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Município de Ílhavo... em movimento
MAIS OBRA

obras em curso...

1. Limpeza exterior do Edifício dos Paços do Concelho
2. Remodelação e Ampliação do Mercado Municipal da Costa Nova
3. Ampliação e Requalificação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
4. Qualificação do Polidesportivo da Senhora dos Campos
5. Requalificação Urbana - Rua Fernando Magano (Ílhavo)
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3.2.1.

4. 5.

obras adjudicadas...
6. Construção do Novo Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo)
7. Construção do Novo Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
8. Ampliação do Centro Escolar de Vale Ílhavo
9. Ampliação do Centro Escolar da Presa-Légua
10. Ampliação do Centro Escolar da Coutada

concursos abertos...
11. Requalificação/Beneficiação da Estrada Nacional 109
12. Construção da Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase

6.

7.
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Adjudicada à firma ABB, 
SA., representando um in-
vestimento de cerca de 
2.150.000,00 Euros + IVA, 
esta obra cumpre a 3.ª fase de 
qualificação deste espaço cul-
tural do Município, reforçan-
do o seu carácter funcional e 
beneficiando, em simultâneo, 
toda a sua área envolvente. 

Assim, esta intervenção 

será exercida a dois níveis: 
por um lado, a acção no inte-
rior do edifício, dotando-o de 
condições de excelência para 
actos culturais, nomeada-
mente de um Auditório com 
capacidade para 400 Pesso-
as, uma Galeria de Exposi-
ções com cerca de 400 m2, 
e uma Sala de Conferências 
com 72 lugares, além de to-

Teve início, na primeira 
semana de Abril, a 
obra de ampliação e 
remodelação do Centro 
Cultural da Gafanha 
da Nazaré, que deverá 
estar concluída no 
prazo de seis meses.

das as condições técnicas ao 
nível de acessibilidade, segu-
rança, acústica, climatização, 
conforto e controlo ambiental; 
e, por outro lado, uma acção 
exterior, redimensionando e 
reconfigurando o espaço pú-
blico que o envolve, numa 
atmosfera cultural e urbana 
moderna, de grande atracti-
vidade social. «

Centro Cultural 
Gafanha da Nazaré

INÍCIO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO EDITORIAL

Na ambiência das comemorações do Feriado Municipal lan-
çamos esta edição do Boletim Informativo, associando o acto de 
comunicar à construção permanente de uma Comunidade in-
formada, viva e participativa, no Nosso Município.

Este é um tempo de balanço, de prestação de contas sobre 
o ano 2008, à qual dedicamos o suplemento desta publicação. 
Numa frase, podemos referir que 2008 foi um ano muito impor-
tante e extraordinário, pelas obras e iniciativas que realizámos, 
destacando-se o Centro Cultural de Ílhavo, o Jardim Oudinot 
na Gafanha da Nazaré, o Saneamento Básico da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha do Carmo, a Ciclovia da Barra, e nos 
eventos, o Festival do Bacalhau e a Regata STI dos Grandes Ve-
leiros, sempre com a referência das comemorações dos 110 anos 
da Restauração do Município de Ílhavo.

Das muitas apostas em que estamos envolvidos, destacamos 
nesta edição o “Polis da Ria” no enquadramento da assinatura 
pública do respectivo contrato entre o Governo e a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (a que a CMI preside), reali-
zada no passado dia 21 de Fevereiro, em Ovar.

No que à Ria de Aveiro respeita, estamos também a lutar con-
tra os valores exagerados da nova taxa de recursos hídricos que 
o Ministério do Ambiente (por intermédio da sua ARH do Centro) 
lançou à cobrança recentemente.  

Quanto a novas obras da CMI, destaca-se o lançamento do 
concurso público para a construção da 1a fase da Via de Cintura 
Nascente a Ílhavo, que vai ligar a Via do Mercado / Ligação à A17 
à Variante das Lavegadas na Rotunda da EN109 (com um in-
vestimento total de cerca de 2,7 milhões de euros), tendo já sido 
contratados os Fundos Comunitários que vão comparticipar o 
seu financiamento.

O Conselho Local de Acção Social do Município de Ílhavo (CLAS) 
realizou uma importante reunião no dia 31 de Março, tendo re-
alçado a importância do aprofundamento do trabalho de equipa 
das 32 Entidades que integram o CLAS e o Serviço do Atendi-
mento Social Integrado. Tirar todo o proveito dos instrumentos 
de apoio social disponíveis, apoiar de forma integrada os Cida-
dãos que verdadeiramente precisam de ajuda, evitar as acções 
desgarradas e pontuais, combater os desperdícios e os apoios a 
quem não precisa, prestar informação pública sobre o Atendi-
mento Social Integrado de forma a que possamos fazer chegar 
apoio social a todos os que dele precisam, são algumas das con-
clusões assumidas por todos, num tempo de crise em que a boa 
gestão dos meios disponíveis é ainda mais importante.

Este é um tempo de usar bem o presente para construirmos 
melhor futuro.

Por isso e com toda a determinação, continuamos dedicados 
ao serviço da construção de mais e melhor qualidade de vida 
para todos os que residem, trabalham e passam algum tempo de 
lazer e de cultura no Nosso Município e também na Nossa Região 
de Aveiro. Esta tarefa é de todos, pelo que Contamos Consigo.

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

Adjudicação da Ampliação 
de três Centros Escolares 
do Município de Ílhavo

VALE DE ÍLHAVO, COUTADA, PRESA-LÉGUA

A Câmara Municipal 
de Ílhavo adjudicou as 
obras de ampliação das 
Escolas do 1.º Ciclo de 
Vale de Ílhavo, Presa-
Légua e Coutada, na 
sequência do Concurso 
Público lançado a 26 de 
Dezembro de 2008.

A ampliação da Escola 
Básica do 1.º Ciclo de Vale 
de Ílhavo foi entregue à em-
presa “CONSTRUÇÕES IR-
MÃOS PERES, Lda.”, pelo 
valor de 673.793,00 Euros, 
estando prevista a sua con-
clusão no prazo de nove me-
ses. A ampliação da Escola 
Básica do 1.º Ciclo do Corgo 
Comum e da Escola Básica 
do 1.º Ciclo da Presa – Légua 
têm um prazo de execução 
de oito meses, e ficaram a 
cargo da empresa “CLEMEN-
TE & SILVA, Lda.”, pelo valor 
de 857.948,00 Euros, e da 

empresa “JOSÉ COUTINHO, 
SA.”, no valor de 968.351,00 
Euros, respectivamente. 

A realização destas obras 
que, para além de permi-
tirem a ampliação de duas 
para quatro salas nas res-
pectivas Escolas, vão criar, 
pela agregação física e fun-
cional, três novos Centros 
Educativos, está inserida no 
âmbito da qualificação e mo-
dernização do Parque Esco-
lar do Município, prevista na 
Carta Educativa, aprovada 
em 2007. «
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CMI / Porto de Aveiro 
ASSINATURA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

O Acordo em causa tem 
como principal objectivo 
dar resposta ao vasto e am-
plo leque de atribuições que 
ambas as partes dispõem 
em matéria de planeamen-
to, ordenamento, gestão de 
território e licenciamento do 

Jardim Oudinot, bem como 
de toda a sua área envolven-
te (que se encontra em zona 
de domínio público maríti-
mo), procurando soluções 
flexíveis, ágeis e inovado-
ras que assegurem a quali-
dade de vida quer na Área 

Foi assinado, no 
passado dia 16 de 
Março, o Acordo 
de Cooperação 
entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
e a Administração 
do Porto de Aveiro 
(APA) para a gestão 
do Jardim Oudinot e 
zona envolvente, numa 
cerimónia pública 
realizada no Porão 
de Salgado do Navio 
Museu Santo André. 

Portuária quer no resto do 
Município. Uma das acções 
previstas é a concessão dos 
espaços destinados à cons-
trução de um bar de apoio 
de praia e de um bar/restau-
rante, junto ao ancoradouro 
de recreio, abrindo caminho 

à sua qualificação e acele-
rando o aproveitamento dos 
equipamentos já disponibili-
zados, de forma a que a po-
pulação e os visitantes tirem 
o máximo proveito do maior 
parque ribeirinho da Ria de 
Aveiro da actualidade. 

Igualmente prevista neste 
Protocolo está a construção, 
na zona portuária (perto 
da lota), do Laboratório de 
Ciências Oceanográficas, 
um projecto de grande re-
levância da Universidade 
de Aveiro que vai incidir es-
sencialmente na investiga-
ção em ciências do mar e no 
apoio à vida marinha selva-
gem, constituindo-se como 
um importante elemento 
de atracção turística desta 
zona do Município. 

As obras de requalificação 
do Jardim Oudinot e o seu 
ancoradouro de recreio, as 
obras da 3.ª fase da Via de 
Cintura Portuária, a relação 
com a Sail Training Interna-
cional e, ainda, a elaboração 
de um plano de recuperação 
do Forte da Barra, são ou-
tros dos assuntos tratados 
neste Acordo de Cooperação, 
que se reveste de grande im-
portância estratégica para 
ambas as entidades, assim 
como para a população da 
Gafanha da Nazaré e de todo 
o Município de Ílhavo. «  

No passado dia 16 de Março, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou o Protocolo de Trans-
ferência da Gestão do Merca-
do Municipal de Ílhavo para a 
Junta de Freguesia de S. Sal-
vador, como aposta na descen-
tralização de competências. 

O bom exemplo da parce-

ria com a Junta de Fregue-
sia da Gafanha da Nazaré na 
gestão do Mercado Munici-
pal da Gafanha da Nazaré e 
da parceria com a Junta de 
Freguesia de S. Salvador na 
gestão de Cemitério de Ílha-
vo, serviram de referência a 
esta nova aposta. «

Cedência do Mercado Municipal de Ílhavo            
à Junta de Freguesia de S. Salvador
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tância, uma vez que a EN109 
é uma das vias com mais 
afluência de trânsito e peões 
do Município, tendo uma lo-
calização central na área ur-
bana da Cidade. « 

Estrada Nacional 109
PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO

A obra, com um prazo de 
execução de cerca de um ano, 
engloba a sua requalificação a 
vários níveis, nomeadamente 
ao nível dos sistemas de reco-
lha das águas pluviais, pas-
seios e bermas,  pavimenta-
ção e obras acessórias. 

De uma forma mais porme-
norizada, todo o traçado en-
volvido vai manter a directriz 
e o perfil já existente, estando 
prevista a criação de bermas 
e passeios, entre 0,50 e 1 me-
tro de largura, bem como o 
alargamento da faixa de roda-
gem para seis metros. Relati-

vamente ao pavimento, será 
colocada uma nova camada 
de desgaste, com vista a ga-
rantir uma elevada aderência 
e uma redução das vibrações 
provocadas pelo elevado nú-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu, 
no passado dia 16 de 
Fevereiro, à abertura 
do concurso para 
a Requalificação/
Beneficiação da 
Estrada Nacional 109, 
num projecto com 
um investimento total 
previsto de cerca 
2.200.000,00 Euros.  

mero de veículos pesados que 
circulam na via, permitindo 
uma melhoria das condições 
ambientais e de segurança 
para todo o tráfego. 

Sem esquecer a requalifi-

cação dos sistemas de dre-
nagem de águas fluviais, este 
projecto, inserido no Plano de 
Intervenção de Regeneração 
Urbana da Cidade de Ílhavo, 
revela-se de extrema impor-

sito, dada a sua complemen-
taridade em termos de circu-
lação rodoviária, assim como 
a construção de uma ciclovia 
ao longo de todo o traçado e, 
em alguns troços, de placas 
de estacionamento e passeios 
para peões paralelos ao tra-
çado, mas separados da via 
principal. 

A construção desta Via de 
Cintura tem como principais 
funções desviar o tráfego au-
tomóvel do centro da cidade 
de Ílhavo, entre a ligação da 
A17 e a Estrada Nacional 109 
na parte Nascente do Muni-
cípio, bem como distribuir 
algum tráfego urbano, prin-
cipalmente junto da EN 109, 
numa zona de maior densida-
de urbanística, contribuindo 
de igual forma para o aumen-
to da segurança de todos. « 

Com um investimento 
total previsto de cerca de 
2.700.000,00 Euros, e um 
prazo de execução de oito 
meses, esta projecto fará 
a ligação periférica entre a 
primeira rotunda da Via do 

Mercado (ligação à A17) e a 
rotunda existente mais a nor-
te no Município (situada na 
EN109 junto ao Supermer-
cado Pingo-Doce), passando 

junto à Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Go-
mes, numa extensão de 1500 
metros, dividida em quatro 
troços principais. O primei-

ro troço fará a ligação entre 
a primeira rotunda da Via do 
Mercado e o cruzamento com 
a Rua do Casal, onde será 
construída uma rotunda. O 
segundo troço será composto 
pela ligação entre esta rotun-
da e uma outra nova,  junto 
à Escola Secundária. Segui-
damente, o terceiro troço fará 
a ligação até ao cruzamento 
com a Rua da Lagoa, que 
será semaforizado, passan-
do esta Rua a ter um único 
sentido e passeios laterais. 
Finalmente, o quarto troço 
corresponderá à ligação entre 
este cruzamento e a rotunda 
já existente na EN109. 

Neste projecto, estão ainda 
previstas a requalificação de 
alguns arruamentos adjacen-
tes, nomeadamente na Rua 
da Lagoa e na Rua do Depó-

No passado dia 16 de 
Fevereiro, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
aprovou a abertura do 
Concurso Público para 
a construção da Via de 
Cintura Sul-Nascente 
de Ílhavo envolvente 
ao centro urbano de 
Ílhavo.

Via de Cintura
Nascente a Ílhavo

PROJECTO DE CONSTRUÇÃO

- 1.ª Fase
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Mercado Municipal da Costa Nova
OBRA DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO 

Encontra-se em franco 
desenvolvimento a 
obra de ampliação 
e remodelação do 
Mercado Municipal 
da Costa Nova, cuja 
intervenção incide 
a vários níveis, 
nomeadamente:

Com a introdução destas 
importantes valências, esta 
obra vai ainda permitir ao 
Mercado Municipal da Costa 
Nova respeitar as mais recen-
tes regras higieo-sanitárias 
necessárias ao seu bom fun-
cionamento, indo de encon-
tro à satisfação das necessi-
dades quer da Comunidade 
de Pescadores e Vendedores, 
quer dos consumidores que 
diariamente frequentam este 
espaço do Município. 

Adjudicada à firma Arlindo 
Correia e Filhos, SA., e com 
um orçamento total previs-
to de cerca de 1.200.000,00 

» Construção de uma cozinha industrial;

» Armazéns frigoríficos e de congelação para peixe e marisco;

» Construção de uma área específica para venda de marisco cozido;

» Restaurante no 1.º andar;

» Duas novas lojas no rés-do-chão.

Euros, a ampliação e remo-
delação do Mercado Munici-
pal da Costa Nova implicou a 
criação de um Mercado Pro-
visório, instalado em frente 
ao edifício desde o dia 27 de 
Janeiro, sendo toda a venda 
de pescado e géneros efec-
tuada neste local até a obra 
estar concluída. Cumprindo 
todas as condições e regras 
obrigatórias para este tipo 
de actividade, esta estrutura 
provisória tem correspondi-
do às expectativas dos Ven-
dedores, tendo-se registado 
um excelente fluxo na oferta 
e procura dos produtos.
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Na reunião realizada com 
os vários Parceiros foram 
abordados vários assuntos, 
tendo sido efectuado o ponto 
de situação relativo às nego-
ciações entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a Direc-
ção Regional de Educação 
do Centro sobre a eventual 

Transferência de Competên-
cias na área da Educação.

A qualificação do parque es-
colar, nomeadamente a cons-
trução dos Centros Escolares 
da Senhora do Pranto e Cale 
da Vila, bem como as amplia-
ções das Escolas de Vale de 
Ílhavo, Presa/Légua e Corgo 
Comum/Coutada, foi outro 
dos assuntos debatidos, as-
sim como a apresentação do 
plano de requalificação dos 
espaços exteriores dos Esta-
belecimentos de Ensino Pré-
Escolar e do 1.º Ciclo.

A monitorização da Car-
ta Educativa do Município 
de Ílhavo, actualmente em 
curso, foi outra das maté-
rias discutidas, tendo sido 
definida a metodologia a se-
guir e a calendarização das 
várias etapas a realizar pela 
equipa de trabalho.

Dando cumprimento ao 
regimento do Conselho Mu-
nicipal de Educação, a Equi-
pa de Apoio às Escolas de 
Aveiro efectuou uma apre-
sentação sobre a análise ao 
Sistema Educativo do Muni-

cípio de Ílhavo, tendo tam-
bém sido abordada a Rede 
Escolar para o ano lectivo 
2009/2010.

O funcionamento das Ac-
tividades de Enriquecimento 
Curricular foi também ana-
lisado durante a reunião, 
sendo o balanço do trabalho 
desenvolvido bastante positi-
vo e com resultados bastante 
interessantes, registando-se 
uma boa dinâmica ao nível 
das parcerias estabelecidas.

Por último, foram destaca-
das e avaliadas as acções re-
alizadas desde a última reu-
nião do Conselho Municipal 
de Educação, nomeadamente 
o Programa Musica na Esco-
la e o I Encontro de Minibas-
quete das Escolas do 1.º Ciclo 
do Município de Ílhavo.

O Conselho Municipal de 
Educação do Município de 
Ílhavo voltará a reunir, ex-
traordinariamente, logo que 
estejam concluídas as elei-
ções para o lugar de Director 
dos Agrupamentos de Esco-
las e das Escolas Secundá-
rias do Município. «  

O Conselho Municipal 
de Educação do 
Município de Ílhavo 
realizou, no passado 
dia 16 de Março, 
a segunda reunião 
ordinária do ano lectivo 
2008/2009, tendo 
sido debatidos vários 
assuntos de relevante 
interesse para a 
Comunidade Educativa 
do Município.

Reunião ordinária do          
Conselho Municipal de Educação 

16 DE MARÇO 2009

I Encontro de Mini-Basquete
ESCOLAS DO 1.º CICLO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Este Encontro, inserido 
nas Actividades de Enri-
quecimento Curricular do 
Município, contou com a 
participação de cerca de 400 
Crianças do 1.º ao 4.º anos 
de escolaridade que, durante 
todo o dia, tiveram a oportu-

nidade de aliar a prática des-
portiva ao convívio são e di-
vertido, disputando entre si 
jogos 4 x 4 e outras activida-
des, repartidos pelo Pavilhão 
Municipal Capitão Adriano 
Nordeste e pelo Pavilhão 
Desportivo da Gafanha da 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com 
o Illiabum Clube e a 
Secção de Basquetebol 
do Grupo Desportivo 
da Gafanha, realizou, 
no passado dia 14 de 
Março, o I Encontro 
de Mini-Basquete, 
dedicado aos alunos 
das Escolas do 1.º 
Ciclo do Município de 
Ílhavo.

Nazaré. A manhã foi reser-
vada aos alunos dos 3.º e 4.º 
anos de escolaridade, sendo 
a tarde dedicada aos alunos 
do 1.º e 2.º anos, sempre na 
presença e com a orientação 
dos Professores da Activi-
dade Física e Desportiva da 

Câmara Municipal de Ílhavo 
e dos Treinadores e Atletas 
dos dois Clubes. 

Considerando a importân-
cia da prática de desporto 
desde tenra idade e a pro-
moção de convívio salutar 
entre os vários estabeleci-

mentos do 1.º Ciclo do En-
sino Básico do Município, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
decidiu organizar esta ini-
ciativa, cujo balanço foi ex-
tremamente positivo. « 
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Fórum Municipal   
da Juventude   

25 DE FEVEREIRO DE 2009 - IV ANIVERSÁRIO

Para assinalar a data, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo preparou um programa 
dinâmico e divertido com 
sessão de cinema com pi-
pocas, caça ao tesouro e o 
concurso “O Monstro mais 

Criativo”, entre outros, que 
proporcionaram a todos os 
jovens presentes momentos 
de agradável convívio. 

A terminar este dia em ple-
no, cantaram-se os parabéns 
ao Fórum que, há já quatro 

O Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha 
da Nazaré comemorou, 
no dia 25 de Fevereiro, 
o seu quarto 
aniversário, tendo sido 
frequentado ao longo 
do último ano por cerca 
de 11.000 utilizadores, 
que desfrutam deste 
espaço e das diversas 
iniciativas dedicadas 
a todos os Jovens do 
Município. 

anos, faz parte da rotina di-
ária e ocupação dos tempos 
livres de centenas de jovens 
do Município e, em especial, 
da Gafanha da Nazaré. « 

5 MAR~17 ABR
INSCRIÇÕES 
» CIRCUITO HIP HOP 2009
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

27 MAR | SEX
» O HIP HOP VAI À ESCOLA
ESCOLAS DO MUNICÍPIO

31 MAR | TER
COMEMORAÇÃO
» 9.º ANIVERSÁRIO 
DO FÓRUM MUNICIPAL 
DA JUVENTUDE DE ÍLHAVO

» 10h00~12h00 

Peddy-Papper

» 14h00~17h00

Ateliers Animados:

. Pinturas Faciais

. Malabarismo

. Escultura de Balões

. Cantar à Viola

. Tela Partilhada

. Construção Puzzle 

Cartão-Jovem Municipal 

» 18h00

. Assinatura da Acordo 

com MoviJovem

. Apresentação do 

Cartão-Jovem Municipal

. Entrega dos certificados 

das Oficinas Criativas;

. Entrega de Certificados 

Programa Vocação

FMJ ÍLHAVO

MARÇO

Nesta nona edição, a 
“ATUA!” destaca a recen-
te inauguração dos Fóruns 
Municipais da Juventude 
da Gafanha da Encarnação 
e da Gafanha do Carmo, as-
sim como o IV Aniversário do 
Fórum Municipal da Juven-
tude da Gafanha da Nazaré. 

Iniciativas recentes da Câ-
mara Municipal de Ílhavo na 
área da Juventude, conse-
lhos úteis sobre psicologia, 
saúde juvenil e formação, 
curiosidades, dicas informá-
ticas e de lazer, entre outros, 
completam os temas da re-
vista. Nota ainda para os 
habituais testemunhos dos 
diversos utilizadores dos Fó-
runs, para a entrevista ao fa-
moso comediante Aldo Lima, 
natural da Gafanha do Car-
mo, e o espaço dedicado às 
Associações Juvenis.

Através deste canal de in-
formação, de periodicidade 
semestral, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo pretende 
estreitar ainda mais a sua 
relação com os Jovens do 
Município, sendo a sua cola-
boração, através do envio de 
sugestões e comentários, de 
extrema importância. « 

LANÇAMENTO

Revista Jovem 
“ATUA! 9”

Gafanha da Nazaré

3.º Concurso DJ’s  
7 DE MARÇO

A Música voltou a 
estar em alta no mês 
de Março, com a 
realização do Concurso 
de DJ’s, uma iniciativa 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que já vai na 
sua terceira edição.

No dia 7, pelas 22h00, su-
biram ao palco, montado es-
pecialmente para o efeito no 
Mercado Municipal da Ga-
fanha da Nazaré, cinco DJ’s, 
que mostraram todo o seu ta-
lento perante uma plateia en-
tusiasta de cerca de uma cen-
tena de pessoas, numa noite 
onde todos dançaram ao som 
vibrante da música House. 

Já de madrugada foram 

anunciados os vencedores, 
tendo o júri revelado grandes 
dificuldades na sua decisão, 
face à qualidade de todos os 
participantes. O primeiro 
prémio, no valor de 150,00 
Euros, foi atribuído ao Dj Tia-
go Gamelas, seguido do DJ 
Hours, que arrecadou o se-
gundo prémio (100,00 Euros), 
e do DJ Ricky J. que, além do 
terceiro prémio (50,00 Euros), 

recebeu do público o Prémio 
de Melhor Dj.  

Com esta iniciativa, que 
se realiza pelo terceiro ano 
consecutivo, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo contribui 
novamente para o desenvol-
vimento do espírito criativo 
dos mais jovens, reforçando 
um dos pilares da sua polí-
tica de Juventude, a Criati-
vidade. «

6 ABR | SEG
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
» MARGARIDA NEVES
(patente até 30 de Abril)
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

17 ABR | SEX
FIM DAS INSCRIÇÕES
» CIRCUITO HIP HOP 2009
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

25 ABR | SÁB 22H00
III CONCURSO
» CIRCUITO HIP HOP 2009
MERCADO MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ABRIL

A revista jovem “ATUA!” co-
memorou, no passado mês 
de Fevereiro, o seu quarto 
aniversário, sendo já consi-
derada como uma publica-
ção de referência entre os 
mais jovens do Município.
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Durante todo o dia foram 
realizadas diversas activida-
des no interior do novo edi-
fício do Fórum, que teve a 

Inaugurado em 2000, 
o Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo 
celebrou, no dia 31 
de Março, o seu 
nono aniversário, em 
ambiente de grande 
festa e animação na 
presença de dezenas 
de jovens do Município.

Fórum Municipal da Juventude
31 DE MARÇO – IX ANIVERSÁRIO

Inter-Escolas 2009
VII ENCONTRO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Este ano, o Inter-Escolas 
contou com diversas activida-
des de carácter formativo, lú-
dico e desportivo, que preen-
cheram por completo o “Dia 
Aberto” na Escola Básica 2,3 
José Ferreira Pinto Basto e 
nas Escolas Secundárias Dr. 
João Carlos Celestino Gomes 
e da Gafanha da Nazaré, para 
as quais foram convidados a 
participar alunos dos restan-
tes estabelecimentos de en-
sino. Jogos e Actividades do 
Clube de Matemática, Jogos 
de Xadrez, Pinturas Murais, 
Ténis de Mesa, Atelier de Es-
crita, Workshop de Dança, 
Ateliers de Química e Biolo-
gia, Circuitos de Orientação, 
Jogos Informáticos, entre 
outros, fizeram as delícias 
dos estudantes, que também 
tiveram a oportunidade de 
visitar as várias Escolas do 
Município.

No dia seguinte, destaque 
para a realização da II As-
sembleia Municipal Jovem, 
que teve lugar no Salão No-
bre do Edifício dos Paços do 
Concelho. Nela participaram 
alunos das cinco Escolas, que 

discutiram empenhadamente 
diversos assuntos relaciona-
dos com o Município, nomea-
damente Cidadania, Ambien-
te, Sociedade, Associativismo 
Juvenil, entre outros, na 
presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, do Verea-
dor do Pelouro da Juventude, 
Eng. Paulo Costa e do Presi-
dente da Assembleia Munici-
pal, Dr. Neves Vieira, modera-
dor da Sessão.  

A noite foi de festa, com 
a segunda edição do Sarau 
Inter-Escolas, realizado pela 
primeira vez no Centro Cul-
tural de Ílhavo, que vestiu as 
cores dos vários estabeleci-
mentos de ensino do nosso 
Município ao som dos aplau-

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com os 
vários estabelecimentos de 
ensino do Município, reali-
zou, durante dias 26 e 27 de 
Fevereiro, a sétima edição 
do Inter-Escolas, pautada 
novamente por uma grande 
interacção e convívio entre 
as centenas de jovens par-
ticipantes.

sos entusiastas da plateia. 
Dirigido em especial a to-

dos os alunos e professores 
das Escolas EB 2,3 e Escolas 
Secundárias do Município, 
este VII Encontro saldou-se 
muito positivo, onde cen-
tenas de jovens estudantes 
tiveram a oportunidade de 
mostrar e trocar as experiên-
cias vividas ao longo do ano 
lectivo, tendo como principal 
objectivo a promoção de um 
maior contacto e interacção 
entre todos os elementos da 
Comunidade Escolar, assim 
como dar a conhecer aos res-
tantes Munícipes o trabalho 
por eles efectuado, através de 
actividades diversificadas, in-
teressantes e, acima de tudo, 
muito enriquecedoras. «  

A criação deste Cartão, 
agregado ao Cartão Jovem 
Nacional e Europeu, no âmbi-
to do Acordo assinado entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Movijovem, entidade tutela-
da pela Secretaria da Juven-
tude e do Desporto, tem como 
principal objectivo garantir 
vantagens económicas aos 
seus titulares, contribuin-
do para o desenvolvimento e 
promoção da economia local, 
fidelizando clientes, e de ini-
ciativas da Câmara Municipal 
que visem o bem-estar, a rea-
lização pessoal e a plena par-
ticipação social dos jovens.

Neste sentido, o Cartão Jo-
vem Municipal concederá, 
durante todo o ano, descon-
tos e isenções na compra de 
bens, produtos e serviços nos 
estabelecimentos do Sector de 
Comércio e Serviços aderentes 
ao projecto, e em várias infra-
estruturas e equipamentos 
municipais nomeadamente 
o Centro Cultural de Ílhavo, 

LANÇAMENTO

Cartão Jovem

sua primeira “casa” na antiga 
Escola de 1.º Ciclo N.º 1 de 
Ílhavo (Ferreira Gordo). Pe-
ddy-Paper, Ateliers Animados 

o Museu Marítimo e o Na-
vio-Museu Santo André, bem 
como nas inscrições para as 
Oficinas Criativas, entre ou-
tros. 

Neste momento, já aderiram 
a esta iniciativa cerca de meia 
centena de estabelecimentos 
do Município, que faz parte 
de um grupo restrito de Câ-
maras Municipais (2o%) que 
formalizaram esta parceira 
com a Movijovem.  

Destinado a todos os jovens 
residentes no Município de 
Ílhavo e a todos os estudantes 
que frequentem os estabeleci-
mentos de ensino do Municí-
pio, com idades compreendi-
das entre os 12 e os 25 anos, 
o Cartão Jovem Municipal 
poderá ser adquirido nos Fó-
runs Municipais da Juventu-
de de Ílhavo, Vale de Ílhavo, 
Gafanha da Nazaré, Gafanha 
da Encarnação e Gafanha do 
Carmo, sendo válido por um 
ano a contar do mês da sua 
aquisição. « 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, numa aposta que pretende facilitar o acesso dos 
Jovens do Município à aquisição de bens e serviços, nomea-
damente culturais, desportivos e recreativos, lançou, no final 
do mês de Março, o Cartão Jovem Municipal.

de Pinturas Faciais, Malaba-
rismo, Escultura de Balões, 
Cantar à Viola, Tela Partilha-
da e, ainda, a construção de 

um Puzzle Gigante fizeram as 
delícias de todos os presen-
tes, que aliaram o convívio 
à comemoração de mais um 

aniversário do 1.º Fórum Mu-
nicipal da Juventude. 

Inserido neste programa, 
foram igualmente entregues 
os certificados aos partici-
pantes dos primeiros módu-
los das Oficinas Criativas, 
nomeadamente o Workshop 
de Decoração de Frutas e 
as Oficinas de Artes Culiná-
rias com Frutas e Arranjos 
de Costura, e do 1.º turno 
do Programa Vocação 2009. 
No final da cerimónia, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
procedeu, ainda, ao lan-
çamento do Cartão Jovem 
Municipal. « 

Ílhavo

Municipal Ílhavo
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Com a habitual parceria da 
Tuna Universitária de Aveiro 
e a participação especial da 
Tuna Feminina da Associa-
ção Académica e do Grupo 
de Jograis da Universidade 
do Minho, que apresentaram 
o Festival, a edição 2009 do 
Festilha contou com a pre-
sença em concurso de qua-
tro Tunas oriundas de vários 
pontos do país, que actuaram 
pela primeira vez na nova casa 
de cultura do Município, por 
força do início das obras de 
ampliação e remodelação do 
Centro Cultural da Gafanha 

XI Festilha
28 DE FEVEREIRO 2009

O Centro Cultural de 
Ílhavo encheu-se por 
completo, no passado 
dia 28 de Fevereiro, 
para receber a 11.ª 
edição do Festilha  - 
Festival de Tunas de 
Ílhavo, em mais uma 
noite memorável de 
agradável convívio e 
espectáculo do nosso 
Município.

da Nazaré. Ao ritmo alegre, 
boémio e dinâmico caracte-
rístico do espírito universitá-
rio, a Tuna Académica Inter-
nacional da Figueira da Foz, 
a TUNADÃO 1998 - Tuna do 
Instituto Superior Politécni-

co de Viseu, a TEUP - Tuna 
de Engenharia da Universi-
dade do Porto e a Copituna 
d’Oppidana - Tuna Académica 
da Guarda, proporcionaram 
a todos os presentes momen-
tos de verdadeiro entusiasmo 

e espectáculo, transportando 
nas letras das suas canções 
as cores das suas academias 
e cidades.

Já considerado por muitos 
como um dos maiores e me-
lhores festivais de tunas do 

país organizados por uma 
Câmara Municipal, situação 
conquistada, em primeiro 
lugar, pela grande e intensa 
adesão dos nossos Munícipes 
em viver este espectáculo e 
pela importante parceria en-
tre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Tuna Universitária 
de Aveiro, o Festilha voltou 
a surpreender, sendo já um 
marco importante no calen-
dário anual de actividades do 
nosso Município. 

Resta-nos esperar pela pró-
xima edição e presenciar ao 
vivo a irreverência e a alegria 
que só as Tunas nos podem 
oferecer! «  

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Melhor Tuna:

» Tunadão 1998 
2.ª Melhor Tuna: 

» Copituna d’Oppidana 
Melhor Solista: 

» Copituna d’Oppidana
Melhor Instrumental: 

» Tunadão 1998
Melhor Pandeireta: 

» Tunadão1998
Melhor Estandarte: 

» TEUP
Tuna mais Tuna: 

» Tunadão 1998

Festival de Tunas Ílhavo

/objectivo
contribuir para a integração dos jovens desempregados do Município de Ílhavo no 
mercado de trabalho, através da sua participação em projectos de formação prática 
em contexto de trabalho, que complementem a sua qualificação anteriormente ad-
quirida.

/destinatários
cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano, preferencialmente 
com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, titulares de bacharelato ou li-
cenciatura (nível IV e V) ou detentores de comprovada aptidão profissional (nível III ou 
inferior), e se encontrem à procura de primeiro emprego ou sejam desempregados à 
procura de novo emprego.

/local dos estágios
Câmara Municipal de Ílhavo ou Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
Associações e Empresas com sede, sucursal ou representação no Município de Ílhavo, 
desde que se candidatem para esse efeito junto da Câmara Municipal.

/duração do estágio
12 (doze) meses consecutivos

/período de candidaturas
até 30 de Abril (para Estagiários e Entidades de Acolhimento), através do preenchi-
mento de formulário próprio disponível na Câmara Municipal de Ílhavo ou em www.
cm-ilhavo.pt.

/valor mensal da bolsa de formação
650,00 Euros (nível IV e V) e 450,00 Euros (nível III ou inferior).

/mais informações
Tel 234 329 600 | Fax 234 329 601
www.cm-ilhavo.pt | geral@cm-ilhavo.pt

PUBLICIDADE
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Fica a conhecer todas as vantagens que podes obter com o teu cartão em www.cm-ilhavo.pt



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 25  |  Abril 200912 : :

A elaboração deste docu-
mento vai de encontro às 
alterações que foram intro-
duzidas pelo Decreto-Lei N.º 
17 de 14 de Janeiro de 2009, 
que estabelece as medidas 
e acções a desenvolver no 
âmbito do Sistema Nacional 
de Prevenção e Protecção 
Florestal Contra Incêndios, 
onde foram criados condicio-
nalismos ao uso do fogo, de 
acordo com os artigos 26.º e 
30.º do referido Decreto-Lei.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo aprovou, no passado dia 
16 de Fevereiro, o Regula-
mento Municipal do Uso do 
Fogo, que estabelece as re-
gras, medidas de segurança 
e o regime de licenciamento 
das actividades cujo exercí-
cio implica o uso do fogo.

Com este Regulamento, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
pretende facilitar a gestão 
pelos Munícipes das regras 
de segurança a adoptar no 
uso do fogo, nomeadamente 
na realização de queimadas, 
queima de sobrantes resul-

Regulamento do Uso do Fogo
APROVADO A 16 DE FEVEREIRO DE 2009

tantes de actividades agro-
florestais, fogueiras, lan-
çamento de foguetes e fogo 
técnico, assim como regras 
de manuseamento de maqui-
naria e equipamento, licen-
ciamento e fiscalização das 
várias actividades. «  

Estas acções de sensibili-
zação decorreram nos dias 6, 
9, 13 e 20 de Março nas qua-
tro freguesias do Município, 
e contaram com a presença 
de dezenas de participan-
tes, que receberam conse-
lhos úteis e informações so-
bre as regras de segurança 
e protecção no Uso do Fogo 
nos terrenos agrícolas e em 
outras áreas de floresta, no-
meadamente em fogueiras, 
queimas e queimadas, as-
sim como na gestão de com-
bustíveis, previstas no Plano 
Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios. « 

Uso do Fogo              
e Protecção de 
Habitações 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

O Simulacro, que decor-
reu ao longo da manhã, teve 
como principal objectivo 
testar o Plano de Emergên-
cia deste Estabelecimento 
de Ensino, em articulação 
com o Plano Municipal, con-
tanto com o importante de-
sempenho dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e da 
Guarda Nacional Republica-
na, apoiados por uma equi-
pa interna de segurança da 
Escola, criada especialmen-
te para esse efeito. No final, 
todos os intervenientes tive-
ram oportunidade de discu-
tir o exercício, cuja avaliação 
se saldou muito positiva, 

Dia Internacional da Protecção Civil 
2 DE MARÇO DE 2009 - COMEMORAÇÃO

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assinalou, 
pelo terceiro ano 
consecutivo, o Dia 
Internacional da 
Protecção Civil, através 
da realização, no dia 
2 de Março, de um 
Simulacro na Escola 
Secundária Dr. João 
Carlos Celestino 
Gomes, bem como de 
outras iniciativas no 
âmbito da temática da 
Protecção Civil. 

embora tenham sido de-
tectadas pequenas falhas, 
prontamente analisadas 
pela equipa de monitoriza-
ção da Escola, que revelou 
possuir uma elevada e exi-

gente cultura de Segurança. 
A reunião serviu igualmen-

te para efectuar a apresenta-
ção e o ponto de situação dos 
diversos projectos e iniciati-
vas da Câmara Municipal de 

Ílhavo na área da Protecção 
Civil, entre os quais o pro-
jecto “Woodwatch - de olho 
na Floresta, que tem como 
público-alvo a Comunidade 
Escolar do Município, o Pla-
no de Formação sobre Ma-
nuseamento de Extintores e 
outros Meios de Combate a 
Incêndios, dirigido a todos 
os responsáveis dos Órgãos 
de Gestão dos Agrupamen-
tos, Professores, Educado-
res e Pessoal Não Docente, 
o Programa Comemorativo 
do Dia Mundial da Floresta, 
o novo Regulamento do Uso 
do Fogo e o Plano de Acções 
de Sensibilização dirigidas 
a proprietários agrícolas e 
florestais e proprietários de 
habitações ou de outras edi-
ficações em áreas de flores-
ta, no âmbito do Plano Mu-
nicipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. Também 
neste dia, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo apresentou 
e disponibilizou os Planos 
de Emergência dos Jardins 
de Infância e Escolas do 1.º 
Ciclo do Município, devida-
mente revistos ao abrigo da 
nova legislação.

A realização desta iniciativa 
insere-se na estratégia global 
do Município para a área da 
Protecção Civil, com os ob-
jectivos principais de lhe dar 
maior notoriedade e capaci-

dade de intervenção, sensi-
bilizando todos os Munícipes 
para o seu papel vital na pre-
venção de situações de risco, 
integrando desta forma, a 
sua equipa. 

Ainda no âmbito da Co-
memoração do Dia Interna-
cional da Protecção Civil, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
associou-se à EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto, numa 
acção que teve lugar no dia 
11 de Março, e contou com a 
realização de várias sessões 
de sensibilização sobre a pro-
tecção de incêndios, dirigidas 
em especial aos alunos. 

Nestas sessões, 28 turmas, 
num total de 580 alunos, re-
ceberam conselhos úteis so-
bre a prevenção de incêndios, 
bem como um conjunto de 
informações sobre o risco de 
incêndio florestal no Municí-
pio, tendo o Gabinete Técnico 
Florestal da Câmara Munici-
pal de Ílhavo disponibilizado 
a todos o respectivo mapa da 
área de floresta. 

No final, os alunos e profes-
sores consideraram este dia 
muito importante, aumen-
tando o seu conhecimento 
sobre as regras de boas práti-
cas ambientais e de seguran-
ça no combate aos incêndios, 
tendo a Câmara Municipal de 
Ílhavo felicitado a Escola pela 
realização desta iniciativa. «  

A Câmara Municipal de Ílha-
vo realizou, no passado mês 
de Março, um conjunto de 
sessões de esclarecimento 
sobre o Uso do Fogo e Pro-
tecção de Habitações, dirigi-
das em especial aos proprie-
tários de terrenos agrícolas 
ou florestais e de habitações 
ou de outras edificações em 
áreas de floresta. 
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Directamente relacionada 
com o projecto Woodwatch, 
cujas primeira e segunda fa-
ses decorreram entre Janei-
ro e Março, e contaram com 
a participação de centenas 
de crianças do 1.º e 2.º Ci-
clos do Ensino Básico, que 

tiveram a oportunidade de 
aprofundar os seus conhe-
cimentos sobre a protecção 
dos recursos florestais e os 
seus ecossistemas, a Co-
memoração do Dia Mundial 
contou ainda com um En-
contro Geracional, que teve 

lugar no dia 23 de Março, no 
Lar de São José, em Ílhavo.

Numa parceria tripartida 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo, o Centro Paroquial e 
o Lar de São José, foi possí-
vel assinalar o Dia da Árvo-
re com a plantação de uma 

oliveira no novo e agradável 
espaço do Lar. As Crianças 
e respectivos responsáveis, 
a pretexto de perpetuar esta 
data, quiseram associar uma 
Acção Amiga do Ambiente a 
um Encontro Geracional, de 
forma a valorizar o papel ac-

Dirigido em especial 
aos estabelecimentos 
de Ensino do Município, 
o projecto “Woodwatch 
- De olho na Floresta” já 
faz parte do calendário 
escolar das nossas 
crianças e jovens, 
tendo sido realizada a 
sua primeira iniciativa 
entre os dias 26 e 27 de 
Fevereiro.

Dia Mundial da Floresta
18 A 21 DE MARÇO - COMEMORAÇÃO

Woodwatch - de Olho na Floresta
DIRIGIDO EM ESPECIAL AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO

Inserido no Programa Mu-
nicipal de Intervenção Edu-
cativa para o ano lectivo de 
2008/2009, o Woodwatch é 
uma iniciativa pioneira da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
que aposta na Comunida-
de Escolar como a principal 
alavanca para a sensibili-
zação de toda a população 
na preocupação com o am-
biente, em especial com as 
nossas Florestas, cujo de-
senvolvimento decorrerá em 
três grandes fases.

Numa primeira fase, que 
decorreu de 26 a 27 de Feve-
reiro nos Jardins de Infân-
cia e Escolas de 1.º Ciclo, foi 

promovido o Concurso “Uma 
Árvore, Um Amigo”, onde os 
alunos de 25 turmas deram 
largas à sua imaginação e 
decoraram 120 vasos com 
materiais exclusivamente 
recicláveis. Já em finais de 
Março, foram entregues às 
respectivas turmas a ter-
ra (vegetal) e as sementes, 
nomeadamente de Pinheiro 
Manso e Carvalho Roble, 
para dar início ao processo 
de geminação das futuras 
árvores, que em Novembro 

do próximo ano serão plan-
tadas pelos alunos interve-
nientes.

Entre os dias 16 e 21 de 
Março, no âmbito das Co-
memorações do Dia Mun-
dial da Floresta, o projecto 
Woodwatch voltou-se para 
os alunos do 2.º Ciclo do En-
sino Básico, que assistiram, 
de uma forma muito atenta 
e participativa, a várias ses-
sões de sensibilização sobre 
a protecção da floresta con-
tra o risco de incêndios, em 

especial das espécies natu-
rais existentes no nosso país 
e no Município, que tiveram 
lugar no Ecocentro Muni-
cipal/Centro de Educação 
Ambiental. A terminar as 
Comemorações, no dia 21, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
realizou duas caminhadas 
pela Mata Nacional da Gafa-
nha e pelo Pinhal da Mortei-
ra (junto ao campo de fute-
bol da Vista Alegre), com a 
colaboração de cerca de 200 
escuteiros de quatro Agru-

pamentos do Município, que 
avaliaram as zonas de risco 
de incêndio dos respectivos 
locais, identificando os seus 
factores naturais e de inter-
venção humana. Finalmen-
te, a terceira fase do Woo-
dwatch vai aliar-se à + Eco 
2009 - Semana do Ambien-
te, onde vão estar expostos 
os vasos das 25 turmas do 
1.º Ciclo que se inscreveram 
no Concurso “Uma Árvore, 
um Amigo”, cujos três me-
lhores serão premiados.

Pautado por uma grande 
adesão junto da Comuni-
dade Escolar, onde todos 
os alunos e professores têm 
demonstrado uma grande 
vontade, participação e inte-
resse, o projecto Woodwatch 
- De olho na Floresta assu-
me-se já como uma aposta 
ganha da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, cujo principal 
objectivo se prende com a 
sensibilização de toda a po-
pulação para a protecção da 
Floresta e dos ecossistemas, 
protegendo-a contra os in-
cêndios que, muitas vezes, 
são causados por uma inter-
venção nociva do Homem, 
contando com as crianças 
e jovens do Município como 
seus fiéis depositários. «  

tivo que os nossos Séniores 
já tiveram na conquista de 
tantos e tão bons motivos 
para vivermos no Município, 
e, ao mesmo tempo, acei-
tando as responsabilidades 
por eles agora delegadas em 
cada um de nós. «  

Com um programa 
alargado de 18 a 21 
de Março, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
comemorou o Dia 
Mundial da Floresta 
(21 de Março), com a 
realização de diversas 
iniciativas onde as 
crianças foram os 
grandes protagonistas.
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O público que aderiu desta 
forma massiva é proveniente 
de Ílhavo, bem como da re-
gião centro e norte do país (de 
Vila do Conde a Leiria, de São 
João da Madeira a Viseu, en-
tre muitos outros Municípios 
da Região), afirmando o CCI 
como uma sala de referência 
ao nível nacional e uma mais-
valia na atracção de novos pú-
blicos ao Município de Ílhavo. 

Na música recebemos im-
portantes nomes nacionais, 
tais como Dulce Pontes (es-
pectáculo de abertura), De-
olinda, Maria de Medeiros 
(numa rara apresentação ao 
vivo), Jacinta, Pedro Abru-
nhosa, Rita Redshoes (Sema-
na Jovem 2008), Ala dos Na-

morados (com os convidados 
Rão Kyao e Nancy Vieira), Ca-
mané, Slimmy, Ana Free ou o 
espectáculo memorável e evo-
cativo da Vida de Canções de 
Carlos Paião que reuniu no 
mesmo palco Herman José, 
Jacinta, Nuno Guerreiro e os 
Mesa. Ao nível internacional, 
Noa (super-estrela israelita) 
e Dianne Reeves (america-
na, vencedora de 4 Grammy) 
encheram o palco de magia 
e encanto. O CCI recebeu 
igualmente inúmeras peças 
de teatro, das quais destaca-
mos “Boa Noite, Mãe” (Sofia 
Alves e Manuela Maria), “Dia 
das Mentiras”, pelo Teatro da 
Trindade, “Dia do Pai” (Alme-
no Gonçalves, André Nunes, 

Fernando Ferrão e Pedro Tei-
xeira) ou “A Verdadeira Treta” 
(com António Feio e José Pe-
dro Gomes, em dois espectá-
culos esgotados). Para os mais 
pequenos acolhemos “ÁTCHI, 
O Mercador de Sonhos”, “As 
Viagens de Gulliver”, “Grão de 
Bico” e “A Terra dos Imagina-
dores”, entre outros.

Também na dança tivemos 

Depois da inauguração a 
24 de Março de 2008, o 
Centro Cultural de Ílhavo 
(CCI) preparou-se para 
os primeiros doze meses 
de actividade com a 
realização de cento e 
vinte e duas acções, 
que contabilizaram 
mais de trinta e três mil 
visitantes, resultando 
numa média global de 
80 % de ocupação 
das actividades 
desenvolvidas. 

o privilégio de apresentar a 
Companhia Nacional de Bai-
lado, a Companhia Olga Roriz 
(“Inferno”) e a peça “Cindere-
la... em bicos de pés: A Gata 
Borralheira contada e dançada 
às crianças”. O humor esteve 
também sempre presente com 
Pedro Tochas, Aldo Lima e Jo-
aquim Monchique, que trouxe 
o delirante “Paranormal”.

Apostando em ciclos temá-
ticos exibimos 44 películas de 
bom cinema, que o público 
tem recebido de forma entusi-
ástica, como revela o aumen-
to de audiência, cifrando ago-
ra uma média de ocupação do 
auditório de 20%. 

Qualidade também nas ex-
posições que a Sala de Ex-
posições, o Foyer e a própria 

Praça do CCI tem acolhido. 
Destacamos a exposição 
inaugural “DEZ – Escultores 
Contemporâneos” e a aposta 
na promoção dos valores de 
cultura ilhavense, que cons-
titui uma imagem de marca 
do CCI, através da apresen-
tação de várias acções com o 
movimento associativo local 
e na apresentação de cria-

ção de artistas ilhavenses 
como foram os exemplos de 
António Neves e João Carlos 
Mouro, a abertura dos espa-
ços de exposição permanente 
dedicados a Cândido Teles e 
João Carlos Celestino Gomes 
e a exposição que assinalou o 
primeiro aniversário do CCI, 
com desenhos e gravuras de 
Júlio Resende. «
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1.º Aniversário Centro Cultural de Ílhavo
Destaques de um ano de emoções

» março
» Inauguração CCI
» Exposição “Dez - Escultores 
Contemporâneos”

» abril
» Dulce Pontes
» Sofia Alves e Manuela Maria 
em “Boa Noite, Mãe”
» Encontro Bandas 
Filarmónicas (Música Nova e 
Música Velha)

» maio
» “Dia das Mentiras”, 
pelo Teatro da Trindade
» Deolinda
» Festival de Folclore
» “Maria do Mar”, 
com Bernardo Sassetti 
e Filarmonia das Beiras

» junho
» Maria de Medeiros
» Companhia Nacional de 
Bailado
» Tocá Rufar, com “WOK, 
ritmo avassalador”
» Jacinta

» julho
» Joaquim Monchique 
em “Paranormal”
» Exposição Cândido Teles e 
João Carlos Celestino Gomes
» Pedro Abrunhosa
» Rita Redshoes

» agosto
» Ciclo de Cinema 
“Veja o Filme, Leia o Livro”
» “Dia do Pai”, com Almeno 
Gonçalves, André Nunes, 
Fernando Ferrão e Pedro 
Teixeira

» setembro
» Aldo Lima
» The Legendary Tiger Man
» Ala dos Namorados, com 
Rão Kyao e Nancy Vieira

» outubro
» Exposição António Neves 
» Noa
» “ÁTCHI, O Mercador de 
Sonhos”, pela Companhia de 
Teatro Os Papa Léguas
» Companhia Olga Roriz

» novembro
» “As Viagens de Gulliver”, 
pela ACE/Teatro do Bolhão
» Camané
» “Grão de Bico”, 
pelo Teatro O Bando
» Pedro Tochas

» dezembro
» Exposição 
João Carlos Mouro
» “Cinderela... em bicos 
de pés: A Gata Borralheira 
contada e dançada às 
crianças”

» janeiro
» Carlos Paião - Uma Vida de 
Canções, com Herman José, 
Jacinta, Nuno Guerreiro e os 
Mesa
» Slimmy
» Musinf - Concerto 
de Música para bebés
» Recital com 
João Lagarto & Vítor Norte

» fevereiro
» A Terra dos Imaginadores
» A Verdadeira Treta, 
com António Feio e José 
Pedro Gomes
» IX Festilha

» março
» Viveiro de Loucos, pela 
Companhia Teatral “À 
Procura de Shakespeare”
» Ana Free
» “Avesso”, pela a menina 
dos meus olhos, associação 
cultural
» Exposição Júlio Resende
» Dianne Reeves

» 2009

Obrigado por ter 
vivido connosco 
tantas emoções 
neste primeiro ano 
de vida do CCI. 
Vamos continuar.
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PROGRAMAÇÃO | ABRIL | MAIO | JUNHO 2009

Especial 1.º ANIVERSÁRIO CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO

CINEMA
ABR TODO O MÊS

Ciclo de Cinema
“Os Óscares”

MÚSICA
ABR QUI 9 às 21h30

Xutos & Pontapés
“Acústico”

SERVIÇO EDUCATIVO
ABR SEX 17 às 10h00

A Poesia à Boca de 
Cena
ATELIER DE TEATRO E POESIA

TEATRO
ABR SÁB 18 às 21h30

Ela uma vez - 
poesia em cena

MÚSICA
ABR DOM 19 às 16h30

Banda BV Ílhavo
MÚSICA NOVA

SERVIÇO EDUCATIVO
ABR DOM 19 a QUI 23

“Senhora D”
OFICINA/TEATRO

TEATRO
ABR SEX 24 às 21h30

“Senhora D”
Teatro do Morcego

TEATRO
ABR SÁB 4 às 21h30

“O Nazareno”
GRAL – Grupo Recreativo 
Amigos da Légua

MÚSICA
ABR SEX 3 às 21h30

Aniversário do 
Porto de Aveiro

SÁB 11 às 21h30 “O Estranho Caso de Benjamin Button”
SEX 17 às 21h30 “A Troca”
DOM 26 às 21h30 “Milk”

SERVIÇO EDUCATIVO
ABR DOM 26 às 11h00

À descoberta 
do CCI
VISITA-ATELIER

DANÇA/EXPOSIÇÃO
ABR QUA 29 das 18h00 às 21h00

Dança em dia aberto
Exposição - Uma Carta 
Coreográfica

MULTIDISCIPLINAR
MAI SÁB 16 das 10h00 às 18h00

Feira da Saúde

TEATRO
MAI QUA 6 a SEX 8

LOL.POP
Projecto Teatro Infantil do 
Município de Ílhavo

Propomos um conjunto alar-
gado de opções das quais desta-
camos a participação do CCI em 
mais uma edição do Festival de 
Teatro do Município de Ílhavo; 
a apresentação no novo traba-
lho do Teatro da Trindade com a 
peça “Os Maias”; o novo concer-
to da dupla Maria João & Mário 
Laginha; a realização de uma 
exposição que pretende reunir 
os melhores trabalhos dos alu-
nos finalistas dos cursos de Ar-
tes Plásticas e Design das escolas 
superiores a nível nacional, entre 
outros. 

Conscientes da importância do 
movimento associativo na dinâmi-
ca cultural apoiamos a realização 
de iniciativas de base local, permi-
tindo a troca e a experiência com 
outras dinâmicas e realidades de 
trabalho. Considerando a rele-
vância atribuída ao trabalho em 
parceria e em rede, participamos 
de forma activa na exposição na-
cional “Uma Carta Coreográfica”, 
juntamente com a Direcção Geral 
das Artes e centenas de espaços 
de programação a nível nacional. 
Este trimestre reforça também a 
nossa aposta na exibição cinema-
tográfica no CCI, uma realidade 
que de forma sustentada e gradu-
al tem conquistado os ilhavenses.

Destaca-se a grande importân-
cia atribuída às acções de sensi-
bilização e de formação, em espe-
cial dos mais jovens, através da 
programação de um conjunto de 
iniciativas que cruzam conteúdos 
e dinâmicas de trabalho directa-
mente relacionadas com este pú-
blico-alvo, permitindo a relação 
e o contacto com os conteúdos 
apresentados. 

Contamos com o seu apoio e 
esperamos pela sua participação.

Neste novo trimestre 
de programação do 
Centro Cultural de 
Ílhavo (CCI) assistimos 
à realização de grandes 
momentos culturais 
e de entretenimento, 
paralelamente à realização 
de iniciativas marcantes 
da produção cultural do 
Município de Ílhavo.

HORÁRIO
2ª feira a Domingo
10H00 às 13H00 | 14H00 às 18H00

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural@cm-ilhavo.pt
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Finalmente, 2008 foi o ano do início da execução formal do 
QREN 2007/2013, instrumento fundamental para a realização de 
projectos e de obras de grande importância para o Município de 
Ílhavo e para a Região de Aveiro. A Câmara Municipal de Ílhavo ini-
ciou o processo de conquista de Fundos Comunitários do QREN, 
continuando ainda na luta pelos Fundos do QCA III (2000/2006).

Gerindo constrangimentos financeiros delicados - como a 
não disponibilização de Fundos do QREN e a diminuição de re-
ceita de IMT, Derrama e Taxas Municipais - a Câmara Municipal de 
Ílhavo continuou o processo de concretização de mais e melhor 
desenvolvimento do Município, realizando um trabalho intenso, 
construído por um vasto conjunto de parcerias com os Cidadãos, 
as Associações, as Empresas, o Governo e outras Entidades da 
Administração Central e Local.

O ano 2008 foi um ano muito importante e extraordinário de 
realizações e de apostas de futuro.

A orientação determinada pelas Grandes Opções do Plano 
2008 e enquadrada pelo plano de acção “Continuar a Mudar”, foi 
seguida com determinação, aproveitando oportunidades, vencen-
do dificuldades, com a utilização das capacidades existentes.

No ano 2008 as obras marcantes, que se finalizaram e acti-
varam, foram as do Centro Cultural de Ílhavo, do Jardim Oudinot 
na Gafanha da Nazaré, do Saneamento Básico da Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo (1a fase), e a Ciclovia da Barra 
(associada à obra da Ponte da Barra do EP).

No que respeita às acções, as comemorações dos 110 anos 
da Restauração do Município de Ílhavo foram o destaque perma-
nente do ano, tendo-se concretizado um vasto conjunto de inicia-
tivas com um balanço muito positivo. O Festival do Bacalhau 2008 
e a Regata STI entre Falmouth, Ílhavo e o Funchal, são os marcos 
distintivos principais de 2008.

Mantivemos um forte dinamismo na área da Educação, da Cul-
tura, da Acção Social, do Turismo, do Desporto, destacando-se as 
actividades de carácter estruturante da agenda Municipal: FestÍlha, 
“+ECO/Semana do Ambiente”, Festival de Teatro, Semana Jovem, 
MarAgosto, Maioridade, Semana da Educação, entre outras ac-
ções.

A qualidade de vida das Pessoas que residem, trabalham e/ou 
passam algum do seu tempo livre no Município de Ílhavo, manteve 
o seu ritmo de crescimento sustentável neste importante e extraor-
dinário ano de 2008.

» INTRODUÇÃO
Neste documento de Prestação de Contas 2008 (Relatório 

e Contas) apresentam-se referenciadas as acções de maior rele-
vância desenvolvidas pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito 
das Grandes Opções do Plano 2008. A execução de investimento 
manteve um nível relevante, e a gestão assentou no cumprimen-

to dos objectivos definidos e numa gestão financeira equilibrada, 
numa fase em que não estiveram disponíveis fontes importantes de 
receita, nomeadamente os Fundos Comunitários.

A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 
2008 foi de 12.516.832.93 euros.

A execução física com expressão financeira das Grandes Op-
ções do Plano 2008 foi de 30.165.062,65 euros.

A homologação da candidatura do Jardim Oudinot, em regime 
de “overbooking” no IIIQCA, com uma comparticipação máxima 
total de cerca de 2.000.000 euros, foi uma conquista importante 
que no entanto não teve qualquer encaixe financeiro em 2008.

Se é verdade que o ano 2008 foi um ano especial pelas come-
morações dos 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo, é 
também um facto que foi um tempo de uma riqueza extraordinária 
de actividade e vida, fruto e consequência do trabalho desenvolvi-
do nos últimos dez anos e de apostas determinadas de crescimen-
to devidamente planificado sob uma estratégia bem definida.

Nesta nota de introdução destacamos pelo seu carácter ex-
traordinário:

- os grandes eventos:
.. Regata STI entre Falmouth, Ílhavo e Funchal;
.. Festival do Bacalhau 2008;
.. Congresso da Federação Portuguesa das Confrarias Gas-

tronómicas; 

- a inauguração de obras de referência realizadas pela CMI:
.. Centro Cultural de Ílhavo;
.. Jardim Oudinot (com parceria com a APA);   
.. Ciclovia da Barra (e a sua ligação à Ponte da Barra);

- a conclusão e entrada em funcionamento de importantes 
infraestruturas:

.. primeira fase da rede de saneamento básico da Gafanha 
da Encarnação e da Gafanha do Carmo;

.. estação elevatória e rede de saneamento básico da Zona 
Industrial da Mota;  

- o início da execução de importantes obras, destacando-se:
.. o Mercado Municipal da Costa Nova;

- o desenvolvimento de projectos e concursos de impor-
tantes obras:

.. adjudicação do projecto da qualificação do centro urbano 
da Gafanha da Nazaré;

.. abertura do concurso de remodelação e ampliação do 
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré;

.. vários projectos de regeneração urbana da cidade de Ílhavo;

- a adesão a duas novas e importantes entidades:

.. Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro;

.. Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal;

.. e a  constituição do “Fórum Náutico do Município de Ílhavo”;

- a aprovação das primeiras Candidaturas ao QREN/
MaisCentro:

.. novo Centro Educativo da Senhora do Pranto (Ílhavo);

.. novo Centro Educativo da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré);

.. ampliação da Escola de 1.º Ciclo de Vale de Ílhavo;

.. ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Presa-Légua;

.. ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Coutada;

- realizações culturais de referência:
.. o início da programação regular do Centro Cultural de Ílhavo;  
.. a exposição de Cândido Teles e João Carlos Celestino Go-

mes na Sala de Exposições do Centro Cultural de Ílhavo;
.. a comemoração dos 60 anos do Navio-Museu Santo André;

- o dinamismo da vida das nossas Associações, com a impor-
tante parceria da Câmara Municipal de Ílhavo, destacando-se:

.. a adjudicação e o início da obra do Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo;

.. a abertura do concurso do novo Quartel de Bombeiros 
de Ílhavo;

.. a execução do Centro Comunitário / Lar da Associação de 
Solidariedade Social da Gafanha do Carmo; 

.. a inauguração da Sede do Agrupamento de Escuteiros 
de Ílhavo;

- os Projectos em curso no âmbito da acção da CI Região 
de Aveiro, destacando-se:

.. a Contratualização de 60,06 milhões de euros de FEDER 
do PORCentro para execução de um conjunto de projectos inte-
grados no Plano Territorial de Desenvolvimento do Baixo Vouga; 

.. a constituição da Sociedade Anónima “Polis Litoral Ria de 
Aveiro SA”, com um plano de intervenção de qualificação e valori-
zação da Ria de Aveiro que perspectiva um investimento total de 
97 milhões de euros;

- os Protocolos de Cooperação entre a CMI e o Governo:
.. com o Ministério da Justiça / Gabinete para a Resolução 

Alternativa de Litígios, para instalação do Serviço de Mediação Fa-
miliar no Município de Ílhavo, agregado ao Serviço de Atendimento 
Social Integrado da CMI;

.. com o Ministério da Cultura / Direcção Geral da Artes, para 
a realização de dois espectáculos no CCI no âmbito do “Programa 
Território Artes”;

- importantes realizações de organismos governamentais:
.. finalização das obras da Ponte da Barra pelo EP (reabilita-

ção, ciclovias e iluminação em parceria com a CMI); 
.. início das obras da ligação ferroviária e 3a fase da Via de 

Cintura Portuária (na Av. Bacalhoeiros, Gaf. Nazaré, em parceria 
com a CMI), pela REFER e APA; 

- a realização da reunião do Executivo Municipal de 22 
SET 08 a bordo do maior veleiro do Mundo, o russo SEDOV, 

O ano de 2008 foi o terceiro ano completo do mandato autárquico iniciado a 28 de 
Outubro de 2005, constituindo uma componente importante do mandato, numa lógica 
de trabalho que envolve um conjunto muito importante de realizações, muitas delas 
inseridas nas comemorações dos 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo que 
assinalámos durante todo o ano.

Relatório de Contas 2008
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ancorado no Terminal Norte do Porto de Aveiro, na Gafanha 
da Nazaré, no âmbito da Regata STI entre Falmouth, Ílhavo e 
Funchal.

» ADMINISTRAÇÃO GERAL
O ano 2008 fica marcado por importantes realizações e projec-

tos, dos quais destacamos:

- Activação a 2 de Abril do novo Serviço de Atendimento In-
tegrado da CMI (após a execução da obra de adaptação do Edi-
fício na zona do antigo anfiteatro ao ar livre), numa perspectiva de 
integração funcional, de optimização dos recursos e de melhorar 
a eficiência da utilização presencial dos Serviços da CMI pelos Mu-
nícipes;

- Início da execução em conjunto com os Municípios da CI 
Região de Aveiro de um projecto de modernização administrativa, 
com projectos financiados pelo QREN/Mais Centro nas áreas do 
atendimento integrado, da desmaterialização dos processos admi-
nistrativos, das compras electrónicas e dos sistemas de informa-
ção geográfica;

- Execução do Protocolo com as quatro Juntas de Freguesia 
do Município e com a AMRia, no âmbito do desenvolvimento do 
projecto “Agir para Ligar”, que propicia o financiamento dos Espa-
ços Internet e a sua qualificação funcional;

- Realização da primeira grande obra de manutenção do Edifí-
cio dos Paços do Município (nomeadamente de limpeza da pedra 
da fachada e reformulação da envolvente Sul no Largo Amália Ro-
drigues). 

» SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
- Início do processo de negociação com o Ministério da Justiça 

e com o Ministério da Administração Interna, visando a construção 
de um novo Quartel da GNR na Cidade de Ílhavo;

- Apoio à actividade da Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo (formalizada por Acordo de Cooperação);

- Gestão da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios;

- Manutenção da actividade regular do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, junto da população em geral, e em especial com a 
comunidade escolar, destacando-se as acções de comemoração 
do Dia Internacional da Protecção Civil (1 de Março);

- Realização de reuniões do Conselho Municipal de Segurança.

»EDUCAÇÃO
- Implementação a 100% dos objectivos definidos nos Pla-

nos Municipais de Intervenção Educativa para 2007/2008 e para 
2008/2009;

- Programa de Iniciação à Natação para as crianças dos Jar-
dins de Infância e realização do IX Festival de Natação do Município 
de Ílhavo;

- Gestão do Programa de Enriquecimento Curricular, com as 
actividades de Inglês, Música, Educação Física, Apoio ao Estudo, 
Expressão Plástica e Informática (numa parceria liderada pela CMI 
e participada pelos Agrupamentos de Escola e pelas Associações 
de Pais);

- DesportÍlhavo 2008;

- Gestão da Escola Municipal de Educação Rodoviária, que 
registou no seu quinto ano de vida um crescimento de 45% de 
utilizadores (em relação ao ano anterior);

 
- Programa Municipal de Educação Ambiental (várias acções); 

- Semana de Teatro Infantil;

- Programa “Baú de Histórias”;

- Assinatura e gestão de Acordos de Cooperação com as As-
sociações de Pais para a gestão das Cantinas e dos ATL’s, tendo 
sido continuada com toda a dedicação, investindo no aumento da 
qualidade dos seus serviços;

- Confecção e fornecimento de refeições às cantinas escolares, 
tendo sido assinado o Protocolo para o Fornecimento de Refeições 
no 1º Ciclo com o Ministério da Educação;

- Assinatura de Protocolos de Colaboração com a Escola Se-
cundária de Ílhavo, no âmbito da organização, funcionamento e 
avaliação dos cursos tecnológicos de nível secundário;

- Comemorações do Dia Mundial da Criança;

- Acção “Conhecer Portugal/Lisboa” a 13 de Junho;

- Entrega das Bolsas de Estudo Municipais do ano lectivo 
2007/2008; 

- Agenda Escolar 2008/2009 (lançada em Outubro 2008);

- Festa de Natal para todas as crianças das Escolas do 1o 
Ciclo e dos Jardins de Infância (acção realizada em conjunto com 
as Juntas de Freguesia de S. Salvador, da Gafanha da Nazaré, da 
Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo).

- Lançamento do Programa de Apoio a Projectos Educativos 
2008/2009;

 - Manutenção de boas condições de instalações e equipa-
mentos das nossas Escolas do 1o Ciclo e Jardins de Infância;

- Realização da Semana da Educação, de 20 a 26 de Outu-
bro 2008.

» SAÚDE
- Início da construção do Hospital de Cuidados Continuados 

da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a 9 de Dezembro 2008, 
com uma importante parceria da Câmara Municipal de Ílhavo (pro-
jecto, licenciamento, contactos institucionais com potenciais finan-
ciadores,...), que tem uma nova vida após a assinatura de um novo 
Protocolo de Cooperação CMI/SCMI no dia 20 de Maio 2008;

- Realização de duas edições da “Feira da Saúde”, com o ob-
jectivo de incentivar a população do Município a adoptar estilos 
de vida mais saudáveis e eventualmente corrigir alguns comporta-
mentos menos benéficos. A 10 de Maio na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e a 9 de Agosto no edifício da Extensão de Saúde da Barra;

- Manutenção da pressão institucional junto do Ministério da 
Saúde visando a activação  da Extensão de Saúde da Barra, in-
tegrado no Edifício de Serviços Públicos da Barra, lutando pelo 
cumprimento do compromisso de activação desta Extensão de 
Saúde (ao abrigo do Contrato-Programa assinado entre a CMI e 
a ARSCentro).

» ACÇÃO SOCIAL
- Activação no dia 8 de Abril 2008 do novo Serviço de Atendi-

mento Social Integrado do Município de Ílhavo, após a execução 
da obra de adaptação do Edifício na zona da antiga secretaria da 
água e saneamento, e no âmbito de um Protocolo de Cooperação 
assinado a 7 de Abril 2008 por 31 Entidades Públicas e Privadas 
que no Município de Ílhavo desenvolvem Acção Social (no âmbito 
do Conselho Local de Acção Social);

- Criação de um Gabinete para a Resolução Alternativa de Lití-
gios, para instalação do Serviço de Mediação Familiar no Município 
de Ílhavo, no âmbito de um Protocolo com o Ministério da Justiça e 
agregado ao Serviço de Atendimento Social Integrado da CMI;

- Desenvolvimento da actividade da Comissão Local de Ac-

ção Social e de trabalho de intervenção social em parceria com as 
IPSS’s, integrando novas Entidades Parceiras;

- Liderança e Gestão da Comissão de Protecção de Menores 
em Risco;

- Acompanhamento e apoio à obra do Lar / Centro Comunitá-
rio da Gafanha do Carmo (da Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo);

- Acompanhamento e apoio à obra de ampliação e remodela-
ção do Lar de S. José, Ílhavo (do Património dos Pobres de Ílhavo);

- Apoio técnico e institucional às IPSS’s, no processo de apre-
sentação de candidaturas ao programa PARES;

- Realização da 10.ª edição da MAIOR IDADE / Viver Solidário;
 
- Gestão da acção “Movimento Maior” (Desporto para a Maio-

ridade);

- Gestão dos “Espaços Maioridade” a funcionar nos Pólos da 
Biblioteca Municipal;

- Execução de Acordos de Cooperação com as Associações 
de Acção Social do Município.    

      

» HABITAÇÃO
- Construção de seis fogos de habitação social e realojamento de 

Famílias, num processo de parcerias CMI/APA e no âmbito das obras 
da Ligação Ferroviária e da 3a fase da Via de Cintura Portuária; 

- Acompanhamento social e gestão dos inquilinos de habita-
ção social da CMI;  

- Desenvolvimento de trabalhos preparatórios e negociações 
para resolução de problemas urbanos de bairros habitacionais de-
vidamente cadastrados, nomeadamente em Ílhavo e na Gafanha 
da Nazaré.

» ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
- Aprovação do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria 

de Aveiro “Unir@Ria”;

- Gestão do processo de revisão do Plano Director Municipal 
de Ílhavo e de elaboração de vários Planos de Pormenor, com a 
sua adaptação à nova legislação, sendo que os processos encon-
tram obstáculos nos novos relatórios de Avaliação Ambiental Estra-
tégica, cuja definição está ainda por concluir; 

- Desenvolvimento e aprovação de vários Estudos Urbanísticos;

- Gestão e valorização do Sistema de Informação Geográfica;

- Aprovação da revisão do Regulamento Municipal da Edifica-
ção e da Urbanização.

» ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Activação da iluminação estética da Ponte da Barra;

- Execução em parceria com a EDP de alguns investimentos 
pontuais de reforço da qualidade da iluminação pública.

» URBANIZAÇÃO
- Execução por administração directa da obra de qualificação 

urbana da Avenida Mário Sacramento (Ílhavo);

- Execução da obra de qualificação urbana da Avenida João 
Corte Real, na Barra, com instalação de Ciclovia entre o largo do 
Farol e a Ponte da Barra;

- Desenvolvimento de projectos de qualificação urbana e pre-
paração do lançamento dos respectivos concursos:
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..Centro da cidade da Gafanha da Nazaré (área envolvente 
do velho Mercado);

.. Rede de Ciclovias; 

.. Largo situado entre o Cemitério e o Campo do NEGE (Ga-
fanha da Encarnação);

.. Zona envolvente à EB 2,3 e ao Pavilhão Desportivo da 
Gafanha da Encarnação;

.. Frente Ria da Costa Nova (2a fase).

» SANEAMENTO
- Finalização das obras de saneamento básico da Gafanha da 

Encarnação e da Gafanha do Carmo (1ª fase), e activação das redes;

- Finalização dos projectos da 1ª fase para as obras de sanea-
mento básico a realizar na Cidade de Ílhavo (zona antiga);

- Finalização da construção da estação Elevatória da Zona In-
dustrial da Mota, com a sua activação, assim como da rede de 
saneamento básico da ZIM;

- Acompanhamento da gestão do sistema de saneamento bá-
sico em alta da SIMRIA;

- Desenvolvimento de estudos de novos modelos de gestão 
dos sistemas de água e saneamento básico (redes de baixa), no 
âmbito da CI Região de Aveiro.

» ÁGUA 
- Finalização da obra de instalação de uma nova conduta adu-

tora de água na Ponte da Barra, reforçando a capacidade de trans-
porte de água para a Barra e a Costa Nova;

- Gestão de padrões elevados de qualidade da água ao abrigo 
do sistema de controlo da qualidade da água em vigor e no âmbito 
da gestão de todo o sistema;

- Desenvolvimento de estudos de novos modelos de gestão 
dos sistemas de água e saneamento básico (redes de baixa) no 
âmbito da CI Região de Aveiro. 

» RESÍDUOS SÓLIDOS
- Acompanhamento exigente da operação do concessionário 

para a gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza urba-
na do Município (a SUMA);

- Gestão e dinamização do Centro de Educação Ambiental e 
do Ecocentro Municipal na Gafanha D’ Aquém;

- Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela ERSUC, 
com o registo da duplicação da taxa de separação dos RSU’s de 
2005 para 2008;

» JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES
- Finalização e inauguração da obra de requalificação do Jar-

dim Oudinot, na Gafanha da Nazaré;

- Manutenção e gestão cuidada dos espaços verdes existen-
tes por todo o Município;

» PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
- Programa Educativo para o Ambiente, “Ílhavo - O Ambiente 

com dois sorrisos”;

- Programa ECO-Escolas, Projecto ZOOM, Projecto “Coastwa-
tch Europe 2008”;

- Campanha “O Nosso Papel é Valorizar o Seu”;

- Gestão do Centro de Educação Ambiental (na Gafanha 
D’Aquém) e do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova;

- +ECO 2008 / Semana do Ambiente;
 
- Bandeira Azul na Barra e na Costa Nova;

Todos, Desporto para a Maior Idade) e de várias actividades (Peda-
lada do Milénio, Programa Ílhavo Radical,...);

- Apoio financeiro à participação do Atleta do CASCI Augusto 
Pereira, nos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008;

- Apoio às actividades desenvolvidas pelas Associações do 
Concelho, no âmbito dos Acordos de Cooperação assinados. 

» JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES
- Activação do Fórum da Juventude da Gafanha da Encarna-

ção (no Edifício Sócio-Educativo), no âmbito de uma parceria com 
a Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da En-
carnação e com a Junta de Freguesia, integrando o seu Espaço 
Internet, a 22 de Dezembro; 

- Activação do Fórum da Juventude da Gafanha do Carmo 
(no Edifício Sócio-Educativo), no âmbito de uma parceria com a 
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, a 22 
de Dezembro; 

- Criação do Programa Municipal de Bolsas de Estágios de 
Trabalho;

- Criação do Programa “Férias Divertidas” com acções realiza-
das no Verão e no Natal;

- Organização da “Praça Euro 2008” na Praça do CCI, com a 
participação de cerca de duas dezenas de Associações do Mu-
nicípio;

- Dinamização dos Foruns da Juventude (Ílhavo, Gafanha da 
Nazaré e Pólo de Vale de Ílhavo), com a activação de novos pro-
gramas, destacando-se as “Oficinas Criativas”;

- Semana Ílhavo Jovem 2008;

- Co-gestão dos Gabinetes de Apoio à Saúde Juvenil (Ílhavo e 
Gafanha da Nazaré), com o Centro de Saúde de Ílhavo;  

- Execução de Acordos de Cooperação com as Associações 
de Jovens do Concelho;

- Gestão do Programa “Vocação” (programa de ocupação de 
tempos livres de longa duração); 

 - Programa “Ílhavo Radical”;
 
- VIII Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres;
        
- Concurso Literário Jovem 2008 / Escreve um Conto;

- Gestão do Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE);

- Encontro Inter-Escolas 2008;

- Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo (4ª edição);

- X Festilha – Festival de Tunas do Município de Ílhavo;
 
- Programa “Sábados no Jardim”;  

- Publicação da revista jovem “atua”;

» ESTRUTURAS DE APOIO                                        
   À ACTIVIDADE DOS PESCADORES

- Gestão dos Cais dos Pescadores da Costa Nova e da Gafa-
nha da Encarnação;

- Comemoração do Dia do Pescador (31 Maio 2008);

- Participação (com parceria institucional) no II Salão Internacio-
nal do Mar, Pescas e Aquicultura, realizado no Parque de Feiras e 
Exposições de Aveiro.

- Bandeira de “Praia Acessível, Praia Para Todos” na Barra e 
na Costa Nova;

 
- Gestão da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios;

- Formalização de Acordos de Cooperação com as Associa-
ções de Escuteiros do Município;

- Publicação de revista de Educação Ambiental: “O Ambuzio”.

» HIGIÉNE PÚBLICA
- Manutenção em boas condições das acessibilidades a defi-

cientes em todos os sanitários da Barra e da Costa Nova;

- Manutenção dos sanitários públicos existentes, com gestão 
em parceria com operadores privados.

» CEMITÉRIOS
- Acompanhamento, por ligação institucional às respectivas 

Juntas de Freguesia, da gestão do Cemitério de Ílhavo e da Casa 
Mortuária da Gafanha da Nazaré, com um balanço positivo ao tra-
balho desenvolvido pelas Juntas de Freguesia em causa.

» CULTURA
- Finalização da obra e inauguração do Centro Cultural de Ílhavo;
 
- Comemoração dos 110 anos da Restauração do Município 

de Ílhavo, com um vasto programa (destacando-se as acções cul-
turais);

- Finalização do projecto e abertura do concurso público para 
a obra de ampliação e qualificação do Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré (3ª fase);

- Formalização de Acordos de Cooperação com as Associa-
ções Culturais do Concelho e com a Associação dos Amigos de 
Ílhavo de NewBedford (EUA);

 
- Festival de Teatro 2008 (Maio);

-  Realização das Marchas Sanjoaninas, com a participação 
das marchas da Costa Nova, Gafanha d’Aquém, Gafanha da En-
carnação, Gafanha da Nazaré e Barra, em três apresentações (Ga-
fanha da Nazaré, Costa Nova e Ílhavo);

- Realização de várias exposições (pintura, fotografia,...) na 
Sala de Exposições do CCI, na Sala das Temporárias do Museu 
Marítimo de Ílhavo, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e na 
Biblioteca Municipal;

- Dinamização da Biblioteca Municipal de Ílhavo o dos seus 
três Pólos, e comemoração do 3º aniversário da Biblioteca (em Se-
tembro) e da Festa da N.ª Sr.ª das Neves (Agosto);

- Realização de dois espectáculos com a Filarmonia das Bei-
ras: “Música na Escola” em Fevereiro e “Maria do Mar” (Concerto 
do Programa Inaugural do CCI) em Maio;

- Realização e dinamização de um vasto conjunto de acções 
culturais no âmbito da actividade do Museu Marítimo de Ílhavo.

» DESPORTO
- Desenvolvimento das obras de ampliação das infraestruturas 

desportivas do Complexo Desportivo do GDGafanha;

- Criação do “Fórum Náutico do Município de Ílhavo” em No-
vembro 2008;

- Realização das obras de qualificação do Pavilhão Desportivo 
da Gafanha da Encarnação (1ª fase);

- Desenvolvimento de vários programas de promoção da acti-
vidade desportiva da população (Desporto Escolar, Desporto para 
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» ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS                       
   LIGADOS AO ABASTECIMENTO

- Construção das infraestruturas da Zona Industrial da Gafanha 
D’ Aquém;

- Desenvolvimento de projecto e de negociações visando a 
construção da Via de Ligação da Zona Industrial das Ervosas à Via 
de Ligação Ílhavo / A17.

» REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
- Construção da nova Via de Ligação da Gafanha da Encarna-

ção ao nó da PS4 da A25, agora chamada “Rua 1 de Novembro”;

- Acompanhamento da obra da Ponte da Barra finalizada em 
Julho 2008;

                          
- Implementada uma alteração de trânsito na envolvente à Es-

cola Secundário de Ílhavo;

- Elaboração do projecto, compra de terrenos, adjudicação e 
inicio da obra da Ligação da Via de Acesso à A17 com a Rua de 
Cimo de Vila.

» ESTACIONAMENTO
- Acompanhamento da gestão do Parque de Estacionamento 

do Centro Cultural de Ílhavo e área envolvente; 

- Acompanhamento da gestão da rede de abrigos para passa-
geiros e de parcómetros.

» TRANSPORTES
- Acompanhamento da actividade dos operadores privados de 

transportes públicos.

» MERCADOS E FEIRAS   
- Finalização da negociação do terreno, gestão do processo de 

elaboração do projecto e do concurso e início da obra (em Novem-
bro 2008) de ampliação do Mercado Municipal da Costa Nova;

- Acompanhamento da Junta de Freguesia da Gafanha da Na-
zaré, na gestão do Mercado da Gafanha da Nazaré;

- Gestão do novo recinto da Feira dos 13, e de todo o Parque 
Municipal da Vista Alegre.

 TURISMO
- Regata da Sail Training International entre Falmouth, Ílhavo 

e Funchal, com presença dos Grandes Veleiros no Município de 
Ílhavo, de 20 a 23 de Setembro 2008; 

- Acções de promoção turística do Município de Ílhavo, desta-
cando-se a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL 2008, 
integrado no stand da GAMA;

 
- Participação na FARAV 2008;

- VIII Grande Pedalada (Junho 2008);

- Realização das Festas do Município 2008 / MAR AGOSTO;

- Organização do Festival do Bacalhau 2008, no Jardim Ou-
dinot (em parceria com a Confraria do bacalhau e o patrocínio da 
Associação dos Industriais do Bacalhau);

- Organização com o Illiabum Clube do “Festival do Marisco”;

- Organização do 3º Concurso Gastronómico “Sabores a Maresia”;

- Realização do Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”;
              
- Acompanhamento da gestão da concessão do Parque de 

Campismo da Barra;

- Acompanhamento da gestão e estruturação de intervenção 
de qualificação do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré 
(com o GDGafanha e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré).

» JUNTAS DE FREGUESIA / PROTOCOLOS
Execução dos Acordos de Cooperação aprovados, assinados 

e concretizados, com cada uma das quatro Juntas de Freguesia 
- S. Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Ga-
fanha do Carmo – no âmbito da política de apoio e cooperação 
da Câmara Municipal de Ílhavo com as Juntas de Freguesia do 
Concelho, assente no princípio da cooperação institucional, da res-
ponsabilidade e da transparência. 

As verbas, com um valor total de 217.732 euros, foram aplica-
das em obras (propostas pelas Juntas e acordadas pelas partes), 
nomeadamente, limpeza regular de bermas das ruas e arruamen-
tos, melhoramento de ruas e caminhos, desobstrução e limpeza 
regular de valas, emanilhamento de valas, realização de pequenas 
obras de construção civil, gestão dos cemitérios, além de alguns 
investimentos em estruturas das Juntas.

Registe-se a execução quase a 100% dos referidos Protocolos 
por cada uma das quatro Juntas de Freguesia. 

As verbas para obras transferidas no ano de 2008, foram as 
seguintes (valores em euros):

Junta de Freguesia de S. Salvador:
» Investimento da CMI:

- investimento em obras .................             
» Verba recebida do Governo (FFF) .... 

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:
» Investimento da CMI:   

- investimento em obras .................
- investimento em obras .................

» Verba recebida do Governo (FFF) ....

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:
» Investimento da CMI:

- investimento em obras .................
» Verba recebida do Governo (FFF) .... 

Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:
» Investimento da CMI:

- investimento em obras .................
» Verba recebida do Governo (FFF) ....

» OUTRAS ACÇÕES
- Edição e lançamento a 12 de Janeiro 2008 do livro “Dez Anos 

de Mudança / Município de Ílhavo 1998/2008”, da autoria do Pre-
sidente CMI; 

- Comemorações do dia 13 de Janeiro 2008: 110 anos da 
Restauração do Município de Ílhavo;

- Comemorações do Feriado Municipal;

- Acções evocativas dos aniversários de elevação da Gafanha 
da Nazaré e de Ílhavo a cidade, e da Gafanha da Encarnação a vila 
(acções conjuntas com as respectivas Juntas de Freguesia);

- Comemorações do 25 de Abril e do Dia do Trabalhador;

- Participação nas Comemorações do 10 de Junho nos EUA 
(New Bedford);

- Assinatura do Protocolo de Geminação entre Ílhavo e o Fun-
chal a 3 de Outubro;

- Visita Oficial do Presidente CMI a Halifax (Conferância STI), St. 
John’s (visita à Universidade da Terra Nova, reunião com o Mayor e 
participação na reunião de Câmara), Newark (jantar com a Comu-
nidade Ilhavense) e Philadelphia (visita ao Lugre Gazela e reunião 
com a ONG sua titular), de 13 a 19 de Novembro 2008;

- Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado (a 5 de 
Dezembro 2008);

- Publicação de quatro edições do Boletim Municipal;

- Publicação mensal da agenda de eventos do Concelho, “Viver em”;

- Publicação do boletim interno CMI “ Nosso Pessoal”.

» CONSIDERAÇÃO FINAL
O ano de 2008 recebe um balanço muito positivo, rele-

vando-se o seu carácter extraordinário, muito em especial, 
pelas obras inauguradas e lançadas, pelos eventos realiza-
dos e pelo início do processo de conquista dos Fundos Co-
munitários do QREN ao qual estão associadas importantes 
obras ao nível do Parque Escolar, da Rede Viária Estruturan-
te, dos Equipamentos Culturais, das estruturas de apoio à 
actividade empresarial e à promoção do empreendedoris-
mo.

Os investimentos em obra (inauguradas e lançadas), as 
múltiplas acções realizadas ao longo do ano, e os vários ser-
viços prestados, Tudo isso permite-nos assumir com certe-
za que conseguimos concretizar melhor nível de desenvolvi-
mento do Município, mais qualidade de vida dos Cidadãos, 
no âmbito de uma gestão equilibrada e de uma boa situação 
económico-financeira global.    

Se os Fundos do QREN são uma oportunidade de cres-
cimento e de realização, as novas dificuldades ao nível da 
diminuição da receita que se começaram a fazer sentir de 
forma muito sensível no segundo semestre do ano (IMT, Der-
rama e Taxas Municipais), e o adiamento do fecho do QCAIII 
para meados de 2009, trouxeram uma pressão negativa que 
tivemos de gerir com realismo.

Mantivemos o nosso empenhamento produtivo nos 
trabalhos de gestão e liderança associativa intermunicipal, 
nomeadamente na Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses (no Conselho Directivo), na Associação de Municí-
pios da Ria (na Presidência do Conselho de Administração), 
na Grande Área Metropolitana de Aveiro (Presidência da 
Junta), na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(na Presidência do Conselho Executivo), na Associação de 
Municípios do Carvoeiro (no Conselho de Administração) e 
na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (na 
Direcção), no âmbito das responsabilidades assumidas.

Procedemos a um vasto e diversificado conjunto de ac-
ções comemorativas dos 110 anos da Restauração do Mu-
nicípio de Ílhavo, com uma relevante qualidade, com uma 
intensa vivência Municipal e com acontecimentos de dimen-
são nacional e internacional.

Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autar-
cas, Funcionários, Colaboradores, Voluntários, Associações, 
Governo e Instituições da Administração Central, Fornece-
dores, Empreiteiros,..., que estiveram na construção do Mu-
nicípio de Ílhavo neste importante e extraordinário ano de 
2008, pelo contributo que foram capazes de dar. 

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

Previsto
96.600             
184.634 euros

Realizado
96.600

Previsto
56.300          
15.600
135.505 euros

Realizado
56.300
15.600   

Previsto
33.110 
62.953 euros

Realizado
33.110  

Previsto
16.122 
31.389 euros

Realizado
16.122  
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MÚSICA
MAI SÁB 9 às 21h30

Orfeão da 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Ílhavo

MÚSICA
MAI DOM 24 às 18h00
MAI SÁB 30 às 21h30
MAI DOM 31 às 18h00

A Minha Sinfonia

SERVIÇO EDUCATIVO
MAI DOM 10 às 11h00

À descoberta 
do CCI
VISITA-ATELIER

TERTÚLIA
MAI SEX 22 às 14h00

Os Maias… Um 
percurso teatral
com José Fidalgo e Rui Sérgio

DANÇA E WORKSHOP
MAI DOM 17 às 11h00

Dança para crianças 
- Barulhada

TEATRO
MAI SÁB 23 às 21h30

Os Maias no Trindade
INATEL/Teatro da Trindade
Festival Municipal de Teatro

junho ...

CINEMA
JUN TODO O MÊS

Ciclo de Cinema
“Em Família”

MÚSICA
JUN SÁB 6 às 21h30

Maria João e Mário 
Laginha 
“Chocolate”

TEATRO
JUN TER 9 às 21h30

“Shakespeare em 
quatro telas”
Clube de Teatro da Escola E.B. 2,3
José Ferreira Pinto Basto, de Ílhavo

MÚSICA
JUN QUA 10 às 21h30

Concerto da Banda 
da Armada

EXPOSIÇÃO
JUN DOM 14 às 17h00

Trabalhos de Alunos 
Finalistas em Artes 
Plásticas e Design
patente até 27 de Setembro

MÚSICA
JUN SEX 19 às 21h30

Sarau de final 
de ano lectivo
Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico da Gafanha da Encarnação

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN SÁB 20 às 14h00 e 18h00

Formação 
em Novo Circo - 
“Malabarismo” 
e “Acrobacia”
Companhias Escena Subterrânea 
e Movimiento Armario

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN SEX 5 às 21h30

Escolíadas

MULTIDISCIPLINAR
JUN SEG 1 TODO O DIA

Dia Mundial da 
Criança

DOM 7 às 11h00 “Bolt”
SÁB 13 às 21h30 “Histórias para Adormecer”
SÁB 20 às 21h30 “A Lenda de Despereaux”
SEX 26 às 21h30 “Marley e Eu”

NOVO CIRCO
JUN DOM 21 às 18h00

“Falsa 
Escuadra”
Ivan Larroque 
e Fernando Rosen

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN DOM 21 às 11h00

À descoberta 
do CCI
VISITA-ATELIER

CINEMA
JUN TODO O MÊS

Ciclo de Cinema
“Contra Filmes não há Argumentos”

DOM 3 às 17h00 “Aquele querido mês de Agosto”
SÁB 8 às 21h30 “Gran Torino”
SÁB 16 às 21h30 “Valquíria”

1.º Aniversário Centro Cultural de Ílhavo
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Repartidos por três ses-
sões, que decorreram das 
9h15 às 12h00 e das 13h30 
às 15h00, os Alunos do Jar-
dim de Infância da Remelha, 
Escola Básica do 2.º e 3.º 
Ciclos da Gafanha da Naza-
ré e Escola do 1.º Ciclo da 
Encarnação Centro tiveram 
a oportunidade de assistir a 
várias acções de sensibiliza-
ção rodoviária, promovidas 
pela Escola Segura da Guar-
da Nacional Republicana e 
pelos Bombeiros Voluntários 

V Aniversário EMER
18 DE MARÇO DE 2009

A Escola Municipal de 
Educação Rodoviária 
(EMER) comemorou, 
no passado dia 18 de 
Março, o seu quinto 
aniversário, tendo a 
Câmara Municipal 
de Ílhavo preparado 
um programa 
especial, que contou 
com a participação 
de 75 Crianças e 
Jovens de vários 
Estabelecimentos de 
Ensino do Município.

de Ílhavo, que também dis-
ponibilizaram algumas das 
suas viaturas para serem 
visitadas.

Como complemento à par-
te formativa, que se realizou 
de uma forma muito aten-
ta e participativa, todas as 
Crianças e Jovens usufruí-
ram ainda da pista de simu-
lação da EMER e das 
novas valências en-
tretanto criadas (Bi-
blioteca, uma Pista 
em Miniatura e Par-
que de Merendas no 
exterior), bem como 
de várias activida-
des lúdicas, nomea-
damente ateliers de 
expressão plástica, 
momento do conto, 
entre outras, espe-
cialmente preparadas para 
este dia e que fizeram as de-

lícias dos mais novos, num 
ambiente de grande festa e 
convívio. 

Desde a sua abertura, a 
Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária, 
situada junto 
à Pisci-

na Municipal da Gafanha da 
Nazaré e ao Complexo Des-
portivo do Gafanha, foi visi-

tada por 11.433 Crianças e 
Jovens de vários Estabele-
cimentos de Ensino do Mu-
nicípio de Ílhavo e de toda 
a região Centro, sendo que 
2.902 fizeram-no durante o 
último ano, correspondendo 
a um aumento de 45% da 
pro-

cura comparativa-
mente ao ano anterior. 

Para além de funcionar 
como instrumento de for-

mação da população escolar 
para a prevenção e sensibi-
lização rodoviária, a EMER 
pretende igualmente promo-
ver um efeito multiplicador 
de boas práticas junto da 
restante população do Muni-
cípio, encontrando-se aberta 
ao público, em regime livre, 
todos os quartos sábados de 
cada mês. Relativamente ao 
seu funcionamento, a Escola 
Municipal de Educação Ro-
doviária pode receber, dia-
riamente, quatro grupos de 
25 alunos, do Pré-Escolar ao 
Ensino Secundário, dividi-
dos em quatro ses-

sões: duas 
da parte 
da manhã 
e duas da 
parte da 
tarde, sen-
do que 
cada ses-
são tem a 
duração 
de no-

venta mi-
nutos, repartidos por uma 
aula teórica e uma aula prá-
tica, onde os participantes 
colocam na pista as apren-
dizagens efectuadas. «  

Escola Municipal de Educação Rodoviária

PUBLICIDADE
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Papel/cartão
Cartão Canelado;
Jornais;
Revistas;
Papel/cartão de embalagem;
Papel de escrita e de impressão;
Folhetos de publicidade.

Embalagens 
» PLÁSTICO
Garrafas e garrafões de plástico 
(PET, PEAD, PVC);
Embalagens (PET, PEAD, PVC) 
de produtos alimentares, de 
limpeza e higiene;
Bidões e baldes de plástico;
Plástico em filme (sacos);
Esferovite (dentro de sacos 
transparentes);
Sacos de rede (ex. sacos de 
batatas);
Grades de vinho, cerveja, 
refrigerantes, embalagens de 
ovos (plásticas).

» METAL
Latas (cerveja, sumos, 
conservas);
Utensílios domésticos em 
alumínio;
Latas de aerossóis 
(desodorizantes, insecticidas, 
etc.);
Latas de tinta de pequena 
dimensão (até 20 litros) vazias;
Latas de graxa vazias.
     

Vidro
Garafas de vidro;
Garrafões de vidro sem invólucro 
de plástico;
Embalagens de vidro (iogurtes, 
copos, frascos).

Serviços CMI
ECOCENTRO MUNICIPAL/CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Residuos Verdes
Materiais resultantes de pequenas 
podas.
 

Monstros (não metálicos)
Sofás; Colchões; Alcatifas; Móveis; 
Estantes de madeira.

Sucatas
Carcaças de electrodomésticos 
usados;
Latas de tinta vazias; 
Ferramentas
Peças de automóveis.

Entulhos
Restos de pequenas obras 
(demolições, restos de materiais de 
construção);
Azulejos e pavimentos cerâmicos;
Restos de tijolos; Grés; Telhas; 
Loiças e outras peças em faiança.
Nota: Os materiais aceites devem 
estar limpos e livres de produtos 
contaminantes.

Electrodomésticos Usados
Frigoríficos, arcas congeladoras, 
fogões, televisões, rádios, 
microondas, aparelhos de ar 
condicionado, esquentadores, 
máquinas de lavar, ferros de 
engomar, cilindros, etc;
Móveis metálicos;
Equipamento informático e de 
telecomunicações (telefones; 
computadores; impressoras; faxes).

Pilhas
Tampinhas de Plástico
Óleo Alimentar usado
Lâmpadas Fluorescentes
Tinteiros e Toners

O QUE PODE LEVAR?

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

Onde se localiza?

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

Terça-feira a Sábado

09h00~12h00     
14h00~18h00

Tel 234 329 605

O Centro de Educação Ambiental 
Municipal (ou «Castelo da Reciclagem» 
como já é conhecido pelas nossas 
Crianças), já visitado por mais de 
10000 Crianças/Jovens, constitui 

» Centro de Educação Ambiental

a base vital ao desenvolvimento de 
todo o Programa Educativo para 
o Ambiente, quer na dinamização 
de todas as actividades, quer no 
acompanhamento rigoroso do 
trabalho desenvolvido pelos nossos 
Estabelecimentos de Ensino, os quais, 
numa concorrência extremamente 
saudável e que saudamos, nos vem 
exigindo sempre e cada vez mais.
O objectivo traçado continua a ser 
que o Centro de Educação Ambiental 
Municipal funcione como a grande 
“Escola do Ambiente”, procurando 
ensinar, a quem o visita, a “ler, escrever 
e a contar” em ambiente. 

Esta Valência de Educação 
Municipal está aberta durante todo 
o ano lectivo, bem como durante o 
período de férias que se lhe segue, 
mediante a devida marcação/
reserva a qual deve ser feita até 
1 mês antes da visita, por telefone 
(234 329 600), fax (234 329 601) 
ou por e-mail (geral@cm-ilhavo.pt) 
indicando: nome e contacto do 
responsável; tema desejado; data 
e horário pretendido; número de 
participantes; escolaridade. 
A marcação só será efectiva 
após a confirmação da Câmara 
Municipal.

» Quantidade de materiais depositados no Ecocentro Municipal (Ano 2008)

Produção Global de Resíduos 
Valorizáveis (Selectivos)
2004/2005/2006/2007/2008
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Biblioteca Municipal de Ílhavo
RESUMO DA 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
bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

16~25 Fevereiro
A fantasia e os Livros: 
Comemoração do Carnaval 
na Biblioteca Municipal

O Carnaval é das crianças 
e por isso a Biblioteca Muni-
cipal comemorou esta época 
com algumas actividades. 
Ao longo destes dias recebe-
mos na Biblioteca 127 crian-
ças, que realizaram ateliers 
de expressões temáticos e 
escutaram muitas histó-
rias divertidas. Actividades 
como a construção dos dis-
farces das personagens das 
histórias, pinturas faciais, 
etc., fizeram as delícias das 
crianças. Além das activida-
des, quisemos também dei-
xar algumas sugestões de 
leitura para os nossos utili-
zadores, graúdos e miúdos. 
Desta forma, com uma de-
coração bem característica 
desta quadra carnavalesca, 
colocámos em destaque no 
átrio da Biblioteca alguns 
livros. É sempre bom obser-
var que as sugestões efectu-
adas pela equipa de trabalho 
da Biblioteca Municipal são 
sempre muito bem aceites 
pelos nossos utilizadores.

Resumo 
da Actividade

2~6 Março
Semana da Leitura

Ao longo desta semana a 
Biblioteca Municipal visitou 
as Bibliotecas Escolares do 
Município com actividades 
de promoção do livro e da 
leitura:

» Literatura na Internet - 
Acção de Sensibilização;

» Sensibilização para o uso 
do catálogo on-line - Acção 
de Sensibilização;

» O valor do livro - Acção 
de Sensibilização;

» 100 Anos do Nobel da Li-
teratura: o que não sei!;

» 1 + 1 = 2 Os livros e os 
jovens: uma relação de ami-
zade;

» Sessões de contos.

O objectivo das acções de-
senvolvidas foi promover o 
gosto pelo livro e pela leitura 
entre crianças e jovens, sen-
sibilizando para a importân-
cia da leitura na sociedade 
actual. Estas actividades de 
carácter lúdico-pedagógico 
visaram também reforçar 
a ligação Biblioteca Muni-
cipal/Escola. Beneficiaram 
destas acções cerca de 513 
crianças, adolescentes e jo-
vens.

Inserido nas comemora-
ções da Semana da Leitura 
realizou-se também uma 
exposição denominada Ro-
chas, Minerais e Fósseis 
ao longo dos dias 6 a 10 de 
Março, na sala polivalente 
da Biblioteca. Esta exposi-
ção, organizada pelo Depar-
tamento de Matemática e 
Ciências Experimentais da 
EB 2,3 José Ferreira Pin-
to Basto, teve por objectivo 
transmitir alguns conheci-
mentos acerca desta maté-
ria, promovendo ao mesmo 
tempo o livro e a leitura. Ao 
longo destes dois dias visita-
ram a exposição 92 crianças 
e jovens.

27 Março
Comemoração
Dia Mundial do Teatro

No dia 27 de Março, ao 
longo de todo o dia come-
morou-se o Dia Mundial do 
Teatro. Realizou-se na sala 
polivalente um teatro de 
fantoches, baseado na his-
tória “Um lobo culto de Pas-
cal Biet”. Nesta actividade 
participaram 162 crianças 
do Jardim-de-Infância da 
Unidade de Surdos e da EB 
1 de Ílhavo. Foi uma manhã 
muito divertida, onde crian-
ças e professores se delicia-
ram com a magia do teatro. 
Estas crianças inauguraram 
a exposição comemorativa 
deste dia, estará patente na 
sala polivalente da Bibliote-
ca até ao próximo dia 23 de 
Abril.

Exposição
O que é o Teatro?

A exposição “O que é o Te-
atro?” é uma iniciativa inse-
rida na Comemoração do Dia 
Mundial do Teatro, que se 
assinala a 27 de Março. Esta 
mostra, apoiada pelo Territó-
rio Artes, Direcção Geral das 
Artes e Ministério da Cultura 
estará patente ao público, de 
27 de Março a 23 de Abril na 
Biblioteca Municipal e nas 
Bibliotecas Escolares da EB 
2,3 José Ferreira Pinto Basto 
e Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes, em 
Ílhavo, EB 2,3 da Gafanha 
da Encarnação, EB 2,3 da 
Gafanha da Nazaré e Esco-
la Secundária da Gafanha 
da Nazaré. Através de um 
conjunto de 25 painéis com 
textos didácticos, fotografias 
e ilustrações, esta exposição 
pretende abordar de forma 
pedagógica a História do Te-
atro, desde a Grécia até à ac-
tualidade, os intérpretes, os 
autores, os textos, os públi-
cos, os aspectos sociais e os 
espaços de representação.

Abril
Abril, leituras mil

Grande companheiro das 
horas de lazer, o livro é um 
amigo... o amigo. O mês de 
Abril reúne 2 datas consa-
gradas a este guardião do 
conhecimento: o Dia Inter-
nacional do Livro Infantil e o 
Dia Mundial do Livro. Para 
comemorar este mês tão es-
pecial a Biblioteca Munici-
pal irá desenvolver algumas 
iniciativas, em especial di-
versos destaques literários 
onde poderá encontrar mui-
tas novidades e sugestões 
para agradáveis momentos 
de leitura.

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 
2ª a 6ª feira 14h00~18h00
Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
2ª a 6ª feira 14h00~18h00
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Museu Marítimo de Ílhavo
RESUMO DA 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
museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

A memória das grandes 
sagas do trabalho no mar 
só serão menos frágeis se as 
suas narrativas partilhadas 
no espaço público se ali-
mentarem de testemunhos 
subjectivos e plurais.  As fo-
tografias obtidas nos inters-
tícios das fainas do baca-
lhau, ora destinadas ao acto 
íntimo de recordar, ora ver-
tidas em longos álbuns com-
postos com uma certa inten-
ção documental, confirmam 
a natureza fortemente visu-
al das culturas marítimas. 
Muitos foram os tripulantes 
das frotas bacalhoeiras que 
se deram ao gosto de fazer 
fotografias do estranho mas 
belo mundo em que se mo-
viam. Não poucos “oficiais” 
e alguns pescadores fotogra-
favam em silêncio, quais ac-

tores efémeros de uma vida 
que sabiam extraordinária 
e condenada aos rituais da 
recordação, ao arquivo nos 
“porões da memória”... Esta 
exposição é composta por 
dois conjuntos de fotografias 
que têm em comum o facto 
de ambos os autores serem 
estrangeiros que, a dado 
passo, se interessaram por 
observar e registar a faina 
dos pescadores-marinhei-
ros portugueses. Friedrich 
W. Baier, um engenheiro e 
arquitecto naval, partilha 
connosco o modo como viu e 
sentiu a azáfama do Gazela 
Primeiro e do Creoula. Hec-
tor Lemieux, realizador de 
cinema, oferece-nos um belo 
retrato da faina do Santa 
Maria Manuela na campa-
nha de 1966. O modo como 

Nos Porões da Memória II

Imaginar uma exposição, 
construí-la e partilhá-la com 
o público significa sempre 
contar uma história. Quan-
do esta aventura criativa 
decorre num Museu Maríti-
mo, a história que se conta 
promete desvendar a vivên-
cia lendária dos homens do 
mar, umas vezes sob a for-
ma de uma memória épica, 
outras através da evocação 
de tragédias que marcaram 
o imaginário colectivo. 

Todos os homens que fo-
ram ao bacalhau, e todas 
as mulheres que lhes vive-
ram as viagens, recordam o 
drama épico da navegação e 
da pesca em plena Segunda 
Guerra Mundial. A gran-
de pesca no perigosíssimo 
Atlântico Noroeste, precisa-
mente sobre a rota da guer-
ra submarina e no mesmo 
mar por onde passavam os 
comboios de reabastecimen-
to das forças Aliadas. 

Por fortuna e engenho de 
quantos viveram a tormenta 
de pescar bacalhau nos ma-
res em guerra, apenas dois 
navios bacalhoeiros portu-
gueses foram torpedeados 
por submarinos – o Maria 
da Glória e o Delães. Se a 
“faina maior” comporta uma 
dimensão de história trágico-

marítima, é nas peripécias do 
torpedeamento do lugre Ma-
ria da Glória, em 1942, que 
ela melhor se exprime. Tra-
ta-se de um acontecimento 
“total”, que tudo condensa 
e tudo questiona sobre esta 
infindável narrativa.

O ponto central da ex-
posição do ano de 2009 no 
Museu Marítimo de Ílhavo 
reside, precisamente, na 
memória desse aconteci-
mento maior e de outros que 
com ele se ligam: a ambígua 
neutralidade portuguesa im-
posta por Salazar; a insólita 
decisão política de manter a 
frota bacalhoeira em activi-
dade, obrigando as tripula-
ções a trabalhos e tormentas 
impensáveis; o quebra-cabe-
ças da navegação em com-
boios; a celebração da frota 
branca como “frota de paz 
nos mares em guerra”.

Uma investigação inédita 
de documentos “confiden-
ciais” e uma recolha de de-
poimentos vividos, permitirá 
ao Museu compor pequenos 
filmes de forte sentido didác-
tico e um programa de servi-
ço educativo singular. Serão 
esses os principais elemen-
tos desta extraordinária his-
tória, nunca antes contada 
em qualquer museu.

FROTA DE PAZ NOS MARES EM GUERRA
18 de Maio-15 de Outubro de 2009

captou a pesca dos “dory-
men” expressa-se de forma 
ainda mais eloquente no fil-
me documental The White 
Ship, uma curta-metragem 
de alto valor estético, que 
integra esta segunda série 
de Nos Porões da   Memória. 
Estas imagens de homens e 
navios de muito mar, só pu-
deram ser resgatadas e exi-
bidas graças à generosidade 
dos capitães A. Marques da 
Silva - ex-capitão do Gazela 
Primeiro e do Creoula - e Vi-
torino Ramalheira - ex-capi-
tão do Santa Maria Manue-
la. As amizades que fizeram 
a bordo, no convívio com os 
autores das fotografias e do 
filme, persistiram e frutifica-
ram.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

“Nos Porões da Memória II”

fotografias Friedrich Baier e Hector Lemieux filme de Hector Lemieux 
cedidas pelo Cap. Marques da Silva e Cap. Vitorino Ramalheira
 » patente até 30 de Abril de 2009
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I Seminário Náutico
FÓRUM NÁUTICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

A promoção deste Encon-
tro, concretizado no âmbito 
do desenvolvimento da es-
tratégia de dinamização das 
actividades náuticas despor-
tivas, culturais e recreativas 
do Município, congregando 
esforços para a valorização 
das suas potencialidades 
naturais e históricas singu-
lares, teve como principal 
objectivo dar a conhecer ao 
público as primeiras activi-
dades do Fórum, constituído 
a 26 de Novembro de 2008. 

O programa teve início com 
a intervenção do Presiden-

te da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, 
que apresentou o Fórum 
Náutico do Município às vá-
rias personalidades presen-
tes, destacando o enquadra-
mento para a sua criação, o 
papel de cada uma das suas 
entidades parceiras e agre-
gadas e a sua importância 
na visibilidade nacional e 
internacional do Município, 
ao promover o turismo náu-
tico e a “cultura de mar” a 
ele associada. Seguiu-se 
apresentação dos progra-
mas “Canoagem na Escola”, 

pela Federação Portugue-
sa de Canoagem, e “Águas 
Abertas: Natação sem limi-
tes”, pela Federação Portu-
guesa de Natação. Após o 
debate destes temas, foi a 
vez da AGAN - Asociacion 
Gallega de Actividades Náu-
ticas e da Federação Portu-
guesa de Vela intervirem no 
Seminário, que discutiram 
assuntos sobre os “Progra-
mas Náuticos Municipais” 
e os “Baptismo de Vela: um 
desafio náutico”, respectiva-
mente. A terminaram, todos 
os presentes debateram os 

Realizou-se, no dia 13 
de Março, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, o 
I Seminário Náutico 
do Município de 
Ílhavo, uma iniciativa 
organizada pelo recém-
criado Fórum Náutico 
do Município na qual 
marcaram presença 
cerca de 150 pessoas.

Organizado pela Associa-
ção Cultural e Recreativa “Os 
Baldas”, que há dez anos lide-
ra esta iniciativa, revitalizan-
do a sua história e tradição, o 
Carnaval em Vale de Ílhavo é 
uma manifestação sui gene-
ris da cultura popular portu-
guesa que, pelas suas carac-
terísticas originais, o tornam 
único na Região e no País, 
muito por força das carismá-

Carnaval de Vale de Ílhavo
21 A 24 DE FEVEREIRO

O tradicional Carnaval 
de Vale de Ílhavo voltou 
novamente a ser a 
principal referência do 
mês de Fevereiro do 
Município que, com a 
mesma folia e cor de 
sempre, alegrou as ruas 
da sua localidade.

ticas figuras dos Cardadores. 
Trajados de máscaras de 
pele de carneiro e de longas 
fitas coloridas, roupa interior 
feminina e vários chocalhos 
à cintura, estas personagens 
excêntricas e ímpares no 
Mundo são a principal atrac-
ção do Corso Carnavalesco 
que atravessa as artérias de 
Vale de Ílhavo, gritando e pu-
lando pelo meio da multidão 

com as suas cardas. 
Este ano, o programa teve 

início no dia 14 de Janeiro, 
com a arruada do “Tó-Có-
Corno”, que anuncia a che-
gada do Carnaval e prepara a 
população para a festa onde 
“ninguém leva a mal”. No dia 
21 de Fevereiro, a Chegada 
dos Reis e o Baile do Balda, 
junto à Estátua da Padeira, 
assinaram o início dos fes-

tejos, que terminaram já de 
madrugada. No dia seguin-
te, foi a vez do Corso Car-
navalesco invadir as ruas, 
repletas de foliões que não 
quiseram perder o desfile “à 
portuguesa”, composto por 
onze grupos, que voltaram 
a deslumbrar a população e 
os visitantes no dia 24. Des-
taque, ainda, para a Segun-
da-Feira de Carnaval, com a 

realização do Baile do Santo. 
O Carnaval de Vale de Ílha-

vo contou uma vez mais com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo, num gesto que visa 
perpetuar esta inigualável 
festa, promovida desde 1999 
pela Associação Cultural e 
Recreativa “os Baldas”, que 
todos os anos reaviva esta tra-
dição do Município com gran-
de empenho e dedicação. «  

assuntos, tendo o Encontro 
terminado ao final da tarde.  

Em paralelo a este I Semi-
nário, que se saldou muito 
positivo, foi igualmente apre-
sentado o Fórum Náutico 
Digital, localizado no site da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, em www.cm-ilhavo.pt, 
e lançada a 
Agenda 
Náutica 
2009, 
uma pu-
blicação 
anual com 
todas as 
actividades 
promovidas 
e participa-
das pelas en-
tidades que constituem o 
Fórum Náutico do Município 
de Ílhavo, tendo sido feita, 
nesta primeira edição, uma 
breve apresentação das mes-
mas. Das várias actividades 
previstas, destaque para os 
Programa de Início à Nata-
ção e Sábados Divertidos 
Náuticos, que se realizam 
ao longo de todo o ano, bem 
como do Concurso de Foto-

grafia “Olhos sobre o Mar 
2009”, que vai incluir uma 
categoria especial sobre o 
Desporto no Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo. De 
ressalvar, ainda, o Programa 
Férias Divertidas Náuticas, 

dirigido e Crianças 
e Jovens dos 
6 aos 14 anos, 
e a Semana 
Náutica do 
Município 
de Ílhavo, 
que vai de-
correr de 
1 a 8 de 
Agosto. « 

Agenda Náutica 2009

Fórum Náutico Digital
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Programa Polis da Ria
21 DE FEVEREIRO APRESENTAÇÃO PÚBLICA 

Entre 2009 e 2013, 60 
quilómetros da frente cos-
teira, 140 quilómetros da 
frente lagunar, 24 quilóme-
tros da frente ribeirinha do 
Rio Vouga e 15 praias de 
onze Municípios (Águeda, 
Albergaria-a-Velha, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 
Oliveira do Bairro, Ovar, Se-
ver do Vouga, Vagos e Mira) 
vão ser objecto de uma in-
tervenção profunda, num 
investimento previsto de 97 
milhões de Euros, resultan-

te de um projecto parceiro 
entre o Estado (através do 
Ministério do Ambiente), a 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro - Baixo 
Vouga e algumas Entidades 
Privadas, que vai transfor-
mar esta zona da Ria de 

Aveiro num exemplo para 
o país. Grande parte desse 
investimento (59%) provém 
dos Fundos Comunitários 
do QREN, sendo o restante 
dividido entre os onze Mu-
nicípios que compõem a Re-
gião de Aveiro (15%), o Es-

O Programa Polis 
da Ria, que prevê 
a requalificação e 
valorização da Ria de 
Aveiro, foi oficialmente 
apresentado no 
passado dia 21 de 
Fevereiro, numa 
cerimónia que contou 
com a presença do 
Primeiro Ministro, Eng. 
José Sócrates.

tado (23%) e as Associações 
Náuticas (3%). 

Presente na cerimónia 
pública de apresentação do 
Programa Polis da Ria, que 
decorreu no Ancoradouro 
de Recreio no Carregal, em 
Ovar, o 1.º Ministro, Eng. 

José Sócrates, elogiou for-
temente o projecto, mani-
festando a sua convicção de 
que a Ria de Aveiro se torna-
rá seguramente num patri-
mónio natural ao serviço da 
Região e do País. 

Aprovada por Decreto-Lei 
a 13 de Novembro de 2008, 
e constituída formalmente a 
12 de Fevereiro de 2009, a 
Sociedade Polis Litoral Ria 
de Aveiro, S.A., responsável 
pela Gestão da Operação de 
Requalificação e Valorização 
da Ria de Aveiro, encontra-
se actualmente a iniciar to-
das as tarefas para a sua 
execução, numa aposta que 
se traduz na garantia da 
preservação deste extraor-
dinário património natural, 
económico, social e cultural 
da Região e do País, que é a 
Ria de Aveiro.

A apresentação pública e a 
assinatura do contrato entre 
o Governo e a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro realizou-se a 21 de 
Fevereiro em Ovar e dada a 
sua importância, publica-se 
a intervenção do seu Presi-
dente. « 

Intervenção do Presidente da CI Região de Aveiro - Eng. Ribau Esteves
Exmo Senhor Primeiro-Ministro
Exmos(as) Senhores(as)

A qualificação e a valorização da 
Ria de Aveiro são um importante e 
prioritário objectivo dos Autarcas 
desta região. Tem sido uma luta in-
tensa dos últimos onze anos, (aferin-
do pela maior antiguidade dos Presi-
dentes de Câmara em funções), na 
qual nos temos empenhado, dando 
seguimento a uma luta que já vinha 
dos nossos antecessores.

Depois da gestão da JAPA, a Ria 
de Aveiro recebeu de forma transitó-
ria a gestão da APA, e nos últimos 
anos foi assumida pelo Ministério do 
Ambiente, pela sua CCDRC. De tal 
ordem é verdade que o Ministério do 
Ambiente foi de todas as entidades 
gestoras da Ria de Aveiro, a pior, 
que até se começou a ouvir pela Ria 
“volta JAPA que estás perdoada”. 
Foi um mau percurso, nomeada-
mente por ter sido um percurso de 
abandono.

Para alguns o abandono é uma 
boa solução, nomeadamente para 
aqueles “ambientalistas” que advo-
gam a “liberdade da natureza”. Essa 
atitude é um erro absurdo. De facto 
a Ria de Aveiro, esse património de 
elevado valor, é um exemplo notável 
de como a interacção entre o Ho-
mem e a Natureza são geradores de 
coisas extraordinárias.

Seguramente que com as lógicas 
de alguns desses, nem sequer seria 
possível abrir a barra do Porto e da 
Ria de Aveiro, teria hoje seguramen-
te uma declaração de desconformi-
dade ambiental.

O Polis da Ria de Aveiro é uma 
boa e importante aposta, que me 
merece desde já duas palavras de 
referência.

A primeira palavra aos Autarcas da 
região da Ria de Aveiro, em especial 
aos Presidentes de Câmara. Pela 
luta intensa que dedicaram à Ria de 
Aveiro, dando-lhe toda a prioridade 
e elaborando o Plano Intermunicipal 
de Ordenamento da Ria de Aveiro (o 
Plano “Unir@Ria”).

A segunda palavra ao Governo. 
O Governo por intermédio do seu 
Ministério do Ambiente demorou 
quatro anos (o que é muito tempo) 
para chegar até aqui, mas mais vale 
tarde do que nunca. O Polis da Ria 
de Aveiro é uma decisão positiva, e 
que confere à Ria de Aveiro uma im-
portância verdadeiramente nacional.

Vamos investir 97 milhões de 
euros na qualificação e na valoriza-
ção da Ria de Aveiro, dos quais 15 
milhões de euros são das Câmaras 
Municipais. Temos muito gosto em 
ajudar o Governo neste investimen-
to com esses 15 milhões de euros, 
aproveitando a oportunidade dos 
apoios do QREN.

O Polis da Ria é também um Pro-

jecto Âncora no Cluster do Mar que 
estamos a construir entre entidades 
públicas e privadas da Região Cen-
tro e da Região Norte de Portugal.

A “Polis Litoral Ria de Aveiro SA” 
é uma sociedade entre o Governo e 
a Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro. Agora somos sócios 
e estamos a trabalhar em equipa 
pela Ria de Aveiro. Mas vamos con-
tinuar a lutar pela implementação 
de um modelo de gestão integrada 
e autónoma da Ria de Aveiro, agora 
com a perspectiva da evolução do 
modelo “Polis SA”.

O Polis da Ria de Aveiro inte-
gra um conjunto muito importante 
de projectos. Muitos de incidência 
municipal e alguns dos mais impor-
tantes de incidência intermunicipal. 
Destes, referencio a rede de ciclo-
vias, as “Portas da Ria”, e de todos o 
mais importante, o desassoreamen-
to dos principais canais e o reforço 
do cordão dunar.

Mas atenção, é muito importante 
cuidar bem da defesa da costa nesta 
nossa região:

- é urgente a execução da transfe-
rência de dois milhões de metros cú-
bicos de Norte do Molhe Norte para 
Sul do Molhe Sul. Esta intervenção 
recebeu despacho de conformidade 
ambiental com a condicionante de 
se executar entre Junho e Setembro: 
como o despacho do Secretário de 
Estado foi dado em Setembro 2008, 

já não se executou a intervenção, 
ficando para Junho a Setembro de 
2009. Entretanto as condições de 
Mar determinaram o assoreamento 
de uma parte significativa da barra 
do Porto e da Ria de Aveiro. É ur-
gente que o condicionalismo seja 
alterado e a transferência de areias 
se execute de imediato;

- é urgente uma interacção institu-
cional, um trabalho de equipa, para 
que a defesa da costa se faça bem. 
Não podemos ver as máquinas do 
INAG a trabalhar (e bem) na areia da 
praia, e a draga da APA a trabalhar (e 
bem) na remoção de areias da barra, 
sem a devida articulação. É neces-
sário um trabalho de equipa entre o 
INAG, a APA, a ARH e a Polis da Ria.

Temos de desenvolver outros Pro-
jectos muito importante para a Ria 
de Aveiro e toda a sua região, dos 
quais destaco três:

1. O Projecto Agrícola do Baixo 
Vouga Lagunar, rentabilizando o ele-
vado potencial agrícola que a região 
tem;

2. O aproveitamento devidamen-
te cuidado do potencial da Ria de 
Aveiro ao nível da Pesca, para o que 
constituímos um “Grupo de Acção 
Costeira”, que é um bom exemplo 
de cooperação institucional. É ur-
gente que o Governo o aprove para 
que possamos começar a trabalhar;

3. Um importante conjunto de Em-
preendimentos Turísticos, dos quais 

referencio a Marina da Barra (em 
Ílhavo), a Costa Terra (em Vagos), o 
Hotel-Golf (em Ovar) e outros que 
existem nos Municípios de Aveiro e 
da Murtosa. Eles são fundamentais 
para a optimização dos potenciais 
que a Ria de Aveiro encerra e para 
que possamos aumentar a estadia 
de turistas na região (actualmente 
temos apenas 1,2 noites por turista).

As minhas palavras finais são de 
agradecimento.

Aos Colegas Presidentes de Câ-
mara da região da Ria de Aveiro, por 
todo o trabalho que nos permitiu dar 
este importante passo.

À “Equipa Polis”, superiormente 
liderada pelo Eng. Pinto Leite, com 
a Prof. Teresa Fidélis, vários outros 
responsáveis e os Técnicos da “Par-
que Expo”.

Ao Sr. Ministro do Ambiente pela 
aposta que fez.

Ao Sr. Primeiro-Ministro pelo arro-
jo da decisão, por decidir fazer dife-
rente e fazer.

À População que reside, trabalha 
e vive os seus tempos de lazer e de 
cultura nesta nossa região, a todos 
os Agentes da Ria de Aveiro (Pesca-
dores, Viveiristas, Agricultores, As-
sociações Náuticas, APA, SIMRIA, 
entre outros), na certeza de que uni-
dos vamos concretizar este e outros 
importantes investimentos e a boa 
gestão da Ria de Aveiro.

Muito Obrigado.
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As Cidades-Irmãs
      Município de Ílhavo

NEW BEDFORD (EUA)

Nesta segunda edição de 2009 do Boletim Informativo “Município 
de Ílhavo”, e estando próximas as comemorações do Dia 10 
de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, realizadas um pouco por todo o Mundo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo decidiu dedicar esta rubrica à cidade-irmã 
de New Bedford, cuja comunidade de emigrantes portugueses 
e, em especial, do Município, é um exemplo de vitalidade da 
nossa história e cultura além fronteiras. 

Com o intuito de refor-
çar os laços de amizade e 
cooperação entre os seus 
cidadãos, fruto do seu 
passado histórico ligado à 
actividade piscatória e ao 
Mar, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílha-
vo, Eng. Ribau Esteves, e 
o Mayor de New Bedford, 
Frederick M. Kalisz, Jr., 
assinaram, no dia 28 de 
Maio de 2005, o Acordo de 
Geminação entre as duas 
cidades, perpetuando esta 
ligação que remonta aos 
finais do século XIX. 

Assumindo como o seu 
principal objectivo a re-
alização e expansão de 
programas de cooperação 
nos domínios da educa-
ção e do desenvolvimento 
profissional e do inter-
câmbio histórico, cultural 
e económico, facilitando 
as relações de parceria 
entre colectividades, co-
operativas, associações e 
empresas, este Acordo de 
Amizade tem-se revela-
do ao longo deste quatro 
anos muito positivo, justi-

ficando, de uma forma sólida, 
a sua aposta na projecção de 
ambas as cidades no Mundo. 

A cidade de New Bedford 
acolhe milhares de cidadãos 
ilhavenses que, mobilizados 
pelo tradicional fascínio pela 
descoberta de novos hori-
zontes e oportunidades, aí 
se instalaram, tendo sido ge-
nerosamente acolhidos pelo 
povo americano, num gesto 
notável de cortesia e solida-
riedade. Sem nunca esquecer 

a sua identidade nacional e 
regional, esta comunidade 
mantém viva a história e cul-
tura da sua Terra Natal e do 
seu País, mobilizando todos 
os anos uma das maiores 
festas de comemoração do 
Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portugue-
sas, a que a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo todos os anos 
se associa, com a presença 
de alguns dos seus repre-
sentantes. Este evento tem 

como principal patrocinador 
a Associação Humanitária Os 
Amigos de Ílhavo, New Be-
dford, cujo papel de dinami-
zação e promoção dos valores 
identitários do nosso Municí-
pio é pautado por um gran-
de empenho, dedicação, ale-
gria e vitalidade, reiterando a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
a sua aposta na renovação 
anual do Protocolo de Coope-
ração celebrado entre ambas 
as partes em 2005.  

No ano passado, no 
âmbito das Comemora-
ções do Feriado Municipal 
(dedicadas em especial à 
Comunidade Emigrante) 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo, pela mão do seu 
Presidente, condecorou 
Alexandre Nunes, “Em-
baixador” do nosso Mu-
nicípio em New Bedford, 
com a medalha do Conce-
lho em Vermeil, reconhe-
cendo o trabalho exem-
plar que tem desenvolvido 
em prol dos nossos emi-
grantes, mantendo sem-
pre presentes as tradições 
e os costumes da Nossa 
Terra.

Há quatro anos, os Mu-
nicípios de Ílhavo e de New 
Bedford celebraram juntos 
um Acordo de Amizade, 
como testemunho do pro-
fundo relacionamento en-
tre os seus cidadãos que, 
desde o século XIX, par-
tilham toda uma história 
marítima identitária dos 
seus valores históricos, 
naturais e culturais. «

New Bedford é uma antiga ci-
dade norte-americana situada 
no estado de Massachusetts, no 
Condado de Bristol, com uma 
área de cerca de 63 km2 e 94 mil 
habitantes, muitos dos quais emi-
grantes portugueses, que aí fun-
daram uma vasta Comunidade 
desde o início do século XIX.

Também conhecida como a 
“Cidade das Baleias”, devido ao 
facto de possuir um dos mais 
importantes portos da indústria 
balear do Mundo, New Bedford é 

actualmente um Município com-
pletamente identificado com o 
Mar, possuindo uma grande frota 
piscatória e uma zona costeira 
muito activa, preservando as tra-
dições marítimas dos seus anti-
gos habitantes.

Com uma grande riqueza cultu-
ral, New Bedford tem na gastro-
nomia um dos grandes pontos de 
atracção, onde os pratos de ma-
risco, confeccionados à “boa ma-
neira portuguesa”, são os mais 
procurados pelos turistas. Dos 

seus ex-libris, destaque para a 
Capela dos “Whaleman” e para o 
Museu da Baleia de New Bedford, 
onde está exposta a maior mostra 
de artefactos baleeiros existentes 
no mundo. Ambos os espaços 
estão localizados no Parque His-
tórico Nacional da Baleia de New 
Bedford”, que preserva e ilustra 
o papel desta cidade enquanto 
“Capital Baleeira do Mundo que, 
em 1841, serviu de fonte de ins-
piração para o famoso romance 
“Moby Dick”, de Herman Melville.

Acordo de Amizade Ílhavo - New Bedford (EUA)

A cidade de New Bedford

New Bedford



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição : : 29

Taxa de Recursos Hídricos
POSIÇÃO DA CMI E DA CI REGIÃO DE AVEIRO

Das situações analisadas, 
temos muitos Cidadãos que 
vão pagar de TRH cerca de  12 
a 14 vezes mais do que paga-
vam em 2005 (último ano da 
cobrança), num aumento ab-
solutamente exagerado e in-
justificado. Proprietários que 
pagavam pouco mais de 100 
euros, vão agora pagar 1300 e 
1440 euros por ano. 

No que respeita às Associa-
ções Náuticas temos aumen-
tos entre 57% e 233%.

Colocam-se um conjunto de 
questões:

- A base de incidência destas 
Taxas foi devidamente actuali-
zada?

- Os valores cobrados estão 
correctos? Se sim, a que se de-
vem os aumentos tão exagera-
dos e injustificados?

- Foi tido em conta o histórico 
da Ria de Aveiro na implemen-
tação destas novas Taxas?

- Foi ponderada antes desta 
cobrança a situação de crise em 
que vive o País e o Mundo? 

Com o sentido de partilhar 
uma grande preocupação 
e lançar um alerta surgido 
junto de muitos Cidadãos e 
Associações do Município de 
Ílhavo e da região da Ria de 

1. Aumento excessivo dos valores a pagar

2. Universo de destinatários com incorrecções (Terrenos e Moradias)

Das situações analisadas, 
constatámos que o universo 
dos destinatários não é ho-
mogéneo, existindo entre vizi-
nhos, pessoas que receberam 
e ou outras que não receberam 
a referida notificação oficial.

Temos também duas cir-
cunstâncias verificadas, nas 
quais os terrenos/moradias 
que estavam a menos de 50 
metros da linha de preia-mar, 
estão actualmente a uma dis-
tância muito superior em con-
sequência da construção pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
de um Largo e um arruamen-
to na Gafanha D’Aquém (Lar-
go Éloi Filipe, a sul da Ponte 
Juncal Ancho), assim como 
no Bairro dos Pescadores e 
na Rua do Mar, em Ílhavo, em 
consequência da construção 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo de uma Variante rodo-
viária denominada Via da Ma-
lhada e Via das Lavegadas.  

Estas novas circunstâncias 
têm de ser devidamente consi-
deradas, o que não aconteceu 
neste processo de cobrança.

Estas situações, levantam 
algumas questões muito im-
portantes: 

- Qual é afinal a área geográ-
fica abrangida por esta Taxa? 

- A que situações se aplica? 
- A incidência desta taxa 

era dantes apenas o terreno e 
agora é também a área útil de 
construção de cada moradia: 
o que motiva esta situação?

3. Período em Cobrança é de 2008

As notificações que os Ci-
dadãos e as Associações re-
ceberam, datadas de final de 
Fevereiro e início de Março 
2009, respeitam ao segundo 
semestre de 2008. No passa-
do as cobranças eram feitas 
no próprio ano a que diziam 
respeito as Taxas: a que se 
deve esta situação de cobran-
ça em 2009 de Taxas respei-
tantes a um período de 2008? 
E mantendo-se esta situação, 
quando é que vão ser cobra-
das as Taxas respeitantes ao 
presente ano 2009?

4. A situação das Pisciculturas e dos Viveiros da Ria 

Temos também nota do 
impacto muito negativo, 
afectando inclusivamente a 
viabilidade económica das 
explorações, de pisciculturas 
(junto ao Canal de Ílhavo) e 
de viveiros da Ria de Aveiro 
(no Canal de Mira), sobre os 
quais se está a cobrar uma 
Taxa de valor muito alto.

O valor das Taxas que estão 
a ser cobradas, foram ponde-
rados na estrutura de despe-
sa destas explorações?

Porque é que o valor destas 
Taxas na Ria Formosa no Al-
garve é metade do que pratica 
na Ria de Aveiro?

Sabemos que o Governo (no 
caso da Ria de Aveiro, pela 
CCDRC) não cobrou as Taxas 
de Ocupação Dominial nos 
anos de 2006, 2007 e 2008, 
por questões de natureza le-
gal e de reestruturação (cria-
ção das ARH’s), não dando no 
entanto qualquer explicação 
sobre essa situação aos titu-
lares de alvarás e nem agora 
realizou um processo de aviso 
de lançamento desta operação 
de cobrança.

Algumas das questões susci-
tadas, nomeadamente no que 
respeita aos Proprietários de 
terrenos e moradias, são pre-
ocupações de há muito, sendo 
que a maior parte dos Cida-
dãos não deram a esta ma-
téria muita importância pelo 
facto de se tratarem de valores 
pequenos. O que se lhes depa-
ra agora é uma situação mui-
to diferente, com cobranças de 
valores muito elevados.

Há também a célebre ques-
tão da demonstração da pro-
priedade anterior a 31 de De-
zembro de 1864, que alguns 
Cidadãos (muito poucos) já 

conseguiram provar e muitos 
outros que o poderiam fazer 
não conseguem desenvolver a 
investigação que como sabe-
mos é particularmente difícil. 
É importante que haja uma 
estratégia do Estado para ge-
rir esta situação com a acção 
da ARH e do Ministério do Am-
biente.

Entendemos também con-
tinuar a considerar que estas 
Taxas não deviam ser cobra-
das em áreas urbanas (como 
aliás acontece em algumas 
zonas da Ria de Aveiro) dado 
o facto dessas propriedades 
serem, de facto e de direito, 
privadas e já serem alvo de tri-
butação em sede de Imposto 
Municipal de Imóveis. Qual é 
a justificação objectiva para a 
cobrança de TRH nestas situ-
ações? Em termos materiais 
não existe.

Após uma reunião de traba-
lho realizada com o Ministro 
do Ambiente e a Presidente 
da ARH do Centro no passa-
do dia 31 de Março, na qual o 
Presidente da CMI participou 
liderando a comitiva da Co-

munidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, o Governo 
assumiu o compromisso de 
fazer novas interpretações da 
Lei e corrigir os erros detecta-
dos, dando perspectiva de po-
der vir a baixar os valores da 
TRH de imediato, em especial 
no que respeita às Associações 
Náuticas e aos Viveiristas. Já 
no que respeita às Piscicultu-
ras, o Governo não perspectiva 
baixar os valores (embora vá 
estudar melhor o impacto da 
TRH na estrutura de custos 
das empresas), ficando uma 
perspectiva de redução muito 
pequena nos valores das taxas 
aplicadas aos terrenos, mora-
dias e unidades comerciais. 

Havendo sinais positivos de 
correcção, continuam a pers-
pectivar-se e a existir situa-
ções inaceitáveis de valores de 
TRH muito elevados, que de-
vem levar os visados / lesados 
a protestar a cobrança junto 
da ARH do Centro.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a CI Região de Avei-
ro manterão toda a atenção a 
este importante dossier.

Há outras questões que importa tratar neste âmbito

Aveiro, a Câmara Municipal 
de Ílhavo tomou posição ofi-
cial no dia 16 de Março 2009 
sobre as novas Taxas de Re-
cursos Hídricos “TRH” (anti-
gas Taxas de Domínio Público 

Hídrico), solicitando por ofício 
ao Ministro do Ambiente e à 
Presidente da ARH do Centro, 
a sua melhor atenção e a má-
xima urgência no tratamento 
e na correcção da situação 

criada com a cobrança de ta-
xas com valores inaceitáveis 
porque muito elevados: esta é 
a questão central.

Dessa posição se dá, por esta 
via, conhecimento público com 

pormenor.
São quatro os tipos de situ-

ação que se deparam aos Ci-
dadãos utilizadores da Ria de 
Aveiro ou de zonas próximas, 
colocando-se muitas questões:
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Uma torneira a pingar pode che-
gar a desperdiçar 200 litros de 
água por dia? Procure, no mais 
curto espaço de tempo, reparar 
avarias!

Ao lavar os dentes, se deixar a 
torneira aberta, irá gastar, em 
média, 20 litros de água em cada 
lavagem? Evite deixar a torneira 
aberta ou utilize um copo na lava-
gem dos dentes! 

Uma máquina de lavar a rou-
pa gasta cerca de 150 litros de 
água em cada lavagem? Coloque 
a máquina a trabalhar apenas 
quando tiver roupa suficiente para 
a encher!

Quando toma banho, e se o fizer 
enchendo a banheira, gasta 260 li-
tros de água em cada banho? Opte 
sempre por um duche rápido!

Na lavagem do carro e na rega 
do jardim também podemos pou-
par água! Utilize a água apenas 
quando for necessário! Procure 
Poupar!

Ílhavo bebe água 
de Boa Qualidade!

PROGRAMA DE CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO

A lei obriga a que sejam 
efectuadas análises em nú-
mero representativo e que 

O RELATÓRIO DO ESTADO do Abastecimento de 
Água e Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 
dos Sistemas Públicos Urbanos, referente ao ano de 
2006 e recentemente divulgado, coloca o Município de 
Ílhavo no grupo dos mais cumpridores, tendo mesmo 
alcançado os 100% no que concerne à VERTENTE FÍ-
SICA E DE FUNCIONAMENTO desses Sistemas.

1.º Escalão - 0 a 5 m3 | 0,32 Euros
2.º Escalão - 0 a 10 m3 | 0,48 Euros
3.º Escalão - 0 a 15 m3 | 0,64 Euros
4.º Escalão - 0 a 20 m3 | 0,82 Euros
5.º Escalão - 0 a 25 m3 | 0,99 Euros
6.º Escalão - Superior a 25 m3 | 1,42 Euros

REDUZIR - menos água gastar (poupando a água, poupa um recurso natural vital, mas também algum dinheiro)!
REUTILIZAR - é só a água voltar a usar (quando a água parece já não ter mais nenhum uso, utilize-a por exemplo 
para regar as plantas lá de casa)!
RECICLAR - a ‘velha’ em ‘nova’ água transformar... mas deixe isso Connosco!

Consigo a Poupar e Connosco a Tratar, o Ambiente fica a Ganhar!

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, à semelhança 
dos anos anteriores, 
voltou a receber 
Parecer Positivo do 
Instituto Regulador 
de Águas e Resíduos 
(IRAR), relativamente ao 
Programa de Controlo 
de Qualidade da Água 
do Município.

» Entidade Nacional que regula 
as Águas e os Resíduos
distingue o Município de Ílhavo
como um dos mais Cumpridores 
da “Região de Aveiro” (Comunidade Intermunicipal)

» Tarifário dos consumos de Água no Município de Ílhavo 
(Consumos Domésticos valores mensais):

» Na Água, tal como nos Resíduos, siga a Política dos 3 R’s!

cubram toda a rede de abas-
tecimento, de acordo com 
uma listagem de parâme-
tros, a fim de se apurar se 
água tem qualidade para ser 
consumida pelos munícipes.

Com base nos resultados 
obtidos com as análises já 
efectuadas, foi confirmada a 
elevada qualidade da água 
distribuída pelos serviços mu-
nicipais, para cada uma das 
suas zonas de abastecimento.

Para mais informações 
consultar site da Câmara 
Municipal (www.cm-ilhavo.
pt), área do Ambiente, no 
sub-item do Abastecimento 
de Água.

SABIA QUE:
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POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS!

De forma a motivar a Edu-
cação para o Desenvolvi-
mento Sustentável, estão a 
decorrer a nível nacional as 
XIV Olimpíadas do Ambien-
te, projecto que pretende 
que Jovens e Docentes de 
todas as Escolas Nacionais 
aprofundem o conhecimento 
sobre a situação ambiental 
Portuguesa e Mundial, e que 
conta com o alto patrocínio 
da Presidência da República.

A ideia subjacente a este 
projecto é dotar os Jovens 
de competências na inves-
tigação e possível resolução 
de problemas ambientais 
locais, adoptando, como tal, 
comportamentos mais ami-
gos do Ambiente.

A sua 14.ª edição assume 
contornos inovadores, ten-
do sido desenvolvidas novas 
modalidades de participação 
para os alunos, contando 
ainda com a possibilidade 
de participação individual 
dos Professores e Escolas: 
Ambiente à Prova - os alu-
nos são desafiados a testar 
os seus conhecimentos so-
bre o Ambiente; Ambiente e 
Cidadania - os Professores 
são desafiados a apresentar 
as acções (com reflexo no 
Ambiente) que idealizaram 
e promoveram na comuni-
dade escolar; Ambiente e 
Arte - as Escolas são desa-
fiadas a criar, graficamente, 
o cartaz das XV Olimpíadas 
do Ambiente.

A Escola Básica do 2.º e 
3.º Ciclo José Ferreira Pinto 
Basto de Ílhavo e a Escola 
Secundária Secundária da 
Gafanha da Nazaré são os 
Estabelecimentos de Ensi-
no que representam o Mu-
nicípio de Ílhavo neste im-
portante desafio Ambiental 
Nacional, cuja edição 2009 
conta com mais de 38600 
alunos inscritos! Os resul-
tados da 1.ª eliminatória, 
recentemente divulgados, 
colocam o aluno Jorge Ma-
nuel Sousa da Escola Se-
cundária da Gafanha da 
Nazaré entre os 200 melho-
res a nível Nacional. «

Resultados da 1.ª 
Eliminatória colocam 
aluno do Município 
de Ílhavo entre os 200 
melhores nacionais!   

A Campanha EcoTrocas, 
dirigida a todas as Crian-
ças e Jovens do Concelho, 
tem como objectivo princi-
pal motivar a População do 
Concelho de Ílhavo, nome-
adamente as Famílias Ilha-
venses, a utilizar de forma 
mais frequente o Ecocentro 
Municipal. Para tal, basta 
inscrever (no respectivo Es-
tabelecimento de Ensino, no 
próprio Ecocentro) o filho, 
neto, sobrinho ou vizinho 
amigo e mais jovem, o qual, 
depois de receber o respecti-
vo Cartão EcoTrocas, poderá 
começar a acumular pontos 
em cada deslocação efectua-
da ao Ecocentro, sendo que 
aos 75 pontos será atribuí-
do, de forma totalmente gra-
tuita, um ecoponto domésti-
co ou um mini-oleão para os 
óleos alimentares usados lá 
de casa (aos 25 e 50 pontos 
terão igualmente direito a 
outros prémios ambiental-
mente aliciantes)!

Na sequência da dinami-
zação deste projecto e bem 
assim das boas práticas na 
gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, as Famílias Ilha-
venses que mais se têm des-
tacado foram homenageadas 
com a entrega de presente 
especial (livro com história 
«Bartolomeu, o Ecomosque-
teiro» e lápis «O Ambúzio») 
no passado dia 21 de Mar-
ço. Esta foi também a forma 
Ambientalmente Amiga en-
contrada de associar o Dia 
do Pai ao Dia da Floresta, 
renovando-se o desafio para 
o testemunho dos verdadei-
ros Pais Natureza na Edu-
cação dos «nossos mais no-
vos» com vista à descoberta 
de mais e melhores motivos 
para amar a nossa Terra! «

Projecto 
EcoTrocas

No âmbito da Política Mu-
nicipal de Ambiente preco-
nizada para o nosso Mu-
nicípio, a qual assenta na 
procura das melhores solu-
ções para as diferentes pro-
blemáticas que às Cidades 
se vão colocando, passando, 
no caso concreto da Gestão 
dos Resíduos pela aposta 
clara na sua valorização (Re-
ciclagem) foram colocados 
mais 4 novos equipamentos 
com vista à implementação 
da Recolha Selectiva nesses 
locais - Fóruns da Juventu-
de da Gafanha do Carmo e 
da Gafanha da Encarnação; 
Sede do Agrupamento de 
Escuteiros de Ílhavo e Esco-
la EB 2,3 José Ferreira Pin-
to Basto de Ílhavo. 

Destaque especial para 

esta última iniciativa, pelo 
carácter inédito que a mes-
ma assumiu, numa «chama-
da de atenção» dos Alunos 
aos próprios Professores 
para que estes os possam 

acompanhar na acção diá-
ria, tão simples, de separa-
ção dos Resíduos produzi-
dos na sala dos Professores, 
e que até aí era reduzida ou 
mesmo inexistente. «

“R” da Reciclagem em destaque!

A recente Estratégia Nacio-
nal de Desenvolvimento Sus-
tentável aponta novas direc-
tivas e caminhos com vista 
a um desenvolvimento mais 
harmonioso, e como tal mais 
integrado, do nosso País, ten-
do por base a valorização das 
comunidades e paisagens 
em articulação directa com 
uma política mais integrada 
e coordenada de ordenamen-
to, planeamento e gestão da 
Zona Costeira Nacional. 

A protecção dos trilhos 
do litoral ganha com a di-
namização deste projecto, 
devido ao seu papel vital no 
acompanhamento e vigilân-
cia da evolução das nossas 
Zonas Costeiras, bem como 
dos «comportamentos cívi-
cos» que com as mesmas 
são mantidos. Ele permite 
a caracterização ambiental 
da faixa costeira, com o pre-
enchimento de um questio-
nário por cada troço de 500 
metros, em blocos de 5 Km, 
num percurso feito durante a 

época pós-balnear.
A Câmara Municipal, em 

mais uma saudável parceria 
com os Estabelecimentos de 
Ensino do Concelho  encon-
tra-se já envolvida, pelo 7.º 
ano consecutivo, na dina-
mização do projecto, procu-
rando sensibilizar desde logo 
para a importância que repre-
senta para o desenvolvimen-
to harmonioso do Município, 
mas também como forma de 
perpetuar as memórias de to-
dos aqueles que bravamente 
trabalharam para um Conce-
lho cada vez melhor, os Ecos-
sistemas e espaços naturais 
que constituem aquele que 
muitos já designam como o 
melhor e mais bonito Conce-
lho do País. Ele desenrolar-
se-á segundo 4 fases distin-
tas: 1.ª - 12 de Novembro de 
2008 - «Boas Vindas ao co-

astwatch europe» pelo Vere-
ador do Ambiente Eng. Mar-
cos Ré, no Edifício dos Paços 
do Concelho; 2.ª - Saídas de 
campo: Novembro e Dezem-
bro de 2008; 3.ª - elaboração 
de propostas de divulgação 
do trabalho efectuado (pos-
ter, power point, teatro, mú-
sica, etc.) – Janeiro a Maio de 
2009; 4.ª - realização do 5.º 
Seminário Local «As Escolas e 
o coastwatch», para apresen-
tação, interpretação e con-
frontação dos trabalhos – Dia 
5 (Dia Mundial do Ambiente) 
ou 8 de Junho de 2009 (Dia 
Mundial dos Oceanos).

Continuamos, pois, convic-
tos de que este é sem dúvida 
um projecto que tem desen-
cadeado e potenciado cada 
vez mais «o amor ao Mar e à 
Ria» nas novas e futuras ge-
rações! «

Crianças e Jovens do Con-
celho percorrem os 50 km da 
faixa costeira de Ílhavo, ob-
servando, anotando e actu-
ando perante comportamen-
tos menos correctos para 
com a faixa litoral e frentes 
ribeirinhas do Município!    

Coastwatch Europe
2008/2009

Famílias Ilhavenses 
premiadas pela boa 
gestão dos seus 
Resíduos Sólidos 
Urbanos!

Uma aposta reforçada
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Conselho Local de Acção Social
ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO

O Conselho Local de Acção 
Social do Município de Ílha-
vo (CLAS) realizou uma im-
portante reunião no dia 31 
de Março de 2009. A análise 
do primeiro ano da activi-
dade do Serviço de Aten-
dimento Social Integrado e 
da situação sócio-econó-
mica que estamos a viver, e 
a actualização do Diagnós-
tico Social do Município de 
Ílhavo, foram os dois temas 
principais da reunião.

O CLAS realçou a impor-
tância do aprofundamento do 

- Construção do Novo Lar e 
Centro de Dia do Centro So-
cial Paroquial Nossa Senhora 
da Nazaré.

A intervenção social racio-
nal e eficiente, justa e pre-
ferencialmente geradora de 
estruturação da vida dos Ci-
dadãos necessitados, exige a 
atenção de toda a Comuni-
dade. Assim sendo, damos 
nota nesta edição do Boletim 
Informativo Municipal das 
características principais do 
“Atendimento Social Inte-
grado”, para o qual devemos 
encaminhar as situações de 
carência social de que possa-
mos ser conhecedores. «

trabalho de equipa das suas 
32 Entidades e do seu ins-
trumento de acção, o Serviço 
do Atendimento Social Inte-
grado, realçando-se algumas 
conclusões em jeito de orien-
tações que todos assumem 
como importantes, em espe-
cial num tempo de crise em 
que a boa gestão dos meios 
disponíveis é ainda mais im-
portante do que em tempos 
normais. Dessas conclusões/
orientações, destacamos:

- optimização dos progra-
mas e instrumentos de apoio 
social disponíveis;

- apoiar de forma integrada 
os Cidadãos que verdadeira-

mente precisam de ajuda;
- aprofundar o trabalho do 

Atendimento Social Integra-
do, aprofundando a relação 
entre as Entidades Parceiras 
e agindo pelo estabelecimen-
to de compromissos com os 
Cidadãos apoiados;

- evitar as acções desgar-
radas e pontuais, e combater 
os desperdícios e os apoios a 
quem não precisa;

- prestar informação aos 
Cidadãos de forma a que to-
dos saibam da existência no 
Município de Ílhavo de um 
serviço com a devida com-
petência e capacidade técni-
ca para prestar apoio social, 

denominado “Atendimento 
Social Integrado”, que tem 
sede na Câmara Municipal 
de Ílhavo e funciona também 
nas instalações das Entida-
des Parcerias.

Nesta reunião foram emiti-
dos pareceres positivos para o 
desenvolvimento de três Ser-
viços/Equipamentos Sociais 
na área do Apoio aos Idosos: 

- Aumento da capacidade 
do Serviço de Apoio Domicili-
ário da Santa Casa da Miseri-
córdia de Ílhavo;

- Ampliação do Lar da As-
sociação de Solidariedade 
Social da Gafanha do Carmo 
para 26 lugares;

Reunião de 31 de Março

DESTINATÁRIOS
Famílias e indivíduos que se considerem em situação de carência económico-social, resi-
dentes no Município de Ílhavo, incluindo passantes e sem abrigo.

APOIOS:
No Atendimento Social Integrado os Munícipes podem tratar de questões como:
» Habitação; Desemprego; Pobreza; Alcoolismo; Toxicodependência; Violência domestica; 
Apoios em alimentação, vestuário, medicação, água, energia eléctrica, etc.; Rendimento 
Social de Inserção e Complemento Social ao Idoso, etc.

OBJECTIVOS
» Melhoria da qualidade do atendimento e de acompanhamento social das famílias e 
dos indivíduos;
» Aumento da capacidade de atendimento e acompanhamento social, por cada técni-
co de intervenção social;
» Facilitação do acesso dos cidadãos aos serviços.

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Atendimento Social Integrado, Emergência Social e Sistema de Informação.

ESPAÇO DE ATENDIMENTO
Câmara Municipal de Ílhavo
SEGUNDA A SEXTA
09h30~12h30 | 14h00~16h30
Tel. 234 329 640

ENTIDADES INTEGRADAS NA GESTÃO DO ATENDIMENTO
» Câmara Municipal de Ílhavo
» Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.
» Centro de Saúde de Ílhavo e Delegação de Saúde Pública de Ílhavo
» CASCI (Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo)
» Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
» Fundação Prior Sardo
» CERCIAV (Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro)
» Obra da Providência

ENTIDADES DE COOPERAÇÃO
» Direcção Regional Educação do Centro
» Associação Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
» Centro Paroquial de Assist. e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
» Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
» Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
» Conferência S. Vicente de Paulo de Ílhavo
» Clube Stella Maris
» FOR-MAR de Ílhavo
» Grupo Cáritas Paroquial da Costa Nova
» Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Encarnação
» Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré
» Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha do Carmo
» Grupo Cáritas Paroquial da Praia da Barra
» Grupo Cáritas Paroquial de Vale de Ílhavo
» Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro
» Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação
» Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
» Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo
» Junta de Freguesia de S. Salvador
» Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo (entidade coordenadora), as Entidades Públicas Locais, 
as Associações de Acção Social e as Instituições Particulares de Solida-riedade Social 
(IPSS’s) do Município de Ílhavo, que integram a Rede Social e assumem responsabilidades 
no atendimento e acompanhamento no âmbito da acção social, passaram desde o dia 8 
de Abril a integrar a nova metodologia de trabalho: O Atendimento Social Integrado.

No Espaço de Atendimento Social Integrado, instalado na Câmara Municipal de Ílhavo, os 
utentes podem tratar de todos os assuntos relacionados com a área social. Um espaço 
único que visa dar respostas mais adequadas aos problemas sociais, rentabilizando os 
recursos existentes, eliminando as sobreposições de intervenção e permitindo um melhor 
planeamento dos serviços e celeridade dos mesmos, indo de encontro a cada Pessoa 
carenciada e tendo como objectivo a estruturação da sua vida.
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Baile “Primavera na flor da idade”
20 DE MARÇO - SALÃO CULTURAL DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Com um investimento pre-
visto de cerca de 1.000.000 

Euros, comparticipado pelo 
Governo em 35%, ao abrigo 

A Associação de Solidarie-
dade Social da Gafanha do 
Carmo assinou, no passado 
dia 9 de Março, um contrato 
de co-financiamento com o 
Instituto de Segurança So-
cial, com vista à concretiza-
ção da obra do futuro Centro 
Comunitário da freguesia.

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo
PROGRAMA PARES

do Programa de Alargamen-
to da Rede de Equipamentos 

Sociais (PARES), o Centro 
Comunitário, cujas obras se 
encontram já em desenvol-
vimento, vai ter capacidade 
para 21 camas, estando ain-
da apto para acolher 25 uten-
tes em Centro de Dia e pres-
tar apoio domiciliário a outros 
25, num apoio total a cerca 
de 71 Séniores da Freguesia 
da Gafanha do Carmo. 

Para a realização desta 
obra, que deverá estar con-
cluída no final do ano, a As-
sociação de Solidariedade da 
Gafanha do Carmo contou 

com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, que desde 
o início contribuiu para a 
sua materialização, ceden-
do o terreno (situado jun-
to à Extensão de Saúde), o 
projecto e, também, apoio fi-
nanceiro, considerando-a de 
extrema importância quer 
na Freguesia da Gafanha 
do Carmo, quer no resto do 
Município, ao preencher a 
lacuna existente no que res-
peita à taxa de cobertura da 
resposta social aos nossos 
Séniores. «

Esta iniciativa, especial-
mente dedicada aos Seniores 
do Município de Ílhavo com 
mais de 60 anos e utentes dos 
Espaços Maior Idade, decor-
reu no Salão Cultural da Ga-
fanha da Encarnação, onde 
todos tiveram a oportunidade 
de dar “um pezinho de dança” 
numa tarde onde reinou um 
ambiente de grande convívio 
e animação. 

A funcionarem desde 2006 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e nos Pólos de Leitu-
ra da Gafanha da Nazaré, da 
Gafanha da Encarnação e da 
Gafanha do Carmo, os Espa-
ços Maior Idade assumem-se 

como uma aposta muito po-
sitiva da Câmara Municipal 
de Ílhavo, proporcionando a 
todos os seus cidadãos mais 
experimentados na vida mo-
mentos de convívio, lazer e 
partilha de experiências. Ao 
longo de todo o ano, são-lhes 
dedicadas nestes espaços ac-
tividades nas mais diversas 
áreas, desde escrita criativa 
a recolha de receitas, partilha 
de anedotas a ensaio de vozes 
com canções tradicionais, lei-
tura de contos e exibição de 
filmes, jogos tradicionais e 
passeios, entre outras iniciati-
vas pautadas por uma grande 
alegria e vontade de viver. «

No âmbito da 
dinamização dos 
Espaços Maior Idade, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, 
no passado dia 20 
de Março, o baile 
“Primavera na flor 
da idade”, no qual 
participaram cerca 
de 90 utentes destes 
espaços.

No passado dia 24 de Mar-
ço realizou-se mais uma pro-
va do Campeonato de Boccia 
Sénior/Zona Centro, no Pa-
vilhão Municipal de Oliveira 
do Bairro, no qual participa-

ram os utentes desta moda-
lidade integrada no Projecto 
Movimento Maior da Câma-

ra Municipal de Ílhavo.
No final de um dia de com-

petição, as duas equipas do 

Movimento Maior consegui-
ram um excelente terceiro 
lugar e um honroso quarto 
lugar, de entre as vinte e três 
equipas inscritas na prova.

Aos “atletas” Júlia Rocha, 
João Silva, Dinis Castro, 
Maria Silva, Ercília Maria-
no, Piedade Cardoso e Emí-
lia Martins fica um agrade-
cimento pela sua prestação 
em mais uma prova do Cam-
peonato de Boccia Sénior.

O Boccia foi originalmente 
concebido para ser jogado 
por pessoas com paralisia ce-
rebral, mas tornou-se tão po-
pular que hoje em dia é prati-
cado por qualquer pessoa.

A popularidade deste jogo 
alastrou de tal forma por 
todo o mundo, que o Boccia 
ganhou dimensões de des-
porto federado num grande 
número de países.

Em 1984, o Boccia foi 
reconhecido como modali-
dade paralímpica e é uma 
das mais disputadas a ní-
vel internacional, tornan-
do-se um jogo global, sendo 
disputado desde Portugal à 
Nova Zelândia.

As sessões de Boccia, no 
âmbito do Projecto Movimen-
to Maior, funcionam às quar-
tas e sextas-feiras, em Ílhavo 
e na Gafanha da Nazaré. «

Movimento Maior
24 DE MARÇO - PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

O Projecto Movimento 
Maior, da Câmara Municipal 
de Ílhavo, esteve presen-
te em mais uma prova do 
Campeonato de Boccia Sé-
nior da Zona Centro, tendo 
conquistado uma excelente 
classificação, arrebatando o 
terceiro e quarto lugares por 
equipas.

Participação no Campeonato de Boccia Sénior
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Fevereiro de 2009
Resumo

Regulamento Municipal de Uso 
de Fogo (Queimas, Fogueiras, 
Queimadas, Fogo Técnico e 
Fogo-de-Artifício)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa. Mais se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Regulamento do Cartão-Jovem 
Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa. Mais se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Acordo de Colaboração a celebrar 
entre a Movijovem e o Município 
de Ílhavo para a criação do Car-
tão-Jovem Municipal Euro<26
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Acordo de Colabora-
ção. Mais se deliberou o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Ajuste pontual ao Estudo Urba-
nístico 12 (envolvente ao depósi-
to da água)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Alteração pontual ao Estudo Ur-
banístico 62 (quarteirão da GALP)

AGENDA

25 DE ABRIL
iniciativa
COMEMORAÇÂO
XXXV Aniversário do 25 de Abril
Circuito Hip Hop 3.º Concurso
local
Mercado Municipal de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

30 DE ABRIL
iniciativa
ENTREGA DE PRÉMIOS
VIII Concurso Literário Jovem
LANÇAMENTO
Livro dos Trabalhos Premiados na 
VI, VII e VIII Edições
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

30 DE ABRIL, 1 e 2 DE MAIO
iniciativa
COMEMORAÇÂO
1.º de Maio - Dia do Trabalhador
local
Sr.ª dos Campos
organização
ADCR Sr.ª dos Campos, Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Junta de Freguesia 
de S. Salvador e Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo

19 DE ABRIL
iniciativa
VIII ANIVERSÁRIO
Elevação da 
Gafanha da Nazaré a Cidade
local
Gafanha da Nazaré
organização
Câmara Municipal de Ílhavo/Junta de 
Freguesia da Gafanha da Nazaré

» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Reconhecimento de Interesse 
Público de terrenos necessários 
ao licenciamento de equipamen-
tos sob pressão – SIMRIA
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente Proposta. Mais se deliberou 
o seu envio à Assembleia Municipal.

Abertura de Concurso Público para 
a empreitada de “Circular Nascen-
te a Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente Proposta, com um va-
lor estimado de 2.627.679,00 Euros e 
um prazo de execução de 8 meses.

Atribuição de subsídios pontuais 
ao CASCI - Centro de Acção So-
cial do Concelho de Ílhavo para 
apoio a rendas de casa de muní-
cipes carenciados
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de dois subsídios, 
no valor de 225,00 e 2600,00 Euros.

Acordo de Cooperação a cele-
brar com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da 
Escola n.º do 1.º CEB e do Jardim 
de Infância da Cambeia e da Es-
cola EB1 da Chave - Ano Lectivo  
2008/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos. 

Apoio financeiro à Associação Aca-
démica da Universidade de Aveiro
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um apoio fi-
nanceiro no valor de 1500,00 Euros 
à Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro, no âmbito da 
organização do Festilha - Festival de 
Tunas de Ílhavo.

Normas de participação no III 
Concurso de DJ’s
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação de Pesca Desportiva 
Costa Azul (APDCA)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 1500,00 
Euros, para apoio às actividades da 
Associação durante o ano de 2009.

Pedido de antecipação de pres-
tação do Acordo de Cooperação 
celebrado entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e o Grupo Despor-
tivo da Gafanha
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o presente despacho do Presi-
dente da Câmara Municipal.

Apoio publicitário ao Clube Mini-
golf da Costa Nova

» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê um apoio publicitário de 
750,00 Euros no âmbito da organi-
zação do XIII Torneio dos Palheiros 
da Costa Nova, a realizar nos dia 14 
e 15 de Março do corrente ano.

Programa Municipal Férias Diver-
tidas - Páscoa 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Programa.

Funcionamento dos estabeleci-
mentos de venda ao público e de 
prestação de serviços do Municí-
pio de Ílhavo no Carnaval
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder nos termos da informação, 
que prevê que o período de funcio-
namento ininterrupto dos estabele-
cimentos que se situem na área do 
nosso Município, no Carnaval, vá de 
23 de Fevereiro (início) e 28 de Fe-
vereiro (termo). 

Alteração do “Protocolo entre o 
Município de Ílhavo e a Junta de 
Freguesia da Gafanha da Nazaré 
para a gestão do Mercado Muni-
cipal da Gafanha da Nazaré”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente Proposta. Mais se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Alteração ao Regulamento do 
Transporte Público de Aluguer 
em Veículos Automóveis Ligeiros 

de Passageiros do Concelho de 
Ílhavo (emissão de licença de tá-
xis - substituição de veículo)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a Proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo. 
Mais se deliberou o seu envio à As-
sembleia Municipal

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Março de 2009
Resumo

Plano Director Municipal - altera-
ção na Rua do Corgo da Rainha 
(em Ílhavo)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Estudo Urbanístico 65 – Revisão 
e Ampliação (envolvente à Rua da 
Liberdade)
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Urbanístico. 

Exposição de Trabalhos de alu-
nos finalistas em Artes Plásticas e 
Design (Centro Cultural de Ílhavo)
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, com vista a con-
cretização da iniciativa referida, sen-
do os trabalhos expostos de pin-
tura, escultura, fotografia, design, 
vídeo e instalação, seleccionados 
por um júri designado pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo, conforme as 
regras de participação previstas na 
Proposta. Esses trabalhos estarão 
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TODO O MÊS DE MAIO
iniciativa
Festival de Teatro 2009
Município de Ílhavo
local
Espaços Culturais do Município
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

1 DE JUNHO
iniciativa
COMEMORAÇÃO
Dia da Criança
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

17 DE JUNHO
iniciativa
Desportílhavo 2009
local
Complexo Desportivo 
do Grupo Desportivo da Gafanha
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

8 DE MAIO
iniciativa
V Jornadas da Juventude
Município de Ílhavo
local
Biblioteca Municipal de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

20 E 27 DE JUNHO
iniciativa
X Festival de Natação
Município de Ílhavo
local
Piscinas Municipais 
do Município de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

Nesta iniciativa, realizada 
no âmbito da Comemoração 
do Dia Internacional do Vo-
luntariado, que teve lugar 
no dia 5 de Dezembro de 
2008, no Centro Cultural 
de Ílhavo, tratou de diversos 
assuntos de grande impor-
tância para as Associações 
do nosso Município e seus 
Dirigentes, nomeadamente 
Criação e Gestão Formal de 
Associações, Gestão Conta-

bilística e Financeira, entres 
outros, seguidos de um de-
bate, onde os participantes 
tiveram a oportunidade de 
colocar questões pertinentes 
sobre a sua actividade. 

Através da realização des-
ta Acção, que contou com a 
presença de dezenas de di-
rigentes associativos, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
reitera a sua aposta e de-
terminação em aprofundar 
a sua relação de parceria 
e cooperação com as Asso-
ciações do Município, cujo 
papel se reveste de grande 
importância em muitos mo-
mentos da vida dos nossos 
Munícipes.

Em breve será realizado o 
2.º módulo desta acção, com a 
discussão de mais temas per-
tinentes ao Associativismo. «  

A Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, 
no dia 14 de Março, na 
Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, uma Acção 
de Formação para 
Dirigentes Associativos.

Acção de 
Formação 
para Dirigentes 
Associativos

14 DE MARÇO

expostos de 14 de Junho a 27 de 
Setembro.

Normas de Participação no III 
Concurso de Hip-Hop Dance
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Normas de Participação no VI 
Concurso de Fotografia “Olhos 
Sobre o Mar”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Março de 2009
Resumo

Regulamento da Comissão Muni-
cipal de Protecção Civil
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa. Mais 
se deliberou o seu envio para a As-
sembleia Municipal.

Minuta de Protocolo entre a Ad-
ministração do Porto de Aveiro e 
o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Protocolo

Abertura de Concurso Público 
para a concessão da concepção, 
instalação e exploração do bar/
restaurante do Jardim Oudinot
» Deliberado por unanimidade apro-

var a proposta do Presidente da Câ-
mara Municipal. 

Abertura de Concurso Público 
para a concessão da concep-
ção, instalação e exploração do 
equipamento de praia do Jardim 
Oudinot
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta do Presidente da Câ-
mara Municipal. 

Abertura de Concurso Público 
para a concessão da concepção, 
instalação e exploração do bar 
do Parque Illiabum
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta do Presidente da Câ-
mara Municipal. 

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedên-
cia de viaturas (autocarros) e As-
sociações do Município
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município de pagamento 
de 2736,40 Euros relativos ao mês 
de Fevereiro.

Alteração do Estudo Urbanístico 
27 (Av. José Estêvão - Gafanha 
da Nazaré)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente alteração

Alteração do Estudo Urbanístico 
17 (Bloco de Habitação – Rua do 

Pocinho - Praia da Barra – Gafa-
nha da Nazaré)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente alteração

Protocolo entre o Município de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia 
de S. Salvador para a gestão do 
Mercado Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Protocolo. Mais se deliberou 
o seu envio à Assembleia Municipal.

Cedência de meias lojas no Mercado 
Municipal de Ílhavo a Associações
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder nos termos da informação 
DAG e do despacho do Vereador 
Eng. Paulo Costa, que prevê, a título 
excepcional e provisório, a cedência 
da utilização de duas “meias-lojas” 
do Mercado Municipal de Ílhavo à 
Confraria Camoniana e ao clube de 
Caçadores de Ílhavo, Associações 
que solicitaram o uso destes espa-
ços, pelo período de um ano, reno-
vável por iguais períodos.

Prolongamento do horário dos 
estabelecimentos comerciais e 
de prestações de serviços na 
quadra da Páscoa
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder nos termos da informação, 
que prevê que o período de funcio-
namento ininterrupto dos estabele-
cimentos que se situem na área do 
nosso Município, na Páscoa, vá de 9 
de Abril (início) e 13 de Abril (termo). 




