municipal Férias 
Divertidas realça a importância 
que a Câmara Municipal de Ílha-
vo atribui à formação das Crianças 
e Jovens, proporcionando-lhes a 
ocupação dos tempos livres com 
actividades de carácter pedagó-
gico, desportivo e lúdico, trans-
mitindo-lhes importantes valores 
enquanto cidadãos. //
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Organizada em parceira com vá-
rias Associações e Jovens Voluntá-
rios do nosso Município, a Semana 
teve início, tal como tem aconte-
cido em edições anteriores, com a 
abertura da Mostra Jovem dʼArtes 
no Foyer do Centro Cultural de 
Ílhavo, uma iniciativa muito espe-
cial que, ao longo dos seus já treze 
anos de existência, tem constituído 
uma oportunidade única aos seus 
participantes de mostrarem toda a 
sua criatividade e talento nas mais 
diversas manifestações artísticas, 
desde Pintura, Escultura, Design, 
Artesanato ou Artes Decorati-
vas. A par deste momento, foram 
igualmente entregues, pela mão 
do Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, 
e da Vereadora responsável pelo 
Pelouro da Juventude, Dr.ª Beatriz 

Renovando uma querida 
e tradicional iniciativa de 
ambiência jovem no nosso 
Município, que leva a todas 
as suas Freguesias um vasto 
leque de actividades em 
áreas tão distintas como a 
Música, o Desporto, a Arte, 
a Formação, entre outras, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
realizou, de 16 a 24 de Julho, 
mais uma edição da Semana 
Jovem.

Semana Jovem 2010

16 A 24 DE JULHO

Martins, os Certificados e respecti-
vas Bolsas aos participantes do 2.º 
Turno do Programa Vocação 2010 
e das Oficinas Criativas. 

Ritmadas pelas noites animadas 
e sempre muito concorridas dos 
vários concertos ao vivo, onde su-
biram ao palco Ricardo Azevedo, 

Mosca Tosca (Danças do Mundo), 
Mundo Secreto, Ondas, SonJovem 
e o Legendary Tiger Man (na sua 
versão Femina), as actividades 

desportivas e formativas fizeram 
as delícias dos jovens (e menos 
jovens) participantes durante o 
dia, que se repartiram em vários 
Torneios de Futsal, Voleibol de 
Praia, Ténis, Ténis de Mesa e Stre-
et-Basket, Aulas de Surf e Body-
board, Aulas de Ginástica na areia 
e Passeios de Canoa na Ria, assim 
como nos vários Workshops dina-
mizados nos Fóruns Municipais 
da Juventude, nomeadamente de 
Massagem Relaxante, Expressão 
Dramática, Fimo, Maquilhagem, 
entre outros. 

Destaque ainda nesta Semana 
para as Tendas Criativas, que esti-
veram presentes no dia 18, na Cal-
çada Arrais Ançã, na Costa Nova, e 
para a edição de mais uma Traves-
sia da Ria a Nado, onde marcaram 
presença de dezenas de corajosos 
nadadores. 

Promovida desde 1993, a Sema-
na Jovem é uma peça de grande 
importância da política de Juven-
tude da Câmara Municipal de Ílha-
vo, caracterizada pela sua grande 
dinâmica, intensidade e diversida-
de, continuando a ter no público 
mais jovem o seu destinatário e o 
seu elemento central, e na parce-
ria com as várias Associações e 
Jovens Voluntários do Município 
a chave do seu sucesso. Uma Se-
mana feita pelos Jovens e para os 
Jovens que promete continuar a 
animar o Verão nas nossas quatro 
Freguesias. //

Noventa e Sete Jovens 
participaram na edição 2010 
do Programa Municipal de 
Ocupação dos Tempos 
Livres, promovido e 
inteiramente suportado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.

PMOTL 2010

PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

Com idades compreendidas 
entre os 16 e os 30 anos, os inter-
venientes desta décima edição do 
PMOTL foram repartidos por seis 
projectos, durante os meses de Ju-
lho e Agosto, nomeadamente de 
Biblioteca ao Ar Livre, Apoio à 
Infância, Apoio à Terceira Idade, 
Animação de Espaços Lúdicos e 
Culturais, Apoio Administrativo 
em Projectos da Câmara Munici-
pal de Ílhavo e Educação Ambien-
tal no âmbito da Bandeira Azul. 

Consoante a duração, carga ho-
rária e a responsabilidade atribuí-
da no desenvolvimento das tarefas 

inerentes a cada um dos projectos, 
a Câmara Municipal de Ílhavo en-
tregou a todos os 97 participantes 
da edição 2010 do PMOTL, numa 
cerimónia realizada no dia 10 de 
Setembro, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo,  um Certifi-
cado de Participação e uma Bolsa 
Monetária, no valor de 160,00, 

200,00 e 250,00 Euros. 
Para saber mais sobre este Pro-

grama, assim como outras ini-
ciativas de Ocupação de Tempos 
Livres da Câmara Municipal de 
Ílhavo, visite o seu site oficial em 
www.cm-ilhavo.pt (área da Juven-
tude/Tempos Livres). //

450,00 Euros mensais, de acordo 
com as suas habilitações (Bacha-
relato/Licenciatura ou comprova-
da aptidão profissional, respectiva-
mente), assim como um Seguro de 
Acidentes Pessoais. 

A dinamização de programas e 
iniciativas como o Programa Vo-
cação, o Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres, o 
Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo e o Programa Municipal de 
Bolsas de Estágio de Trabalho tem 
constituído uma das grandes preo-
cupações da Câmara Municipal de 
Ílhavo que, ano após ano, mantém 
a sua forte aposta em enriquecer o 
leque de oportunidades de todos os 
Jovens Munícipes que desejam ra-
pidamente ingressar no mundo do 
trabalho, contribuindo, desta for-
ma, para a sua valorização pessoal 
e académica. //

Programa Municipal   
Bolsas de Estágio 
de Trabalho 

Com o principal objectivo de 
contribuir para a integração dos 
Jovens desempregados ou à pro-
cura do 1.º emprego do Município 
no mercado de trabalho, através da 
sua participação em projectos de 
formação prática, complementan-
do as suas qualificações, a Câmara 
Municipal de Ílhavo lançou, pelo 
terceiro ano consecutivo, mais uma 
edição do Programa Municipal de 
Bolsas de Estágio de Trabalho.

De 1 de Julho de 2010 a 30 de 
Junho de 2011, são seis os Jovens 
do Município que irão integrar 
vários serviços da Câmara Muni-
cipal, desenvolvendo os seus pro-
jectos de estágio em quatro áreas 
de actuação - Acção Social, Aposta 
no Mar e na Ria, Educação, Cultu-
ra e Juventude e Desenvolvimento 
Empresarial e Emprego. Cada es-
tagiário tem direito a uma Bolsa de 
Formação no valor de 650,00 ou 

ARRANQUE 2010/2011
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Com o principal objectivo de 
proporcionar aos mais jovens e, 
também, aos mais velhos, Sábados 
de Verão recheados de animação e 
convívio, a iniciativa, promovida 
pelo sétimo ano consecutivo, le-

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a animar e 
a percorrer, nos meses 
de Julho e Agosto, os 
diversos espaços públicos 
e jardins dos Município, 
com a realização de mais 
uma iniciativa “Sábados no 
Jardim”.

Sábados no Jardim 2010

JULHO E AGOSTO

vou, de 3 de Julho a 21 de Agosto, 
às quatro Freguesias do Município, 
um vasto conjunto de actividades 
de carácter lúdico, ambiental e 
educativo, dinamizando os seus 
diversos espaços públicos e jardins 

2 JUL | SEX 
IV Concurso de Dj’s
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

6 JUL | TER 
Convívio Reagee Party
FMJ Gafanha da Nazaré

14 JUL | QUA
Torneio de Ténis de Mesa
FMJ Vale de Ílhavo

28 JUL | QUA
Vem Construir o Nosso 
Jornal de Parede
FMJ Ílhavo

FMJ Vale de Ílhavo

FMJ Gafanha da Nazaré

FMJ Gafanha da Encarnação

FMJ Gafanha do Carmo

JULHO

11 AGO | QUA 
Tarde de Culinária
FMJ Ílhavo e Vale de Ílhavo

18 AGO | QUA 
Seringball Interfóruns
Campo do NEGE

20 AGO | SEX 
Tarde de Culinária
FMJ Gafanha da Nazaré

FMJGafanha do Carmo

25 AGO | QUA
Trilhos BTT Interfóruns
FMJ

27 AGO | SEX
Tarde de Culinária
FMJ Gafanha da Encarnação

AGOSTO

SETEMBRO
Mais ou menos bem construídas, 

de diversos modelos e inspirações, 
as embarcações participantes, de 
várias Associações e Grupos de 

Foram doze as embarcações 
que se apresentaram na 
linha de partida no canal do 
Jardim Oudinot (Gafanha da 
Nazaré), no passado dia 21 
de Agosto, em pleno Festival 
do Bacalhau, para mais uma 
sempre divertida edição da 
Corrida Mais Louca da Ria. 

Corrida mais Louca da Ria 2010

ORIGINALIDADE E DIVERSÃO NA

Jovens do Município, proporciona-
ram a todo o público presente nas 
margens do canal momentos de 

: : CATEGORIA “DEMONSTRAÇÃO”
Sub - categoria “Construção”

1.º Lugar - Associação Cultural da Gafanha do Carmo
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Sub - categoria “Transformação”
1.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra

: : CATEGORIA “CORRIDA”
Sub - categoria “Construção”

1.º Lugar - Associação Cultural da Gafanha do Carmo
2.º Lugar - Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo

Sub - categoria “Transformação”
1º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra 

Prémio “Melhor Técnica de Navegação” Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação
Prémio “Boa Disposição” Fundação Prior Sardo
Prémio “Melhor Equipa Feminina” Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação
Prémio “Melhor Claque” Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação 
e Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra

grande festa e alegria, a notar pelas 
palavras de entusiasmo que se fize-
ram sentir por todo o Festival. 

A prova, dividida em duas catego-
rias - “Demonstração” e “Corrida”, 
obteve as seguintes classificações:1 SET | QUA 15h00

Torneio de Buzz
FMJ Gafanha da Nazaré

8 SET | QUA 08h30
Torneio de CS
FMJ Gafanha da Encarnação

FMJ Gafanha do Carmo

10~12 SET | SEX~DOM
FJ Lan Party 2010
FMJ Ílhavo

14 SET | TER 
5.º Aniversário
FMJ de Vale de Ílhavo
FMJ Vale de Ílhavo

15 SET | QUA 
Torneio de Ping-Pong
FMJ Ílhavo e Vale de Ílhavo

25 SET | SÁB 
Atelier Marcador de Livros
FMJ Gafanha da Encarnação

FMJ Gafanha do Carmo

numa altura em que o Sol e o calor 
convidam a mais momentos passa-
dos em família ao ar livre. 

Insufláveis, modelagem de ba-
lões, pinturas faciais, jogos, bi-
blioteca, experiências, ateliers de 
criação artística, educação rodovi-
ária, entre outras, foram algumas 
das propostas que fizeram parte 
da edição deste ano dos “Sábados 
no Jardim”, que decorreram entre 
as 14h00 e as 19h00 no Jardim 
Central, na Gafanha do Carmo, no 
Jardim 31 de Agosto e no Jardim 
Oudinot, na Gafanha da Nazaré, 
no Jardim Henriqueta Maia e no 
Parque Urbano da Nossa Senhora 
do Pranto, em Ílhavo, no Relvado 
da Costa Nova, no Largo da Bru-
xa, na Gafanha da Encarnação, 
e no Largo do Farol, na Praia da 
Barra, na companhia de centenas 
de Crianças, Jovens e Adultos. //
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foi um dos parceiros da Associa-
ção desde o início, tendo cedido 
os terrenos onde foi construído o 
Centro Comunitário, para além de 
ter oferecido o projecto e atribuído 
a esta última um subsídio pontual 
no valor de 300.000,00 Euros, com 
o objectivo de ajudar na compar-
ticipação financeira da obra. Um 
outro grande parceiro neste inves-
timento foi a Comunidade Emi-

grante de Ilhavenses radicada nos 
Estados Unidos e no Canadá, que 
angariaram cerca de 150.000,00 
Euros para ajudas de comparticipa-
ção da obra, valor esse que repre-
senta 10% do seu custo total, num 
grande exemplo de cidadania que 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo fez questão de ressalvar. 
O programa PARES - Programa de 
Alargamento da Rede de Equipa-

mentos Sociais), do Governo, aju-
dou à comparticipação da obra em 
cerca de 350.000,00 Euros. 

Contribuindo para o aumento da 
taxa de cobertura de Lar de Idosos 
no Município de Ílhavo, o Centro 
Comunitário da Gafanha do Carmo 
aguarda agora pela Assinatura dos 
Acordos com a Segurança Social 
que vão permitir o apoio financeiro 
ao seu normal funcionamento. //

Da responsabilidade da Asso-
ciação de Solidariedade Social da 
Gafanha do Carmo, esta é uma 
obra há muito aguardada pelos ha-
bitantes da respectiva Freguesia, 
que agora vêem colmatadas as suas 
necessidades sociais em termos de 
valências para Idosos. 

Este novo e importante instru-
mento de Acção Social no Municí-
pio de Ílhavo tem capacidade para 
acolher cerca de 76 utentes, 26 dos 
quais em serviço de Lar, 25 em 
Centro de Dia e 25 em serviço de 
Apoio Domiciliário.

Durante a cerimónia de inaugu-
ração, que contou com a presença 
de várias personalidades do Mu-
nicípio (dos quadrantes políticos, 
religiosos e sociais) e de muitos 
populares que se juntaram a este 
grande momento, o Presidente da 
Associação de Solidariedade So-
cial da Gafanha do Carmo, Amân-
dio Costa,  mostrou-se muito orgu-
lhoso pelo edifício, agradecendo a 
todos os seus parceiros o apoio e a 
persistência demonstrada ao longo 
dos últimos anos neste projecto, 
que agora se encontra ao dispor da 
população. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 

A Freguesia da Gafanha do 
Carmo já conta com um 
Centro Comunitário com 
serviço de Lar, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário, 
cuja inauguração decorreu 
no passado dia 8 de Agosto, 
para grande satisfação dos 
seus habitantes.

Lar e Centro de Dia da Gafanha do Carmo 
inaugurado

8 DE AGOSTO

Frequentado por cerca de 
250 Séniores do Município, 
o Programa da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
“Movimento Maior” deu por 
encerrada, no passado dia 
24 de Julho, a sua época 
2009/2010, com uma grande 
festa realizada no Pavilhão 
Desportivo da Gafanha da 
Nazaré.

Festa do Movimento Maior

ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2009/2010

Durante todos o dia, partici-
pantes e acompanhantes exibiram 
exercícios das várias modalida-
des que integram este Programa, 

Foi deliberada, em Reunião de 
Câmara do dia 1 de Setembro, a 
atribuição de um Subsídio Pontu-
al, no valor de 30.000,00 Euros, 
ao Centro Social Padre José Ken-
tenich, para comparticipar a obra 
da Creche “Jardim de Maria”, 
cuja activação decorrerá durante 
este mês, no lugar da Senhora dos 
Campos.

Este equipamento vai criar cer-
ca de 30 vagas, contribuindo para 
aumentar a capacidade de resposta 
do Município de Ílhavo ao nível da 
valência Creche, com benefícios 
claros e importantes para as famí-
lias que o irão utilizar. 

O apoio financeiro reforça a polí-
tica seguida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo de apoio e incentivo à exe-
cução deste tipo de investimentos. //

Atribuição 
de Subsídio 
Pontual ao 
Centro Social 
Padre José 
Kentenich– IPSS

nomeadamente Hidroginástica, 
Iniciação à Natação, Técnicas de 
Relaxamento, Boccia e Exercícios 
de Manutenção. Neste grande mo-
mento de convívio, houve ainda 
lugar para um “pezinho de dança”, 
num bailarico onde ninguém ficou 
parado. Seguiu-se um lanche e 
uma caminhada conjunta com pas-
sagem pelo renovado Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré. 

A todos os utentes do Movimen-
to Maior, o Vereador do Pelouro da  
Acção Social, Eng. Paulo Costa, 
entregou os respectivos cartões de 
frequentador e uma t-shirt alusiva 
ao Programa, tendo igualmente en-
tregue um prémio à frequentadora 
mais sénior, a D. Palmira Figueire-
do, a caminho dos 93 anos. 

Importa ainda ressalvar nesta 
última época a empenhada parti-
cipação dos representantes da mo-
dalidade de Boccia de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré no Campeona-
to Regional de Boccia Sénior Indi-
vidual em Aveiro (9 de Fevereiro), 
no Campeonato Regional de Boc-
cia Sénior por Equipas em Anadia 
(24 de Fevereiro), no Campeonato 
Nacional de Boccia Sénior Indivi-
dual, em Lordelo, Paredes (23 de 
Abril), no Campeonato Nacional 
de Boccia Sénior por equipas em 
Montemor-o-Velho (19 de Maio), 
na Taça de Portugal de Boccia 
Sénior por Equipas em S. João da 
Madeira (30 de Junho) e na Taça 
de Portugal de Boccia Sénior Indi-
vidual em Tomar (14 de Julho). //



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 31  |  Setembro 201016

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

// Resíduos
O forte e constante incentivo à adopção da Politica dos 5 R s̓ na Gestão 

dos Resíduos - Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Respeitar e Responsabilizar  
-  orientam o trabalho, e os consequentes resultados, que temos levado a 
efeito em termos de Política Municipal de Ambiente, constituindo o ponto 
de partida para a construção de mais e de melhores Cidadãos.  

// Litoral e Turismo
A grande riqueza e diversidade natural da costa da nossa Região, na 

qual a Ria de Aveiro marca uma presença constante, constituem o princi-
pal motivo de sustentabilidade do enorme potencial turístico que carac-
teriza o nosso Município em particular e a Região de Aveiro em geral. A 
utilização dos recursos de forma sustentável, promovendo o desenvolvi-
mento de actividades, nomeadamente as turísticas, devidamente enqua-
dradas nos valores naturais aí existentes constitui um desafio aliciante.

// Educação
É fundamental ao desenvolvimento e aos diversos investimentos na 

área do Ambiente, tendo por base o dinamismo que lhe é incutido e que é 
fruto das várias parcerias estabelecidas ao longo dos últimos anos.

// Juventude
A Juventude é uma das áreas de intervenção com maior destaque no 

Município, tendo por base uma politica de proximidade aos Jovens aos 
quais procuramos incutir a preocupação pela dinamização das boas prá-
ticas Ambientais (e assim na assumpção de claras responsabilidades num 
futuro próximo). 

// Escutismo
Consideramos fundamental nesta forma marcadamente diferente de 

fazer Ambiente a parceria com os nossos seis Agrupamentos de Escu-
teiros, com o propósito de contribuir para a educação integral das nossas 
Crianças e Jovens, e a partir destes os próprios Familiares, tendo por base 
um quadro de valores onde a Cidadania seja praticada de forma séria e 
constante, sem deixar de ser original.

// Regeneração Urbana 
Dando assim sequência à concretização de um importante conjunto 

de investimentos materializado na última década, agora tendo em vista 
a estruturação urbana da Sede do Município serão materializadas inter-
venções ao nível da qualificação do espaço público, nomeadamente das 
infraestruturas do saneamento básico, dos passeios, dos estacionamentos 
e dos arruamentos, das redes de distribuição de energia e de recolha dos 
Resíduos Sólidos Urbanos, procurando potenciar a tipicidade local.

// Água e Saneamento
Os serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais no Município de Ílhavo passaram a ser prestados pela 
AdRA – Águas da Região de Aveiro, S. A..

Esta parceria pública para a gestão integrada daquelas duas importantes 
áreas ambientais encerra um forte investimento na expansão e remodela-
ção das infraestruturas e na sua posterior renovação.    

Ambiente e Qualidade
O início do ano lectivo 
escolar 2010/2011 fica 
marcado pela abertura 
dos cinco novos Centros 
Escolares - Senhora do 
Pranto, Légua, Vale de 
Ílhavo, Coutada e Cale 
da Vila, obras prioritárias 
realizadas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
no âmbito da Carta 
Educativa Municipal e com 
financiamento do QREN pelo 
Programa Operacional da 
Região Centro.

Estes novos Centros 
Escolares reflectem também 
as constantes preocupações 
e especial atenção que a 
Autarquia tem dedicado ao 
Ambiente, procurando dar 
também a devida sequência 
ao desenvolvimento do 
projecto Eco-Escolas nas 
suas vertentes de base: 

Resíduos - com a 
disponibilização de Recolha 
Selectiva em Ecoponto do 
tipo Escolar; 

Água - com a instalação 
de sistemas de recolha 
e tratamento das águas 
residuais (que não de 
esgoto) e pluviais para 
reutilização em rega de 
jardins e dispositivos 
sanitários (sanitas); 

Energias Alternativas - com 
a instalação de Painéis 
Solares (os raios de sol são 
captados e transformados 
em energia térmica para 
aquecimento das águas e 
do próprio Estabelecimento 
de Ensino) e de Painéis 
Fotovoltaicos (que 
transformam a radiação solar 
em electricidade); 

Mobilidade - com a 
instalação de Ciclovias.

vectores estratégicos

: : 4.º Ano consecutivo como o 2.º melhor Município Nacional no maior 
projecto nacional de Educação Ambiental - Projecto Eco-Escolas.
: : 130 Ecopontos distribuídos pelas diferentes Freguesias.
: : 100% da Rede Escolar servida por equipamentos para a deposição selec-
tiva de Resíduos com vista à sua valorização material - RECICLAGEM.
: : 1 ECOCENTRO, único no Distrito de Aveiro, para a deposição selec-
tiva de Resíduos.
: : Recolha Selectiva de Óleo Alimentar Usado disponível em 6 locais 
públicos.
: : 1.º Município Nacional a estabelecer uma parceria técnica para a 
Reciclagem das Cápsulas de café da NESPRESSO - local de deposição: 
ECOCENTRO Municipal.
: : Parceria com a Fundação do Gil para a Valorização dos tinteiros e ton-
ners e consequente apoio às Crianças e Jovens mais necessitados - local 
de deposição: ECOCENTRO Municipal.
: : Neste ano já foram recolhidas mais de 6000 kg de tampinhas de plás-
tico.
: : 11 Unidades de Restauração no Município estão certificadas na prática 
de bons procedimentos Ambientais (“O Dinis”; “RIA Gastronómica”; “O 
Gafanhoto”; Marisqueira “Boca da Barra”; Marisqueira da Costa Nova; 
“Ninho do Cuco”; “Villa Madrid”; “Estrela do Sul”; “Dom Coutinho”; 
“Salsus” e o “Churrascão”).
: : O Município de Ílhavo está servido por uma Rede de 5 Trilhos Pe-
destres acompanhados por mais de 17 km de Ciclovias que convidam à 
visitação do património natural e construído, e das tradições, do nosso 
Município.
: : 20.000 metros foi o valor, aproximado, de aumento na área de varre-
dura urbana no Município, numa aquisição de serviços complementares 
com uma duração de 12 meses e num investimento total de 72.000,00 
Euros.
: : 14 milhões de euros é o valor que se estima que a AdRA (Águas da 
Região de Aveiro AS) venha a investir no Município de Ílhavo, passando 
de 21.150 (2009) para 21.400 (2017) Clientes no que diz respeito ao abas-
tecimento de água, e de 12.448 (2009) para 20.000 (2017) Clientes no que 
diz respeito à expansão das redes de Saneamento.

O Ambiente 
em números...
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Ao mesmo tempo procurámos escolher, planear e dinamizar todo um 
conjunto de projectos e actividades de Educação Ambiental, que agru-
pámos no nosso Programa Educativo para o Ambiente, tendo por base 
as nossas Crianças mas como forma de chegarmos ao público adulto na 
tentativa de valorizar os pequenos grandes gestos de Cidadania. 

// Projecto «Eco-Escolas». 
Encorajando acções, reconhecendo e premiando o trabalho desenvolvi-

do pela Escola na melhoria do seu desempenho ambiental». 

// Projecto «Ambiente Educar para a Cidadania».
O Centro de Educação Ambiental Municipal funcionará  como a grande 

“Escola do Ambiente”, procurando ensinar, a quem o visita, a “ler, escre-
ver e a contar” em ambiente. 

// Projecto «Ambiente e Inovação».
Sensibilizar para a Preservação do Ambiente aliando a Criatividade, a 

Inovação, ao mesmo tempo que se fomenta o Trabalho de Grupo, como 
ingredientes fundamentais no trabalho a desenvolver, promovendo-se 
assim o muito e bom trabalho e a troca de experiências que na área do 
Ambiente as Escolas Secundárias há muito justificam. 

// Projecto «Educação Ambiental Precisa-se!». 
Acompanhamento diário aos Estabelecimentos de Ensino, no que à di-

namização das boas práticas ambientais diz respeito, nomeadamente na 
correcta separação dos Resíduos Sólidos Urbanos, produzidos dentro do 
próprio Estabelecimento, e no adequado estado de conservação/tratamen-
to dos Mini-Ecopontos Escolares. 

// Projecto «coastwatch europe». 
Sensibilizar as Crianças e Jovens, e através destes, as respectivas Fa-

mílias, para o comportamento a manter para com as Zonas Costeiras e 
Ribeirinhas e todos os sensíveis Ecossistemas que lhes estão inerentes.

// Projecto «Rede Municipal de Trilhos Ambientais 
e Ciclovias». 
O Concelho de Ílhavo reúne condições naturais multifacetadas de ele-

vado valor ambiental. Uma das características mais singulares do Patri-
mónio Natural do Concelho é a elevada diversidade de habitats que resul-
ta da associação única e privilegiada com a Ria de Aveiro e o Mar. 

// Projecto «Semana do Espaço». 
Dinamização de actividades na área da astronomia destinada às esco-

las do 1o Ciclo do concelho de Ílhavo, de forma a sensibilizar para os 
marcos mais importantes da exploração espacial com recurso a imagens, 
comida espacial, naves espaciais e astronautas em miniatura, além dum 
fato espacial.

// Projecto «O nosso Papel é Valorizar o seu!». 
Como forma de promover, junto dos funcionários das diferentes va-

lências municipais, uma utilização mais racional de uma ferramenta pri-
mordial do seu trabalho diário - o papel. A gestão racional desta vital 
ferramenta de trabalho, obriga a um esforço de reutilização e de atenção 
enormes por parte de todos.

projectos
// +ECO – Semana do Ambiente.

A Semana do Ambiente, recentemente designada por “+ECO”, é um 
evento que a Câmara Municipal de Ílhavo promove anualmente tendo 
presente o papel que o Ambiente tem vindo a assumir na lista de priori-
dades e atenção quer por parte das populações, quer da própria adminis-
tração. Durante essa semana serão sempre abordados temas ambientais 
diversos (ex.: RSU; Zonas Costeiras; Água; Florestas; etc.), por forma 
a que as crianças das nossas Escolas – público-alvo – possam familia-
rizar-se com os diferentes problemas ambientais, os quais se encontram 
interligados. 

// Bandeira Azul e das Acessibilidades.
Os galardões Bandeira Azul e das Acessibilidades continuam a merecer 

o reconhecimento nacional e internacional, demonstrando o envolvimen-
to e trabalho árduo da Autarquia Local, Operadores Turísticos, Entidades 
Públicas e Público em geral. Eles são o corolário de um longo trabalho 
desenvolvido pela Câmara Municipal e que se inicia muito tempo antes 
da respectiva atribuição, através do desenvolvimento de uma série de me-
didas vitais para a excelência de qualidade que as nossas Praias a todos 
habituaram.

// Posto de Monitorização de Qualidade do Ar
Estação Urbana de Fundo. 
A Estação de Qualidade de Ar, denominada de Urbana de Fundo e lo-

calizada na EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo, integra a Rede 
Nacional de Medição da Qualidade do Ar, aferindo alguns dos parâmetros 
que permitem a caracterização naqueles termos da Aglomeração Aveiro/
Ílhavo. 

// Revista Municipal de Actividades 
de Educação Ambiental «O Ambúzio».
A envolver todas as actividades e temáticas ambientais, continuamos 

a dar ainda mais vida à nossa Revista de Actividades de Educação Am-
biental “O Ambúzio”. Com ela procuraremos chegar cada vez mais longe 
nesta forma marcadamente diferente de fazer Ambiente – alegre, inspira-
dora e criativa.  

// Campanha «O Ambúzio à mesa». 
Dando a devida sequência à promoção das boas práticas ambientais nas 

Unidades de Restauração do Município. Assim, passará a estar disponível 
nos Restaurantes certificados na campanha «Pratos Limpos» a Revista de 
Actividades de Educação Ambiental «O Ambúzio», especialmente criada 
para as nossas Crianças mas com o objectivo de ser feita em Família. 
Desta forma procurar-se-á tornar mais educacional aquele normal tempo 
de espera antes de cada refeição, tornando ainda mais agradável a convi-
vência em Família. 

informação e sensibilização

Ecocentro Municipal Tel 234 329 600
AdRA - Águas da Região de Aveiro N.º Verde 800 201 202
Recolha de Monos Tel 234 325 549
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CENTENÁRIO DA CRIAÇÃO DA FREGUESIA E DA PARÓQUIA DA GAFANHA DA NAZARÉ

No âmbito das 
Comemorações do 
Centenário da Criação da 
Freguesia e da Paróquia 
da Gafanha da Nazaré, 
promovidas desde Março 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo e pelas respectivas 
Junta de Freguesia e 
Paróquia, os habitantes da 
Gafanha da Nazaré (e do 
restante Município de Ílhavo) 
viveram em Agosto mais 
dois importantes momentos 
de festa e evocação deste 
memorável acontecimento: 
o lançamento do livro 
“Gafanha da Nazaré: 100 
anos de Vida”, de Fernando 
Martins, e o assinalar do 
Centenário da chegada do 
Decreto Canónico, facto que 
aconteceu a 31 de Agosto 
de 1910. 

Lançamento do Livro                   
“Gafanha da Nazaré: 100 anos de Vida”, 
de Fernando Martins

O renovado Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré foi o palco es-
colhido, no passado dia 7 de Agos-
to, para o lançamento do livro de 
Fernando Martins - “Gafanha da 
Nazaré: 100 anos de Vida”, um re-
trato simples da vida de um povo, 
carregada de história, estórias, lu-
tas e conquistas que enformaram a 
sua identidade ao longo deste últi-
mo centenário. 

Aceitando o desafio proposto 
pelo Padre Francisco Melo, pároco 
da Gafanha da Nazaré, o ex-profes-
sor e jornalista preparou, ao longo 
destes últimos meses, uma obra 
que compila os principais aconte-
cimentos vividos pelos habitantes 

da sua terra-natal nestas últimas 
décadas, trabalho esse que deixou 
espaço para novas investigações e 
desafios, uma vez que é impossível 
relatar num só livro toda a vivên-
cia da Gafanha da Nazaré nestes 
cem anos. 

Além de datas marcantes, esta 
obra destaca igualmente algumas 
das principais figuras dos sectores 
políticos e religiosos que passaram 
pela Freguesia e Paróquia, bem 
como a sua dinamização associa-
tiva, evolução económico-social 
e transformação geográfica que 
sofreu, factos esses que marcaram 
inevitavelmente a vida de todos os 
seus habitantes. //

Centenário Decreto Canónico: 31 de Agosto

Foi a 31 de Agosto de 1910 que, 
por ordem do Bispo de Coimbra 
D. Manuel Correia de Bastos Pina, 
chegava à população da Gafanha 
da Nazaré o tão aguardado Decreto 
Canónico que garantia oficialmen-
te a autonomia da sua Paróquia e 
Freguesia.  

Volvidos 100 anos, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Junta de Fre-
guesia e a Paróquia da Gafanha da 
Nazaré entenderam assinalar este 
marco histórico com três momen-
tos distintos: em primeiro lugar, a 
transladação dos restos mortais do 
Prior Sardo para o Jazigo dos Pa-
dres no Cemitério da Gafanha da 
Nazaré, seguido do descerramento 

da placa comemorativa paroquial 
do 31 de Agosto e da Missa de Ac-
ção de Graças, presidida na Igreja 
Matriz pelo Bispo de Aveiro, e, fi-
nalmente, pelo concerto nocturno 
com o Padre António Borges, no 
Jardim 31 de Agosto.

Em todas estas ocasiões, a par-
ticipação da população foi uma 
constante, revelando a adesão dos 
habitantes da Gafanha da Nazaré a 
todo este programa comemorativo 
do Centenário da Criação da sua 
Freguesia e Paróquia, cujo aconte-
cimento final é já no próximo mês 
de Outubro, com a inauguração da 
Estátua Evocativa desta simbólica 
e memorável data. //
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Ao longo da Sessão, foram 
apresentados os treze projectos 
que compõem o Plano de Regene-
ração Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo, nomeadamente os que 
se encontram já em curso (Quali-
ficação Urbana da Antiga EN 109, 
Hospital de Cuidados Continuados 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo e espaço envolvente), 
os que irão brevemente ter o seu 
início (Qualificação Urbana e Am-
biental do “Casco Antigo” da Ci-
dade, Requalificação Urbana da 
Av. 25 de Abril, Centro de inves-

XX Aniversário da Elevação de Ílhavo a Cidade

SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS DA RUCHI

A Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou no passado 
dia 13 de Julho, no 
Centro Cultural de Ílhavo, 
uma Sessão Pública de 
Apresentação dos Projectos 
da Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo 
(RUCHI), assinalando desta 
forma o 20.º Aniversário 
da Elevação da Cidade de 
Ílhavo a esta categoria.

tigação e Empreendedorismo, Re-
conversão Urbana da área ocupada 
pelo actual Quartel dos Bombeiros 
e Reabilitação do Edifício-Sede do 
Illiabum Clube) e os de carácter 
imaterial (Dinamização Cultural, 
Investigação do Património Ex-
pressivo, Plano Municipal para a 
Igualdade de Género, Dinamiza-
ção da Actividade Comercial e do 
Mercado da Habitação e um Cen-
tro Histórico Peculiar da Comuni-

dade à Cultura e aos Desafios da 
Contemporaneidade). 

Nesta importante missão, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo conta 
com a Parceria Institucional de 
várias Entidades, entre as quais a 
Universidade de Aveiro (com res-
ponsabilidades específicas na in-
vestigação e na dinamização cultu-
ral), a Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de 

Ílhavo, o Banco Popular (titular do 
projecto privado “Jardins da Euro-
pa”, localizado ao lado do Cemi-
tério), o Illiabum Clube e a Asso-
ciação “Ílhavo Comércio Vivo” 
(que a Câmara Municipal integra 
juntamente com a Associação Co-
mercial de Aveiro). 

Com estes projectos, elabora-
dos pelos seus próprios serviços, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
mantém a sua aposta em continu-

ar a concretizar importantes obras 
de qualificação urbana e vivencial 
na Cidade-Sede do Município, 
aproveitando a oportunidade dos 
Fundos Comunitários do QREN 
2007/2013 para a sua execução, 
que financiam 9 dos 14 milhões de 
Euros de investimento previstos 
nas obras que irão em breve trans-
formar a ainda jovem localidade 
de Ílhavo, elevada à categoria de 
Cidade a 13 de Julho de 1990. //

CINQUENTENÁRIO DA CRIAÇÃO DA FREGUESIA DA GAFANHA DO CARMO

PROGRAMA:
17 Setembro Sexta-feira

18h30 

Sessão Solene Evocativa dos 50 Anos da Freguesia da Gafanha do Carmo

19 Setembro Domingo
09h45 

Missa de Acção de Graças

25 Setembro a 1 Outubro Sábado a Sexta-feira

Exposição Mário Ferreira de Almeida

3 Outubro Domingo
17h00 

Espectáculo de Música Popular Portuguesa com o Grupo “Semibreves”

5 a 10 Outubro Terça-feira a Domingo

Exposição de Artistas na Nossa Terra

30 Outubro Sábado

Teatro com a Associação Cultural da Gafanha do Carmo
Organização:

Câmara Municipal de Ílhavo
Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo
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RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

Em Julho e Agosto registamos a extraordinária adesão à programação 
do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, nomeadamente  de Ricardo 
Azevedo, The Paperboats, Jacinta, de teatro de comédia com “Super Sil-
va” e “As Encalhadas”, e dança com o Festival de Folclore (com a parti-
cipação dos grupos do Município de Ílhavo). Em Ílhavo privilegiámos a 
animação urbana, com a realização de dois concertos na Praça do Centro 
Cultural, The Legendary Tigerman, associado à Semana Jovem, e Paulo de 
Carvalho, incluído nas Festas do Município de Ílhavo - Mar Agosto 2010.

Já em Setembro recebemos de novo a Companhia de Dança CeDeCe, 
com a peça “Um Encontro de Personagens de La Fontaine”, associados à 
Semana da Maior Idade 2010 apresentámos o workshop “A Bicicleta da 
Republica” e a nostalgia musical do trovador Pedro Barroso. Para o final 
do mês destaque para o projecto musical de Jacinto Lucas Pires e Tomás 
Cunha Ferreira, “Os Quais”, e o teatro infantil com as peças “1...2...3...
CORES” e “Um Esdadigrario no Armário”.

O último trimestre de 2010 promete qualidade e apresenta muitas ra-
zões para nos visitar e assistir às propostas que temos para oferecer.

Neste boletim poderá conferir as nossas ofertas, para reservar o seu 
lugar e participar neste palco de emoções que partilhamos consigo. Venha 
viver os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.

O trimestre Julho, Agosto e 
Setembro marcou a entrada 
em pleno funcionamento 
do renovado Centro 
Cultural da Gafanha da 
Nazaré, que conjuntamente 
com o de Ílhavo registou 
nestes últimos três meses 
momentos memoráveis.

OUTUBRO

EXPOSIÇÃO 
ATÉ 24 de Outubro

Habitar Portugal 
2006/2008
exposição de arquitectura

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

Teatro - Super Silva

MÚSICA/DANÇA
OUT DOM 31 às 17h00

Orquestra Rítmica
pela Escola de Música Gafanhense 
e Casa do Povo da Gafanha da Nazaré

MULTIDISCIPLINAR
OUT SEX 29 às 22h00

I Gala da Fundação 
Prior Sardo

MÚSICA
OUT SÁB 16 às 22h00

Rão Kyao

MÚSICA
OUT SÁB 9 às 21h30

Filarmónica 
Gafanhense

MÚSICA
OUT SEX 22 às 22h00

Josephine Foster
com Victor Herrero e a sua banda

MÚSICA
OUT TER 19 e QUA 20 às 10h00 e 15h00

Motofonia
Um Solo Poético 
para todas as Infâncias

TEATRO
OUT SÁB 23 às 22h00

Vip Manicure - A Crise
com Maria Rueff e Ana Bola

» CC Gafanha da Nazaré

MÚSICA
OUT DOM 3 às 11h00

Filme-Concerto 
“AlgoRítmico”

MÚSICA
OUT SEX 1 às 22h00

Musical Travel

» CC Gafanha da Nazaré

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

CINEMA
Ciclo de Cinema 21h30 
“Humor de Outono”
SEX 01 | Dia e Noite
SEX 15 | Miúdos e Graúdos
SÁB 30 | Kiss & Kill - Beijos & Balas

» CC Ílhavo
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TEATRO INFANTIL
NOV DOM 28 às 11h00

Debaixo da Mesa

MULTIDISCIPLINAR
NOV TER 30 às 21h30

IV Aniversário da Associação 
Aquém Renasce

MUSICAL
DEZ SEX 10 (10h00 e 14h30) e SÁB 11 (21h30) 

Cinderela
Musical em Patins

MÚSICA
DEZ SEX 3 às 22h00

Moonspell 
A Faceta Acústica dos Moonspell

EXPOSIÇÃO
DEZ QUA 8

Instrumentos 
Musicais Chineses
(até 30 de Dezembro)

MÚSICA
DEZ TER 7 às 21h30

Concerto de Natal da 
Filarmónica Gafanhense

CINEMA
Ciclo de Cinema 
“Natal de Fantasia”
SÁB 4 às 10h00~18h00 FUNZONE

11h00 Como Treinares o Teu Dragão
15h00 Karate Kid 

DOM 5 às 10h00~18h00 FUNZONE
11h00 Shrek para Sempre!
15h00 Toy Story 3

MÚSICA
DEZ SÁB 18 às 22h00

Concerto de Natal, 
com Harlem Gospel Choir

DANÇA
DEZ DOM 19 às 17h00

Dança entre Nós
Pela Casa do Povo da Gafanha da Nazaré

DEZEMBRO

CONGRESSO
NOV QUI 4 

II Fórum Empresarial 
da Região de Aveiro

EXPOSIÇÃO
NOV SÁB 27 às 21h30

SURFARTE
(Leilão a 4 de Dezembro)

MÚSICA
NOV SEX 26 às 22h00

Anne Clark

TEATRO/DANÇA
NOV SEG 8 e TER 9 às 15h00

A República Dança

TEATRO
NOV SEX 12 às 22h00

Belonging

TEATRO
NOV DOM 14 às 16h00

O Abecedário Mágico

CINEMA
Ciclo de Cinema 21h30

“Novembro em Acção”
SÁB 06 | Soldados da Fortuna
DOM 14 | Salt
DOM 21 | Wall Street: O dinheiro nunca dorme

EXPOSIÇÃO
NOV SEX 19 às 21h30

“Viagens 
Contemporâneas”
até 27 de Fevereiro de 2011

MÚSICA
NOV SEX 19 às 22h00

Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

EXPOSIÇÃO
NOV SEX 5

“Personagens”
de Ferreira de Almeida
até 15 de Janeiro de 2011

» CC Gafanha da Nazaré

» CC Gafanha da Nazaré » CC Gafanha da Nazaré

» CC Gafanha da Nazaré

NOVEMBRO

MÚSICA
OUT SEX 22 às 22h00

Josephine Foster
com Victor Herrero e a sua banda

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo

» CC Ílhavo
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Catálogo de pintura “Mares Modernos”

Os ares do novo século, com o seu dinamismo cosmopolita e um reno-
vado confronto entre a urbanidade moderna e uma ruralidade tradicional 
amiúde reaccionária, foram proclamados em manifestos de pequenas mas 
estridentes vanguardas. O traço mais comum dessa produção artística e 
social foi a sua exaltada adesão aos valores da modernidade e a transpo-
sição desse desejo de ruptura com os velhos ideais de “harmonia” e “bom 
gosto” para o discurso das artes. Seria de supor que o Modernismo por-
tuguês revolvesse a calmaria naturalista, poética e historicista em que as 
representações pictóricas do mar repousaram durante mais de um século.

O projecto expositivo Mares Modernos é uma tentativa de verificar em 
que medida o Modernismo penetrou na pintura portuguesa de temática 
marítima a ponto de transformar o padrão dominante das visões do mar 
expressas na Arte. As oito obras aqui expostas, que deliberadamente co-
brem as diversas gerações modernistas e excedem o século XX, tal como 
muitas outras que poderiam ser exibidas neste lugar, não desmentem a 
expressão precoce de um Modernismo marítimo na pintura, bastante evi-
dente em Amadeo e Almada. As obras que aqui se reúnem dizem-nos 
do Modernismo sobretudo ao nível das técnicas e do traço, das formas 
geométricas, do experimentalismo que nelas se supõe, através da estética 
que comunicam. Outro indício forte da abordagem moderna aqui presente 
é a figuração urbana, não mais ruralista, das figuras e lugares do trabalho 
no mar. 

À venda na loja do Museu Marítimo de Ílhavo

Exposição 
“Nos Porões da Memória IV”
Fotografias de Bodo Ulrich

Em Agosto de 1957, o Anton Dohrn, um sofisticado navio de pesquisa 
de pescas da República Federal Alemã, deparou-se com alguns bacalho-
eiros portugueses nas águas do Atlântico Noroeste. Devidamente autori-
zados, dois cientistas alemães foram a bordo do lugre Adélia Maria a fim 
de observar e registar os processos de pesca do bacalhau usados pelos 
portugueses e outros aspectos do trabalho a bordo, do convés ao porão. 
As fotografias de Bodo Ulrich, algumas delas tiradas do topo dos mastros, 
pouco informam sobre a agenda científica dos alemães. A julgar pela es-
tética e pelo modo serial como as imagens registam o trabalho humano 
dos míticos pescadores lusos, o álbum que chegou até nós mais se parece 
a um documentário etnográfico sobre processos de pesca visivelmente 
artesanais, obsoletos e insólitos, ainda assim muito belos dado o arcaísmo 
dos navios e dos próprios homens. O relato em imagens do encontro do 
Anton Dohrn com o Adélia Maria permite questionar o sentido eminente-
mente “nacional” da memória da pesca do bacalhau por homens e navios 
portugueses, intenção que orienta o projecto expositivo Nos Porões da 
Memória, que agora conhece a sua quarta série. Nos anos cinquenta, os 
bacalhoeiros portugueses já se tinham tornado uma lenda internacional, 
que interessava muitos olhares estrangeiros. Mesmo o dos cientistas de 
países que tinham recursos financeiros e visão política para apoiar a in-
dústria da pesca através da investigação experimental de técnicas que per-
mitissem conjugar o alto rendimento das empresas com a sustentabilidade 
de exploração dos recursos.  Construído em Cuxhaven em 1957, localida-
de do norte da Alemanha para onde haviam de emigrar muitos ilhavenses, 
a missão específica e “aplicada” do Anton Dohrn acabou por nos legar 
uma memória surpreendente da “grande pesca nacional”. Aparentemente 
ingénuo e parecido com tantos outros álbuns fotográficos de lugres portu-
gueses, o trabalho que aqui se expõe antecipa o grande diálogo que hoje 
se pede à indústria de pescas: a coabitação de pescadores, armadores e 
cientistas num único sistema tecnológico de exploração económica dos 
recursos do mar.

Exposição patente até 10 de Outubro.

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) viveu importantes dias intensos 
em Agosto, com a celebração dos 73 anos da sua Fundação e os 9 anos do 
Navio-Museu Santo André.

A Cultura do Mar assume hoje diversas vertentes e múltiplas formas 
de expressão. A celebração do 73.º aniversário do Museu Marítimo de 
Ílhavo procurou exprimir esta riqueza e diversidade. Intencionalmente, 
o programa deste Dia Aberto a todos os públicos combinou a abertura 
de uma exposição invulgar sobre a pesca do bacalhau vista por cientistas 
estrangeiros, precedida pela exibição de filmes documentais inéditos em 
Portugal, a apresentação de um catálogo e uma demonstração de nautimo-
delismo, que animou os espaços do Museu em conjugação com ateliers 
de Serviço Educativo e com uma Festa de Verão com a banda FunFarra. 
A noite terminou com um espectáculo de fados Festa de Verão das Comu-
nidades, com jovens e consagrados intérpretes do Fado, com transmissão 
em directo pela RDP Internacional.

RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade

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

73 Anos da Fundação do Museu Marítimo de Ílhavo



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 23

Volta ao Mundo

      Acompanhe a
 Volta ao Mundo da Sagres em         
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

21 de Outubro
Dia aberto, 10h-22h
Ateliers de Serviço Educativo
Visitas Guiadas (patrimónios marítimos e arquitectura do Museu)

23 de Outubro
17h00
Palestra “Inês de Castro e Luís de Camões”, pelo Prof. Doutor José 
Seabra (FLUC), org. MMI/Confraria Camoniana

18h00 
Sessão Comemorativa do 9.º Aniversário da Ampliação e Remode-
lação do MMI
Abertura da exposição “Tudo num Barco - Património Marítimo e 
Cultura Popular”

18h45-19h30
Quarteto de cordas da Orquestra Filarmonia das Beiras

9.º Aniversário
Ampliação e Remodelação do MMI

A largada em Julho do porto de 
Honolulu, no Havai, representou 
para o Navio-Escola “Sagres” a 
etapa mais difícil da sua jornada de 
onze meses, uma vez que o próxi-
mo sinal de “terra à vista” apenas 
seria dado passados quase vinte 
dias, quando alcançassem o por-
to de Yokohama, no Japão.  Foi a 
maior tirada do “SAGRES”, num 
total de 3.500 milhas náuticas (com 
passagem pelo Meridiano 180º que, 
nesta posição, corresponde à Linha 
Internacional de Mudança de Data, 
fenómeno que permitiu a Willy Fog 
realizar a sua volta ao mundo em 80 
dias e não em 81, ganhando assim a 
aposta descrita na obra de Júlio Ver-
ne “Volta ao Mundo em 80 Dias”). 

Centenas de navios presentes no 
interior da baía de Yokohama con-
firmaram a complexidade do tráfe-
go marítimo no Japão, tendo sido 
necessário ao “SAGRES” recorrer 
aos equipamentos electrónicos para 
conseguir atracar no porto, onde 
aguardava pela sua chegada Sua 
Alteza Imperial, a Princesa Taka-
mado. Seguiram-se as visitas a 
Tanegashima, Tóquio e Nagasaki, 
numa presença que cumpriu com a 
importante missão da nossa embai-
xada portuguesa flutuante de parti-
cipar nas Comemorações dos 150 
Anos do Tratado de Paz, Amizade 
e Comércio Luso-Nipónico. De res-
salvar nesta estadia por terras de Sa-

murais a forte e expressiva afluência 
de japoneses ao Navio da Marinha 
Portuguesa, que se deliciaram com 
toda a sua beleza e imponência. 

Após uma breve passagem por 
Incheon-Seul, na Coreia do Sul, o  
“SAGRES” atracou, a 18 de Agos-
to, em Xangai, porto que deu por 
terminada a viagem de instrução 
dos Cadetes do 2.º ano da Escola 
Naval, e onde se encontra a decorrer 
aquele que é considerado como um 
dos maiores eventos mundiais do 
ano – a Expo 2010. 

Nas próximas semanas, a tripula-
ção da nossa embaixada itinerante, 
agora com menos elementos, irá na-
vegar pelas águas quentes do Ocea-
no Índico, onde visitará algumas das 
principais capitais do Oriente, como 
Díli (Timor Leste), Jacarta (Indo-
nésia), Banguecoque (Malásia), 
Singapura e Goa (Índia). Neste per-
curso, destaque para a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, a bordo 
do Navio-Escola, durante a traves-
sia entre Banguecoque e Singapura, 
num momento oficial no âmbito do 
patrocínio efectuado pela Câmara 
Municipal (juntamente com a Asso-
ciação dos Industriais do Bacalhau) 
a esta Viagem de Circum-Navega-
ção, numa oportunidade ímpar de 
levar aos quatro cantos do Mundo 
o nome da “capital portuguesa do 
bacalhau”. //

“Aloha”, “Sayonara”, 
“Arigato” e “Xìe Xìe” foram 
algumas das palavras mais 
proferidas nestes últimos 
três meses de viagem a 
bordo do NPR “SAGRES”, 
nesta que é a sua terceira 
viagem de Volta do Mundo 
e a primeira sob o comando 
do Comandante Luís Pedro 
Pinto Proença Mendes. 

Sagres 2010

No sentido de promover a cultura náutica como forma de expressão da 
cultura marítima, em geral, e instrumento de consolidação do projecto so-
ciocultural do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), em especial, a Câmara 
Municipal de Ílhavo institui o Prémio de

Modelismo MMI, com periodicidade bienal. 
A atribuição do Prémio de Modelismo MMI decorre de um concurso 

de modelismo náutico subordinado a um tema/género de embarcação. O 
1º Concurso de Modelismo Náutico do Museu Marítimo de Ílhavo decorre 
entre 8 de Agosto de 2010 e 18 de Maio de 2011 e é aberto a todos os inte-
ressados, com idade a partir dos 16 anos, inclusivamente.

CRONOGRAMA
8 de Agosto de 2010 - lançamento do concurso
1 de Setembro a 15 de Outubro de 2010 – inscrição para candidaturas
18 a 30 de Abril de 2011 – recepção dos trabalhos
18 de Maio de 2011 - exposição e entrega de prémios

Consulte o Regulamento em 
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

1.º Concurso de Modelismo Náutico MMI 2010/2011
 Tema: Navios de Pesca do Bacalhau
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3 de Julho | “Encontro Final: Ler para Crescer”

Com o objectivo de promover e fomentar o gosto pelo livro e pela lei-
tura desde a primeira idade, a Biblioteca Municipal de Ílhavo apresentou 
à Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa Gulbenkian de 
Língua Portuguesa, o projecto “Ler para Crescer”. Este projecto, apro-
vado em Julho de 2007, teve o seu inicio com o arranque do ano lectivo 
2007/2008. Assim, desde Outubro de 2007 que o projecto “Ler para Cres-
cer” se desenvolveu em 4 Jardins-de-infância do Concelho: JI da Chave 
– Gafanha da Nazaré; JI da Encarnação Sul; JI da Gafanha do Carmo e 
JI da Légua – Ílhavo. Com duração de 3 anos, este projecto acompanhou 
as crianças que frequentaram os Jardins-de-Infância desde os 3 anos até à 
sua entrada na Escola Básica, permitindo-lhes, através do contacto com o 
livro e a leitura, potenciar as suas capacidades imaginativas e criativas.

No dia 3 de Julho de 2010 assistimos ao culminar dos 3 anos de pro-
jecto com a realização do seu Encontro Final. Foi, sem dúvida, um dia 
inesquecível para todos os presentes que, de uma forma ou de outra, se 
envolveram neste projecto: pais, crianças, educadores, técnicos da BMI, 
enfim, toda uma família que neste dia se reuniu para comemorar o fim de 
um ciclo e o inicio de outro. Ao todo participaram nesta actividade 39 par-
ticipantes no seminário e 90 crianças na hora do conto, juntamente com os 
seus pais e nas peças de teatro preparadas pelo Clube de Leitura para Pais 
e Filhos. No Projecto “Crescer a Ler” estiveram presentes 140 pessoas.

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

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

Julho Agosto

1 a 31 Agosto | Biblioteca de Praia
1 a 31 Agosto | Biblioteca ao Ar Livre

Tal como tem acontecido em anos anteriores, a BMI levou os seus ser-
viços até ao areal da Praia da Barra, ao longo de todo o mês de Agos-
to. Este ano, e como novidade, estendeu também os seus serviços até ao 
Relvado da Costa Nova. Assim, quem passou pela Biblioteca de Praia e 
pela Biblioteca ao Ar Livre pôde usufruir dos seus diferentes serviços: 
empréstimo domiciliário de livros, leitura presencial jornais e revistas, 
hora do conto e actividades de expressão plástica. Uma vez mais os servi-
ços da BMI foram a principal companhia de leitura de todos aqueles que 
passaram férias no Concelho de Ílhavo.

5.º Aniversário da Biblioteca Municipal de Ílhavo

A Biblioteca Municipal de Ílhavo assinalou, no passado dia 11 de Se-
tembro, o seu 5.º aniversário, com a realização de um programa come-
morativo que teve início no dia 6, com a abertura de mais uma edição da 
Feira do Livro, que se prolonga até ao final do corrente mês de Setembro 
(até ao próximo dia 27).

Das várias iniciativas promovidas ao longo do mês, a primeira delas foi 
a entrega dos certificados aos formandos que frequentaram a 2.ª edição do 
Curso Livre de Introdução à Ilustração de Livros para Infância e Juventu-
de, que ocorreu no passado dia 6 de Setembro, pelas 18h, De seguida, foi 
inaugurada a exposição dos trabalhos deste grupo de alunos, que ao longo 
de cinco meses participaram nesta actividade promovida pela Biblioteca 
Municipal e orientada pela ilustradora Inês Oliveira, que no momento da 
inauguração da exposição referiu que considera a BMI uma referência no 
que diz respeito às iniciativas relacionadas com a ilustração: “É minha 
convicção de que a Biblioteca Municipal de Ílhavo começa a tornar-se 
um lugar de referência quanto à atenção dada à ilustração e disso são 
exemplo todas as actividades que aqui vêm sendo realizadas em torno 
daquela temática”. 
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A cerimónia de entrega dos pré-
mios, nas categorias Cor e Preto/
Branco, decorreu, uma vez mais, 
no dia de aniversário da inaugu-
ração do Navio Santo André, a 23 
de Agosto, que há nove anos foi 

Cerca de 600 trabalhos 
recebidos, produzidos por 
130 fotógrafos amadores 
e profissionais oriundo de 
vários pontos do País, o 
maior número de sempre de 
participantes, é o balanço da 
sétima edição do Concurso 
de Fotografia “Olhos Sobre 
o Mar”, promovido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.

convertido pela Câmara Munici-
pal em pólo do Museu Marítimo 
de Ílhavo, sendo que os cinquenta 
melhores trabalhos desta edição do 

Entrega de Prémios                
VII Concurso de Fotografia 
“Olhos Sobre o Mar”

IX ANIVERSÁRIO DO NAVIO-MUSEU SANTO ANDRÉ

Concurso de Fotografia estiveram 
expostos, ao longo de todo o mês, 
na Sala de Exposições Temporárias 
deste antigo lugre bacalhoeiro. //

Utilizando as excelentes con-
dições do Mar e da Ria de Aveiro, 
numa aposta de promoção e dina-
mização da “Cultura de Mar”, bem 
presente no nosso Município, a Se-
mana foi participada por dezenas de 
Crianças e Jovens que se dividiram 
na prática das mais variadas moda-
lidades náuticas, desde Mergulho, 
Canoagem, Pesca Desportiva, Surf 
e Bodyboard, Kitesurf, Nautimode-
lismo, Passeios de Vela e de Lan-
cha, entre outras, com lugar também 

para a realização de vários Ateliers 
temáticos, entre os quais de Origa-
mi Náutico, de Nós e em Família. 

Uma nota especial para as com-
petições que tiveram lugar nesta Se-
mana no Jardim Oudinot, na Gafa-

De 1 a 8 de Agosto, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
organizou, em cooperação 
com o Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo, 
a II  Semana Náutica do 
Município de Ílhavo, dando 
início à edição 2010 do 
programa “Mar Agosto 
– Festas do Município de 
Ílhavo”. 

II Semana Náutica

1 A 8 DE AGOSTO - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

nha da Nazaré, e na Praia da Barra, 
nomeadamente o I Encontro Nacio-
nal de Motas de Água (Dia 1), o I 
Challenge Fórum Náutico Surfski 
(Dia 7) e o II Troféu Fórum Náutico 
de Kayak Mar (Dia 8). //

1.º Prémio (COR)
Autor: João Pereira de Freitas
Titulo: “Afã complementar”
Local: Largo da Costa Portuguesa

1.º Prémio (P/B)
Autor: Paulo Jorge Ferreira Monteiro
Titulo: “Que Deus os Proteja”
Local: Rabo de Peixe, Ilha de S. Miguel - Açores

Melhor do Concelho (COR)
Autor: Raquel Pinho Tavares Pinto
Titulo: “Tempestade de Fevereiro”
Local: Praia da Barra

Melhor do Concelho (P/B)
Autor: Leonardo Mendes de Oliveira Ferraz Vieira
Titulo: “Ordem do Amanhecer”
Local: Praia da Barra

Setembro

Momento alto da comemoração deste 5.º aniversário aconteceu a 11 de 
Setembro com a visita da ilustradora Teresa Lima. Referência nacional no 
campo da ilustração, Teresa Lima foi a única ilustradora a ser duplamente 
contemplada com o Prémio Nacional de Ilustração. A Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo quis proporcionar aos seus utilizadores a possibilidade de 
ficar a conhecer e conversar com esta ilustradora, que depois de contar um 
pouco do que a levou a ilustrar, proporcionou a todos uma visita guiada às 
ilustrações do livro infantil “Fiz, o coleccionador de medos”, que assim 
compõem a exposição que estará patente até 8 de Novembro, numa apre-
sentação nacional desta obra que já começou a fazer as delicias dos mais 
novos. Foi uma tarde repleta de boa disposição e de muitos autógrafos 
bem ilustrados...

Ano Lectivo 2010/2011 | “Ler o Mundo”

Este ano lectivo convidamos, uma vez mais, todas as Escolas 
Básicas e Jardins-de-Infância a visitar-nos. Propomos uma viagem 
pelo mundo dos livros e das histórias repletas de sonhos e fanta-
sias. Os livros e as histórias que propomos para este ano lectivo 
irão transformar todos esses sonhos em realidade. Aproveite esta 
oportunidade.

O professor / educador deverá fazer a sua marcação na BMI.
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Foram várias as Associações do 
Município que se juntaram à Câ-
mara Municipal de Ílhavo na di-
namização das várias actividades 
que fizeram parte deste Programa, 
onde não faltou música, animação, 
desporto, leitura, momentos cultu-
rais e gastronómicos, entre outros, 
para todos aqueles que desfruta-
ram das férias de Verão na melhor 
companhia.

Os primeiros dias do “Mar 
Agosto” foram vividos com as 
Festas em Honra da Nossa Senho-
ra das Neves, na Capela de Al-
queidão, em Ílhavo (dia 1), e com 
a segunda edição da concorrida e 
divertida Semana Náutica (dias 1 
a 8), organizada pelo Fórum Náu-
tico do Município de Ílhavo com a 
principal missão de “fazer crescer” 
o gosto pelas actividades náuticas, 
que aqui encontram condições 
de excelência para a sua prática. 
Aproveitando as potencialidades 
gastronómicas da Ria de Aveiro, 
o Illiabum Clube e a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo realizaram ainda 
neste primeiros dias do mês o IV 
“Ria a Gosto” – Festival de Maris-
co da Ria de Aveiro (dias 5 a 8), 
que teve como palco o Relvado da 
Costa Nova e como cenário os seus 
típicos e coloridos Palheiros. 

Assinalando-se igualmente em 
Agosto os 73 anos da Fundação 
do Museu Marítimo de Ílhavo (e o 
9.o aniversário da inauguração do 
Navio-Museu Santo André), assim 

como a dinamização de mais uma 
Rota das Padeiras (com a presença 
de 16 Padeiras de Vale de Ílhavo), 
as iniciativas prosseguiram com 
a realização de vários momentos 
musicais, nomeadamente os Con-

O Arraial Popular com Quim 
Barreiros fecha com chave 
de ouro a edição 2010 do 
Programa “Mar Agosto 
– Festas do Município de 
Ílhavo” que, uma vez mais, 
animou os dias quentes do 
mês de férias por excelência 
da maioria dos nossos 
habitantes e, também, 
visitantes. 

Festas do Município Mar Agosto 2010

AGOSTO

certos de Música Nova e Música 
Velha, da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e da Filarmó-
nica Gafanhense, respectivamente, 
de Paulo de Carvalho, na Praça do 
Centro Cultural de Ílhavo, e dos 

cinco grupos/artistas convidados 
a marcarem presença no evento de 
referência deste Programa – o Fes-
tival do Bacalhau, entre os quais 
Deolinda, Expensive Soul, GNR, 
Marco Paulo e Ana Moura. 

No Desporto, as actividades ra-
dicais estiveram em alta, em mais 
uma edição do Ílhavo Radical, 
nos dias 14 e 15, e do Campeona-
to Nacional de Surf e Europeu de 
Bodyboard Feminino “Miss Su-
mol Cup”, onde dezenas de atle-
tas marcaram presença na Praia 
da Costa Nova, um dos locais de 
eleição do País para a prática desta 
modalidade. Falando de Praia, em 
Agosto, a preocupação com o Am-
biente não foi esquecida, através 
da dinamização de várias campa-
nhas de sensibilização, participa-
das pelas nossas Crianças com o 
apoio dos Jovens que integraram o 
Programa Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres deste ano. 

O Programa “Mar Agosto – Fes-
tas do Município de Ílhavo” é já 
um marco no calendário anual de 
iniciativas promovidas pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo de âmbito 
diverso, centrado sobretudo na ma-
nutenção da forte aposta na promo-
ção e divulgação do Município de 
Ílhavo na área do Turismo, cujos 
resultados têm sido muito positi-
vos, a notar pela constante afluên-
cia de turistas que todos os anos, 
pela altura do Verão, nos visitam e 
se juntam aos nossos Munícipes na 
participação destas festividades. //
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18 A 22 DE AGOSTO

Preparados por nove Associações 
do Município, os pratos e os petis-
cos de bacalhau fizeram as delícias 
de todos aqueles que aproveitaram 
estes dias para visitar o Município e 
conhecer a sua gastronomia, acom-
panhados por diversas actividades, 
pensadas para todas as idades e para 
todos os gostos, com destaque para 
as Provas de Vinho, para as Ma-
tinées de Cinema ao Ar Livre em 

ecrã gigante, para a Feira de Artesa-
nato, para as Actividades Náuticas, 
Rota das Padeiras (que coincidiu 
uma vez mais com a realização do 
Festival do Bacalhau), entre outras, 
sem esquecer os espectáculos noc-

turnos, que este ano contaram com 
a presença dos Deolinda, Expensi-
ve Soul, GNR, Marco Paulo e Ana 
Moura.

Em especial para a camada mais 
jovem, o Festival do Bacalhau con-

A 3.ª edição do Festival do 
Bacalhau, organizada em 
parceria entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a 
Confraria Gastronómica 
do Bacalhau, abriu as 
suas portas ao público no 
passado dia 18 de Agosto, 
no Jardim Oudinot (Gafanha 
da Nazaré), tendo sido palco, 
durante cinco dias, da visita 
de dezenas de milhares de 
apreciadores do “fiel amigo”. 

tou, ainda, com o sempre divertido 
“Sábados no Jardim” e com a edi-
ção 2010 da original “Corrida Mais 
Louca da Ria”, participada por doze 
ímpares e criativas embarcações 
que, no dia 21, encheram de festa e 

cor o espaço único do Jardim Oudi-
not, na Gafanha da Nazaré. Numa 
vertente mais cultural, a “Rota das 
Padeiras” foi outra das iniciativas 
de destaque desta terceira edição 
do Festival do Bacalhau, onde 16 
Padeiras de Vale de Ílhavo levaram 
até ao Jardim Oudinot a sua genuína 
arte de fazer o Pão, verdadeira igua-
ria da nossa gastronomia local. 

Já considerado como um dos Fes-
tivais de referência a nível regional, 
o Festival do Bacalhau foi ainda 
visitado, no dia 19, pelo conhecido 
programa da RTP “Verão Total”, em 
mais uma excelente oportunidade 
de promover pelo País fora o Mu-
nicípio de Ílhavo, verdadeira capital 
portuguesa do Bacalhau.

Superando, ano após ano, as ex-
pectativas da organização relativa-
mente ao número de visitantes e à 
quantidade de bacalhau consumido 
(este ano um total de dez toneladas), 
o Festival do Bacalhau é, acima de 
tudo, o expoente máximo da pro-
moção de um dos mais apreciados 
produtos nacionais que, combina-
do com o cenário convidativo do 
Jardim Oudinot e com o empenho 
e dedicação de todos aqueles que 
o fazem acontecer (Associações, 
Empresas, Artesãos e Voluntários), 
justifica o seu enorme sucesso. //

Festival do Bacalhau 2010
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Ílhavo na rota de centenas 
de milhares de pessoas que 
assim procuram as duas 
belas Praias da Região 
– Barra e Costa Nova – para 
as suas férias de Verão, com 
a chancela da excelência 
em termos de qualidade, 
segurança e acessibilidade 
mais uma vez renovadas: 
Bandeira Azul e Bandeira 
“Praia Acessível, Praia para 
Todos”. 

Fruto da 8.ª edição do projecto 
municipal «Praia Limpa tem Mais 
Pinta», mais de 1500 participantes 
entre Crianças, Jovens e Adultos 
dos Estabelecimentos de Ensino 
(ou simples banhistas) que durante 

os meses de Julho e Agosto fre-
quentam as nossas Praias tiveram 
oportunidade de experimentar as 
ʻaulas  ̓em pleno areal (ou no Jar-
dim) de Sensibilização Ambiental 
para as preocupações a ter na boa 
gestão das zonas costeiras, mas 
também na conduta diária a man-
ter na própria casa! 

Para o efeito actividades como 
o «Jogo Limpo», «A minha Praia 
tem Bandeira Azul», «Oficinas 

Época Balnear 2010

BALANÇO

A Câmara Municipal de 
Ílhavo lançou neste Verão 
uma Campanha com vista 
a estimular as boas práticas 
de Gestão Familiar dos 
Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU). 

Redução   
de Resíduos

Assim, as Famílias que durante 
os meses de Junho, Julho, Agosto 
e Setembro se deslocaram ao Eco-
centro Municipal para depositar os 
seus RSU, foram premiadas com a 
atribuição de um saco de compras 
reutilizável, estimulando-se tam-
bém a Redução na utilização dos 
sacos plásticos, e por conseguinte 
a produção de Resíduos Sólidos 
Urbanos. //

Em estreita colaboração com a 
Câmara Municipal de Ílhavo (e in-
tegrando o seu programa de festas 
“Mar Agosto 2010”) esta iniciati-
va foi participada por dezenas de 
veraneantes que aproveitaram as 

“Ciência Viva no Verão”          
Praias da Barra e Costa Nova

As Praias do Município 
voltaram a receber, nos 
meses de Julho e Agosto, a 
visita do Programa «Ciência 
Viva no Verão», da Agência 
Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica e 
da Associação de Física 
da Universidade de Aveiro 
– FISUA. 

FÉRIAS COM A CIÊNCIA NA BAGAGEM!

Promovido pelo Instituto 
Português da Juventude 
(IPJ) e coordenado no 
Município de Ílhavo pela 
Câmara Municipal, teve 
lugar, nos últimos meses de 
Julho e Agosto, a segunda 
edição do Programa de 
Voluntariado Jovem para as 
Florestas.

Programa de Voluntariado Jovem para as Florestas 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 2010

Destinado a Jovens com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 
anos, interessados em participar no 
grande desafio que é a preservação 
da Natureza e da Floresta em par-
ticular, mais concretamente na área 
florestal do Município de Ílhavo, 
este Programa contou com a parti-
cipação de 12 Voluntários, que ao 
longo de três períodos de quinze 
dias cada, cumpriram funções de 
vigilância, limpeza de lixo, de in-
ventariação e de sensibilização das 

populações para o risco de incêndio, 
cabendo a cada um dos participan-
tes uma bolsa diária no montante de 
12,00 Euros, assim como um seguro 
de acidentes pessoais, uma t-shirt e 
um Certificado de Participação. 

Sem dúvida uma preciosa ajuda 
no combate ao terrível flagelo que 
são os incêndios florestais na época 
de Verão, e que contribui igualmen-
te para um maior envolvimento da 
camada mais jovem na preservação 
da Floresta.  //

Assim, a preocupação com a 
correcta Valorização/Reciclagem 
dos Resíduos a produzir com a 
realização do Festival de Marisco 
da Ria de Aveiro «Ria a Gosto» 
(Relvado da Costa Nova, nos dias 
5 a 8 de Agosto) e do Festival do 
Bacalhau  (Jardim Oudinot, Gafa-
nha da Nazaré, nos dias 18 a 22 de 
Agosto), conduziu à colocação de 
vários Ecopontos nos respectivos 
locais, bem como de adequados 
equipamentos para a recolha selec-
tiva do óleo alimentar usado – os 
Oleões. 

Valorizar os Resíduos Sólidos 
Urbanos que todos nós produzi-
mos é uma tarefa que nunca tira 
férias! //

Os Festivais Municipais 
de Verão, que aliam numa 
primeira instância as 
componentes Cultural e 
Gastronómica, voltaram a 
assumir igualmente uma 
forte preocupação com o 
Ambiente e a Educação para 
a Cidadania, nomeadamente 
com a dinamização das 
boas práticas ambientais 
na Gestão dos Resíduos 
produzidos.

Gestão de Resíduos
FESTIVAIS DE VERÃO NO MUNICÍPIO

Criativas dos Resíduos», «Jogos 
Tradicionais», «e o mexilhão?», as 
«Construções na Areia» ou a «Bi-
blioteca de Praia» foram condu-
zidas pelos Jovens Estudantes do 
Município de Ílhavo, inscritos no 
Programa Municipal de Ocupação 
dos Tempos Livres (PMOTL) e 
que dessa forma ocuparam o tem-
po com actividades mais amigas 
do Ambiente!

Mas para a excelência há mui-
to reconhecida das nossas Praias, 
nomeadamente na tarefa de segu-
rança dos banhistas, muito con-
tribuiu uma vez mais a mais valia 
da qualidade e o profissionalismo 
demonstrados pelo nosso parceiro 
mais activo nesta matéria - a As-
sociação de Nadadores Salvadores 
Aveiro-RESCUE, não havendo 
qualquer vítima a lamentar na épo-
ca balnear 2010. //

suas noites de férias para conhecer 
melhor o Universo, observando 
os astros e aprofundando os seus 
conhecimentos nesta matéria em 
Sessões de Planetário e Palestras, 
sempre na companhia de astróno-
mos amadores e profissionais.  //

CAMPANHA
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A Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro assinou, em cerimónia 
pública realizada no passado 
dia 30 de Julho, no Edifício 
Sede da entidade, os 
Acordos de Financiamento 
com as Associações da 
Região de Aveiro, cujos 
projectos apresentados 
ao Programa de Apoio a 
Projectos e Eventos da 
Região de Aveiro 2010 
(PAPERA) foram aprovados.

assina dez Acordos de financiamento com 
Associações 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO

NADO - NÁUTICA DESPORTIVA OVARENSE
48.º Cruzeiro da Ria

SEMA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Festa da Gastronomia: “SABORES DO FORNO”

SPORT CLUBE ALBA
II Torneio de Futebol Júnior da Vila de Albergaria-a-Velha

ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA TORREIRA
3.º Raid Catamarãs da Ria de Aveiro
Regata da Romaria do S. Paio da Torreira

CINE CLUBE DE AVANCA
Conferência Internacional de Cinema - Arte, Tecnologia, Comunicação

COOPERATIVA CULTURAL E RECREATIVA DA GAFANHA DA NAZARÉ
Grande Prémio de Atletismo Terra Nova

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Bengalʼarte - Encontro de Teatro Sénior

SPORTING CLUBE DE AVEIRO
48.º Cruzeiro da Ria

AFIS/OVAR - ATLETAS FIM DE SEMANA
22.a Meia Maratona “Cidade de Ovar”

CENTRO SOCIAL INFANTIL DE AGUADA DE BAIXO
Projecto “Cultivar Ideias, Semear Futuros” - Centro Eco-Educativo

Listagem dos projectos aprovados: Valor dos Projectos (em Euros)

4.000,00

3.000,00

2.031,00

1.410,00
1.390,00

5.000,00

4.350,00

787,00

1.000,00

5.000,00

2.032,00

O PAPERA constitui um me-
canismo de apoio institucional e 
financeiro da CIRA a iniciativas 
do tecido associativo da Região de 
Aveiro, numa aposta de criar e es-
treitar laços de relação institucio-
nal entre a Comunidade Intermu-
nicipal e as Associações da nossa 
Região. 

A primeira edição, lançada neste 
ano de 2010, contou com candi-
datura de 46 Entidades, com um 
total de 62 Projectos/Eventos, dez 
dos quais foram aprovados, re-
presentando um investimento de 
30.000,00 Euros, entre eles o Gran-
de Prémio Terra Nova, organizado 
pela Cooperativa Cultural e Recre-
ativa da Gafanha da Nazaré. //

Com localização física nos Mu-
nicípios de Aveiro e Ílhavo (Couta-
da), o Parque da Ciência e da Ino-
vação representa um investimento 
de 35 milhões de Euros, compar-
ticipado pelos Fundos Comunitá-

Após a adesão do Município 
de Ílhavo à Sociedade 
Anónima responsável pela 
gestão do futuro Parque 
da Ciência e Inovação, no 
passado mês de Junho,  
foi a vez da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro fazer parte da 
mesma, já no mês de Julho, 
com um capital social de 
7.5%, correspondente a 
562.500,00 Euros.

Parque da Ciência e da Inovação, SA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO COM 7,5% DE CAPITAL 

rios em 15,5 milhões. O projecto 
é liderado pela Universidade de 
Aveiro e conta com o envolvimen-
to de várias outras entidades, entre 
as quais a Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro e a 
Câmara Municipal de Ílhavo, e in-
tegra-se na estratégia de desenvol-
vimento regional definida no Pla-
no Territorial de Desenvolvimento 
para a Região de Aveiro. 

A gestão do Parque será feita 
em estreita ligação com os pólos 
da Incubadora da Universidade de 
Aveiro e com as áreas de acolhi-
mento empresarial de cada um dos 
onze Municípios que fazem parte 
da Comunidade Intermunicipal, 
que conta com o dinamismo e em-
preendedorismo do tecido empre-
sarial da Região de Aveiro para o 
sucesso deste importante e inova-
dor projecto que, seguramente, irá 
atrair novos investimentos na sua 
área de actuação. //
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Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Junho de 2010

Alteração do dia e local de realiza-
ção da segunda reunião ordinária 
da Câmara Municipal do mês de 
Junho
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê que a reunião de Câmara se realize 
no dia 17 de Junho de 2010, às 15.30 
horas, na Escola Secundária da Gafa-
nha da Nazaré, com carácter público, 
integrada no programa da Semana da 
Educação 2010.

Regulamento Geral de Utilização 
dos Centros Culturais de Ílhavo e 
da Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal de 
Ílhavo. 

Regulamento do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal de 
Ílhavo. 

Apoio à Institucionalização do Po-
der Local Democrático em Timor-
Leste
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê a comparticipação financeira de 
2.500,00 Euros (50% para a formação 
de funcionários e dirigentes locais da-
quele País e 50% para a reabilitação 
de Baucau).

Intempéries na Madeira – Apoio ao 
Município do Funchal
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê uma comparticipação financeira de 
3.000,00 Euros para ajudar a recons-
trução das casas afectadas.

Procedimentos concursais para re-
crutamento de pessoal por tempo 
indeterminado
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Alterações de posicionamento re-
muneratório – Opção Gestionária
» Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 

Abertura de Concurso por ajuste di-
recto para a “Aquisição de serviços 

complementares de limpeza e var-
redura no Município de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à abertura do concurso com du-
ração de 12 meses e preço base de 
72.000,00 Euros. 

Protocolo de colaboração entre o 
Município de Ílhavo e a Cooperati-
va para a Educação e Reabilitação 
dos Cidadãos Inadaptados de Avei-
ro – CERCIAV
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o referido Protocolo, ... 

Atribuição de Subsídio Pontual ao 
Classic Clube de Portugal
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
2.000,00 Euros, como apoio à realiza-
ção da prova 7.º Rali Automobilia.

Atribuição de Subsidio Pontual à 
Associação Recreativa e Cultural 
“Escolíadas”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 3.700,00 Euros, para apoio à 
realização da edição 2010 das “Esco-
líadas”. 

Atribuição de Subsidio Pontual à 
ANDDI – Associação Nacional de 
Desporto para a Deficiência Mental
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual, no valor de 2.000,00 Euros, 
para comparticipar a realização do 
“Campeonato Nacional de Ciclismo”, 
a participação no “5.º Campeonato da 
Europa de Ciclismo” e a participação 
no “Campeonato do Mundo de Atle-
tismo para Pessoas com Síndrome de 
Down”. 

Protocolo de Cooperação celebra-
do entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Nestlé Portugal, S.A. com 
vista à reciclagem de cápsulas de 
café da marca Nespresso
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o referido Protocolo.

Protocolo de Cooperação celebra-
do entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Oleotorres, Lda. com vista 
à reciclagem de óleos alimentares 
usados
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o referido Protocolo. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Junho de 2010

Voto de Pesar e Minuto de Silêncio em 
memória do Sr. João da Madalena, fa-
lecido no dia 16 do corrente mês
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Abertura de Concurso Público para 
prestação de serviços de “Forneci-
mento e Transporte de Refeições 
Escolares 2010/2011”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à abertura do Concurso, que pre-
vê um custo de 563.805,00 Euros e 
um prazo de execução de 11 meses. 

Aquisição de material informático 
para estabelecimentos de ensino 
do pré-escolar e 1.º Ciclo
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da autorização para 
desencadear os procedimentos ne-
cessários ao fornecimento de 43 qua-
dros interactivos, 252 portáteis com 
software, 61 impressoras Deskjet e 
Laser e 100 Computadores fixos de 
secretaria.

Actualização de tabela de preços 
da cafetaria do Centro Cultural de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Tabela de preços.

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedência 
de viaturas (autocarros) a Associa-
ções do Município
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que isenta Asso-
ciações do Município do pagamento 
de 1.942,00 Euros, relativos ao mês 
de Maio.

Alteração ao Estudo Urbanístico 
da Envolvente à Rua do Curtido de 
Cima (EU 37)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Alteração do EU 37. 

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação em arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 2.100,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.115,00 Euros.

Normas Regentes da Corrida Mais 
Louca da Ria 2010 – Corrida de em-
barcações originais
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pela Vereado-
ra Beatriz Martins.

Atribuição de Subsidio Pontual à 
Associação de Pais da Escola Bá-
sica do 2.º e 3.º Ciclos da Gafa-
nha da Encarnação – Ano Lectivo 
2009/2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual, 
no valor de 500,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Pla-
no de Actividades.

Atribuição de Subsidio Pontual à 
Associação de Pais da Escola Bási-
ca do 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da 
Nazaré – Ano Lectivo 2009/2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual, 
no valor de 500,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Pla-
no de Actividades.

Atribuição de Subsídio Pontual à 
Associação de Pais da Escola Bási-
ca José Ferreira Pinto Basto – Ano 
Lectivo 2009/2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual, 
no valor de 500,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Pla-
no de Actividades.

Acordo de parceria entre a Admi-
nistração da Região Hidrográfica 
do Centro, IP e a Câmara Municipal 
de Ílhavo para a instalação e gestão 
de uma zona de comércio tradicio-
nal e eventos sazonais da respon-
sabilidade da Câmara Municipal, a 
realizar no aterro marginal da Costa 
Nova
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o Acordo apresentado pelo Presidente 
da Câmara Municipal.

REUNIÃO EXTRAORDINARIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
30 de Junho de 2010

Projectos no âmbito da Parceria 
para a Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
Plano de Dinamização Cultural, o Pla-
no Municipal para a Igualdade do Gé-
nero e os seguintes Projectos: Centro 
de Investigação e Empreendedorismo, 
Qualificação Urbana e Ambiental do 

“Casco Antigo” da Cidade e Qualifica-
ção Urbana da Avenida 25 de Abril.

Proposta de redacção dos estatu-
tos da sociedade parque ciência e 
Inovação (PCI), bem como do res-
pectivo Acordo Parassocial
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a participação da CMI na sociedade 
anónima PCI com 5% do seu capital 
social, aprovar os seus Estatutos e o 
Acordo Parassocial, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Abertura de Concurso Público 
“Modernização do Equipamento 
Informático das Escolas 1.º Ciclo 
e Pré-escolar” para aquisição de 
portáteis
» Deliberado por unanimidade proce-
der à abertura da Proposta, que prevê 
um custo estimado de 248.000,00 
euros e um prazo de fornecimento de 
40 dias. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Julho de 2010

Acordos de Cooperação a celebrar 
com as Juntas de Freguesia do Mu-
nicípio 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os Acordos de Cooperação, que en-
tre outras coisas, prevêem um apoio 
financeiro total de 172.843,00 Euros.

Gestão da Bilheteira do Centro Cul-
tural de Ílhavo durante o trimestre 
Julho - Setembro
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedência 
de viaturas (autocarros) a Associa-
ções do Município
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta e ratificação de isenções 
de taxas, apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que isenta Asso-
ciações do Município do pagamento 
de 1.109,20 Euros, relativos ao mês 
de Junho.

Comissão Municipal de Toponímia 
– Mandato 2009/2013
» Deliberado por unanimidade apro-
var a constituição da Comissão Mu-
nicipal de Toponímia para o mandato 
2009/2013, sendo presidida pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a CMI e a Associação dos 
Amigos da Praia da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o acordo de Cooperação com a Asso-
ciação dos Amigos da Praia da Barra, 

JUNHO A SETEMBRO
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que prevê, entre outras coisas, prevê 
uma comparticipação financeira no 
valor de 2.000,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a CMI e a Associação de Mo-
radores da Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o acordo de Cooperação com a As-
sociação de Moradores da Senhora 
dos Campos que, entre outras coisas, 
prevê uma comparticipação financeira 
no valor de 800,00 Euros.

Abertura de Concurso Publico para 
atribuição da “Cessão do Direito de 
Utilização de Unidades de Acolhi-
mento Comercial da Costa Nova do 
Prado” 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Anúncio e o Caderno de Encargos e 
lançar o Concurso.

Concurso por Ajuste Directo para 
a “Aquisição de Serviços Comple-
mentares de Limpeza e Varredura 
no Município de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à empresa 
SUMA – Serviços Urbanos e Meio Am-
biente, S.A., pelo valor de 71.540,00 
euros + IVA.

Concurso Publico para fornecimen-
to de mobiliário para os Centros 
Escolares
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação definitiva à em-
presa Julcar – Mobiliário Integrado, 
S.A., pelo valor da sua proposta de 
111.750,07 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e Associações de Acção Social do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os 10 acordos de cooperação, que, 
entre outras coisas prevêem um apoio 
financeiro de 67.800,00 Euros.

Subsidio Pontual à “Obra do Apos-
tolado do Mar – Clube Stella Maris”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê a atribuição de um subsídio pontu-
al, no valor de 5.000,00 Euros, para 
apoio às suas actividades sociais e 
aos investimentos de manutenção do 
seu edifício-sede.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI para comparticipação em 
arrendamento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 753,75 Euros.
 
Atribuição de subsídio pontual à 
CERCIAV para comparticipação em 
arrendamento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 

atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.020,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual 
Fundação Prior Sardo para com-
participação em arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.126,25 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e o Grupo de Jovens “A Torre”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o acordo de cooperação, que entre 
outras coisas, prevê uma compartici-
pação financeira de 2.250,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar 
com os Agrupamentos de Escutei-
ros do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os referidos acordos.

Protocolo de Cooperação entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e as 
demais entidades dele constantes 
para a vigilância e segurança bal-
near relativa ao ano de 2010 nas 
Praias da Barra e da Costa Nova e 
à Exploração do Bar do Núcleo Am-
biental da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré.

Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal e Asso-
ciações de cariz desportivo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os 13 Acordos de Cooperação, que, 
entre outras coisas, prevêem um apoio 
financeiro de 81.700,00 Euros.

Plano Municipal de Intervenção 
Educativa 2010/2011
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento.

Subsidio de Estudo para o ano lec-
tivo 2009/2010 (terceira adenda à 
listagem inicial)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, que prevê a atribuição de 
um subsídio unitário, no valor de 50,00 
Euros para o Escalão A.

Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal e Asso-
ciações de cariz cultural
» Deliberado por unanimidade apro-
var os 14 acordos de cooperação, 
que entre outras coisas, prevêem um 
apoio financeiro no valor de 83.550,00 
Euros.

Abertura de Concurso por Hasta 
Publica para atribuição de duas 
bancas no sector de peixe e duas 
no sector dos géneros no Mercado 
municipal da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo presi-
dente da Câmara Municipal.

City Tour Aveiro – Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa. 

Protocolo a celebrar entre a Câma-
ra Municipal de Ílhavo e a Paróquia 
da Gafanha da Encarnação para a 
Gestão da Casa Mortuária da Gafa-
nha da Encarnação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente Minuta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
23 de Julho de 2010

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento CMI/2010 – 3-ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a Alteração. 

Concurso Publico para a conserva-
ção e reparação do Pavilhão Gim-
nodesportivo da Gafanha da Encar-
nação
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à empresa 
Encobarra, pelo valor de 265.000,00 
Euros + IVA. 

Acordo de Cooperação com a Con-
fraria Gastronómica do Bacalhau
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o Acordo de Cooperação.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal e a As-
sociação Cultural e Desportiva “Os 
Ílhavos”
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o referido Acordo. 

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal e a Asso-
ciação Grupo de Jovens “A Tulha”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Acordo.

Protocolo de Cooperação entre a 
ACA – Associação Comercial de Avei-
ro e a Câmara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a assinatura do Protocolo, com vista 
à revitalização do comércio do Muni-
cípio de Ílhavo.

VII Concurso de Fotografia “Olhos 
Sobre o Mar”
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento dos premiados do con-
curso

REUNIÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Agosto de 2010

Alteração do dia de realização da 
segunda reunião ordinária da Câ-
mara Municipal do mês de Agosto
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê que a reunião de Câmara se realize 
no dia a 25 de Agosto de 2010, às 
15:30 horas, mantendo-se o seu ca-
rácter privado.

Parceria entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e as Águas da Região de 
Aveiro, AdRA, S.A. – Projectos de 
Drenagem de águas residuais e 
pluviais
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal. 

Abertura de Concurso Público para 
Empreitada de “Regeneração Urba-
na de Ílhavo – Centro de Investiga-
ção e Empreendorismo”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Abertura de Concurso Publico para 
a empreitada de “Regeneração Ur-
bana de Ílhavo – Qualificação Urba-
na e Ambiental do “Casco Antigo” 
da Cidade
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Abertura de Concurso Público para 
a Empreitada de “Regeneração Ur-
bana da Avenida 25 de Abril
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Atribuição de Subsidio Pontual à 
Associação de Solidariedade So-
cial da Gafanha do Carmo 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual, no 
valor de 200.000,00 Euros, para com-
participar a sua obra do Lar e Centro 
de Dia.

Atribuição de subsidio pontual ao 
Grupo de Jovens “A Torre”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Beatriz Martins, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual, no valor 
de 1.000,00 Euros, como forma de 
apoio à realização do Torneio de Fut-
sal, inserido no programa da Semana 
Jovem Ílhavo 2010. 

Atribuição de subsidio pontual à Cy-
berclip – Associação de Jovens de 
Tecnologia do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual, no valor de 
150,00 euros, como forma de apoio 
à realização do “Torneio Pró Evolution 
Soccer” e do “Torneio de Ténis na Wii” 
inseridos no programa da Semana Jo-
vem Ílhavo 2010. 

Acordo de Cooperação com a As-
sociação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Básica 
da Marinha Velha – Ano Lectivo 
2009/2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o protocolo que, entre outras coisas, 
prevê um apoio financeiro no valor de 
8.750,00 Euros, como forma de apoio 

à concretização do seu Plano de Ac-
tividades.

Normas de Participação do 1.º Con-
curso Modelismo Náutico do Museu 
Marítimo de Ílhavo 2010/2011 
» Deliberado por unanimidade apro-
var as normas do presente Concurso, 
cujo tema é “Navios de Pesca do Ba-
calhau”. 

Protocolo entre a Marinha e a Câ-
mara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o protocolo que estabelece as condi-
ções entre as partes no âmbito da via-
gem de circum-navegação do Navio 
Escola Sagres 2010. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
25 de Agosto de 2010

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedência 
de viaturas (autocarros) a Associa-
ções do Município
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta e ratificação de isenções 
de taxas, apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que isenta Asso-
ciações do Município do pagamento 
de 1.093,20 Euros, relativos ao mês 
de Julho.

Alteração ao Estudo Urbanístico 
junto à Vila Africana (Solar da La-
goa) -  (EU 61)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Alteração do EU 61. 

Contrato de “Cessão do direito de 
exploração da Cafetaria do Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré e 
do Bar do Jardim 31 de Agosto e 
Estrutura de Apoio constituída por 
armazém e sanitários”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a minuta de Contrato, apresentada 
pelo Vereador Fernando Caçoilo.

Atribuição de subsidio pontual às 
Associações participantes nas Mar-
chas Sanjoaninas de Ílhavo/2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo. Vere-
ador Paulo Teixeira Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 1.100,00 Euros à Asso-
ciação dos Amigos da Praia da Barra 
e 700,00 Euros ao Grupo de Jovens 
“A Tulha”, à Associação Cultural e 
Recreativa “Os Palheiros” da Costa 
Nova, à Associação Grupo de Dança 
Pestinhas e à Associação de Pais e 
Amigos das Crianças da Gafanha da 
Encarnação. 

Adenda ao Contrato-programa ce-
lebrado entre a Direcção-Geral do 
Livro e das Bibliotecas e o Municí-
pio de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a Adenda ao Contrato-programa.



SEX 1 OUTUBRO 22h00

Concerto com Musical Travel*
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

DOM 3 OUTUBRO

11h00 | Filme Concerto “Algo Rítmico”*
Centro Cultural de Ílhavo

17h00 | Grupo “Semibreves”
Espectáculo de Música Tradicional Portuguesa
Salão Cultural da Gafanha do Carmo

SEX 8 OUTUBRO 18h30

À Conversa com ... 
» Zé Pedro (Xutos e Pontapés)
» Manuel Moura dos Santos
Biblioteca Municipal de Ílhavo

SÁB 9 OUTUBRO 21h30

Concerto do 174.º Aniversário da Filarmónica Gafanhense*
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

SEX 15 OUTUBRO 21h30

Encontro de Coros
» Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
» Grupo Coral de Mira
» Orfeão do Porto

Salão Cultural da Gafanha da Encarnação

SÁB 16 OUTUBRO 22h00

Rão Kyao*
Centro Cultural de Ílhavo

TER 19 e QUA 20 OUTUBRO 10h00 e 15h00

Motofonia - Um Solo Poético para todas as Infâncias
Sessões exclusivas para Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Município de Ílhavo
Centro Cultural de Ílhavo

SÁB 23 OUTUBRO 18h45

Quarteto de Cordas - Orquestra Filarmonia das Beiras
Museu Marítimo de Ílhavo

DOM 31 OUTUBRO 17h00

Orquestra Rítmica*
» Escola de Música Gafanhense 
» Casa do Povo da Gafanha da Nazaré

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

* Bilhetes disponíveis nos Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré
   mais informações em www.cm-ilhavo.pt

Município de Ílhavo 2010


