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Novos Centros Escolares
Está em plena execução a remodelação do 
Parque Escolar do Município de Ílhavo, ao nível 
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
com a construção de dois novos Centros 
Escolares e ampliação de três Escolas.  »
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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. Construção do Novo Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo)
5. Construção do Novo Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
6. Limpeza/Desmilitarização da Antiga Carreira de Tiro (Gafanha de Áquem)
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4. 5.

obras adjudicadas...
7. Ampliação do Centro Escolar de Vale Ílhavo
8. Ampliação do Centro Escolar da Presa-Légua
9. Ampliação do Centro Escolar da Coutada
10. Requalificação/Beneficiação da Antiga Estrada Nacional 109
11. Construção da Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase

concursos abertos...
12. Arranjo exterior da EB 1 Gafanha do Carmo
13. Arranjo exterior da EB 1/JI Gafanha da Encarnação Sul
14. Arranjo exterior da EB 1 Gafanha da Encarnação Centro
15. Arranjo exterior da EB 1 da Costa Nova
16. Arranjo exterior da EB 1 da Barra
17. Arranjo exterior da EB 1 da Chave
18. Arranjo exterior da EB 1/JI da Chousa Velha
19. Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação

6.
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EDITORIAL

Estamos em pleno Verão, a iniciar as Festas do Município / 
MarAgosto 2009, numa aposta renovada em promover as múl-
tiplas capacidades da Nossa Terra, recebendo todos os muitos 
Cidadãos que escolhem o Município de Ílhavo para passarem 
algum do seu tempo de férias, de lazer e de cultura.

Este é o tempo de utilizarmos mais, as excelentes Praias da 
Barra e da Costa Nova, bem como alguns dos equipamentos e 
espaços públicos que são já hoje referências importantes da ter-
ra que tem “O Mar por Tradição” - o Museu Marítimo de Ílhavo, o 
Jardim Oudinot e o Navio Museu Santo André, a Biblioteca Mu-
nicipal,... – além dos espaços de recreação como os parques de 
merendas, parques infantis, campos desportivos, entre outros.   

Este também é o tempo de partilharmos notícias, como sem-
pre fazemos nesta época do ano, dando informação sobre a acti-
vidade da Câmara Municipal de Ílhavo, do Município e da Região 
de Aveiro, propiciando a todos o acesso a informação rigorosa, 
sempre em jeito de desafio a um exercício de cidadania mais 
activa e participativa.

Os últimos meses foram muito importantes para a realização 
de mais e melhor desenvolvimento, com a aprovação do finan-
ciamento de vários projectos (pelos Fundos Comunitários do 
QREN): a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, a 
1.ª fase da Via de Cintura Nascente a Ílhavo, o Grupo de Acção 
Costeira da Ria de Aveiro (para apoio ao sector da Pesca), o Clus-
ter do Mar, entre outros.

Um conjunto importante de obras está em pleno curso, em 
consequência do trabalho de preparação de projectos que fo-
mos realizando e do início do acesso aos Fundos Comunitários 
do QREN. Destaque para as obras que vão qualificar o Parque 
Escolar do Município, numa área sempre prioritária do nosso 
trabalho: a Educação, que viveu em Junho um mês cheio de ac-
tividades que assinalaram o fim de um importante ano lectivo.

A cooperação com as Associações do Município e com as Jun-
tas de Freguesia, foi aprofundada com a assinatura dos Acordos 
de Cooperação com a Câmara Municipal de Ílhavo, numa aposta 
crescente de fortalecermos a relação institucional que concretiza 
melhor trabalho de equipa.

A aposta no ambiente segue o seu caminho com a preparação 
da implementação de novos modelos de gestão sustentável em 
termos técnicos e financeiros dos sistemas de água e saneamen-
to, e da melhoria da gestão dos resíduos sólidos urbanos com o 
aumento dos materiais a reciclar e a redução da produção de re-
síduos indiferenciados, dando seguimento aos bons resultados 
que temos vindo a alcançar com a participação de todos. Obri-
gado pela sua participação. Juntos, podemos e vamos conseguir 
fazer cada vez melhor.

Seguimos determinados a concretização de mais e melhor qua-
lidade de vida para todos, com o caminho percorrido e o rumo 
traçado no mesmo sentido do progresso e do futuro, numa atitu-
de realizadora e aberta a todos quantos dela queiram ser parte.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.

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

Novos Centros 
Escolares

MAIS OBRA

Está em plena execução 
a remodelação do 
Parque Escolar do 
Município de Ílhavo, ao 
nível do Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, 
com a construção de 
dois novos Centros 
Escolares e ampliação 
de três Escolas.

Encontram-se em execu-
ção a bom ritmo as obras de 
construção do Centro Escolar 
da Senhora do Pranto (Ílhavo) 
e o Centro Escolar da Cale da 
Vila (Gafanha da Nazaré), com 
previsão de entrada em funcio-
namento ainda no decorrer do 
ano lectivo 2009/2010.

Com um prazo de execução 
de oito meses, e um valor de 
1.710.000 euros, a obra de 
construção do Centro Escolar 
da Senhora do Pranto, adju-
dicada à empresa Encobarra, 
SA, é composta por duas salas 
do pré-escolar, oito salas de 
aula do 1.ºCiclo, uma sala po-
livalente/refeitório, uma biblio-
teca, uma sala de professores 
e um espaço amplo de recreio, 
devidamente apetrechado.

Igualmente em construção 
encontra-se o Centro Escolar 
da Cale da Vila, composto por 
três salas de pré-escolar, qua-
tro salas de aula do 1.º ciclo, 
uma sala polivalente/refeitó-
rio, uma biblioteca, uma sala 
de professores além de um es-
paço de recreio, devidamente 
dimensionado e apetrechado, 
com um prazo de execução 
de oito meses a cargo da em-
presa Famicasa SA, e com 
uma estimativa de custo de 
1.445.628,65 euros.

Para além da construção 
deste dois novos centros esco-
lares, estão também em obra 
as ampliações das Escolas do 
Corgo Comum/Coutada, Pre-
sa/Légua e Vale de Ílhavo, que 
permitirão dotar cada um des-
tes estabelecimentos de ensino 
com quatro salas de aula de 
1.º ciclo, para além de todas as 
áreas e estruturas de apoio ne-
cessárias ao funcionamento de 
um centro escolar.

A realização das três obras 
de ampliação obrigarão a des-
locar os Alunos para outros 
locais durante o período em 
que as mesmas decorrerem, 

estimando-se que as obras te-
nham uma duração de nove 
meses. Todo este processo está 
a ser devidamente tratado e 
acautelado pela Câmara Muni-
cipal em estreita parceria com 
o Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo e as Associações de 
Pais dos Estabelecimentos de 
Ensino envolvidos, de forma a 
assegurar todas as condições 
necessárias para o funciona-
mento das aulas durante o 
período em que decorrerem 
obras

Estas cinco obras permitirão 
dotar o parque escolar do Mu-
nicípio de Ílhavo de infra-es-
truturas de grande qualidade 
e com todas as condições de 
trabalho para as nossas Crian-
ças e respectivos profissionais 
da educação.

De igual modo, a Câmara 

Municipal de Ílhavo irá reali-
zar, na interrupção lectiva do 
verão, várias intervenções na 
Escola da Costa Nova, Encar-
nação Centro, Barra, Chave e 
Chousa Velha, no sentido de 
dotar as mesmas com mais e 
melhores condições ao nível 
dos espaços exteriores, numa 
aposta clara de humanização e 
funcionalidade desses mesmos 
espaços.

A realização de todas as in-
tervenções no parque escolar 
em curso é o reflexo da aposta 
estratégica e a concretização da 
política definida e aprovada na 
Carta Educativa do Município 
de Ílhavo, na criação de novas 
e importantes valências para 
os mais novos, pensados de 
forma a corresponder às suas 
necessidades e aos novos para-
digmas educativos. «
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Com um investimento pre-
visto de cerca de 312.000,00 
Euros, e uma prazo de exe-
cução de cerca de 10 meses, 
esta obra engloba igualmente 

A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à abertura 
do Concurso Público para a Construção da Capela 
Mortuária da Gafanha da Encarnação. 

A criação deste novo espa-
ço tem como principal ob-
jectivo aumentar a oferta a 
todas as Crianças que pre-
tendam usufruir da valência 
de refeição e prolongamento 
de horário, já a partir do pró-
ximo ano lectivo 2009/2010, 

indo ao encontro da satisfa-
ção das necessidades dos 
respectivos Encarregados de 
Educação.

Para o Estabelecimento 
de Ensino estão igualmente 
previstas obras de beneficia-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo inaugurou, 
no passado dia 19 de 
Junho, o novo espaço 
ATL/Cantina da Escola 
do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da Barra, numa 
operação realizada 
em parceria com a 
respectiva Associação 
de Pais. 

Via de Cintura Portuária
 Gafanha da Nazaré

TERCEIRA FASE

Inauguração do Novo 
Espaço ATL EB1 Barra

19 DE JUNHO

ção dos arranjos exteriores, 
com o objectivo de dotar o 
espaço com mais e melho-
res condições para os mo-
mentos de recreio e lazer da 
população escolar da Escola 
de 1.º Ciclo da Barra. « 

Capela Mortuária 
Gafanha da 
Encarnação

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

o arranjo exterior do Largo 
entre o Cemitério, o Campo 
do Nova Estrela da Gafanha 
da Encarnação (NEGE) e a 
nova Capela. « 

so com a necessária como-
didade e segurança aos es-
tabelecimentos comerciais e 
habitações que actualmente 
existem na Avenida dos Ba-
calhoeiros. Esta obra é parti-
cipada pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo em 850.000,00 
Euros, ao abrigo do Proto-
colo de Cooperação celebra-
do com a Administração do 

Com um investimento 
previsto de 6.900.000,00 
Euros, esta obra tem como 
principal objectivo assegu-
rar uma adequada ligação 
entre o Nó da A25, junto à 
ponte do Rio Boco e a actu-
al Via de Cintura Portuária, 
melhorando os acessos ao 
Porto de Aveiro e permitin-
do e escoamento eficiente de 

mercadorias, com ganhos 
também ao nível do ordena-
mento da zona, uma vez que 
facilitará a circulação dos 
veículos pesados sem con-
gestionar o tráfego local.

Desta obra faz igualmente 
parte a construção de uma 
faixa dedicada à servidão di-
recta da área urbana, com o 
objectivo de garantir o aces-

Porto de Aveiro em Março 
último, inclui a construção 
da faixa rodoviária, passeio, 
baias de estacionamento e 
rede de distribuição de ener-
gia eléctrica (às residências, 
estabelecimentos comerciais 
e industriais da área urba-
na), que passa de aérea para 
subterrânea. «

Encontra-se a decorrer 
em bom ritmo a obra 
de construção da 3.ª 
Fase da Via de Cintura 
Portuária, importante 
intervenção para o 
Porto de Aveiro e 
para a área urbana da 
Gafanha da Nazaré, 
que, além de permitir 
novas condições 
de acesso ao Porto 
de Aveiro, contribui 
para o aumento da 
sua atractividade 
a novas unidades 
industriais, potenciando 
o seu crescimento 
e qualificando esta 
importante área do 
Município de Ílhavo.
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Qualificação Urbana 
da Antiga EN 109

ADJUDICAÇÃO

Na sequência do 
Concurso Público 
lançado a 16 de 
Fevereiro, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
adjudicou, pelo valor 
de 1.764.892,00 
Euros, a obra de 
Qualificação Urbana 
da Antiga EN 109 à 
empresa “Paviazeméis 
- Pavimentações de 
Armazéns, Lda.”.

Em dia de festa, no âmbito 
das habituais comemorações 
do 1.º de Maio - Dia do Traba-
lhador no Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo inaugurou   
a obra de requalificação do 
Polidesportivo da Senhora dos 
Campos, cujo investimento 
rondou os 60.000,00 Euros. 

Na cerimónia, que teve início 
pelas 12h00, com o Jogo de 
Futsal entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e a Associação 
Desportiva Cultural e Recre-
ativa da Sr.ª dos Campos, foi 
igualmente assinado o Pro-
tocolo de Cooperação entre 
ambas as entidades, tendo a 
ADCR Sr.ª dos Campos ficado 
responsável pela gestão do Po-
lidesportivo, garantindo a sua 
utilização pelas Crianças da 
EB1 da Senhora dos Campos, 
(durante o período escolar) e 
pelo público em geral. 

De tarde, o 13.º Festival de 
Folclore da Primavera encan-
tou todos os presentes, que há 

largos anos aproveitam este 
Feriado para estar em contac-
to com a natureza, realizando 
grandes piqueniques familia-
res no lugar da antiga Colónia 
Agrícola. O programa deste 
ano contou igualmente com as 
actuações dos Grupos Musi-
cais “Sequência” e “Mega”, que 
animaram as noites de 30 de 
Abril e 2 de Maio. 

Todas as iniciativas foram 
realizadas em parceria entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo, a 
Junta de Freguesia de S. Sal-
vador, a Associação Desportiva 
Cultural e Recreativa da Sra. 
dos Campos e Rancho Regional 
da Casa do Povo de Ílhavo. « 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, na passada 
Reunião de Câmara do dia 
7 de Julho, a adjudicação 
da construção da Circular 
Nascente a Ílhavo à empresa 
“Victor Almeida e Filhos, SA”, 
pelo valor de 1.851.375,00 
Euros e um prazo de execu-
ção de seis meses.

Esta obra, que fará a li-
gação periférica entre a 
primeira rotunda da Via do 
Mercado (ligação à A17) e 
a rotunda existente mais a 
norte no Município (situa-
da na EN109 junto ao Su-
permercado Pingo-Doce), 
passando junto à Escola 
Secundária Dr. João Car-
los Celestino Gomes, é de 
grande importância para o 

ADJUDICAÇÃO

Construção 
da “Circular 
Nascente a Ílhavo”

Município, uma vez que vai 
permitir o descongestiona-
mento e a distribuição do 
tráfego automóvel no centro 
de Ílhavo, assim como a es-
truturação urbana da zona 
nascente da cidade, contri-
buindo de igual forma para 
o aumento da segurança de 
todos os seus habitantes. « 

Com um prazo de execu-
ção previsto de cerca de nove 
meses, esta obra revela-se de 
extrema importância, uma vez 
que a Antiga EN109 é uma das 
vias com mais afluência de 
trânsito e peões do Município. 

Inserida no Plano de Rege-
neração Urbana da Cidade de 
Ílhavo, a intervenção comporta 
a requalificação geral da via 
urbana, nomeadamente ao 
nível dos sistemas de recolha 
das águas pluviais, dos pas-

Iniciada em Novembro de 
2008, esta obra, orçamen-
tada em 1.200.00,00 Euros, 
envolve a construção de uma 
cozinha industrial e de novos 
armazéns frigoríficos para 
peixe, marisco, frutas e legu-
mes, bem como de uma área 
específica para a venda de 
marisco cozido, além da be-
neficiação de todo o espaço do 
Mercado, tendo como princi-
pal objectivo dotá-lo de todas 
as condições higio-sanitárias 
necessárias ao seu bom fun-
cionamento, indo de encon-
tro à satisfação das necessi-
dades quer da Comunidade 
de Pescadores e Vendedores, 

Encontra-se 
actualmente em 
fase de conclusão a 
obra de Ampliação 
e Remodelação do 
Mercado Municipal da 
Costa Nova.

quer dos consumidores que 
diariamente frequentam este 
espaço do Município. 

Fruto desta intervenção, fo-
ram igualmente construídas 
novas estruturas, nomeada-

seios, da iluminação pública 
e do mobiliário urbano, bem 
como da renovação de todo 
o pavimento, elevando a sua 
qualidade urbana e a seguran-
ça dos seus utilizadores. « 

COMEMORAÇÕES 1.º DE MAIO

Inauguração 
da Obra de 
Requalificação 
do Polidesportivo   
Sr.ª dos Campos

Mercado Municipal 
da Costa Nova

FASE DE CONCLUSÃO

mente duas lojas e uma ca-
fetaria, tendo sido já alvo de 
Hasta Pública, prevendo-se, 
por isso, que começem a fun-
cionar assim que terminar a 
obra. « 
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Concluído mais um 
ano lectivo é altura de 
efectuar o balanço do 
trabalho desenvolvido, 
destacando-se o 
cumprimento na íntegra 
do Plano Municipal 
de Intervenção 
Educativa 2008/2009, 
apresentado a toda a 
Comunidade Educativa 
no arranque do ano.

Em Outubro de 2008, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
apresentou a toda a Comuni-
dade Educativa o Plano Muni-
cipal de Intervenção Educati-
va 2008/2009, no âmbito da 
Semana da Educação 2008, 
depois de aprovado por unani-
midade pelo Conselho Munici-
pal de Educação.

Neste documento foram 
apresentados os projectos, 
programas e iniciativas que a 
Câmara Municipal se propu-
nha desenvolver, ao longo do 
ano lectivo, sendo o balanço 
de execução extremamente 
positivo.

 “O Mar” foi o tema escolhi-
do para mais uma edição da 
agenda escolar, tendo sido de-
senvolvidas várias actividades 
sobre esta temática, nomea-
damente através do Museu 
Marítimo de Ílhavo e do Fórum 
Náutico, entretanto criado.

O ano lectivo 2008/2009 
ficou também marcado pelo 
arranque das obras de cons-
trução dos novos Centros Es-
colares da Senhora do Pranto 
e da Cale da Vila, bem como 
pelas adjudicações das obras 
de ampliação das Escolas do 
Corgo Comum/Coutada, Pre-
sa/Légua e Vale de Ílhavo.

Ao nível dos apoios ao pro-
cesso educativo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo concreti-
zou as transferências finan-
ceiras para os Agrupamentos 
de Escola para fazer face às 

Objectivos Cumpridos
ANO LECTIVO 2008/2009

Dia Mundial da Criança
1 DE JUNHO

Este ano, o Centro Cultu-
ral de Ílhavo e a sua praça 
foram os locais eleitos para 
as Crianças da Rede Pré-Es-
colar pública e privada do 
Município viverem o seu dia 
por excelência, com a reali-
zação de diversas activida-
des dedicadas em especial à 
temática ambiental, uma vez 

À semelhança do que 
acontece todos os 
anos no Dia Mundial da 
Criança, e no âmbito 
do Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 
2008/2009, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
voltou a proporcionar 
aos mais pequenos 
do Município um dia 
diferente e muito 
divertido.

que a data coincidiu com a 
“+ Eco – Semana do Ambien-
te”, uma iniciativa também 
da responsabilidade da Câ-
mara Municipal. 

Assim, e numa vertente 
duplamente artística e am-
biental, os mais pequenos 
tiveram a oportunidade de 
participar em diversos Ate-
liers de Reciclagem e de Ex-
pressões Artísticas, concen-
trados no interior do Centro 
Cultural de Ílhavo, encon-
trando à sua espera, no ex-
terior, um gigante parque de 
diversões composto por seis 
insufláveis, que fizeram as 
delícias dos mais destemi-
dos. 

Como já é habitual neste 
tipo de iniciativa, a Câmara 
Municipal de Ílhavo ofereceu 
a cada Criança um lanche e 
uma lembrança alusiva ao 
Dia Mundial da Criança, que 
todos os anos continua a fa-
zer parte da agenda da Rede 
Pré-Escolar do Município. « 

No âmbito do Programa de 
Combate à Obesidade Infantil 
organizado pela Delegação de 
Saúde de Ílhavo em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Ílhavo, realizou-se no passa-
do dia 1 de Junho, Dia Mun-
dial da Criança, a entrega de 
prémios alusivos ao Concur-
so de Receitas Saudáveis.

Na sequência do Plano de 
Combate à Obesidade Infan-
til, definido no Plano Munici-
pal de Intervenção Educati-
va 2008/2009, a Delegação 
de Saúde de Ílhavo e a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
realizaram um Concurso de 
Receitas Saudáveis junto 
dos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e respectivas 
Famílias.

Após análise e avaliação 
das várias receitas recebidas, 
nas seis categorias definidas, 
o júri atribuiu os primeiros 
prémios aos seguintes Alu-
nos:

- categoria entrada: Maria 
Francisca Ferreira de Castro 
(EB 1 Chousa Velha)

- categoria sopa: Ricardo 
José Ferreira Resende (EB 1 
Barra)

- categoria peixe: Bruno 
Martins Vilarinho (EB 1 Ma-
rinha Velha)

- categoria carne: César 
Daniel Tavares Pata (EB 1 
Marinha Velha)

- categoria sobremesa: 
Leandro Cunha (EB 1 Presa/
Légua)

- categoria sumo: Sofia 
Miranda Marçal (EB 1 Encar-
nação Centro)

A entrega de prémios de-
correu no auditório do Centro 
Cultural de Ílhavo e contou 
com a presença da Delegada 
de Saúde de Ílhavo, de Pais 
e Professores, bem como de 
várias dezenas de Crianças 
que participaram nas come-
morações do Dia Mundial 
da Criança 2009, organiza-
do pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e que decorreu no 
mesmo espaço.

As receitas premiadas se-
rão posteriormente divulga-
das na Agenda de Eventos da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
sendo excelentes sugestões 
para uma alimentação equi-
librada e saudável. «  

despesas dos Jardins de In-
fância e Escolas do 1.º Ciclo 
com expediente e limpeza e 
comunicações, bem como a 
atribuição de subsídios de es-
tudo às Crianças carenciadas 
em idade escolar.

No ano lectivo 2008/2009 
a Câmara Municipal manteve 
a aposta forte nas parcerias 
com as Associações de Pais, 
materializadas em Acordos de 
Cooperação, mantendo-se a 
prestação de serviços de apoio 
à família com qualidade. 

Nas Actividades de Enrique-
cimento Curricular desenvolve-
ram-se várias iniciativas inova-
doras, como a participação no 
Grande Prémio de Atletismo da 
Rádio Terranova, o I Encontro 
de Mini-basquete, a introdução 
à canoagem, o Encontro Mini-
golfe em Família e os Concertos 

“A Minha Sinfonia”.
Os Serviços Educativos Mu-

nicipais (Museus Municipais, 
Biblioteca Municipal, Centro 
de Educação Ambiental e Es-
cola Municipal de Educação 
Rodoviária) registaram uma 
excelente procura por parte 
dos Estabelecimentos de En-
sino do Município e de Mu-
nicípios vizinhos, o que mais 
uma vez demonstra a qualida-
de dos mesmos e das ofertas 
existentes.

Relativamente aos projectos 
estruturantes e às actividades 
e iniciativas pontuais, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo con-
cretizou todas as propostas 
apresentadas, nomeadamente 
o Projecto de Iniciação à Nata-
ção, o Festival de Natação, o 
Desportílhavo, a Festa de Na-
tal de 2008, a Semana de Tea-
tro Infantil, a acção Música na 
Escola (pela Filarmonia das 
Beiras), a comemoração do 
Dia Mundial da Criança (para 
o Pré-Escolar) e a acção Co-
nhecer Portugal/Lisboa 2009, 
congratulando-se pela concre-
tização a 100% do Plano Mu-
nicipal de Intervenção Educa-
tiva 2008/2009, agradecendo 
a todos os Parceiros que tor-
naram possível o trabalho e os 
resultados obtidos. «  

Programa       
de Combate 
à Obesidade 
Infantil
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Desportílhavo 2009
17 DE JUNHO

24, 30 E 31 DE MAIO

Projecto “A Minha Sinfonia”

Nesta iniciativa, e como 
forma de premiar a sua pas-
sagem pelo 1.º Ciclo do En-
sino Básico, as 450 Crianças 
participantes, acompanha-
das por 50 adultos, tiveram 
a oportunidade única de vi-
sitar, num só dia, alguns dos 
principais pontos de interes-
se da cidade de Lisboa, como 
o Oceanário e o Parque das 
Nações, o Jardim Zoológico 
e ainda a zona histórica de 
Belém. Verdadeiras aficiona-
das pelo mundo animal, as 
Crianças voltaram a eleger 
como o momento mais mar-
cante da visita o espectáculo 
dos golfinhos e dos leões ma-
rinhos, no Jardim Zoológico, 
que este ano comemora 125 
anos de existência. 

Esta iniciativa, presente 
no Plano Municipal de In-
tervenção Educativa para o 
ano lectivo de 2008/2009, 
desde a sua estreia, em 

Desde o primeiro ano de 
existência das Actividades de 
Enriquecimento Curricular 
(AEC), o ensino da Música foi 
uma das actividades seleccio-

nadas como oferta para todas 
as Crianças do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, registando-se 
uma grande adesão das mes-
mas ao longo dos anos.

Com o objectivo de mostrar 
aos Pais e Encarregados de 
Educação e a toda a Comuni-
dade o trabalho desenvolvido 
aos longo do último ano lec-

No âmbito do Programa das 
Actividades de Enriqueci-
mento Curricular 2008/2009, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo realizou o Projecto “A Mi-
nha Sinfonia”, o qual culmi-
nou com a apresentação de 
três magníficos concertos 
interpretados pelas Crian-
ças inscritas na actividade 
da Música.

tivo, no âmbito do Ensino da 
Música nas AEC, a Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
nos passados dias 24, 30 e 31 
de Maio, o Projecto “A Minha 
Sinfonia”.

Nesta actividade participa-
ram os Alunos inscritos na 
actividade da Música (3.º e 
4.º anos de escolaridade), to-
dos os Professores de Músi-
ca, Professores das restantes 
áreas das AEC - Inglês, Activi-
dade Física e Desportiva e os 
Professores do 1.º Ciclo das 
turmas envolvidas.

A realização dos concertos 
permitiu apresentar os co-
nhecimentos e capacidades 

adquiridas ao longo do ano 
por parte dos Alunos, tendo 
contribuído, igualmente, para 
um fortalecimento da relação 
entre a Escola e a Comuni-
dade e ajudado os Alunos a 
descobrirem as suas poten-
cialidades e a motivá-los para 
o desenvolvimento de outras 
actividades culturais.

Os concertos finais reali-
zaram-se no Centro Cultural 
de Ílhavo, dois dos quais com 
lotação esgotada, tendo-se 
assistido a três magníficos 
espectáculos nos quais as 
Crianças foram, sem dúvida, 
verdadeiros artistas de alma e 
coração. « 

1998, aquando da visita de 
cerca de 900 Crianças do 3.º 
e 4.º anos de Escolaridade à 
EXPO’98, pretende ser um 
momento de muita alegria e 
convívio entre Alunos e Pro-
fessores, ao mesmo tempo 
que propicia novas apren-
dizagens e descobertas, im-
portantes no percurso pes-
soal e escolar de todas as 
Crianças.

Para além de facultar a 
entrada gratuita de todos os 
participantes no Oceanário 
de Lisboa e no Jardim Zoo-
lógico de Lisboa, bem como 
o transporte, tendo sido mo-
bilizados dez autocarros, a 
Câmara Municipal ofereceu 
também a cada participante 
um boné, que as Crianças 
carinhosamente guardam 
como uma lembrança de 
um dia diferente e, acima de 
tudo, bem passado na capi-
tal do nosso País. «  

9 DE JUNHO 2009

Acção Conhecer 
Portugal/Lisboa 

A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado dia 9 de 
Junho, a 11.ª edição da Acção Conhecer Portugal/Lisboa, 
proporcionando aos Alunos do 3.º Ano de Escolaridade das 
Escolas do Município uma visita à capital do nosso País. 

Tal como nas edições ante-
riores, e dando cumprimen-
to ao Plano Municipal de 
Intervenção Educativa para 
2008/2009, o Desportílha-
vo proporcionou às cerca de 
1700 Crianças do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Municí-
pio momentos de agradável 
convívio e diversão, aliados à 
prática de várias modalida-
des desportivas, nomeada-
mente basquetebol, futebol, 
mini-golfe, jogos de ponta-
ria, de equilíbrio e perícia, 
entre outras, realizadas du-
rante todo o dia 17 de Junho 
no Complexo Desportivo do 
Grupo Desportivo da Gafa-

nha. Importa salientar que 
todas estas acções foram 
organizadas tendo por base 
as Actividades de Enriqueci-
mento Curricular promovi-
das pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com 
os Agrupamentos de Escola 
do Município, ao longo de 
todo o ano lectivo, com des-
taque para a actividade Físi-
ca e Desportiva, Inglês, Mú-
sica e Artes e Expressões.

Esta iniciativa contou no-
vamente com a importante 
colaboração dos professo-

As actividades 
desportivas voltaram 
a assinalar mais um 
encerramento do ano 
lectivo e do Programa 
de Enriquecimento 
Curricular no Município, 
com a realização de 
mais uma edição do 
Desportílhavo, da 
responsabilidade da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo.

res contratados pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo no 
âmbito do Programa de En-
riquecimento Curricular 
2008/2009, assim como do 
Illiabum Clube e do Grupo 
Desportivo da Gafanha, que 
cederam alguns dos seus 
atletas para apoiarem as 
Crianças na execução das 
várias actividades. 

Todos os participantes tive-
ram direito a um Boné, um 
Lanche e um Diploma de Par-
ticipação, oferecido pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo. «  
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TEXTO NARRATIVO
1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “A Princesa, o Príncipe e o Dragão”, de Sérgio Miguel Santos Freitas, da EB 1 da Cale da Vila;
2.º Prémio - “Um dia na Pesca”, de António Rafael Serra Silva Vieira, da EB 1 da Chave;
3.º Prémio - “Um sonho no Bosque verdinho”, Catarina Ramos de Carvalho, da EB 1 da Cale da Vila;
Menção Honrosa - “O André, um Menino Curioso”, RUBEN André Matias Acúrcio, da EB 1 do Corgo comum;
Menção Honrosa - “O Mundo cheio de meninos de cor”, Ana Sofia Teixeira Oliveira, da EB 1 da Senhora do Pranto;
Menção Honrosa - “Os animais misteriosos”, de Beatriz da graça Silva Velado, da EB 1 da Gafanha da Encarnação Centro;

2.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa - “O aniversário”, de Armando Marçal dos Santos, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “Matemática”, de Ana Raquel Serra Silva Vieira, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio - “A Árvore Sonhadora”, Diana Carrancho Bola, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
3.º Prémio - “Mundo fantasia”, de Ana Beatriz Ramos Capote, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.
Menção Honrosa - “O “R” do Sr. Pires”, de Erica Ferreira de Sousa, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
Menção Honrosa - “O desejo de Susana e a missão da Estrela Mariana”, de Inês Lages Pereira, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

Ensino Secundário
Menção Honrosa - “Caminho de Ferro”, de Mariana Vidal Barros, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;
Menção Honrosa - “Imitações”, de Paulo Jorge Matos Catarino Mateiro, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “No Jardim zoológico”, de Diogo Henrique Margaça Antunes, da EB 1 da Cale da Vila;
2.º Prémio - “A Lua”, de Catarina Teixeira Alves, da EB 1 Farol da Barra;
3.º Prémio - “O meu cão”, de Sara Ribau Garrelhas, da EB 1 da Cale da Vila;
Menção Honrosa - “Ao final do dia”, de Joana Caseiro Santos Pereira, da EB 1 Farol da Barra;

2.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “Falei com a lua”, de Francisco Magalhães Vilão, da EB 2,3 Dr. José Ferreira Pinto Basto;

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “Joana Sonhadora”, de Gorgana Raluca Barb, da EB 2,3 Dr. José Ferreira Pinto Basto;
2.º Prémio - “A ilusão do amor”, de Ana Samuel Raimundo Vidal RIbeiro, da EB 2,3 Dr. José Ferreira Pinto Basto;
3.º Prémio - “Aprendendo a voar”, de João Emanuel da Cruz Areias, Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;

Ensino Secundário
Menção Honrosa - “Ilhavo, o mar, Creoula e os homens”, de Paulo Jorge Matos Catarino Mateiro, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;

VIII Concurso Literário Jovem
ENTREGA PRÉMIOS 

Oriundos das Escolas do 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Bá-
sico e do Ensino Secundário, 
os participantes concorreram 
nas categorias de texto narra-
tivo (género conto) e texto poé-
tico, tendo o Júri do Concurso 
recebido trabalhos de elevada 
criatividade, imaginação e ex-
pressão literária, que dificul-
taram a sua decisão. 

Durante a entrega dos cer-
tificados e prémios, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Este-
ves, e o Vereador do Pelouro 
da Juventude, Eng. Paulo 
Costa, agradeceram a par-
ticipação de todos os jovens 
nesta oitava edição do Con-
curso, dando os parabéns 
pela qualidade dos trabalhos 
que enviaram, que demons-
traram um sinal claro do seu 
gosto pela leitura e pela es-
crita, deixando igualmente 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu, 
no passado dia 30 de 
Abril, no Centro Cultural 
de Ílhavo, à entrega dos 
prémios e certificados 
de participação do 
VIII Concurso Literário 
Jovem, que mais 
uma vez contou com 
a participação de 
dezenas de Crianças e 
Jovens do Município.

uma nota de agradecimento a 
muitos dos pais e professores 
pelo seu empenho e incentivo 
junto mais novos.

No final da cerimónia, to-
dos os participantes e público 
presente levaram para casa a 
segunda edição do livro “Era 
uma vez...”, que contém to-
dos os trabalhos premiados 
nas últimas quatro edições 
deste Concurso e cujas ilus-
trações são, igualmente, da 
autoria de alunos das Esco-

las do Município.
Com o principal objectivo 

de fomentar e consolidar há-
bitos de leitura nas camadas 
mais jovens, assim como a 
promoção da escrita criativa 
e a valorização da expressão 
literária, este Concurso, pro-
movido desde 2001, é mais 
uma aposta positiva da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, 
que todos os anos continua a 
incentivar os mais novos do 
Município a participar neste 
tipo de iniciativas que valori-
zam, acima de tua, a sua for-
mação pessoal e escolar. 

Todos os vencedores rece-
beram prémios no valor de 
100,00, 50,00 e 25,00 Eu-
ros, respectivamente, para 
cada um dos escalões e mo-
dalidades, sob a forma de 
material didáctico. « 

Plano Nacional de Leitura
Rede de Bibliotecas Escolares de Ílhavo

30 DE ABRIL - ASSINATURA PROTOCOLOS

A Câmara Municipal 
de Ílhavo aderiu, no 
passado dia 30 de 
Abril, ao Plano Nacional 
de Leitura, através 
da celebração de 
um Protocolo com o 
Ministério da Cultura, 
numa cerimónia 
realizada na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo.

Com a adesão a este pro-
jecto, a Câmara Municipal de 
Ílhavo, pretende levar todos 

os cidadãos do Município a 
ler mais e melhor, proporcio-
nando-lhes um maior acesso 
ao livro e à leitura desde a 
primeira infância até à idade 
adulta, promovendo, de uma 
forma mais eficaz, e junto das 
escolas e das famílias, o con-
tacto com os livros e o gosto 
pela leitura. Entre as várias 
obrigações, o Plano Nacional 
de Leitura ficará responsável 
pelo apoio financeiro, duran-
te os próximos três anos, aos 
Jardins-de-Infância e Escolas 
dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino 
Básico do Município, com vis-
ta à aquisição de conjuntos 
de livros destinados a leitura 

orientada nas salas de aula e 
nas demais actividades curri-
culares.

Em simultâneo, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Este-
ves, assinou igualmente um 
Protocolo de Cooperação e 
Constituição da Rede de Bi-
bliotecas de Ílhavo, entre a 
Biblioteca Municipal, as vá-
rias Bibliotecas Escolares do 
Município (dos Agrupamen-
tos de Escolas de Ílhavo, da 
Gafanha da Nazaré e da Gafa-
nha da Encarnação, da Esco-
la Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e da Escola 
Secundária da Gafanha da 

Nazaré) e o Centro de Forma-
ção da Associação de Escolas 
dos Concelhos de Ílhavo, Va-
gos e Oliveira do Bairro (CFA-
ECIVOB). Este é sem dúvida 
o culminar de uma realidade, 
baseada num trabalho contí-
nuo de persistência, dinami-
zação, promoção e divulgação 
de práticas que permitem do-
tar os seus leitores e utiliza-
dores de competências nos 
domínios da informação e 
da literacia. Ao longo destes 
últimos anos, o trabalho em 
equipa aproximou as nossas 
Bibliotecas Escolares e a Bi-
blioteca Municipal na dina-
mização e promoção da leitu-

ra como factor primordial das 
aprendizagens. 

No mesmo dia, foi também 
apresentado o Cartão de Uti-
lizador RBI, que permitirá a 
todas as Crianças e Jovens 
que frequentam os Jardins 
de Infância e Escolas do Mu-
nicípio aceder, em simultâ-
neo, ao serviço de emprésti-
mo nas Bibliotecas Escolares 
e na Biblioteca Municipal, 
sendo a articulação entre 
ambas reforçada, garantindo 
uma oferta mais alargada dos 
seus recursos documentais. 
O Cartão será implementado 
no arranque do próximo ano 
lectivo 2009/2010. « 
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PMOTL 2009
JULHO E AGOSTO

Totalmente suportado pelo 
Orçamento camarário, o 
PMOTL é composto por seis 
projectos.

Pelos seus objectivos e di-
mensão, destaque para o pro-
jecto “Animação de Atelier’s 
de ATL (Actividades de Tem-
pos Livres), que se vai realizar 
durante todo o mês de Agos-
to no Relvado da Costa Nova, 

envolvendo a participação de 
vinte jovens monitores, acom-
panhados por um profissional 
devidamente habilitado.

“Animação de Espaços Lú-
dicos e Culturais”, “Apoio à 
Infância e à Terceira Idade”, 
“Apoio Administrativo em 
Projectos da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo”, e “Educação 
Ambiental no âmbito da Ban-
deira Azul” são outros dos 
projectos, que vão ocupar os 
meses de Julho e de Agosto a 
93 jovens. 

No final, todos os interve-
nientes recebem um certifica-
do de participação e uma bol-
sa no valor de 160,00 Euros e 
250,00 Euros, de acordo com 
a carga horária do projecto em 

À semelhança do 
que tem acontecido 
desde 1999, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
volta a promover, 
durante os meses 
de Julho e Agosto, 
mais uma edição do 
Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos 
Livres (PMOTL), 
direccionado para 
jovens com idades 
compreendidas entre 
os 16 e os 30 anos.

que estiveram envolvidos.
Este programa, que já vai na 

sua décima edição, tem permi-
tido, ano após ano, a dezenas 
de jovens ocupar o período de 
férias escolares com activida-
des de índole diversa, de uma 
forma activa, empenhada e 
responsável, tendo como prin-
cipal objectivo a promoção da 
sua valorização pessoal, con-
tribuindo de forma marcante 
para a formação da sua per-
sonalidade, incrementando 
a sua autoconfiança, a sua 
capacidade de organização, 
o seu espírito de equipa e de 
entreajuda, ao mesmo tempo 
que funciona como um exce-
lente complemento à sua for-
mação académica. «

Repartida em duas sema-
nas, de 30 de Março a 3 de 
Abril e de 6 a 9 de Abril, a 
iniciativa incluiu dois progra-
mas distintos, nos quais os 
jovens participantes tiveram 
oportunidade de ocupar os 
seus tempos livres ora com 

Tendo em conta o 
sucesso e adesão 
das edições de Verão 
e Natal 2008 do 
Programa Municipal 
Férias Divertidas, a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo decidiu alargar 
a iniciativa às Férias 
da Páscoa, com a 
realização de um 
programa especial onde 
marcaram presença 
mais de 200 Crianças e 
Jovens do Município.

Férias Divertidas
PÁSCOA 2009

actividades de âmbito mais 
generalista, ora com activida-
des com especial incidência 
em modalidades náuticas, no 
âmbito do Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo. 

Natação, Pólo Aquático, 
Educação Rodoviária, Hip-
Hop, Mini-Golfe, Basquete-
bol, Atelier de Ciência Diverti-
da, Cinema, Ténis, Hidrokids, 
Equitação, Visita Cultural, 
Caminhada, Futebol, Orien-
tação, Jogos Tradicionais, 
Atelier de Música, Trabalhos 

Manuais, Bitoque Râguebi, 
Jogos de Tabuleiro, Internet, 
Atelier de Inglês e, ainda Vela, 
Nautimodelismo, Canoagem, 
Kayak Pólo e Sharpie, entre 
tantas outras ocupações, fi-
zeram as delícias de todas as 
Crianças e Jovens inscritos 
nesta edição do Programa 
Municipal de Férias Diverti-
das que, aliando o desporto, a 
cultura e a formação ao con-
vívio e à animação, tornam 
as interrupções escolares em 
momentos memoráveis. « 

Nos próximos doze meses, 
os estagiários vão desenvol-
ver os seus projectos em três 
áreas de actuação, nomeada-
mente Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentado, Empre-
go e Coesão Social e Inovação, 
integrando vários serviços da 
Câmara Municipal. Cada jo-
vem terá direito a uma bol-
sa de formação no valor de 
650,00 Euros (nível IV e V) e 
450,00 Euros (nível III ou in-
ferior), além de um seguro de 
acidentes pessoais. 

Instituído o ano passado, o 
Programa Municipal de Bolsas 

Já se encontra a decorrer a segunda edição do Programa 
Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho, que este ano 
conta com a participação de seis jovens do Município.

Gabinete de 
Inserção Profissional 

de Estágio de Trabalho, criado 
com o principal objectivo de 
contribuir para a integração 
dos jovens desempregados do 
Município de Ílhavo no mer-
cado de trabalho, através da 
sua participação em projectos 
de formação prática que com-
plementem a sua qualificação 
anteriormente adquirida, foi 
uma aposta ganha da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, e mais 
um exemplo da dinamização 
de programas e de iniciativas 
que visam dar contributos 
para a sua formação huma-
na, cívica e académica. «

Foi aprovada no passado 
mês de Maio, a candidatu-
ra da Câmara Municipal de 
Ílhavo junto do Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional com vista à criação 
no nosso Município de um 
Gabinete de Inserção Pro-
fissional (GIP).

EDIÇÃO 2009/2010

Programa 
Municipal Bolsas 
de Estágio de 
Trabalho 

Este Gabinete, que fun-
ciona no Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo, tem 
como principal objectivo pres-
tar apoio a jovens e adultos 
desempregados para a defi-
nição ou desenvolvimento do 
seu percurso de inserção ou 
reinserção no mercado de tra-
balho, em estreita cooperação 
com os centros de emprego. 
Por isso, desenvolverá activi-
dades como informação pro-
fissional para jovens e adul-
tos desempregados, apoio à 
procura activa de emprego, 
acompanhamento personali-
zado dos desempregados em 
fase de inserção ou reinserção 
profissional, captação de ofer-
tas junto de entidades empre-

gadoras, qualificação e em-
preendedorismo, divulgação 
de programas comunitários 
que promovam a mobilidade 
no emprego e na formação 
profissional no espaço euro-
peu, motivação e apoio à par-
ticipação em ocupações tem-
porárias ou actividades em 
regime de voluntariado, que 
facilitem a inserção no mer-
cado de trabalho, controlo de 
apresentação periódica dos 
beneficiários das prestações 
de desemprego, entre outras.

A acção do GIP será desen-
volvida no âmbito do Serviço 
de Apoio à Formação e ao Em-
prego (SAFE), que a Câmara 
Municipal de Ílhavo criou em 
2003 com objectivos seme-
lhantes, e que durante a sua 
existência apoiou largas deze-
nas de pessoas na procura de 
emprego ou de formação.

Com a criação deste Gabine-
te o SAFE vê reforçada a sua 
capacidade de intervenção, 
numa altura em que este tipo 
de apoio à população, em es-
pecial à mais jovem, se revela 
de extrema importância. «

CÂMARA MUNICIPAL CRIA



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 26  |  Julho 200910 : :

V Jornadas da Juventude 
8 DE MAIO

A “Sexualidade Juvenil” 
e os “Novos Desafios 
Profissionais” foram 
os principais temas 
debatidos na edição 
2009 das Jornadas da 
Juventude, que teve 
lugar, no passado dia 
8 de Maio, no Auditório 
da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, num formato 
diferente do habitual.

Os principais objectivos 
desta nova oferta prendem-
se, sobretudo, com a promo-
ção integral da fruição dos 
espaços naturais, culturais, 
educativos, desportivos e lúdi-
co-pedagógicos do Município, 
explicitando estas normas 
quais os espaços susceptíveis 
de acolher a realização de fes-
tas de aniversário, eventos e 

Normas de 
Utilização 
de Espaços, 
Edifícios e 
Equipamentos 
Municipais 

INICIATIVAS PARTICULARES

Considerando que o Muni-
cípio de Ílhavo é detentor 
de inúmeros espaços natu-
rais, culturais, desportivos 
e lúdico–pedagógicos, e 
considerando a crescente 
procura de alguns desses 
espaços para uso particu-
lar, a Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, na passa-
da Reunião de Câmara do 
dia 22 de Junho, as Normas 
dessa Utilização.

actividades lúdicas promovi-
das por pessoas individuais 
ou colectivas, determinado 
ainda as tipologias aceites 
e os públicos-alvo a que se 
destinam, para além dos pro-
cedimentos a observar.

Assim, para além dos usos 
convencionais nos respecti-
vos regulamentos de utiliza-
ção, poderão ser organizadas 
e desenvolvidas por parti-
culares actividades e even-
tos em espaços municipais 
como, Biblioteca Municipal, 
Fóruns Municipais da Ju-
ventude, Centros Culturais, 
Piscinas Municipais, Pavi-
lhões e outros equipamentos 
desportivos, Centro e Núcleo 
de Educação Ambiental, Es-
cola Municipal de Educação 
Rodoviária, entre outros. Nas 
áreas exteriores aos espaços 
atrás referidos, poderão tam-
bém desenvolver-se activida-
des promovidas por particu-
lares, mediante a contratação 
da equipa de monitores afec-
ta ao espaço principal. «

Manifestamente necessária, 
fruto da intensa utilização por 
milhares de jovens ao longo 
dos seus quatro anos de exis-
tência, esta intervenção de re-
cuperação e remodelação foi 
efectuada pelo Radical Skate 
Clube, entidade com larga 
experiência nesta área, com 
quem a Câmara Municipal de 
Ílhavo celebrou, em 2005, um 
Protocolo, no âmbito da cria-
ção do projecto e da constru-
ção deste equipamento.

Com uma área que ultra-
passa os 1500 m2, o Skate 
Park, considerado por muito 
dos adeptos deste desporto ra-
dical como um dos melhores 
do País, idealizado para res-
ponder às necessidades dos 
praticantes de Skate, In Line e 
BMX Freestyle, nas suas duas 
vertentes mais desenvolvidas 
em Portugal - Street e Rampa. 
Com esta remodelação será 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu 
recentemente à 
remodelação total do 
equipamento do Skate 
Park, localizado junto 
à Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré.

Remodelação Total 
do Skate Park

GAFANHADA NAZARÉ

Marcaram presença nes-
ta iniciativa, promovida pelo 
quinto ano consecutivo pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 

cerca de 40 alunos e respec-
tivos professores dos 7.º, 8.º 
e 9.º Anos de Escolaridade, 
escolhidos pelos Estabeleci-

mentos de Ensino do Muni-
cípio que, numa abordagem 
mais proactiva e de trabalho 
em equipa, aproveitaram 

esta oportunidade para es-
clarecerem as suas dúvidas e 
enriquecerem os seus conhe-
cimentos sobre as temáticas 
apresentadas pelos oradores 
convidados.

O primeiro painel de debate 
ficou a cargo da Dra. Fátima 
Feliciano, Médica Psicóloga 
do Hospital da Universida-
de de Coimbra, que, de uma 
forma descontraída e interes-
sante, reuniu todos os inter-
venientes em torno de uma 
discussão sobre a temática 
da “Sexualidade Juvenil”. 
Em seguida, o Director da 
Associação da Comunidade 
Educativa de Aveiro, Dr. Fer-
nando Delgado, e o Mestre 
de Cozinha Japonesa, Pau-
lo Morais, promoveram um 

agradável e importante deba-
te sobre os “Novos Desafios 
Profissionais” que os jovens 
podem abraçar, nomeada-
mente no ramo informativo e 
da hotelaria/cozinha. 

Após uma pausa para al-
moço, todos os participantes, 
e em jeito de balanço, consi-
deraram este dia muito po-
sitivo, tendo as V Jornadas 
da Juventude do Município 
de Ílhavo constituído um im-
portante espaço de debate 
sobre algumas das principais 
questões que despertam um 
maior interesse nos Jovens 
de hoje, e no qual eles pude-
ram intervir e expor, de uma 
forma informal e descontraí-
da, as suas dúvidas, suges-
tões e pontos de vista. «

possível continuar a servir es-
tes adeptos, não só do Municí-
pio de Ílhavo, mas também de 

outros pontos da Região e do 
País, assim como do Norte de 
Espanha. «
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3.º Concurso 
Hip-Hop Dance  

25 DE ABRIL 2009

Para celebrar a data, mar-
caram presença no concurso 
cerca de 400 espectadores, 
que assistiram às extraor-
dinárias actuações dos dez 
grupos concorrentes, oriun-
dos dos mais variados pon-
tos do país, nomeadamente 
Ovar, S. João da Madeira, 
Águeda, Vila de Aves e, tam-
bém, do Município de Ílhavo 
e arredores.

Após uma decisão difí-
cil do júri, dada a elevada 
qualidade e criatividade dos 
números apresentados pe-
los grupos, que encheram o 
Mercado Municipal de Ílhavo 
de ritmo e cor e contagia-

ram o público a dançar e a 
interagir até de madrugada, 
coube aos “Rythm & Dance”, 
de Ílhavo, o 1.º lugar, segui-
dos dos “HexaVersion”, de 
Águeda, e os “Dream Team” 
(Ílhavo/Vagos/Aveiro), que 
levaram para casa os pré-
mios relativos ao segundo e 
terceiro lugares. Finalmen-
te, o Grupo “Pestinhas”, da 
Gafanha da Nazaré, foi agra-
ciado com o Prémio Especial 
Público. 

Estiveram ainda presentes 
neste evento o grupo can-
tores de Hip-Hop “Ligação 
Frontal”, fortemente aplau-
dido pelo público, e os Writ-

Como forma de 
comemorar os 35 
Anos do 25 de Abril, 
e aliando o espírito 
irreverente e criativo da 
Juventude ao valor da 
Liberdade, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
decidiu realizar neste 
dia o terceiro Concurso 
de Hip-Hop Dance, que 
teve lugar no Mercado 
Municipal de Ílhavo. 

ters/Grafitters Ricardo San-
tos e grupo, que decoraram 
alguns “monstros domésti-
cos” para os espectadores 
mais entusiastas.  

Contribuir para o desen-
volvimento do espírito e da 
capacidade criativa dos mais 
jovens, neste caso particular 
na área da dança e do Hip-
Hop, que cada vez mais faz 
parte da sua cultura musi-
cal, é um dos objectivos desta 
iniciativa, que já vai na sua 
terceira edição, reforçando 
simultaneamente um dos pi-
lares da política de juventu-
de da Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Criatividade. « 

3.º Concurso Foto-Talento
6 DE JUNHO

A Escola Secundária Dr. 
João Carlos Celestino 
Gomes foi novamente 
palco, no dia 6 de 
Junho, da realização 
do Desfile “Tendência 
Flash” da terceira edição 
do Concurso Foto-
Talento, uma iniciativa 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo que premeia 
os melhores jovens 
amadores e profissionais 
na área da fotografia e 
da fotogenia. 

Dividido em três fases – Ses-
são Fotográfica, Exposição/
Votação e Desfile, o Concur-
so contou, inicialmente, com 
a participação de cerca de 40 
jovens, que se deixaram foto-
grafar, no dia 9 de Maio, no 
Fórum Municipal da Juven-
tude. As melhores fotografias 

de cada um dos concorrentes 
estiveram expostas ao público 
em todos os Fóruns Munici-
pais da Juventude, entre os 
dias 13 a 27 de Maio, sendo 
que os 15 mais votados segui-
ram em frente, num total de 
1105 votos. 

Antes do grande momento, 

no dia 6 de Junho, os jovens 
seleccionados tiveram opor-
tunidade de participar numa 
Sessão de Aconselhamento 
de Moda, a cargo do famo-
so estilista do Município de 
Ílhavo, Joel Reigota. Intenso, 
cheio de glamour, beleza, ori-
ginalidade, simpatia e natu-
ralidade, o Desfile “Tendência 
Flash” iluminou a Sala Poli-
valente da Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Go-
mes e todo o público presen-
te, que se rendeu ao profissio-
nalismo e brilho de todos os 
concorrentes. 

Ao Júri, composto por vá-
rias personalidades do mun-
do da moda, da fotografia, da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e da Escola anfitriã, coube a 

SÁB 6 JUN | TARDE
» CAÇA AO TESOURO
FMJ GAFANHA DO CARMO

SÁB 13 JUN | TARDE
» PINTURAS FACIAIS 
E ESCULTURA DE BALÕES
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

DOM 14 JUN | TODO O DIA
» PEDALIX
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

SÁB 20 JUN | TARDE
» BIJUTARIA FIMO
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

SÁB 27 JUN | TARDE
» PINTURA DE MURAL
FMJ GAFANHA DO CARMO

SÁB 27 JUN | TODO O DIA
» TORNEIO XADREZ 
JOVEM DE ÍLHAVO
FMJ ÍLHAVO

JUNHO

TODOS OS DIAS
» Torneios de jogos:
Jogos de computador, tabuleiro, 
matraquilhos, setas, etc ...
FMJ ÍLHAVO

SEX 17 JUL | 15h00
» Faz uma luxuosa 
ESPUMA DE BANHO
FMJ ÍLHAVO

DOM 19 JUL | 15h00~24h00
» TENDAS CRIATIVAS
com Workshops/Exposição 
e vendas de Artesanato das 
Oficinas Criativas da CMI; 
Artes Circenses; Grupo de 
Danças do Mundo, etc...
COSTA NOVA

TER 21 JUL | 15h00
» Personaliza 
1 GUARDA-CHUVA
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

QUA 22 JUL | 18h00
» Faz 1 
BATOM DE BRILHO
FMJ VALE DE ÍLHAVO

QUI 23 JUL | 19h00
» PAPAGAIO DE PAPEL
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

SEX 24 JUL | 19h00
» Faz 1 
SABONETE DE CHEIRO
FMJ GAFANHA DO CARMO

JULHO

difícil tarefa de eleger os dois 
melhores finalistas, nas cate-
gorias de “Fotogenia” e “Des-
file”, cujos prémios foram en-
tregues a Jacinto Almeida, de 
Vagos, e Ivete Pio, da Gafanha 
da Nazaré, respectivamente. 
Por outro lado, Stéphanie Ra-
mos, da Gafanha da Encarna-
ção, levou para casa o Prémio 
“Colega Mais Flashado”. 

A fotografia foi assim lem-
brada nos meses de Maio e 
Junho nos Fóruns Munici-
pais da Juventude, onde vá-
rios jovens do Município, e 
não só, tiveram oportunidade 
de mostrar o seu talento e o 
seu lado mais artístico num 
espectáculo que reúne cor, 
brilho, glamour e beleza e 
criatividade numa só noite. «
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Prevenção em Meio Escolar
EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA DA CAMBEIA E DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO SUL

O Serviço Municipal 
de Protecção Civil 
realizou, nos dias 16 de 
Abril e 7 de Maio, dois 
Simulacros nas EB1 e 
Jardins de Infância da 
Cambeia (Gafanha da 
Nazaré) e da Gafanha 
da Encarnação Sul, 
tendo o balanço de 
ambas as iniciativas 
sido muito positivo.

A realização dos Simulacros 
teve como principal objectivo 
efectuar um teste ao Plano de 
Emergência dos respectivos 
estabelecimentos de ensino e 
Jardins de Infância, recente-
mente reformulados, assim 
como ao próprio Plano Muni-
cipal de Emergência, nomea-

damente no que diz respeito à 
articulação entre ambos.

No final de cada simulacro, 
realizaram-se nas próprias es-
colas as habituais reuniões de 
avaliação com todos interve-
nientes responsáveis, nome-
adamente os Bombeiros Vo-
luntários de Ílhavo, a Guarda 

Na actividade do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, o 
Planeamento assume um pa-
pel de grande relevância, me-
recendo, por isso, uma atenção 
constante. A recente revisão e 
implementação dos Planos de 
Emergência dos Jardins de In-
fância e Escolas do 1.º Ciclo do 
nosso Município, assim como 
a revisão do Plano Municipal 
de Emergência e a criação do 
Plano de Emergência Externo, 
ambos actualmente em curso, 
são bons exemplos desta pre-
ocupação.

O Plano Municipal de Emer-
gência de Ílhavo (PME Ílhavo), 
criado em 2000, foi concebido 
para organizar a intervenção 
das entidades e recursos dis-
poníveis com responsabili-
dade na área da Segurança 
e Socorro, em situações de 
emergência que se possam 
gerar ou ter influência na 
área do Município. Este Plano 
estabelece o quadro orgânico 
e funcional de intervenção em 
situações de grave risco, ca-
tástrofe ou calamidade públi-
ca, bem como o dispositivo de 
funcionamento dos diversos 
serviços chamados a intervir 
em situação de emergência, 
assim como a coordenação 
entre as várias forças inter-
venientes no Plano. Define 
igualmente os mecanismos 
que permitem a gestão dos 

meios e recursos para intervir 
em situações de emergência.

Já o Plano de Emergên-
cia Externo, que funciona 
em estreita articulação com 
o Plano Municipal de Emer-
gência, visa clarificar e criar 
condições para se estabele-
cer o diálogo institucional, 
definir tarefas e missões a 
atribuir em caso de emergên-
cia a todos os agentes locais 
que deverão intervir, de forma 
coordenada, numa situação 
de acidente industrial grave 

Planeamento de Emergência
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

envolvendo empresas abran-
gidas pela Directiva SEVESO 
(Decreto-Lei no 254/2007), 
funcionando ainda como um 
prolongamento dos planos de 
emergência internos elabora-
dos pelas próprias empresas.

Estes dois Planos, que fo-
ram já alvo de Consulta Pú-
blica serão agora submetidos 
à analise e parecer da Comis-
são Municipal de Protecção 
Civil seguindo depois para as 
entidades competentes, com 
vista à sua aprovação. «  

Reunião da 
Comissão 
Municipal de 
Defesa da Floresta 
Contra Incêndios

14 DE ABRIL

Decorreu, no passado dia 
14 de Abril, na Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, a primeira 
reunião do corrente ano da 
Comissão Municipal de Defe-
sa da Floresta Contra Incên-
dios de Ílhavo, fazendo parte 
da ordem de trabalhos a aná-
lise da actividade desenvolvi-
da pela Câmara Municipal a 
este nível, nomeadamente a 
desenvolvida através do Gabi-
nete Técnico Florestal, assim 
como a apresentação e apre-
ciação do Plano Operacional 
Municipal 2009 (POM).

Ao nível da actividade dos 
últimos meses o destaque 
principal foi para a criação de 
dois novos regulamentos mu-
nicipais, o Regulamento do 

Uso do Fogo e o Regulamento 
da Floresta, assim como para 
as diversas acções desenvol-
vidas na área do Município 
com o objectivo de sensibili-
zar a população para a defesa 
da floresta, tendo como desti-
natários principais as crian-
ças e jovens, agricultores e 
proprietários florestais e as-
sociações, nomeadamente os 
agrupamentos de escuteiros. 
Nota ainda para as diversas 
diligências efectuadas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
sobretudo ao nível da sensi-
bilização de proprietários flo-
restais para a necessidade de 
procederem à correcta gestão 
dos seus terrenos.

No que diz respeito ao Plano 
Operacional Municipal, do-
cumento elaborado pelo GTF 
e do qual constam nomeada-
mente todos os meios que es-
tarão disponíveis para o com-
bate aos incêndios durante 
este Verão, este foi aprovado 
por unanimidade. «  

Nacional Republicana, o Corpo 
Docente e Não docente dos dois 
estabelecimentos de Ensino e 
elementos da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo. Analisados os 
exercícios, o balanço não po-
dia ser mais positivo, quer pela 
grande agilidade, rapidez e or-
ganização das Crianças, quer 

pela prontidão e eficiência dos 
Bombeiros e a GNR, factores 
fundamentais para o sucesso 
de uma acção semelhante em 
contexto real. 

Esta iniciativa insere-se na 
estratégia global da Câma-
ra Municipal de Ílhavo para a 
área da Protecção Civil, com os 

objectivos principais de lhe dar 
uma maior notoriedade e capa-
cidade de intervenção, sensibi-
lizando cada um dos Munícipes 
para o papel vital que podem e 
devem assumir na prevenção 
de situações de risco, ntegran-
do desta forma, cada um deles, 
a equipa da Protecção Civil. «  
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Equipa de Intervenção 
Permanente

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO COM

Entrou em funcionamento 
no passado dia 1 de 
Junho, no seguimento de 
um Protocolo celebrado 
entre a Autoridade 
Nacional de Protecção 
Civil, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, a Equipa de 
Intervenção Permanente 
(EIP), destinada ao 
cumprimento das 
missões que, no âmbito 
do Sistema de Protecção 
Civil, estão confiadas aos 
bombeiros.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, no passado 
dia 6 de Abril, o Regulamen-
to Municipal da Floresta, do-
cumento que visa acima de 
tudo sintetizar e regular um 
conjunto de normativos que 
garantam a sustentabilidade 
dos recursos da floresta e dos 

sistemas naturais a ela asso-
ciados, tipificando, como fac-
tor preventivo, as infracções 
relacionadas com comporta-
mentos e acções cometidas 
pelos intervenientes no pro-
cesso de gestão florestal.

A elaboração deste Regula-
mento surge da constatação 
do progressivo abandono que 
se tem verificado na actividade 
agrícola, inclusive nas áreas 
urbanas, resultando num au-
mento das áreas arborizadas 
que nem sempre obedecem 
a um correcto ordenamento 
florestal, ou cujo absentismo 
demonstrado por alguns pro-
prietários tem como conse-
quência a permanência nos 
terrenos, por largo período 
de tempo, de mato, lixos, re-
síduos e outros materiais que 
agravem ainda mais os efeitos 
dos incêndios florestais. «  

Regulamento 
Municipal da 
Floresta

6 DE ABRIL

Assim, esta equipa, cons-
tituída por 5 elementos, visa 
assegurar, em permanência, 
o socorro às populações, de-
signadamente em situações 
de combate a incêndios, so-
corro às populações em caso 
de incêndios, inundações, de-
sabamentos, abalroamentos 
e em todos os acidentes ou 
catástrofes, socorro a náufra-
gos, socorro complementar, 
em segunda intervenção, de-
sencarceramento ou apoio a 
sinistrados no âmbito da ur-
gência pré-hospitalar, minimi-
zação de riscos em situações 
de previsão ou ocorrência de 
acidente grave e colaboração 
em outras actividades de pro-
tecção civil, no âmbito do exer-
cício das funções específicas 
que são cometidas aos corpos 
de bombeiros. Os elementos 
que constituem a Equipa de 
Intervenção Permanente de-
sempenham, ainda, outras 

tarefas de âmbito operacional, 
incluindo planeamento, for-
mação, reconhecimento dos 
locais de risco e das zonas crí-
ticas, preparação física e des-
portos, limpeza e manutenção 
de equipamento, viaturas e 
instalações, sem prejuízo da 
prontidão e socorro.

Com a activação desta equi-
pa, que durante os três anos 
de vigência do Protocolo re-
presentará um investimen-
to anual da Câmara Muni-
cipal de aproximadamente 
30.000,00 Euros, reforça-se 
de forma objectiva a capaci-
dade operacional dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo, que 
desta forma poderão respon-
der com ainda maior eficácia 
às inúmeras solicitações que 
diariamente lhes chegam. «  

Voluntariado Jovem 
para as Florestas

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO COM PROGRAMA

Fruto da aprovação da can-
didatura da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo ao programa 
Voluntariado Jovem para as 
Florestas, as áreas florestais 
no nosso Município irão, du-
rante a primeira quinzena do 
mês de Agosto, ser percorri-
das por uma equipa de 6 jo-
vens, tendo como principais 
tarefas a vigilância da flores-
ta em percursos previamente 
definidos e a sensibilização 

das populações para os com-
portamentos de risco a evitar 
e a legislação em vigor relativa 
às florestas.

Este programa, promovido 
pelo Instituto Português da 
Juventude, tendo como coor-
denador na área do Município 
de Ílhavo a Câmara Munici-
pal, destina-se a jovens en-
tre os 18 e os 30 anos, e tem 
como principais objectivos a 
preservação dos recursos flo-

restais, a protecção especial 
para áreas protegidas, a vigi-
lância activa das florestas e a 
sensibilização das populações 
para a protecção do patri-
mónio comum – FLORESTA, 
contribuindo, por esta via, 
para um maior envolvimento 
dos mais jovens na preserva-
ção da natureza e da floresta 
em particular e para a redu-
ção do terrível flagelo que são 
os incêndios florestais. «
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Este ano, a iniciativa 
contou com cerca de 700 
Crianças do Programa de 
Iniciação à Natação que, 
no primeiro dia do Festival 
(20 de Junho), efectuaram 
vários e magníficos espec-
táculos aquáticos para uma 
vasta plateia de familiares e 
amigos, na Piscina Munici-
pal da Gafanha da Nazaré. 
No dia 27 de Junho, foi a vez 
das Classes de Natação das 

várias Escolas de Natação 
do Município efectuarem a 
sua exibição, desta vez na 
Piscina Municipal de Ílhavo.

Neste Festival, os momen-
tos lúdicos também não 
foram esquecidos, tendo a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo organizado várias activi-
dades para o efeito, desde 
mergulho, slide, insufláveis 

aquáticos a demonstrações 
em conjunto, realizadas 
igualmente pelas Classes do 
Programa Movimento Maior, 
Hidroterapia e Hidrobike.

Dando cumprimento ao 
Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2008/2009, e 
aos objectivos de promoção 
da prática desportiva regular 
junto da População, esta ini-

Pelo décimo ano 
consecutivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
voltou a assinalar o final 
de mais uma época das 
Piscinas Municipais, 
ao realizar, nos dias 
20 e 27 de Junho, o 
Festival de Natação 
do Município de Ílhavo 
2009.

X Festival de Natação 2009
20 E 27 DE JUNHO | MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ciativa é um momento único 
de convívio e animação entre 
os utentes que frequentam 
as instalações das Piscinas 
Municipais de Ílhavo e da Ga-
fanha da Nazaré, cuja apre-
sentação pública das suas 
aprendizagens e conquistas 
ao longo do ano se revela 
sempre muito positiva. 

Pela sua presença, desem-

penho e contribuição no su-
cesso de mais uma edição 
deste Festival, a Câmara 
Municipal de Ílhavo entre-
gou a todos os intervenien-
tes um Diploma de Partici-
pação e, ainda, um Lanche 
para todas as Crianças e Jo-
vens até aos 15 anos e uma 
T-shirt aos restantes Jovens 
e Adultos. «  

A iniciativa, que já vai na 
sua nona edição, voltou a 
juntar ciclistas de todas as 
idades, que, no dia 14 de Ju-
nho, não quiseram perder a 
oportunidade de apreciar os 
vários pontos de interesse e 
a beleza da paisagem natu-
ral do Município, ao mesmo 
tempo que praticam uma ac-
tividade tão saudável e amiga 
do ambiente como é o ciclo-
turismo.

A concentração ocorreu pe-
las 10h00, na praça do Cen-
tro Cultural de Ílhavo, onde 
os participantes deram início 
à Pedalada, passando por di-

Cerca de duas 
centenas e meia de 
adeptos do desporto e 
do convívio ao ar livre 
aceitaram o convite 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo e deram a 
volta ao Município 
em bicicleta, em mais 
uma edição da Grande 
Pedalada.

IX Grande Pedalada
14 DE JUNHO DE 2009

versos locais do Município, 
tendo como novidade a visi-
ta à Praia da Barra, fazendo 
uso da sua via ciclável, cul-
minando a primeira etapa da 
Pedalada no Jardim Oudinot. 
Aqui, os participantes tiveram 
um animado almoço/pique-
nique com muito muita ani-
mação e, ainda, a atribuição 
de um prémio à bicicleta mais 
original. 

Com a energia restabeleci-
da, os participantes voltaram 
a sentar-se nas suas bicicle-
tas, rumo à Vista Alegre. Após 
uma paragem de 10 minutos 
para descanso e reabasteci-

mento de líquidos, a Pedala-
da continuou, desta vez em 
direcção a Vale de Ílhavo, 
mais propriamente à Piscina 
Descoberta, que, neste dia, 
reabriu ao público, possibili-
tando assim um refrescante 
mergulho após o esforço. 

No final, a após o sorteio 
de bicicletas e entrega de ou-
tros prémios, todos os parti-
cipantes mostravam-se muito 
satisfeitos com a iniciativa e 
com as condições que o Mu-
nicípio, que tem a tradição da 
bicicleta, oferece aos adeptos 
deste desporto ao ar livre. «
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O Executivo Municipal 
aprovou, no final do mês de 
Julho, o Acordo de Coopera-
ção a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Asso-
ciação de Moradores da Água 
Fria (Ermida), para a gestão 
e manutenção dos espaços 
verdes de utilização pública, 
inseridos no Loteamento da 
Água Fria.

Esta é uma experiência pi-
loto e inédita no Município de 
Ílhavo, onde a gestão das infra-
estruturas e dos espaços ver-
des e de utilização colectiva irá 
ser confiada a moradores das 
zonas loteadas e urbanizadas, 
com a comparticipação finan-
ceira da Câmara Municipal. «  

ACORDO 
DE COOPERAÇÃO 
CÂMARA 
MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO

Associação 
de Moradores 
Água Fria

Esta notável e meritória ini-
ciativa, dinamizada de uma 
forma única pela Jovem Sócia 
da Associação “Tampa Ami-
ga”, e na qual têm colaborado 
dezenas de pessoas anónimas, 
estabelecimentos comerciais, 
Escolas, assim como outras 
instituições do Município e da 

Campanha Solidária “Acção Tampinhas”
5 DE MAIO

Numa cerimónia 
realizada no Fórum 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo, no dia 5 de 
Maio, três Associações 
e duas Escolas do 
Município receberam 
cadeiras de rodas e 
material ortopédico, no 
âmbito da campanha 
solidária “Acção 
Tampinhas”, dinamizada 
de forma exemplar pela 
jovem Munícipe Joana 
Pontes.

Região, nomeadamente a Câ-
mara Municipal de Ílhavo, deu 
os seus primeiros frutos em 
Janeiro de 2008, com a entre-
ga de duas cadeiras de rodas 
à Fundação Prior Sardo e ao 
CASCI, duas instituições do 
Município de Ílhavo indicadas 
pela própria Joana Pontes. 

Pouco mais de um ano volvi-
do, e fruto de uma nova reco-
lha de mais de cinco toneladas 
de tampas plásticas, recicla-

das e “transformadas” em 
material ortopédico, tornou-
se possível efectuar uma nova 
entrega de quatro cadeiras de 
rodas a outras instituições do 
Município, nomeadamente o 
CASCI, o Lar Nossa Senhora 
da Nazaré e o Lar de S. José, 
assim como dois pares de mu-
letas para a EB1 da Chave, na 
Gafanha da Nazaré, e para a 
EB 2,3 da Gafanha da Encar-
nação, para serem usadas por 

alunos que delas necessitem. 
Em Setembro de 2006, a 

Câmara Municipal de Ílhavo 
associou-se à causa nobre 
desta Jovem da Gafanha da 
Nazaré, assegurando o trans-
porte das toneladas de “tam-
pinhas” recolhidas durante 
vários meses e, também, efec-
tuando a sua recolha no Eco-
centro Municipal. 

Joana Pontes começou há 
três anos a recolher tampas 
plásticas por toda a cidade 
da Gafanha da Nazaré, mas 
depressa a iniciativa acabou 
por envolver empresas e parti-
culares de toda a Região. Um 
gesto simples que todos os 
Munícipes e cidadãos podem 
e devem seguir, associando-
se, desta forma, a um acto 
de grande relevância social e, 
acima de tudo, a um notável e 
exemplar caso de energia, de-
dicação e alegria, contribuin-
do para que mais Instituições 
e pessoas necessitadas pos-
sam usufruir deste tipo de 
equipamento. «  

A edição 2009 da + ECO 
renovou a disponibilidade e 
a motivação da Comunidade 
Escolar como condimentos ne-
cessários no desenho de um 
Município ainda mais bonito, 
lançando compromissos im-
portantes por forma a tornar o 
Município ainda mais compe-
titivo, alegre e, como tal, mais 
apetecível para todos.

“+União, Melhor Planeta” 
marcou o arranque da sema-
na com o 1.º Acampamen-
to Municipal de Escuteiros 
com a participação de mais 
de 200 Escuteiros dos Agru-
pamentos Municipais, numa 
reunião que teve a Ria como 
pano de fundo.

As Famílias Ilhavenses, cada 
vez mais Participativas e Am-
bientais, viveram momentos de 
particular destaque como re-
sultado do trabalho desenvolvi-
do ao serviço desta nova forma 
de Cidadania e de Educar. Fo-
ram assim distribuídos ecopon-
tos às Famílias que mais vezes 
se deslocaram, durante o ano 
2009, ao Ecocentro Municipal 
dando um contributo muito 
válido para a boa gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos: + 
22% de materiais depositados 
nos Ecopontos; +31% de mate-
riais depositados no Ecocentro; 
- 80% de despesa na gestão do 
Ecocentro, logo «+ Ambiente». 
Destaque ainda para a entrega 

dos Certificados das Boas Prá-
ticas Ambientais assumidas 
pelos Restaurantes do Municí-
pio que para o efeito se inscre-
veram na campanha «Pratos 
Limpos», desenvolvida em par-
ceria com a empresa SUMA. A 
campanha culminou com a en-
trega dos diplomas, tendo sido 
distinguidas as seguintes Uni-
dades de Restauração: O Dinis, 
Boca da Barra, Ria Gastronó-
mica, O Gafanhoto, Marisquei-
ra da Costa Nova, Villa Madrid 
e O Ninho do Cuco.

A +ECO voltou a assumir 
contornos de importância 
máxima na apresentação a 
toda a Comunidade do traba-
lho que a Câmara Municipal 

+ECO 2009 
lança sementes 
e compromissos 
de Futuro, com a 
subscrição das Cartas 
da Terra, de Aalborg e 
Hanover, antecedendo 
a implementação da 
Agenda 21 Local

+ECO 2009 - Semana do Ambiente
30 DE MAIO A 8 DE JUNHO DE 2009

tem desenvolvido na área do 
Ambiente, procurando po-
tenciar a disponibilidade, o 
interesse e a criatividade dos 
Estabelecimentos de Ensino 
do Concelho, especialmente 
visíveis na grande mostra de 
trabalhos de expressão plás-
tica “Ambiente Vivo”.

Ela voltou ainda a privilegiar 
uma das mais importantes 
áreas de trabalho da Política 
Ambiental Municipal e que 
diz respeito à sensibilização 
para a importância das nos-
sas Zonas Ribeirinhas, com a 
realização do V Seminário Lo-
cal «As Escolas e o Coastwa-
tch», tendo-se registado um 
recorde de participação.

A crescente preocupação 
com as modificações do Cli-
ma, por um lado, e o muito 
que efectivamente tem sido 
feito na procura dum Municí-
pio sustentável e de Munícipes 
com sentido de responsabili-
dade na preservação de todo 
o Património Natural que nos 
rodeia, por outro, foram as 
ideias que desde logo serviram 
de mote para a realização da 
edição n.º 6 da Revista de Acti-
vidades de Educação Ambien-
tal, continuando a ser o único 
Município do País a fazê-lo.

A Semana do Ambiente é, 
sem sombra de dúvidas, a 
grande reunião das emoções 
que as nossas Crianças, Jo-
vens e Professores experimen-
tam em cada um dos momen-
tos que connosco trabalham e 
partilham nas diferentes temá-
ticas e projectos de natureza 
ambiental. Sentimos de forma 
crescente o vital envolvimento e 
enorme carinho que os nossos 
Encarregados de Educação de-
positam em todo este trabalho, 
o qual expressa o orgulho que 
depositamos em manter Viva 
e Participativa a construção de 
um Concelho Sustentado/Sus-
tentável. «  
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Hastear da Bandeira Azul 
e da Acessibilidade

PRAIAS DA BARRA E DA COSTA NOVA

A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com 

No passado dia 5 de 
Junho, as duas praias 
do Município, foram 
novamente galardoadas 
com as Bandeiras 
Azul e da “Praia 
Acessível Praia para 
Todos”, símbolos da 
qualidade, segurança e 
acessibilidade para os 
milhares de utilizadores 
que delas usufruem. 

Assinatura Protocolo de Cooperação Câmara 
Municipal de Ílhavo, Associação de Concessionários 
de Praia da Beira Litoral e Aveiro Rescue 

Após o Hastear das Ban-
deiras Azul e da Acessi-
bilidade na Barra e Costa 
Nova, a Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu à assina-
tura do Protocolo de Coope-
ração com a Associação de 
Concessionários de Praia da 
Beira Litoral e a Associação 
de Salvamento Aquático de 
Aveiro - Aveiro Rescue, com 
vista à vigilância de ambas 
as praias. Este ano, e devido 

à perda de quatro concessio-
nários de praia, pelo facto de 
o Ministério do Ambiente não 
ter alterado o Plano de Orde-
namento da Orla Costeira, 
a Câmara Municipal dupli-
cou o seu investimento na 
gestão dos Apoios de Praia 
e Segurança, que passou 
de cerca de 6.000,00 Euros 
(valor relativo a 2008) para 
12.000,00 Euros, num total 
de encargos de 20.000,00 

Euros (8.000,00 dos quais 
assumidos pela Associação 
de Concessionários de Praia 
da Beira Litoral), que serão 
entregues à Aveiro Rescue. 

Assim, cerca de meia cente-
na de nadadores-salvadores 
vão marcar presença duran-
te a época balnear nas Praias 
do Município, desde o Sul 
da Barra (Praia dos 3 Bicos) 
ao sul da Costa Nova (até ao 
Parque de Campismo). «  

Bandeira de Ouro da Mobilidade
PROJECTO REDE NACIONAL DE CIDADE E VILAS COM MOBILIDADE PARA TODOS

Este galardão surge na con-
sequência do Relatório da 2.ª 
Avaliação do Programa da Rede 
Nacional de Cidades e Vilas 
com Mobilidade para Todos, 
que a Câmara Municipal de 
Ílhavo aderiu a 15 de Junho de 
2004, e no qual se comprome-

teu a adequar a Cidade e o Mu-
nicípio, de uma forma gradual 
e sucessiva, à circulação de to-

O Município de Ílhavo foi 
galardoado, no passado dia 
13 de Julho, com a Bandeira 
de Ouro da Mobilidade, pela 
Associação Portuguesa de 
Planeadores do Território 
(APPLA).

dos os indivíduos, abolindo as 
barreiras arquitectónicas, so-
ciais e psicológicas existentes e 

a atribuição destes impor-
tantes galardões que, além 
de reconhecerem todo o 
seu esforço, empenho e in-
vestimento na garantia de 
qualidade, segurança e 
acessibilidade balnear das 
suas praias, são também 
sinónimo de uma constante 
prática de desenvolvimento 
sustentável e preservação 
dos recursos naturais, que 
tornam o Município de Ílha-
vo num local privilegiado e 
de referência quer para os 
seus Munícipes, quer para 
os milhares de turistas e vi-
sitantes que, ano após ano, 
o elegem como o seu destino 
de férias. «  

eliminando discriminações de 
qualquer natureza, afirman-
do o seu respeito pelos valores 
fundamentais da solidarieda-
de, da igualdade e da equipa-
ração de oportunidades.

Assim, esta distinção é o 
corolário do cumprimento 
percentual da eliminação das 
barreiras urbanísticas, estan-
do cerca de 90% do centro da 
Cidade totalmente acessível, 
nomeadamente a área que 
abrange o comércio tradicio-
nal, tendo-se verificado que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
cumpriu com os seus objecti-
vos, ao proceder a correcções 
que resultaram em francas 

melhorias quer do ponto de 
vista da mobilidade para to-
dos como ao nível do espaço 
urbano e, consequentemente, 
na relação das pessoas com o 
espaço.

Este projecto, que conta já 
com a adesão de 74 Municípios 
portugueses, foi lançado em 
2003 pela APPLA, no âmbito do 
Ano Europeu das Pessoas com 
Deficiência, e tem como gran-
de objectivo humanizar cada 
vez mais as Cidades e Vilas do 
País, garantindo a qualidade de 
vida de todos os cidadãos, so-
bretudo aqueles que possuem 
necessidades especiais ao nível 
da locomoção. «  
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Parceria para 
a Gestão 
da Água e 
Saneamento

ESTADO E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE AVEIRO

» Água: 99%  de cobertura na situação actual e que obviamente queremos continuar a manter nos termos da parceria; 
» Saneamento: 67% de cobertura na situação actual, com o objectivo de atingir 93% com a implementação da parceria.

taxas de cobertura: 

O Executivo Municipal 
e a Assembleia 
Municipal de Ílhavo 
deliberaram aprovar o 
Contrato de Parceria 
entre o Estado e os 
Municípios da Região 
de Aveiro, visando a 
implementação de um 
novo modelo de gestão 
das redes em baixa de 
água e saneamento 
básico, ao abrigo do 
Decreto-Lei 90/2009, 
de 9 de Abril.

Nesta parceria entram nove 
Municípios da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro (Águeda; Albergaria; 
Aveiro; Estarreja; Ílhavo; Oli-
veira do Bairro; Murtosa; Se-
ver do Vouga e Vagos).

Este processo encontra-se 
em fase final de formalização, 
seguindo-se depois um perío-
do de instalação de cerca de 
seis meses. 

A importância do seu de-
senvolvimento está aumenta-
da pelo facto de já estar aberto 
(até 15 de Setembro 2009) o 
concurso para os Fundos Co-
munitários do POVT/QREN 
que vão financiar os investi-
mentos de expansão das re-
des, sendo fundamental que 
façamos o aproveitamento 
dessa oportunidade muito 
importante e eventualmente 
única.

No que respeita ao Muni-
cípio de Ílhavo, partilhamos 
por esta via alguns dos dados 
mais relevantes que motiva-
ram a decisão agora assumi-
da pelo Executivo Municipal:

investimento expansão: 
» Investimento de 13,9 Milhões de euros a investir até 2015, destacando-se os investimentos em saneamento 
nas seguintes áreas do Município:

- 2,1 Milhões de euros em Ílhavo (Cidade);
- 4 Milhões de euros na Gafanha da Nazaré (Cidade); 
- 1,7 Milhões de euros na Gafanha de Aquém / Boavista;
- 4,1 Milhões de euros na Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo.

investimento de substituição/renovação:
» 16,9 Milhões de euros  a investir durante os 50 anos do contrato em todo o Município.

retribuição aos municípios:
» O Município de Ílhavo receberá 25,4 Milhões de euros de retribuição em dividendos durante os 50 anos de vida da parceria.

capital social: 
» Ao Município de Ílhavo caberá uma quota do Capital Social de 1,5 Milhões de euros.

Tarifário

O modelo tarifário que vai 
ser implementado terá como 
base a sustentabilidade finan-
ceira da gestão dos sistemas 
de água e saneamento bási-
co e será implementado em 
simultâneo com um regime 
de apoio financeiro aos Cida-
dãos/Famílias que necessita-
rem desse apoio por compro-
vada carência económica, no 
âmbito do trabalho da Acção 
Social da CMI. 

Água em Alta

No âmbito da exploração dos 
sistemas de produção de água 
feito  pela EGP, a CMI receberá 
um valor de 0,15€/m3.

SIMRIA

No âmbito da parceria a 
EGP será responsável pelos 
custos referentes a tratamento 
de águas residuais, nomeada-
mente os custos provenientes 
da SIMRIA.

Consumo dos Municípios

As Câmaras Municipais são 
elas próprias consumidoras 
de água e de serviços de tra-
tamento de águas residuais. 
Após a celebração da parce-
ria a EGP será responsável 
por facturar estes consumos, 
e estes valores passarão a 
se um custo efectivo para os 
Municípios.

outros aspectos:
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Fundos Comunitários do QREN
 uma oportunidade que estamos a aproveitar

2007/2013

Depois de um atraso de cerca 
de dois anos, os Fundos Comu-
nitários do QREN 2007/2013 
estão disponíveis e com todo 
um trabalho de preparação e 
execução de candidaturas que 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Comunidade Intermunici-
pal da Região de Aveiro (a que 
a CMI preside) que já vai dando 
importantes frutos com a apro-
vação de várias candidaturas (a 
maior parte das quais utilizando 
o Programa Operacional Regio-
nal do Centro - PORC -, haven-
do também apoios do Programa 
Operacional da Valorização do 
Território - POVT -, do Programa 
Operacional do Potencial Hu-
mano - POPH -, e do Programa 
Operacional das Pescas - PRO-
MAR-). Se o trabalho de prepa-
ração, apresentação e aprova-
ção das candidaturas foi muito 
importante, maior importância 

assume a sua boa execução, 
que exige determinação e quali-
dade na gestão. A CMI tem pro-
vas dadas na última década de 
ser um dos Municípios da Re-
gião Centro que mais e melhor 
tem aproveitado a oportunidade 
de desenvolvimento que são os 
apoios financeiros ao desenvol-
vimento que a União Europeia 
disponibiliza a Portugal.

Alguns dos projectos que es-
tão em desenvolvimento têm 
na sua base um processo de 
Parceria entre entidades públi-
cas e privadas, numa aposta 
muito importante de somar-
mos capacidades para melhor 
desenvolver o Município, a Re-
gião e o País. 

Aproveitamos este meio para 
dar nota pública das candidatu-
ras já aprovadas e da sua situa-
ção em termos de execução. «

Centro Escolar da Senhora do Pranto, Ílhavo
- investimento: 1.795.500 euros
- comparticipação PORC: 1.068.372 euros
- prazo de execução: Abril 2009 a Janeiro 2010

Centro Escolar da Cale da Vila, Gafanha da Nazaré
- investimento: 1.517.910 euros
- comparticipação PORC: 795.984 euros
- prazo de execução: Maio 2009 a Fevereiro 2010

Ampliação da Escola 1º Ciclo de Vale de Ílhavo
- investimento: 707.484 euros
- comparticipação PORC: 353.696 euros
- prazo de execução: Julho 2009 a Abril 2010

Ampliação da Escola 1º Ciclo da Coutada
- investimento: 900.846 euros
- comparticipação PORC: 374.498 euros
- prazo de execução: Julho 2009 a Março 2010

Ampliação da Escola 1º Ciclo da Légua
- investimento: 1.016.769 euros
- comparticipação PORC: 553.035 euros
- prazo de execução: Julho 2009 a Março 2010

Ampliação e remodelação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
- investimento: 2.256.194 euros
- comparticipação PORC: 600.000 euros
- prazo de execução: Abril 2009 a Dezembro 2010

Via de Cintura Nascente a Ílhavo (1ª fase)
- investimento: 1.943.944 euros
- comparticipação PORC:  593.110 euros
- prazo de execução: Setembro 2009 a Fevereiro 2010

Área de Acolhimento Empresarial (ampliação da Zona Industrial da Mota)
- investimento: 2.813.203 euros
- comparticipação PORC: 1.500.000 euros
- prazo de execução: 2011/2012

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, com os projectos:
» Qualificação urbana da EN 109;
» Espaço envolvente (execução dos arranjos exteriores e apoio ao Hospital 
de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo;
» Requalificação urbana da Avenida 25 de Abril;
» Reconversão urbana da área ocupada pelo actual Quartel de Bombeiros;
» Centro de Investigação e Empreendedorismo (antiga Escola Preparatória);
» Reabilitação do edifício-sede do Illiabum Clube;
» Dinamização cultural;
» Investigação do património expressivo;
» Plano municipal para a igualdade de género;
» Dinamização da actividade comercial e do mercado da habitação;
» Execução do estudo “Um centro histórico peculiar: da comunidade à cultura 
e aos desafios da contemporaneidade”.

- investimento total: 13.120.000 euros
- comparticipação PORC: 5.840.000 euros
- prazo de execução: Julho 2009 a Julho 2011

Processos da Câmara Municipal de Ílhavo:



Na última década a Câmara Municipal de Ílhavo tem 
vindo a concretizar um importante conjunto de investimen-
tos, visando a estruturação urbana da Cidade-Sede do 
Município de Ílhavo, tendo-se materializado uma evidente 
operação de qualificação urbana, social e cultural, com ba-
lanço reconhecidamente positivo.

Na área das infraestruturas de base, referenciamos en-
tre outros, o saneamento básico, as vias rodoviárias estru-
turantes (via de cintura poente e via de ligação à A17).

No que respeita a intervenções de qualificação urbana 
base, destacamos: a remoção dos Armazéns Gerais da 
Câmara, seguida da construção do Parque Urbano da Se-
nhora do Pranto e do seu Mercado Municipal; a remoção 
do velho Mercado e da antiga sede da Junta de Freguesia, 
seguida da construção do Centro Cultural de Ílhavo e da 
reabilitação da Vila Vieira para sede da Junta de Freguesia 
de S. Salvador; a qualificação do Jardim Henriqueta Maia.

Em relação aos equipamentos estruturantes, destaca-
se: o novo Museu Marítimo de Ílhavo, a Biblioteca Munici-
pal com a reabilitação da Capela do Palácio de Alqueidão, 
o Posto de Turismo, o Parque Illiabum.

Numa lógica de dar continuidade a esta intervenção, 
a Câmara Municipal de Ílhavo, utilizando os seus próprios 
Serviços, elaborou um plano de “Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo”, visando o aproveitamento dos 
Fundos Comunitários do QREN para sustentar financeira-
mente a intervenção, tendo feito a sua apresentação públi-
ca no dia 13 de Julho de 2008, na Vila Vieira.

Após uma longa luta pela aprovação desta candidatura, 
a Comissão Directiva do Programa Mais Centro, aprovou-a 
no passado dia 23 de Junho, conseguindo assim um apoio 
FEDER de 5,84 milhões de euros para um investimento to-
tal elegível de 13,12 milhões de euros.

Esta é uma conquista muito importante para a Cidade 
e para o Município de Ílhavo, que por esta via e com muita 
satisfação, partilhamos com os todos os Cidadãos, muito 
em especial os que vivem, trabalham ou passeiam ocasio-
nalmente no “Centro Histórico da Cidade de Ílhavo”.

Com esta pequena brochura, damos a conhecer de 
forma sumária esta operação de “Regeneração Urbana”, a 
sua lógica global e cada um dos seus projectos materiais e 
imateriais (alguns já em execução, outros a iniciar em breve 
e outros a decorrer até ao final do ano 2011). 

O seu acompanhamento e a sua participação activa 
nesta intervenção, são um elemento que valorizamos e 
que será muito importante para o alcançar de todos os ob-
jectivos que queremos concretizar nesta aposta da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, partilhada por entidades parceiras 
como a Universidade de Aveiro, a Santa Casa da Misericór-
dia de Ílhavo, o Illiabum Clube, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, o Banco Popular e a 
Associação Ílhavo Comércio Vivo.

Este é também o tempo de dar notícia de acordos for-
mais entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Governo que 
vão possibilitar a construção do novo Tribunal de Ílhavo (no 
terreno da actual Escola de 1º Ciclo da Senhora do Pranto, 
estando já em obra o novo Centro Escolar junto à Escola 
Secundária) e do novo Quartel da GNR (num terreno com 
frente para a nova Via de Cintura Nascente a Ílhavo (junto 
ao Mercado Municipal). Com estas soluções ficarão cria-
das as condições para a adaptação do edifício do actual 
Tribunal e Quartel da GNR para cumprir uma nova missão 
de interesse público como é o Arquivo Municipal. 

Contamos Consigo para esta importante missão.

José Agostinho Ribau Esteves, Eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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PARCERIA PARA A REGENERAÇÃO URBANA

Centro Histórico de Ílhavo
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GNR Via de Cintura Norte 1.ª fase
GNR Novo Quartel GNR
TI Novo Tribunal
MMI Museu Marítimo de Ílhavo
BMI Biblioteca Municipal de Ílhavo
CCI Centro Cultural de Ílhavo

PARCERIA PARA A REGENERAÇÃO URBANA

Centro Histórico de Ílhavo

» qualificação urbana
A intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo, visa qualificar o espaço público (passeios, arru-
amentos, zonas de estacionamento automóvel, redes de 
iluminação pública e mobiliário urbano), numa aposta que 
permita conferir as devidas condições de acessibilidade, 
segurança, qualidade estética e compatibilidade dos di-
versos usos (automóvel/peão, habitacional/comercial/ser-
viços) a que a área de intervenção está sujeita, respeitando 
a tipicidade da sua tipologia de ocupação do 
espaço (elevada densidade, becos como servidão de refe-

rência, entre outras).  
» qualificação ambiental

A qualificação das infraestruturas básicas é um importante 
objectivo desta operação de Regeneração Urbana. Uma 
das “bandeiras” ambientais que pretendemos erguer com 
a concretização deste Programa de Acção, é acabar com 
a única situação existente na Cidade e no Município de 
Ílhavo em que existe despejo de efluentes domésticos não 
tratados para linhas de água e para a Ria de Aveiro. 

» dinamização social, económica e cultural
A intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histórico 
da Cidade de Ílhavo, tem as Pessoas como motivo base 
e destinatário principal. Além das acções de qualificação 
física das condições de vivência da área de intervenção, 
a dimensão da valorização do Homem nesta intervenção 
assume um carácter com destaque particular. A aposta 
na dinamização social centra-se muito na actividade cul-
tural que tem o Centro Cultural de Ílhavo como elemento 
pivot, numa articulação funcional íntima com a actividade 
do Museu Marítimo e da Biblioteca Municipal de Ílhavo. A 
actividade Associativa tem uma relevante importância no 
passado e no presente, assumindo a Parceria para a Re-
generação Urbana do Centro Histórico da Cidade de Ílha-
vo, um compromisso de envolvimento desses importantes 
Agentes da Sociedade na construção do futuro.

» estratégia de eficiência colectiva (parceria)

A Câmara Municipal de Ílhavo apresentou 
o Programa de Acção da Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de Ílhavo 
como candidatura ao Programa 
“Política das Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana”. As características 
que pretendemos destacar neste Sumário 
centram-se ao nível da qualificação 
urbana, da valorização ambiental, e da 
dinamização social, económica e cultural.

É nesta ambiência referencial que apostamos em realizar 
esta intervenção de Regeneração Urbana aproveitando a 
oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN como 
factor importante para a sua sustentabilidade financeira e 
execução. Esta intervenção será executada numa estra-
tégia de eficiência colectiva pela congregação de Agentes 
públicos e privados, que seguramente terá um envolvimen-
to crescente da População, valorizando em termos urba-
nos, ambientais, sociais, económicos e culturais a Cidade 
e a sua Gente, atraindo novos actores e produzindo novas 
dinâmicas de investimento e de desenvolvimento.  

» programa de acção
O Programa de Acção do Centro Histórico da Cidade de 
Ílhavo, constitui uma das áreas de intervenção prioritária da 
estratégia de Regeneração Urbana para a Cidade de Ílha-
vo. A estratégia com a qual se pretende “Revitalizar o Cen-
tro Histórico da Cidade” assenta nos seguintes “pilares” : 

- Ambiente, Ordenamento e Governança;
- Vivência Sócio-Cultural e Económica;
- Estratégia de Eficiência Colectiva.

Estes “pilares” são elementos promotores de coesão ter-
ritorial, competitividade, sustentabilidade e garante da pe-
renidade das intervenções e enquadram o Programa de 
Acção da intervenção de Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo, que integra projectos de vertente física 
e projectos e vertente imaterial.

- Acessos e percursos acessíveis para todos.
- Execução de rede separativa de saneamento básico e 
melhoria da rede de abastecimento de água.
- Criação de condições de segurança e de conforto para 
os peões. 
- Melhoria da rede viária e da disponibilização de estacio-
namentos.
- Valorização do património e estudo sobre a história do 
desenvolvimento urbano de Ílhavo.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 2.835.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (1.701.000,00 Euros)

Qualificação Urbana 
e Ambiental do 
“Casco Antigo” da Cidade
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- Recuperação do edifício da antiga escola preparatória, 
simbólico em termos sociais e culturais.
- Instalação de um espaço de encontro a pretexto da for-
mação, investigação histórica e empreendedorismo, com 
as seguintes capacidades principais: centro de investiga-
ção do bacalhau (sua história e cultura), arquivo municipal 
dedicado às temáticas das Humanidades, Incubadora de 
empresas ligadas à investigação e à produção da área da 
cultura (em especial do Mar e da Pesca).

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 1.470.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (882.000,00 Euros)

Centro de Investigação 
e Empreendedorismo
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- Repavimentação da rodovia e dos passeios tornando-os 
acessíveis.
- Qualificação da infra-estrutura de recolha de águas plu-
viais.
- Modernização do mobiliário urbano.
- Criação de condições de segurança e de conforto para 
os peões. 
- Melhoria do sistema de circulação e do estacionamento.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL CMI 2.206.595,00 Euros
INVESTIMENTO (dentro da área de intervenção) 1.500.000,00
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (900.000,00 Euros)

- Valorização e melhoria do espaço público (mobiliário ur-
bano, pavimento da rodovia e passeios, espaços verdes e 
arborização, iluminação pública e locais de acolhimento de 
obras de arte);
- Reordenamento dos espaços de estacionamento;
- Reperfilamento dos espaços de circulação com melhoria 
das condições para os peões.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 1.150.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (690.000,00 Euros)

- Desactivação e demolição do actual Quartel dos Bombei-
ros Voluntários, garantindo a dignificação urbana da Igreja 
Matriz de Ílhavo; 
- Execução de um espaço público que promova a valori-
zação do encontro e da relação com toda a área que fica 
entre o Pavilhão Capitão Adriano Nordeste e a EN 109. 
- Dinamização cultural e valorização do património.

ENTIDADE TITULAR Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 420.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (252.000,00 Euros)

- Reabilitação do de um edifício do século XIX, simbólico 
em termos sociais e culturais. 
- Intervenção que, pelas suas características e posiciona-
mento no tecido urbano, se considera crucial para mobili-
zar a regeneração urbana da cidade de Ílhavo.
- Implementação de uma consolidação urbana equilibrada 
no que respeita à oferta de equipamentos sociais.

ENTIDADE TITULAR Illiabum Clube
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 250.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (150.000,00 Euros)

Qualificação Urbana 
da Antiga EN109

Requalificação Urbana 
da Av. 25 de Abril

Reconversão Urbana 
da área ocupada pelo actual 
Quartel de Bombeiros

Reabilitação do Edifício-Sede 
do Illiabum Clube

- Execução de novas vias e qualificação das vias existentes 
de acesso ao Hospital de Cuidados Continuados, garantin-
do o seu bom funcionamento;
- Qualificação urbana do espaço envolvente;
- Sinalização indicativa.

ENTIDADE TITULAR Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 787.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (472.200,00 Euros)

Espaço envolvente ao Hospital 
de Cuidados Continuados
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- Criação no Município de Ílhavo de um Hospital de Cuida-
dos Continuados (obra em execução), reabilitando o antigo 
Hospital.
- Activação de serviços de elevada importância comunitá-
ria, com importantes ligações aos cuidados de saúde e ao 
apoio social. 
- Valorização do património como reforço da identidade 
social e cultural.

ENTIDADE TITULAR Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo, Ministério da Saú-
de e Comunidade Ilhavense
INVESTIMENTO 4.255.456,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 12,50% (531.932,00 Euros)

Hospital de Cuidados 
Continuados (SCMI)

- Intervenção ao nível urbanístico na criação de condições 
do ambiente urbano que incentivem as compras/serviços. 
- Dinamização da actividade comercial e do mercado da 
habitação. 
- Promoção de acções de formação profissional e interven-
ção física nos estabelecimentos comerciais.

ENTIDADE TITULAR Associação Ílhavo Comércio Vivo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo e Associação Co-
mercial de Aveiro
INVESTIMENTO 50.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (30.000,00 Euros)

- Execução de estudo que visa compreender a génese e 
evolução da peculiar morfologia da malha urbana e arqui-
tectura de Ílhavo e constituir um acervo histórico desse 
saber. 
- Valorizar, promover e salvaguardar valores patrimoniais e 
culturais da comunidade e do centro histórico. 
- Divulgar valores identitários da cidade e integrar esse sa-
ber noutros estudos e centros de investigação. 
- Perspectivar a transformação do centro histórico face aos 
desafios da actualidade e do futuro.

ENTIDADE TITULAR Universidade de Aveiro
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 50.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (30.000,00 Euros)

Dinamização 
da Actividade Comercial 
e do Mercado da Habitação

Um Centro Histórico Peculiar 
da Comunidade à Cultura 
e aos Desafios da 
Contemporaneidade

- Apoio na integração da dimensão de género nas diferen-
tes áreas de política da Administração Local. 
- Investimento na sensibilização e na formação de todos os 
intervenientes, para que seja garantida a sustentabilidade 
da estratégia para a igualdade de género.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS’s) e Empresas
INVESTIMENTO 1.500,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (900,00 Euros)

Plano Municipal 
para a Igualdade de Género

- Dinamização para a valorização cultural e social da po-
pulação. 
- Criação de condições de suporte à consolidação urbana 
traduzido na oferta de eventos culturais e artísticos.
- Promoção de um programa cultural e desenvolvimento de 
novas oportunidades no âmbito das artes e espectáculos 
culturais que contribuam para a criação, atracção e forma-
ção de novos públicos.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo, Associações Cul-
turais e Recreativas do Município, Casas da Cultura a nível 
Regional e Nacional e Ministério da Cultura.
INVESTIMENTO 273.500,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (164.100,00 Euros)

- Contribuir para a preservação e valorização da memória 
e da identidade local, particularmente as especificidades e 
singularidades do Município de Ílhavo.
- Incrementar o conhecimento sobre as manifestações cul-
turais no Município de Ílhavo, no âmbito da cultura expres-
siva e da cultura dita e escrita.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIRO Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 75.000,00 Euros
COMPARTICIPAÇÃO FEDER 60% (45.000,00 Euros)

Dinamização Cultural Investigação do Património 
Expressivo
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Processos da CI Região de Aveiro
Projecto de Modernização Administrativa “+Maria”

» inclui os seguintes projectos: atendimento integrado, desmaterialização da gestão 
processual, contratação pública electrónica, sistemas de informação geográfica.
- investimento total: 2.249.250 euros
- comparticipação PORC: 1.462.012 euros
- prazo de execução: Outubro 2007 a Abril 2010

Projecto de Formação/Acção (Modernização Administrativa)
- investimento total: 232.729 euros
- comparticipação POPH: 184.042 euros
- prazo de execução: Setembro 2009 a Abril 2010

Polis da Ria de Aveiro
» inclui os seguintes projectos:
a) … de abrangência Intermunicipal:

- Reforço do cordão dunar da Costa Nova (até à Vagueira);
- Desassoreamento dos Canais principais de navegação;
- Criação de via ciclável como forma de vivência da Ria de Aveiro (incidência em várias 
zonas do Município de Ílhavo, nomeadamente no Caminho do Praião da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha do Carmo, sendo parte da sua operação de qualificação e 
valorização ambiental, na rua da margem poente do Canal de Ílhavo, da Gafanha D’ 
Aquém à Gafanha da Boavista, na Rua entre a Costa Nova e a Vagueira,…);
- Balizamento e sinalização dos Canais de navegação;

b) … de Incidência no Município de Ílhavo:
- “Porta Marítima da Ria” junto da Ponte da Barra, com núcleo museológico do 
achado da Barca do Século XV;
- Qualificação do Esteiro e Cais da Malhada (Ílhavo);
- Área de recreio fluvial (com posto náutico) da Barquinha (Ílhavo);
- Cais de Pesca da Gafanha D’Aquém;
- Cais de Pesca da Gafanha da Nazaré (no Cais dos Bacalhoeiros); 
- Área de recreio fluvial do Canal de Mira (margem poente, da Costa Nova à Vagueira);

c) … de Entidades Privadas do Município de Ílhavo:
- Qualificação do ancoradouro e das instalações em terra da Associação Náutica 
da Gafanha da Encarnação e do Clube de Vela da Costa Nova;
- Qualificação do ancoradouro (e sua ampliação) e das instalações em terra do 
Marina Clube da Gafanha e da Associação Náutica da Gafanha da Nazaré.

- investimento total: 97.000.000 euros
- comparticipação POVT/PORC: 59.000.000 euros
- prazo de execução: 2009 a 2013

Projectos Comuns da Contratualização
» Capacitação Institucional
» Economia Digital
» Energia
» Gestão Activa de Espaços Protegidos
» Gestão de Resíduos
» Mobilidade
» Promoção da cultura científica e tecnológica
» Salvaguarda, valorização e animação do património
» Promoção de segurança e sinistralidade rodoviária
» Implementação da Agenda 21 Local 

- investimento total: 15.725.211 euros
- comparticipação PORC: 9.013.973 euros 
- prazo de execução: Dezembro 2008 a Dezembro 2011

Eficiência Hídrica em Edifícios e Jardins Públicos
- investimento total: 744.094 euros
- comparticipação POVT: 520.866 euros
- prazo de execução: Janeiro 2009 a Dezembro 2010

Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro
- investimento total: 11.666.667 euros
- comparticipação FEDER: 2.955.844 euros
- prazo de execução: 2009 a 2013
» inclui os seguintes projectos da CMI:

.. Ampliação e Remodelação do Mercado da Costa Nova

.. Edifício Sócio-Cultural da Costa Nova
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Grupo de Acção Costeira 
da Ria de Aveiro

15 DE JULHO DE 2009

em quatro grupos principais: 
A. Reforço da competitividade e 

valorização dos produtos;
B. Diversificação e reestrutura-

ção das actividades económicas e 
sócias;

C. Promoção e valorização da 
qualidade do ambiente costeiro e 
das comunidades;

D. Aquisição de competências e 
animação.

 
A elaboração desta candidatura, 

teve como base um trabalho de 
equipa, recolhendo contributos, 
debatendo e definindo estratégias, 
assumindo o compromisso de dar 
este passo considerado importante 
para cada Parceiro, para o Grupo e 
em especial para a Região da Ria 
de Aveiro, suas Gentes, Entidades 
e Empresas.

Fazem parte do GAC-RA um con-

junto de entidades que pela sua in-
tegração nesta equipa de trabalho, 
garantem uma capacidade nova 
de desenvolver trabalho integrado 
e gerador de novos resultados de 
criação de emprego e de riqueza. 

- Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro – Baixo Vouga, 
dentro da qual se constituíu um 
Grupo de Trabalho GAC liderado 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
integrando também as Câmaras 
Municipais de Ovar, da Murtosa, de 
Aveiro e de Vagos; Universidade de 
Aveiro; FORMAR / Unidade Orgâ-
nica de Ílhavo;Associação dos In-
dustriais de Bacalhau; Associação 
dos Armadores da Pesca Industrial; 
Associação de Pesca Artesanal da 
Região de Aveiro; Administração 
do Porto de Aveiro; Materaqua 
(Empresa de Piscicultura); David 
Casqueira Ramos (explorador de 
Ostra); Docapesca / Delegação de 
Aveiro; DPB Depuradora; Comur- 
empresa de conservas; Mútua dos 
Pescadores; e Associação dos 
Marnotos da Ria de Aveiro.

Objectivos Específicos
É importante deixar bem referen-

ciadas as acções e as tipologias de 
projectos que perspectivamos via a 
desenvolver e a concretizar no âm-
bito do trabalho deste GAC-RA.

É entendimento dos Parceiros 
deste GAC que este é um instru-
mento da maior importância para 
se abordar a valorização da fileira 
da pesca, nesta Região de Aveiro, 
tendo como referência a optimiza-

Foi assinado no passado 15 de 
Julho, pelas 15 horas no Governo 
Civil de Aveiro o contrato para a 
constituição/reconhecimento do 
Grupo de Acção Costeira “Ria de 
Aveiro”, liderada pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro 
– Baixo Vouga, no âmbito da can-
didatura ao Eixo 4 do PROMAR. A 
cerimónia de assinatura do respec-
tivo contrato,   foi presidida pelo se-
nhor Secretário de Estado Adjunto, 
da Agricultura e das Pescas, sendo 
o Eng. Ribau Esteves a subscrever 
a candidatura na qualidade de pre-
sidente da CIRA e em representa-
ção do GAC - Ria de Aveiro.

A aposta da Comunidade Inter-
municipal da Região de Aveiro - 
Baixo Vouga (CIRA), em liderar um 
Grupo de Acção Costeira da Ria de 
Aveiro (GAC-RA) assenta numa vi-
são estratégica que se estrutura em 
quatro princípios de referência:

1. cooperação institucional po-
tenciando as capacidades existen-
tes pela criação de sinergias e inte-
grando a intervenção dos agentes 
públicos e privados;

2. sustentabilidade social, eco-
nómica e ambiental da fileira da 
pesca e sua articulação com outros 
sectores de actividade;

3. contribuição para reforço da 
competitividade da região;

4. valorização e promoção do pa-
trimónio natural e arquitectónico.

Os objectivos que se pretendem 
cumprir com o programa de  acção 
do GAC-RA e com o aproveitamen-
to dos apoios dos Fundos Comuni-
tários do PROMAR, estruturam-se 

CLUSTER DO MAR
17 DE JULHO DE 2009

No seguimento de uma can-
didatura apresentada pela 
Associação “Oceano XXI” 
ao Programa Operacional 
dos Factores de Competiti-
vidade, que mereceu apro-
vação recente, tendo sido 
assinado o respectivo con-
trato no passado dia 17 de 
Julho 2009, em Lisboa.

Trata-se de uma aposta em 
implementar uma Estratégia 
de Eficiência Colectiva para 
desenvolver trabalho entre 
entidades públicas e privadas 
na área do conhecimento e da 
economia do Mar, tendo vá-

rios projectos âncora a estru-
turar a intervenção e projectos 
complementares muito impor-
tantes para a concretização 
do Plano de Acção aprovado. 

Dos projectos que mais direc-
tamente respeitam ao Muni-
cípio de Ílhavo e à Região de 
Aveiro, destacamos como pro-
jectos âncora, o Laboratório 

das Ciências Oceanográficas 
(ECOMARE) da Universidade 
de Aveiro (a edificar junto ao 
Jardim Oudinot), e o projec-
to “Consupesca” (redução do 
combustível na frota de pesca 
costeira de arrasto) assumido 
por um consórcio de entidades 
lideradas pela empresa Testa 
& Cunha. Como projecto com-
plementar, destaca-se a reabi-
litação do Lugre Santa Maria 
Manuela para a sua nova ope-
ração marítimo-turística, pela 
empresa Pascoal & Filhos. 

A Associação “Oceano XXI”, 
foi formada pelo Associação 
Fórum Mar Centro (que con-
grega várias entidades da Re-
gião Centro, entre as quais a 

ção deste recurso extraordinário 
que é Ria de Aveiro.

A região da Ria de Aveiro tem 
uma realidade muito específica que 
importa aproveitar para estruturar 
novas abordagens que possam 
rentabilizar operações que estão 
em curso e propiciar o início de no-
vas acções promotoras de novas 
oportunidades para as Pessoas, 
para as Empresas e Entidades As-
sociativas e Públicas.

A estratégia de desenvolvimento 
que se pretende implementar com 
a acção deste GAC, procura ren-
tabilizar o enorme potencial de de-
senvolvimento existente, inovando 
pelo facto de colocar os diferentes 
agentes relevantes para a execu-
ção desse objectivo numa mesma 
equipa de trabalho. 

A lógica base assenta numa 
cadeia de valor na qual se desen-
volvem intervenções em diferentes 
área temáticas, visando a valoriza-
ção global da fileira da pesca:

1. Apoio e estruturação das acti-
vidades da Pesca (Artesanal, Cos-
teira, Longínqua);

2. Acompanhamento da Activi-
dade Industrial (Transformação);

3. Dinamização da Actividade 
Comercial pela valorização dos 
produtos, estruturação dos circui-
tos de venda, especialização da 
Restauração, valorização dos Mer-
cados Tradicionais;

4. Qualificação Técnica dos Re-
cursos Humanos;

5. Promoção Social das Comu-
nidades Piscatórias (com especial 
atenção às duas  maiores: Costa 

Nova e Torreira), com implementa-
ção de serviços sociais de  proxi-
midade e intervenções de valoriza-
ção do papel da Mulher;      

6. Defesa do Meio Ambiente e do 
Património Natural, com promoção 
da sua  qualidade e sustentabili-
dade, e com acções de sensibiliza-
ção e educação  ambiental;

7. Promoção da diferenciação 
Cultural e Valorização do Patrimó-
nio Arquitectónico;

8. Promoção do Desporto, Re-
creio e Lazer, como actividades 
sócio-económicas  que diversifi-
cam a oferta nas zonas costeiras, 
em especial junto das Comunida-
des Piscatórias; 

9. Promoção da Actividade Turís-
tica e de investimentos de Marke-
ting Global.

A criação da marca “Ria de Avei-
ro” para alguns dos peixes, bival-
ves e mariscos da região da Ria de 
Aveiro, é uma aposta de valoriza-
ção comercial que se pretende es-
tender como referência nas redes 
de distribuição/comercialização e 
também na restauração.

O valor deste contrato ora apro-
vado é de cerca de 3 Milhões de 
euros, a uma candidatura de cerca 
de 5 milhões. Segue-se a activação 
da equipa técnica para reaprecia-
ção do programa de acção e adap-
tação aos novos valores e activa-
ção do GAC.

Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro, UA, AIB, 
ADAPI, Comunidade Portuá-
ria de Aveiro,…) e pelo IDCEM 
(que congrega várias entidades 
da Região Norte), tem sede em 
Matosinhos e delegação em 
Ílhavo. A sua Comissão Insta-
ladora foi assumida pelo Eng. 
Ribau Esteves (em representa-
ção da AFMC) e pelo Prof. João 
Coimbra (em representação do 
IDCEM), sendo a sua Direcção 
presidida pelo Prof. António 
Nogueira Leite.

Esta é uma importante 
aposta no Mar que a Câmara 
Municipal de Ílhavo partilha 
com toda a intensidade e de-
dicação. «
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Biblioteca Municipal de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

4~29 Maio
Exposição«José Saramago. 
Levantado do Chão»

Ao longo do mês de Maio es-
teve patente a exposição “José 
Saramago, Levantado do 
Chão”. Esta exposição itine-
rante foi disponibilizada pela 
Fundação José Saramago e 
concebida pela Câmara Muni-
cipal de Montemor-o-Novo.

A exposição parte do livro 
Levantado do Chão, apresen-
tando diferentes “leituras” da 
obra por professores e críti-
cos literários, com o objectivo 
de contribuir para uma visão 
mais abrangente sobre a sua 
importância no percurso lite-
rário do escritor. Incluiu tam-
bém uma bibliografia e uma 
cronobiografia de José Sara-
mago. 

26 Maio
Atelier: Contapetes

No âmbito da Carteira de 
Itinerâncias da DGLB a Bi-
blioteca Municipal recebeu 
o Atelier Contapetes. Mas 
o que é um contapete? Um 
contapete é um tapete con-
feccionado exclusivamente 
em tecido. É concebido a par-
tir de um livro, correspon-
dendo-lhe ao nível do estilo 
de ilustração e da estrutura 
narrativa. Um contapete é 
sempre um tapete e um livro 
que permite promover a rela-
ção criança/livro/adulto: ela 
cria, na criança, o desejo de 
ler e oferece, ao adulto, um 
meio de conduzir a criança 
na aprendizagem das poten-
cialidades da linguagem oral 
e escrita, de mediar a relação 
da criança com o objecto li-
vro e com a leitura.

Participaram nesta acti-
vidade, ao longo do dia, 88 
crianças de dois Jardins-de-

infância e de duas EB1 do 
concelho, acompanhados do 
respectivo educador ou pro-
fessor e de uma auxiliar de 
acção educativa. Foi um dia 
de leituras diferentes e mui-
to divertido.

28 Maio
Atelier: “A Maior Flor do 
Mundo” por Sérgio Letria 
Fundação José Saramago

“E se as histórias para 
crianças passassem a ser de 
leitura obrigatória para os 
adultos? Seriam eles capa-
zes de aprender realmente o 
que há tanto tempo têm an-
dado a ensinar?”

Com o objectivo de promo-
ver a leitura junto dos mais 
novos, através da dinamiza-
ção de uma história escrita 
pelo único autor português 
laureado com o Prémio No-
bel da Literatura, este atelier 
desperta e incentiva a leitura 
de uma forma bem diferente, 
baseando-se no livro “A Maior 
Flor do Mundo”. Através de 
um jogo e de um filme (pro-
duzido em 2007,  ganhou o 
prémio de melhor animação 
do Anchorage Internacional 
Film Festival e foi nomeado 
para os Goya de 2008 na ca-
tegoria de melhor curta-me-
tragem), Saramago aparece 
como narrador e como perso-
nagem. Foi um dia muito bem 
passado, onde crianças, ado-
lescentes e adultos ficaram a 
conhecer um pouco mais o 
trabalho de José Saramago, 
participaram nos ateliers 87 
crianças e jovens.

22~23 Maio
Acção de Formação
“Livros Provocadores: maçã 
verde vs maçã vermelha”

Com o objectivo de sen-

sibilizar para a promoção 
do livro e da leitura junto 
das crianças e jovens e ao 
mesmo tempo alargar o co-
nhecimento de autores e 
ilustradores nacionais e es-
trangeiros, a Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo acolheu, no 
âmbito da carteira de Itine-
râncias da DGLB, a acção de 
formação: “Livros Provoca-
dores” com Leonor Riscado. 
Participaram nesta acção 
45 formandas. (bibliotecá-
rias, técnicas de biblioteca, 
animadoras sócio-culturais, 
educadoras de infância e 
professoras do ensino bá-
sico, entre outras mediado-
ras de leitura), que tiveram 
a oportunidade de abordar 
aspectos relacionados com 
o livro: texto e ilustrações, 
bem como, conhecer algu-
mas dicas importantes para 
que se possa fazer uma apre-
ciação global de um livro. 
Foram ainda apresentados 
alguns dos instrumentos de 
selecção utilizados na esco-
lha dos livros que integram 
a lista do Plano Nacional de 
Leitura. 

25 Maio
À conversa com 
Inês Botelho...

A escritora Inês Botelho vi-
sitou Ílhavo, e esteve à con-
versa com os seus leitores 
na Biblioteca Municipal, a 
conversa decorreu com um 
grupo de 27 alunos da EB23 
da Gafanha da Encarnação, 
que tiveram assim a possi-
bilidade de ficar a conhecer 
melhor esta jovem escritora.

6 Junho
O Sábado das Crianças

No dia 6 de Junho reali-
zou-se na Sala Infanto-juve-

nil o “Sábado das Crianças”. 
Ao longo da tarde as crian-
ças puderam participar em 
algumas actividades peda-
gógicas e divertidas. Este es-
paço esteve cheio de crian-
ças que se divertiram muito 
e que desfrutaram da com-
panhia de muitos e bons li-
vros, que os ajudaram a en-
tender melhor o mundo que 
os rodeia e desta forma a se-
rem crianças mais felizes. 

4 Jul~4 Set
Mostra de Ilustração
de Inês de Oliveira 

Está patente na sala poli-
valente da Biblioteca Muni-
cipal uma mostra de ilustra-
ção da autora e ilustradora 
Inês Oliveira. Esta mostra é 
composta por 26 ilustrações 
originais de alguns dos livros 
da ilustradora: Os Amigos de 
Lia, A Bela e o Monstro (de 
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont), Lendas e Contos 
Indianos (de José Jorge Le-
tria), O Grande Voo do Pardal 
(de Lídia Jorge), Milagre de 
Natal (de António Torrado) e 
Chegou o Natal! (organização 
de José António Gomes). 

17 Jul~17 Set
Exposição: “Os mais belos 
livros alemães de 2007”
Organização Goethe – Ins-
titut Portugal

A Biblioteca Municipal de 
Ílhavo recebe, a partir do dia 
17 de Julho, a exposição “Os 
mais belos livros alemães 
de 2007” da Fundação Bu-
chkunst, uma reconhecida 
fundação alemã de direito 
civil, criada pela Associação 
Alemã de Editores e Livrei-
ros, pela Biblioteca Nacional 
Alemã e pelas cidades de 
Frankfurt, Main e Leipzig, 

que acompanha atentamen-
te a produção de livros na 
Alemanha. Estes livros são 
escolhidos anualmente por 
um júri independente que 
os distingue a nível de de-
sign, concepção e produção. 
Todos os livros premiados 
irão integrar, entre outras, 
as colecções do Museu Gu-
tenberg em Mainz e do Mu-
seu do Livro e da Escrita em 
Leipzig.

Esta exposição foi um 
enorme sucesso aquando 
da sua inauguração, sendo, 
por isso, um grande privilé-
gio tê-la entre nós ao longo 
dos próximos dois meses.

Curso Livre: 
“Introdução à ilustração 
de livros para a infância 
e a juventude”

A Biblioteca Municipal de Ílhavo 
irá promover de 19 de Setembro de 
2009 a 13 de Fevereiro de 2010 um 
Curso Livre: “Introdução à ilustração 
de livros para a infância e a juventu-
de” por Inês de Oliveira (50 horas). 
Este curso destina-se a maiores de 
16 anos das diversas áreas de for-
mação e pretende ser um espaço 
de prática e reflexão continuadas 
em torno da ilustração para a infân-
cia e a juventude. Com o objectivo 
de trabalhar a ilustração como uma 
forma de expressão individual e de 
desenvolver capacidades críticas 
relativamente a obras e a ilustra-
ções editadas, este curso irá permi-
tir o contacto com diferentes tipos 
de ilustração consoante os textos e 
o objecto-livro em estudo.

Ilustrar estará assim acessível a 
todos aqueles que queiram iniciar-
se ou aprofundar conhecimentos 
numa das áreas artísticas que mais 
se tem desenvolvido em Portugal 
nos últimos anos.

Local e inscrição
Biblioteca Municipal de Ílhavo
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MÚSICA
AGO QUA 12 às 21h30

Jacinta
“Songs of Freedom”

Destacamos o concerto “Acústico” dos 
Xutos & Pontapés, a apresentação no 
novo trabalho do Teatro da Trindade com 
a peça “Os Maias no Trindade”, a músi-
ca da dupla Maria João & Mário Laginha 
ou a exposição de trabalhos dos alunos 
finalistas dos cursos de Artes Plásticas e 
Design (patente até 27 de Setembro). Ao 
nível local, recebemos as peças de teatro 
“O Nazareno” (pelo GRAL) e “Shakespeare 
em quatro telas” (pelo Clube de Teatro da 
E.B. 2,3 de Ílhavo); música com a Ban-
da dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 
(Música Nova), o Orfeão da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo ou o concerto 
da Banda da Armada (comemoração do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas). Por fim, destaca-
mos as comemorações do Dia Mundial 
da Criança, que trouxeram centenas de 
crianças do Município ao Centro Cultu-
ral de Ílhavo.

Já em Julho, iniciámos a programação 
deste trimestre com a apresentação da 
nossa primeira co-produção, com estreia 
nacional da peça Hedda Gabler, de Henrik 
Ibsen, representada por alguns dos mais 
conceituados actores a nível nacional, 
como Sofia Alves, Ana Rocha, Guilherme 
Filipe ou Vítor de Sousa. Dirigida e encena-
da por Celso Cleto, a escolha do CCI para a 
estreia desta peça demonstra que o cami-
nho traçado tem sido o mais correcto e re-
flecte a credibilidade do trabalho desenvol-
vido e a aposta que o público do Município 
de Ílhavo e da Região tem demonstrado. 
Também neste mês, trouxemos à cena a 
peça “Saia Curta e Consequências”, com 
Cláudia Vieira e Luís Gaspar.

Reflexo da qualidade marcante da pro-
gramação deste trimestre, é a presença 
de grandes nomes do panorama artístico 
nacional, como são os ritmos frescos da 
nova música nacional, com os projectos 
Foge Foge Bandido e OqueStrada, o novo 
trabalho de Jacinta, Songs of Freedom, 
a dança da Companhia Paulo Ribeiro, 
Maiorca, acompanhado ao vivo por Pedro 
Burmester ou a irreverência do humor de 
Herman José, que dispensa maiores apre-
sentações.

Por fim, o cinema celebra o Verão, com os 
grandes sucessos deste ano, com destaque 
para o ciclo “Veja o Filme, Leia o Livro”, co-
locando o CCI ao dispor de todos os Muní-
cipes, em colaboração com a Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo, uma feira de livros e filmes 
a preços especiais, e a oportunidade de na 
compra do livro correspondente à sessão, 
oferecermos o bilhete para assistir ao filme.

Venha viver as melhores emoções deste 
Verão no Centro Cultural de Ílhavo.

Entre Abril e Junho de 2009 
assistimos à realização de 
grandes momentos culturais 
e de entretenimento, bem 
como 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

Centro Cultural de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

CINEMA
AGO TODO O MÊS

Ciclo de Cinema
“Veja o Filme, Leia o Livro”

TER 04 às 21h30 “Quem quer ser bilionário?”
TER 11 às 21h30 “O Leitor”
TER 18 às 21h30 “Anjos e Demónios”
TER 25 às 21h30 “Revolutionary Road”

MÚSICA
SET SEX 4 às 21h30

Foge Foge 
Bandido
Manuel Cruz

DANÇA/MÚSICA
SET SEX 11 às 21h30

Maiorca
Companhia Paulo Ribeiro 
e Pedro Burmester

setembro ...

DANÇA
SET DOM 13 às 11h00 e às 12h00

Piquicos - Dança 
para Bebés

TEATRO
SET SEX 25 às 21h30

Monólogos 
da Vagina
com Ana Brito e Cunha, 
Guida Maria 
e São José Correia

STAND UP
SET SEX 18 às 21h30

Herman José
O Homem dos Sete Instrumentos

EXPOSIÇÃO
SET SEG 14 às 18h00

Exposição 
Etnográfica 
Rancho Regional 
da Casa do Povo 
de Ílhavo
Semana da Maioridade
patente até 20 de Setembro

CINEMA
SET TODO O MÊS

Ciclo de Cinema
“E Depois do Verão”

SÁB 05 às 21h30 “Exterminador Implacável: A Salvação”
SÁB 12 às 21h30 “Harry Potter e o Príncipe Misterioso”
SÁB 26 às 21h30 “Transformers: Retaliação”

EXPOSIÇÃO
SET TER 29 às 18h00

Canvas Parade
pelo Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Patente até 11 de Outubro

SERVIÇO EDUCATIVO
SET TER 15 às 11h00
Especial Escolas
SET QUA 16 às 11h00
Especial Semana da Maioridade

À descoberta do CCI
VISITA-ATELIER
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Museu Marítimo de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

O programa comemorativo 
da fundação do Museu (8 de 
Agosto de 1937) organiza-se 
sob o signo da pluralização 
das memórias do nosso pa-
trimónio mais emblemático: 
a pesca do bacalhau.

A abertura da III série do 
projecto expositivo Nos Po-
rões da Memória, desta vez 
com um trabalho de foto-
grafia e texto do canadiano 
Wayne Ralph, permite par-
tilhar com o público a visão 
estética e documental de um 
estrangeiro sobre a presen-
ça regular da White Fleet em 
St. John’s. 

A exposição articular-se-á 
com um outro registo me-
morial vindo da América do 
Norte: uma palestra sobre 
o Gazela Primeiro, um dos 
poucos veleiros da frota ba-
calhoeira portuguesa que 
ainda navega, sob o cuidado 
da fundação “Philadelphia 
Ship Preservation Guild”.

No sentido de combinar-
mos conhecimento e lazer 
e de utilizarmos o nosso 
edifício de modos sempre 
diversos, o Museu organi-
zará também duas demons-
trações de nautimodelismo, 

Durante o mês de Agosto, o Museu Marítimo de Ílhavo celebra a sua existência 
de mais de sete décadas e assinala o aniversário da abertura do seu pólo, o 
navio-museu Santo André.

8 de Agosto
72.º Aniversário 
da fundação do Museu

10h00~24h00

Dia Aberto
10h00~11h30 | 16h00~17h30

Demonstração de Nautimo-
delismo no lago do Museu

14h00~18h00

Ateliers Temáticos
18h00

Sessão solene
Palestra de José Luis Fer-

nandes, membro da funda-
ção Philadelphia Ship Pre-
servation Guild, responsável 
pela preservação do baca-
lhoeiro “Gazela Primeiro”

18h30

Inauguração de exposições:
- Exposição de tesouros da 

colecção do MMI - Bússolas
- Exposição “Nos Porões 

da Memória III - fotografias 
e texto de Wayne Ralph”

Jantar de Bacalhoeiro, 
servido pela Confraria Gas-
tronómica do Bacalhau- Pra-
tos típicos de dieta de navios 
bacalhoeiros, servidos pela 
Confraria Gastronómica do 
Bacalhau

22h00~23h00

Espectáculo de música no 
jardim interior, com o grupo 
“3 Marias”

uma actividade em grande 
expansão no âmbito das no-
vas formas de expressão da 
cultura náutica.

A noite do dia 8 de Agos-
to fechará com um jantar “à 
proa do Museu”, uma refei-
ção servida pela Confraria 
Gastronómica do Bacalhau, 
que nos permitirá provar al-
guns sabores das dietas de 
bordo dos antigos lugres ba-
calhoeiros.

A música encerra este dia 
longo e aberto a todos quan-
tos nos queiram visitar e ce-
lebrar connosco o aniversá-
rio do Museu.

EXPOSIÇÃO

“Frota de Paz nos Mares em Guerra”

 » patente até 15 de Outubro

18 Maio
Dia Internacional 
dos Museus

- Dia Aberto
- Ateliers temáticos
- Inauguração da exposi-

ção “Frota de Paz nos Mares 
em Guerras”. Patente até 15 
de Outubro (entrada livre)

O Museu Marítimo de Ílha-
vo (MMI) prossegue e conso-
lida as suas iniciativas de 
extensão de projectos expo-
sitivos, através da exposição 
A Campanha do Argus, em 
exibição no Museu Marítimo 
de Roterdão (Holanda) até 
11 de Outubro. A produção 

e empréstimo desta exposi-
ção permitem ao MMI uma 
efectiva internacionalização, 
dado que o Museu Marítimo 
de Roterdão é um dos mais 
visitados da Europa, sendo 
esta a sua única exposição 
temporária durante a época 
de Verão.

Museu Marítimo de Ílhavo com exposição em Roterdão

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

23 de Agosto
8.º Aniversário do Navio-
Museu Santo André

10h00~24h00

Dia Aberto
14h00~18h00

Exibição de jograis-mari-
nheiros (porão e tombadilho)

18h00

Sessão solene
Entrega de prémios da 6.ª 

edição do concurso de foto-
grafia “Olhos sobre o mar”
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Festival de Teatro 2009
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Este ano, foram as Crian-
ças do Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico os 
primeiros espectadores do 
Festival, com a Semana do 
Teatro Infantil, que teve lugar 
no Centro Cultural de Ílhavo, 
nos dias 6, 7 e 8, com a di-
vertida e cómica peça “Lol.
Pop”, do Teatro das Beiras.

Seguiram-se vários espec-
táculos de elevado qualida-
de, realizados um pouco por 
todos os espaços culturais do 
Município, nomeadamente a 
peça “Duas Gatas e a Criada 
Maria”, pelo Juventude de 
Sanguedo, no dia 9, no Sa-
lão Cultural da Gafanha do 
Carmo; a peça “O Mar”, que 
esteve em cena no dia 15 de 

Maio, no Teatro da Vista Ale-
gre, pela mão do Teatro Expe-

rimental de Mortágua; a peça 
de Tozé Martinho, “Calcinhas 

Durante o mês de Maio, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a realizar 
mais uma edição do 
Festival de Teatro, 
que decorreu entre 
os dias 6 e 30 nas 
quatro freguesias do 
Município.

Marchas Sanjoaninas 2009
19, 20 E 27 DE JUNHO

Na continuidade 
daquela que já é uma 
presença assídua 
no calendário anual 
de actividades do 
Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
voltou a promover, no 
final do mês de Junho, 
mais uma edição das 
carismáticas e muitos 
aplaudidas Marchas 
Sanjoaninas de Ílhavo.

Este ano, a iniciativa con-
tou com a importante par-
ceria de cinco Associações, 
nomeadamente o Grupo de 
Jovens “A Tulha”, a Asso-
ciação dos Amigos da Praia 
da Barra, o Rancho Folclóri-
co “Os Palheiros”, da Costa 
Nova”, a Associação de Pais 
e Amigos das Crianças da 
Gafanha da Encarnação e o 
Grupo de Dança “Pestinhas” 
que, após vários meses de 
dedicado trabalho, desfila-
ram entusiasticamente du-
rante três dias, brindando o 
público com um espectáculo 
cheio de originalidade, cor, e 
alegria. Assim, milhares de 
pessoas marcaram presen-

ça, nos dias 19, 20 e 27 de 
Junho, no antigo Mercado 
Municipal da Gafanha da 
Nazaré, na Avenida da Bela 
Vista, na Costa Nova e, fina-
mente, no Pavilhão Capitão 
Adriano Nordeste, em Ílha-
vo, para assistir a momentos 
únicos e singulares desta 
importante manifestação 
popular do Município, pau-
tados pela grande beleza dos 
arcos, dos trajes, da coreo-
grafia e poesia de todos os 
seus participantes. 

Mais tarde, cada Marcha bri-
lhou na sua localidade, acom-
panhada pelos arraiais que fes-
tejaram, durante todo o mês, 
os três santos populares. 

Amarelas”, que encantou a 
plateia do Salão Cultural da 
Gafanha da Encarnação, no 
dia 16; e, também, as pe-
ças “A Tasca do Pombo”, do 
Grupo Cultural Raízes Verde 
Pinho, e “O Consultório de 
Horates”, do GRAL – Grupo 
Recreativo dos Amigos da Lé-
gua, que animaram o Salão 
de Festas do Centro Social de 
Nossa Senhora da Paz (Vale 
de Ílhavo) e da Casa de Nos-
sa Senhora da Luz (Légua), 
nos dias 17 e 30 de Maio, 
respectivamente.

Em destaque na edição 
deste ano do Festival de Te-
atro do Município de Ílhavo 
esteve a peça “Os Maias”, do 
Teatro da Trindade, que se 
realizou no Centro Cultural 
de Ílhavo no dia 23, e na qual 
os espectadores presentes ti-
veram a oportunidade de re-
lembrar um dos momentos 
da obra exemplar do ilustre 
escritor português Eça de 
Queirós, que se passava pre-
cisamente no Teatro da Trin-
dade. Para os mais jovens, 
mais precisamente para os 
estudantes do Ensino Secun-
dário do Município, o Centro 

Cultural de Ílhavo organizou 
ainda a Tertúlia “Os Maias... 
um Percurso Teatral”, com o 
actor José Fidalgo, que en-
carnou a personagem Carlos 
da Maia, protagonista do ro-
mance, e o Director de Pro-
dução, Rui Sérgio, que fala-
ram sobre a peça e as suas 
carreiras artísticas, numa 
conversa informal e animada 
que cativou todos os partici-
pantes.

A encerrar este Festival, o 
grupo Joana Teatro brindou 
todos os que passeavam pelo 
Jardim Oudinot, na Gafa-
nha da Nazaré, no dia 24 de 
Maio, com a magnífica peça 
de rua “D. Gilberto”, saída 
directamente do Navio-Mu-
seu Santo André.

Através da realização desta 
iniciativa, que já faz parte do 
calendário anual de activida-
des do Município desde 2000, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo mantém a sua aposta na 
promoção pelo gosto do Tea-
tro e de todas as suas verten-
tes nos seus cidadãos, cuja 
grande adesão tem garantido 
o seu sucesso e a sua conti-
nuidade. « 

Dignas dos mais fervoro-
sos aplausos, as Marchas 
Sanjoaninas são já uma tra-
dição na agenda cultural do 
Município, sendo pretensão 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo continuar a impulsio-
nar a sua realização ao longo 

dos anos, incentivado a sua 
criação popular e artística, 
nas suas vertentes de coreo-
grafia, música e poesia, pro-
movendo simultaneamente 
a notoriedade e visibilidade 
cultural de todo o Municí-
pio. «  

Associações Participantes:
- Associação dos Amigos da Praia da Barra 

Tema: “A Nossa Terra, o Nosso Mundo”
- Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”

Tema: “Delícias da Nossa Terra” 
- Grupo de Jovens “A Tulha” (Gafanha de Aquém)

Tema: “Danças de Outrora” 
- Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação 

Tema: “A Nossa Associação – APACGE
- Associação Cultural do Grupo de Dança “Pestinhas”

Tema: “Mulher Gafanhoa”
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Feriado Municipal 2009
13 DE ABRIL

O Programa teve início pe-
las 11h00, com a actuação 
da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo (Músi-
ca Nova), que acompanhou 
o Hastear das Bandeiras 
junto aos Paços do Conce-
lho, seguindo-se a Sessão 
Solene Comemorativa, re-
partida em dois momentos 
distintos: em primeiro lugar, 
os discursos do Presidente 
e de cada um dos represen-
tantes dos partidos políticos 
que compõem a Assembleia 
Municipal; em segundo lu-
gar, pelas Condecorações 
Honoríficas a seis figuras/

entidades de referência para 
o nosso Município e pelo 
discurso de encerramento 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Após a merecida home-
nagem aos ex-funcionários 
camarários Arnaldo Araújo, 
Áureo Reis Gomes e Eduar-
do Pessoa, que foram agra-
ciados com as Medalhas de 
Dedicação em Vermeill e de 
Dedicação em Prata, respec-
tivamente, assim como à di-
rigente associativa do Grupo 
Folclórico “O Arrais”, Rosa 
Rato, ao Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo e à 

Sail Training International, 
distinguidos com a Medalha 
do Concelho em Vermeill, o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Eng. Ri-
bau Esteves, salientou a im-
portância do ano 2008 para 
o Município, destacando as 
principais obras e iniciati-
vas realizadas nos últimos 
doze meses. A inauguração 
do Centro Cultural de Ílhavo 
e do renovado Jardim Oudi-
not, na Gafanha da Nazaré, 
a abertura das Ciclovias da 
Praia e da Ponte da Barra, 
a instalação do saneamen-
to básico na Gafanha da 

O Município de Ílhavo 
comemorou, no dia 
13 de Abril, Segunda-
feira de Páscoa, o 
seu Feriado, marcado 
pela realização de um 
conjunto de iniciativas 
que a Câmara Municipal 
preparou especialmente 
para o efeito, com 
destaque para as 
habituais Condecorações 
Honoríficas, para a 
primeira edição da 
Feira Franca das 
Associações e Artesãos 
do Município de Ílhavo 
e para a Inauguração da 
Exposição “Regata dos 
Grandes Veleiros”.

Encarnação e do Carmo e 
a aprovação das primeiras 
candidaturas ao fundos co-
munitários do QREN, nome-
adamente para realização 
de obras no Parque Escolar, 
foram alguns dos exemplos 
apresentados por Ribau Es-
teves que, no que toca a ini-
ciativas, realçou o sucesso 
da organização do primeiro 
Festival do Bacalhau e da 
Regata dos Grandes Velei-
ros, reiterando o convite a 
toda a população para con-
tinuar a fazer mais e melhor 
pelo Município. 

A Sessão culminou com o 
lançamento da segunda edi-
ção do Livro do Associativis-
mo, num gesto de reconhe-
cimento pelo extraordinário 
trabalho e empenho das 
Associações Locais na pro-
moção da cultura e vida do 
Município que, durante todo 
o Feriado Municipal, marca-
ram presença numa Feira 
Franca, situada no Mercado 
Municipal de Ílhavo. 

A tarde ficou marcada pela 
Cultura e pelo Desporto, com 
o Desfile e Exposição de Tra-
jes Regionais Portugueses, o 
Concerto das Bandas Músi-
ca Nova e Música Velha, no 
Parque Urbano da Sra. do 
Pranto, a Tarde Desportiva e 
Aquática no Parque Illiabum 
e na Piscina Municipal de 
Ílhavo, e, finalmente, a inau-
guração da Exposição “Re-
gata dos Grandes Veleiros”, 
de António Rilo, que ocor-
reu pelas 18h00, no Porão 
de Salgado do Navio Museu 
Santo André. « 

Dia da Marinha 2009
20 A 24 DE MAIO

O Município de Ílhavo 
associou-se, durante os 
dias 20 a 24 de Maio, 
às Comemorações 
do Dia da Marinha, ao 
acolher, no Terminal 
Norte do Porto de 
Aveiro, na Gafanha da 
Nazaré, onze Navios da 
sua frota.

Este ano, o Dia da Marinha, 
que coincide com a data da 
chegada da Armada de Vasco 
da Gama à Índia, a 20 de Maio 
de 1498, teve como anfitriã a 

CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS

Medalha de Dedicação em Vermeill
Ao Sr. Arnaldo Marcelino Araújo, que prestou serviço 
na Câmara Municipal de Ílhavo durante quase 33 anos 
(entrada para o Quadro de Pessoal a 1 de Julho de 
1975), assumindo as suas funções como Assistente 
Administrativo, tendo passado à situação de aposentado 
a 1 de Abril de 2008. O Sr. Arnaldo António Marcelino 
Araújo serviu com dedicação, excepcional zelo, 
competência e espírito de bem servir, assumindo-se 
como um funcionário atento, activo e colaborador nas 
várias tarefas, prestigiando o Município.

Medalha de Dedicação em Vermeill
Ao Sr. Áureo Reis Gomes, que prestou serviço na 
Câmara Municipal de Ílhavo durante 32 anos (entrada 
para o Quadro de Pessoal a 20 de Janeiro de 1976), 
assumindo as suas funções como Operário Qualificado 
Pedreiro, tendo passado à situação de aposentado a 1 
de Março de 2008. O Sr. Áureo Reis Gomes serviu com 
dedicação, excepcional zelo, competência e espírito de 
bem servir, assumindo-se como um funcionário atento, 
activo e colaborador nas várias tarefas, constituindo uma 
referência para os funcionários que estão a iniciar as suas 
carreiras. 

Medalha de Dedicação em Prata
Ao Sr. Eduardo Manuel Matias Pessoa, que prestou 
serviço na Câmara Municipal de Ílhavo durante quase 23 
anos (entrada para o Quadro de Pessoal a 9 de Outubro 
de 1985), assumindo as suas funções como Fiscal de 
Leituras e Cobranças, tendo passado à situação de 
aposentado a 1 de Junho de 2008. O Sr. Eduardo Manuel 
Matias Pessoa serviu com dedicação, excepcional zelo, 
competência e espírito de bem servir, assumindo-se 
como um funcionário atento, activo e colaborador nas 
várias tarefas, dignificando o Município que devotamente 
servir ao longo de mais de duas décadas. 

Medalha do Concelho em Vermeill
À Cidadã Rosa Cecília Santos Rato, ou “Rosinha Rato”, 
como a ela se referiu o Presidente da Câmara, que tem 
desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho notável 
ao nível da preservação e da promoção dos valores da 
história e da cultura do Município de Ílhavo, muito em 
especial no que respeita à gestão do Grupo Folclórico “O 
Arrais”, assim como de outras actividades associativas e 
comunitárias, sendo um exemplo de Dirigente Associativo 
dedicada e empenhada na dinamização social do 
Município e na preservação dos seus valores culturais, 
ligados essencialmente à etnografia e ao folclore, sendo 
uma Cidadã solidária e activa na construção e promoção 
do Município de Ílhavo.

Medalha do Concelho em Vermeill
Ao Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo, que, ao 
longo dos seus vinte e cinco anos de vida, tem realizado 
um trabalho notável ao nível da etnografia e do folclore, 
representando com zelo e dedicação a Cidade e o 
Município de Ílhavo, constituindo-se como um parceiro de 
grande importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, 
tendo capacidade para assumir e gerir compromissos de 
elevada relevância social, cultural e política.

Medalha do Concelho em Vermeill
À Sail Training International, que tem desenvolvido ao 
longo da sua existência um trabalho notável ao nível 
da promoção dos valores da Cultura do Mar, da Paz 
e da Partilha de vida entre os Povos, destacando-se a 
organização da Regata dos Grandes Veleiros de 2008 
entre Falmouth, Ílhavo e o Funchal, que marcou a entrada 
do Município de Ílhavo e do seu Porto de Aveiro para o 
Clube das Terras e dos Portos que acolhem Grandes 
Veleiros e são parceiros da STI. 

cidade de Aveiro, no âmbito da 
evocação dos seus 250 Anos, 
tendo sido com particular 
honra que a Câmara Munici-

pal de Ílhavo participou nes-
te grande evento, recebendo 
pela segunda vez a Marinha 
Portuguesa no Município e, 

simultaneamente, dando um 
Abraço Especial de Parabéns 
à vizinha Aveiro, pela celebra-
ção de dois séculos e meio de 
Elevação a Cidade.

Durante cinco dias, os na-
vios que estiveram atracados 
no Terminal Norte do Porto 
de Aveiro, foram visitados por 
cerca de 30.000 pessoas, que 
não perderam a oportunidade 
de subir a bordo de algumas 
das mais emblemáticas em-
barcações da Marinha Portu-
guesa, com destaque para o 
Navio-Escola “Sagres”, para 
a Fragata “Álvares Cabral”, 
para o Submarino “Barracu-
da”, para a Corveta “Batista 

de Andrade”, para as Lanchas 
de Fiscalização “Bacamarte”, 
“Andrómeda”, “Centauro” e 
Pégasus”, entre outras. 

A encerrar as Comemora-
ções, o Desfile Naval, que teve 
lugar no dia 24, pelas 15h30, 
atraiu milhares de pessoas ao 
Porto de Aveiro e ao Paredão 
Central da Praia da Barra, 
revelando-se, uma vez mais, 
a forte ligação ao mar das po-
pulações da Região e, em es-
pecial, do Município que, de-
pois de 2003, voltou a receber 
a Marinha Portuguesa, num 
ano em que se assinala igual-
mente os 511 anos da chegada 
de Vasco da Gama à Índia. « 



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 26  |  Julho 200930 : :

Plano Director Municipal
REVISÃO

No passado dia 23 de Ju-
nho realizou-se uma reunião 
da Comissão Mista de Coor-
denação (CMC) da Revisão 
do Plano Director Municipal 
(PDM) de Ílhavo, tendo a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
(CMI) procedido à entrega da 
sua proposta completa de Re-
visão, perspectivando pres-
sionar as vinte e duas enti-
dades parceiras, a tomarem 
posição definitiva, de forma 
a encerrar o processo com a 
maior brevidade possível.A 
decisão de proceder à entrega 
desta proposta, surgiu como 
consequência da interacção 
da CMI com os membros da 
CMC (tendo contado nos últi-
mos meses com uma atenção 
maior da CCDRC, pela mão da 
sua nova representante) e pela 
necessidade sentida pela CMI 
de ultrapassar o arrastamento 
do processo de revisão do PDM 
por vicissitudes várias (nome-
adamente por consequência 
das alterações da presidência 
da CMC - representante da 
CCDRC - e da dificuldade de 
interacção com o ICNB). 

Dos principais objectivos a concretizar com esta Revisão do PDM, sobre os quais assenta a proposta de Revisão que a CMI 
apresentou, destacamos:

1. A manutenção de duas propostas de áreas dedicadas a empreendimentos turísticos - Marina da Barra e Quinta da Boavista;
2. A introdução de um novo pólo de investigação científica (Parque da Ciência e da Inovação integrado no campus da Universidade 
de Aveiro e o Laboratório de Investigação das Ciências do Mar a localizar junto ao Jardim Oudinot);
3. A ampliação da Zona Industrial da Mota para Sul (em cerca de 70 hectares), uma vez que as áreas industriais existentes se 
encontram ocupadas e perspectivamos a necessidades de criar novos espaços de localização de actividades industriais, estrutu-
rando esta Zona Industrial como uma Área de Acolhimento Empresarial articulada com o Parque da Ciência e Inovação e com a 
Incubadora de Empresas;
4. No que respeita às áreas urbanas, há a destacar três opções principais:

a) A Cidade de Ílhavo tem uma lógica de contenção urbana dentro das vias de cintura, com excepção das zonas da Barquinha e 
da Coutada (dado serem pré-existências);
b) Um plano “não expansionista” no que respeita ao aumento de áreas urbanas, contabilizando-se o crescimento de perímetros 
urbanos para o seu exterior em aproximadamente 7%. 
c) Nas áreas urbanas da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação da Gafanha do Carmo e de Vale de Ílhavo assumiu-se 
a opção da definição como área urbana a programar, dos miolos dos quarteirões (actualmente com condicionalismos de RAN, 
REN ou área Agrícola Complementar), colmatando por esta via as malhas urbanas.

5. A proposta de estrutura viária foi reequacionada, tendo como propostas novas:
a) A reformulação da antiga Circular Externa à Cidade de Ílhavo, que passará a fazer a ligação da EN 109 (Aveiro), passando pela 
Zona Industrial das Ervosas, ao nó da Via de ligação à A17;
b) A ligação da Estrada da Mota ao Município de Vagos através do reperfilamento da Estrada Florestal nº1 com a proposta de 
uma nova ponte (intermunicipal) sobre o Canal de Mira (substituindo uma via definida no actual PDM que perspectivava a aber-
tura de um novo corredor rodoviário pelo meio da Mata Nacional);

6. Definição do ordenamento da área portuária, com fixação da área industrial (devidamente contida e assente no existente) e da 
área da plataforma logística;
7. A criação do Parque da Margem Nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro, da Ponte da Barra ao limite com o Município de 
Vagos, na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do Carmo. A pedonalização do Caminho do Praião e a construção de uma frente 
urbana virada para a Ria com uma rodovia devidamente estruturada por prolongamento para Norte e para Sul da Rua da Estufa, 
a criação de um parque natural entre o Caminho do Praião e essa via urbana, a praia fluvial da Gafanha do Carmo (com ancora-
douro) e da Bruxa, são os principais objectivos desta importante intervenção de qualificação urbana e ambiental.   
8. A planificação de pormenor do território assente em trinta e duas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

 Motiva Alteração ao PDM
PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO E LAR DE IDOSOS

- instalação de um “Parque 
de Ciência e Inovação”, na zona 
da Coutada (Ílhavo), num pro-
cesso liderado pela Universida-
de de Aveiro;

- instalação de um Lar e 
Centro de Dia para Idosos, na 
Gafanha da Nazaré, com a titu-
laridade do Centro Social Paro-
quial da Gafanha da Nazaré.

Esta decisão, que se encon-
tra em fase de parecer das 
entidades envolvidas após 
ter sido sujeito a um proces-
so de participação preventiva 
dos Cidadãos, tem uma gran-
de importância económica e 
social, apresentando-se de 
forma sumária as principais 
características dos dois ob-
jectivos em causa:

O Parque da Ciência e da Inovação: 

É um projecto liderado pela Universidade de Aveiro, com uma partilha inten-
sa do seu desenvolvimento com a Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, e com várias Empresas, tendo uma parceria específica com a Câmara 
Municipal de Ílhavo visando a criação das condições legais, necessárias para a 
sua execução física, na perspectiva do acesso aos terrenos onde se implantará 
(com uma dimensão de cerca de 30 hectares).

Representa uma aposta no reforço das Empresas da Região no acesso à 
Ciência e Tecnologia, como forma de apoiar as suas estratégias de competiti-
vidade apoiando o desenvolvimento dos seus negócios. Por esta via se produz 
também mais desenvolvimento regional.

Vai atrair empresas de dimensão internacional, proporcionando às nossas 
Empresas parcerias internacionais e por essa via oportunidades de acesso a 
novos mercados, sendo também um elemento de projecção internacional do 
Município e da Região.

Representa um reforço de uma cultura de empreendedorismo da região de 
Aveiro, aprofundando a relação entre as Empresas, a Universidade e o Poder 
Local e é por si próprio e pela sua ligação à Região é gerador de negócios e de 
múltiplas oportunidades de negócio.

O PCI integra-se na estratégia de desenvolvimento regional definida no Plano 
Territorial de Desenvolvimento para a Região de Aveiro, sendo um importante e 
activo elemento de execução dessa estratégia, articulando-se intimamente com 
as Áreas de Acolhimento Empresarial e com a Incubadora em Rede da Universi-
dade de Aveiro, que se perspectiva venham a ter uma unidade em cada um dos 
Municípios integrantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

O PCI atrai um conjunto importante de recursos humanos qualificados para 
a Região, constituindo também uma oportunidade de valorização dos recursos 
endógenos da Região, e de aumento da procura dos bens naturais, patrimoniais 
e culturais da Região de Aveiro. Este efeito exerce uma tensão positiva sobre a 
qualificação ambiental e urbana do Município e da Região.

O PCI é um instrumento de execução de prioridades políticas nacionais de 
que a Universidade de Aveiro é Parceira, nomeadamente no Pólo de Competi-
tividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, no Pólo 
de Competitividade e Tecnologia da Energia, no Cluster do Habitat Sustentável, 
no Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, e também nas áreas dos 
Materiais e do Agro-Industrial, entre outras.

O PCI é um elemento fundamental para a criação de melhores condições de 
desenvolvimento de estratégias de inovação e de promoção de empreende-
dorismo, sendo uma operação que directamente cria emprego, gera riqueza e 
induz investimentos de qualificação ambiental e urbana.

Por todos os efeitos que provoca directa e indirectamente, o PCI será tam-
bém um importante instrumento de valorização e qualificação de recursos hu-
manos da Região de Aveiro, objectivo central da estratégia de desenvolvimento 
da Região. 

Esta é uma aposta da maior importância para a Região de Aveiro, liderada 
pela Universidade de Aveiro, e desenvolvida em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, a Câmara Municipal de Aveiro, a Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro e várias empresas privadas, perspectivando-se a criação 
de relevantes impactos sócio-económicos, em especial ao nível da criação de 
emprego e de riqueza. 

O projecto está em fase de candidatura aos Fundos Comunitários do QREN.

Lar e Centro de Dia de Idosos: 

O Lar, Centro de Dia e Serviço de Atendimento Domiciliário de Idosos (LCS) 
é um projecto do Centro Social Paroquial da Gafanha da Nazaré, que tem o 
apoio da Câmara Municipal de Ílhavo e o parecer positivo do Conselho Local de 
Acção Social do Município de Ílhavo, dado o facto de contribuir para o aumento 
da resposta social numa área onde a oferta é mais deficitária.

O LCS vai ocupar uma parcela de cerca de 7.800 m2, com uma área de 
implantação da construção base de cerca de 2.300 m2, e vai criar uma oferta 
complementar de 60 lugares na valência de Lar de Idosos, 30 lugares na valên-
cia de Centro de Dia de Idosos e 60 lugares na valência de Serviço de Apoio 
Domiciliário de Idosos.

O LCS surge da necessidade de aumentar a oferta de lugares nas valências 
sociais referidas (devidamente assumida no Diagnóstico Social do Município de 
Ílhavo), assim como da desadequação do actual Lar do Centro Social Paroquial 
Nossa Senhora da Nazaré às normas técnicas e legais em vigor, perspectivan-
do- -se que no futuro este venha a ser alvo de uma intervenção de qualificação 
para usos complementares a este novo Equipamento Social.

A opção de localização do LCS numa zona central da Cidade da Gafanha da 
Nazaré, assenta numa lógica de possibilitar uma vivência mais intensa, e por 
isso mais positiva a vários níveis, entre os seus utilizadores e a população em 
geral, tirando partido da proximidade de outros equipamentos existentes nes-
ta zona (Igreja, Centro Cultural, Junta de Freguesia, Mercado, Casa Gafanhoa, 
Jardim 31 de Agosto,…), e assim dar contributo para uma vida comunitária 
mais rica.

Esta é uma aposta muito importante para o aumento qualitativo e quantitativo 
da oferta social dirigida aos idosos, dando resposta às definições do Diagnósti-
co Social do Município de Ílhavo.

O projecto está em fase de candidatura aos Fundos Comunitários do QREN.

O Executivo e a 
Assembleia Municipal 
deliberaram aprovar 
uma proposta de 
alteração do Plano 
Director Municipal de 
Ílhavo, visando cumprir 
dois importantes 
objectivos:
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Presidente da CMI 
integrou comitiva a Timor

8 A 13 DE JUNHO

Presidida pelo Secretário 
de Estado Adjunto e da Ad-
ministração Local, Eduardo 
Cabrita, esta visita resulta 
do “Memorando de Coopera-
ção no âmbito da Adminis-
tração Local e do Processo 

Eleitoral” que os Governos 
português e timorense as-
sinaram no passado mês de 
Março, e teve como principal 

objectivo propiciar o encon-
tro com as autoridades locais 
de Timor, que se encontram 
neste momento a desenvol-

O Presidente da 
Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, integrou, na 
qualidade de dirigente 
da Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), 
uma delegação 
portuguesa a Timor, 
no âmbito do processo 
de Criação dos seus 
primeiros Municípios.

ver um processo com vista 
à criação de Municípios no 
País, assim como celebrar o 
Dia de Portugal, de Camões 

e das Comunidades Portu-
guesas.

Em representação da As-
sociação Nacional de Muni-
cípios Portugueses, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Es-
teves, participou em várias 
reuniões de trabalho com 
responsáveis e funcionários 
do Ministério da Adminis-
tração Estatal e Ordena-
mento do Território, admi-
nistradores distritais, chefes 
de secção e agentes políti-
cos, com destaque para as 
audiências com o Presidente 
da República Democrática 
de Timor-Leste, José Ramos 
Horta, com o Primeiro-mi-
nistro, Xanana Gusmão, e 
com o Presidente do Parla-
mento Nacional timorense, 
Fernando Lassama de Araú-
jo, órgão responsável pelas 
iniciativas legislativas que 
visam a criação dos seus 
primeiros Municípios. « 

Carreira do Tiro da Gafanha D’ Aquém 
com Vida Nova na posse da CMI

AUTO DE CESSÃO

São 42.000 m2 de área que 
a CMI comprou ao MDN por 
250.000 euros, tendo sido 
realizado o acto de entrega 
do cheque pelo Presidente 
da CMI e a assinatura do 
“Auto de Cessão” pelo Pre-
sidente da CMI e o Respon-
sável da Direcção Geral das 
Infra-estruturas do MDN, 
na passada Terça-feira, dia 
14 de Julho 2009.

Agora é tempo de execu-
tar a intervenção de limpe-
za do terreno que se iniciou 
hoje, 20 JUL 09, às 15.30 
horas por uma Equipa do 
Regimento de Engenha-
ria de Espinho (do Exército 
Português), no âmbito de 
um acordo de cooperação 
com a Câmara Municipal de 
Ílhavo. A intervenção, for-
malmente denominada por 

“desmilitarização da antiga 
Carreira do Tiro da Gafanha 
D’Aquém - Ílhavo”, tem um 
custo previsto de 40.000 eu-
ros, perspectivando-se que 
a operação decorra em cerca 
de dois meses. A esta opera-
ção vai associar-se uma in-
tervenção de reciclagem dos 
pneus e do material lenhoso 
infestante existente neste 
terreno. 

Os objectivos fixados pela 
CMI para a utilização des-
te terreno são os seguintes: 
equipamento social de apoio 
a idosos, equipamento poli-
desportivo, parque florestal 
(com parque de merendas 
e parque infantil), além das 
infra-estruturas de acesso e 
estacionamento automóvel. 
Esse plano será aprovado 
oportunamente pelo Execu-

tivo Municipal e posterior-
mente apresentado publica-
mente com a sua estratégia 
de implementação.

Esta é uma nova aposta 
de qualificação de uma área 
abandonada que agora ini-
cia uma nova fase da sua 
vida, fruto da opção e do in-
vestimento da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo nesta zona 
da Gafanha D’Aquém. « 

Depois de onze anos de 
luta da Câmara Municipal 
de Ílhavo com os vários Go-
vernos e Ministros da De-
fesa, terminou o processo 
de transferência da proprie-
dade do terreno da antiga 
Carreira do Tiro da Gafanha 
D’ Aquém, do Ministério da 
Defesa Nacional (MDN) para 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo (CMI).
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As Cidades-Irmãs
      Município de Ílhavo

CUXHAVEN (ALEMANHA)

Com a chegada do mês de férias por excelência da maioria 
dos cidadãos do Município, que, nesta época, se enche 
igualmente de milhares de emigrantes desejosos por um 
breve regresso a casa, a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu 
dedicar esta rubrica à sua comunidade ilhavense residente 
na cidade alemã de Cuxhaven, com quem foi celebrado um 
Acordo de Amizade, em 2002.

Aceitando o desafio pro-
posto por muitos dos seus 
cidadãos que, há largos 
anos, deixaram o seu País 
e a sua Terra-Natal em 
busca de um novo rumo 
e de novas oportunidades 
na cidade de Cuxhaven, no 
Norte da Alemanha, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
celebrou, a 4 de Maio de 
2002, um Acordo de Ami-
zade/Geminação com o 
Município alemão, formali-
zando os laços que os unia, 
numa clara demonstração 
de vontade comum em 
manter estreita essa rela-
ção no futuro. 

Neste Acordo, assinado 
pela mão dos respectivos 
Presidentes de Câmara, 
Eng. Ribau Esteves (Ílha-
vo) e Gerd Falf (Cuxhaven), 
as duas cidades portuárias 
assumiram não apenas 
um compromisso de ami-
zade, mas também de coo-
peração, que, ao longo dos 
anos, levou à construção 
de um caminho comum 
de progresso, respeito e 
solidariedade, através da 
promoção do intercâmbio 
de pessoas, instituições e 
projectos nas mais diver-
sas áreas, nomeadamente 
Cultura, História, Turis-

mo, Juventude e Economia, 
alimentando as suas diferen-
ças e semelhanças. 

Em Agosto de 2003, uma de-
legação de Cuxhaven, liderada 
pelo Vice-Presidente de Câma-

ra, Albertch Harten, visitou 
o Município de Ílhavo com o 
principal objectivo de aprofun-
dar o relacionamento entre as 
duas cidades em duas áreas 
de grande interesse comum: a 

indústria (especialmente a do 
sector das pescas) e o turismo. 
Em 2005, foi a vez da Câmara 
Municipal de Ílhavo retribuir a 
visita, fazendo-se representar, 
no Festival das Cidades-Irmãs 
de Cuxhaven, pelos Agrupa-
mentos de Escuteiros do Mu-
nicípio, tendo ficado a repre-
sentação oficial do Presidente, 
Eng. Ribau Esteves, sido en-
tregue ao Chefe Lau, do Agru-
pamento da Costa Nova. 

Finalmente, em 2008, e no 
âmbito das Comemorações do 
Feriado Municipal, a Câmara 
Municipal de Ílhavo homena-
geou o seu principal “embai-
xador” em Cuxhaven, Manuel 
Margaça, com a Medalha do 
Concelho em Vermeil, num 
gesto de reconhecimento pelo 
seu esforço e vitalidade na 
manutenção dos nossos cos-
tumes e valores na comunida-
de de emigrantes aí residente, 
que, durante décadas, soube 
acolher generosamente muitos 
filhos de Ílhavo, integrando-os 
na vida activa local, num exer-
cício notável de cortesia e soli-
dariedade.

Não menos importante foi 
ainda a visita da comitiva 
ilhavense a Cuxhaven, em 
2004, no âmbito da Regata 
dos Grandes Veleiros entre a 
Antuérpia (Bélgica), Aalborg 

Cuxhaven é uma cidade portu-
ária na Baixa Saxónia localizada 
no norte da Alemanha. É a capital 
do distrito com o mesmo nome. 

Situada na costa do Mar do 
Norte, na foz do rio Elba, Cuxha-
ven tem uma costa de 14 km (les-
te - oeste) por 7 km (norte - sul) 
e possui um importante ponto 
de pesca e de registo naval para 

Hamburgo e o canal de Kiel. 
A indústria turística é também 

importante: trata-se de um po-
pular local de férias no Mar do 
Norte. Cuxhaven é uma cidade 
relativamente recente: tornou-se 
cidade a 15 de Março de 1907. 
Durante mais de seicentos anos, 
até 1937, Cuxhaven pertenceu a 
Hamburgo. A ilha de Neuwerk, a 

noroeste da cidade, é ainda uma 
dependência de Hamburgo.

Um dos símbolos da cidade é 
um farol; o monumento em madei-
ra na foz do Rio Elba (Kugelbake) 
é outro dos símbolos da cidade, 
encontrando-se representado no 
seu brasão.

Acordo de Amizade Ílhavo - Cuxhaven

A cidade de Cuxhaven

Cuxhaven

(Dinamarca), Stavanger 
(Noruega) e Cuxhaven 
(Alemanha), onde foram 
feitos os primeiros con-
tactos com a Sail Training 
International, entidade 
organizadora, sobre uma 
possível participação do 
Município de Ílhavo nesse 
tipo de eventos náuticos, 
que se veio a confirmar em 
Setembro de 2008, com a 
Regata Comemorativa dos 
500 Anos do Funchal, um 
acontecimento ainda bem 
presente na memória de 
todos os Munícipes. 

Para um futuro muito 
próximo, ambos os Muni-
cípios perspectivam novas 
formas de cooperação e 
intercâmbio, tendo como 
ponte de ligação a co-
munidade de emigrantes 
ilhavenses residentes em 
Cuxhaven há largas déca-
das. A ela, a Câmara Muni-
cipal de ílhavo dedica esta 
página, homenageando a 
sua vontade e vitalidade 
em manter sempre pre-
sentes os valores da Nossa 
Terra num porto distante 
que, neste mês, vê partir 
muitos dos seus cidadãos, 
que a casa regressam para 
uma merecidas férias no 
País do seu coração. 
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Associações do Município 2009
ACORDOS DE COOPERAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

2.000
3.000

16.000
13.500
15.000
13.000
3.100
1.500
3.200
1.600

800
3.600
3.500
5.000
5.800
4.500
1.500
5.000
4.500

8.000
23.500
6.000
6.100

25.000
5.500
6.000
1.800
8.000
5.650

Associação de Surf de Aveiro
Associação Desportiva Cultural e Recreativa Sr.ª dos Campos
Núcleo de Motoristas da Beira Litoral
Sociedade Columbófila de Ílhavo

Associações Solidariedade Social
Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Sociedade de S. Vicente de Paulo Conferência de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Cerciave
Stella Maris
CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

Agrupamentos de Escuteiros
CNE – Agrupamento 878 – Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE – Agrupamento 1024 – Gafanha da Encarnação
CNE – Agrupamento 189 – S. Salvador – Ílhavo
CNE – Agrupamento 588 – Gafanha da Nazaré
CNE – Agrupamento 1012 – S. João Baptista Barra
CNE – Agrupamento 531 – Gafanha do Carmo

Associações Juvenis
Grupo de Jovens A Tulha
Grupo de Jovens A Torre

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Ílhavo (*)
* A este valor acresce o montante de 16.600 euros respeitante ao Protocolo da Equipa de Intervenção Permanente

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

Associações Desportivas
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
Ílhavo Andebol Clube
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Clube de Vela da Costa Nova
Os Ílhavos
Grupo Desportivo Beira Ria
Grupo Desportivo da Gafanha D’ Aquém
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Sporting Clube da Vista Alegre
Grupo Columbófilo da Gafanha

5.500
3.500
1.200
2.650

5.000
7.452
4.000
2.000

14.000
4.620

15.500
12.500
6.500
2.500

13.800

3.243
3.081
3.340
2.800

230
2.230

6.200
2.500

46.900

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

Juntas de Freguesia 2009
ACORDOS DE COOPERAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

A Câmara Municipal de Ílha-
vo aprovou, no passado dia 
6 de Julho, os Acordos de 
Cooperação com as Jun-
tas de Freguesia do Muni-
cípio, assumindo por esta 
via um investimento total 
de 215.650,00 Euros, para 
realização de obras nas se-
guintes áreas:

- Limpeza regular de ber-
mas das ruas e arruamentos;

- Melhoramento de ruas e 
caminhos;

Totalizando um investimento 
de cerca de 360.000,00 Euros, 
distribuídos por 19 Associa-
ções Culturais, 14 Associações 
Desportivas, 10 Associações 
de Solidariedade Social, 6 
Agrupamentos de Escutei-
ros, 2 Associações Juvenis e 
pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, a Câmara Municipal de 
Ílhavo materializa novamente 
a sua aposta no trabalho re-
alizado pelas Associações do 
Município, com quem mantém 

uma relação de verdadeira e 
profícua parceria em benefí-
cios de todo os seus cidadãos. 

Posteriormente, foram tam-
bém aprovados os Acordos 
de Cooperação com o Centro 
de Acção Social do Concelho 
de Ílhavo (CASCI), no valor de 
13.800 Euros e o Novo Estre-
la da Gafanha da Encarna-
ção (NEGE), no valor de 9.000 
Euros, como forma de apoio à 
concretização dos seus Planos 
de Actividades para 2009.

No seguimentos das opções 
políticas assumidas em prol 
do bom relacionamento e 
colaboração com as várias 
entidades do Município, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo procedeu, no passado 
dia 25 de Maio, à Assinatura 
Pública dos Acordos de Co-
operação com 52 Associa-
ções do Município, relativos 
ao presente ano.

- Desobstrução e limpeza re-
gular e emanilhamento de valas;

- Realização de pequenas 

obras de construção civil;
- Realização de obras nos 

cemitérios.

O valor do investimento da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo nas acções de obras das 

Juntas de Freguesia neste 
ano 2009 tem a seguinte di-
mensão financeira:

Junta de Freguesia
S. Salvador
» 98.050 Euros

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré
» 71.600 Euros

Junta de Freguesia
Gafanha da Encarnação
» 33.100 Euros

Junta de Freguesia
Gafanha do Carmo
» 15.990 Euros
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Programa Movimento Maior
FESTA DE ENCERRAMENTO 2008/2009

No passado dia 18 
de Julho realizou-
se a habitual festa 
de encerramento de 
época do Programa 
Movimento Maior, 
que contou com a 
participação de cerca 
de 180 Seniores do 
Município de Ílhavo

Realizado pela primeira vez 
no Centro Cultural de Ílha-
vo, entre as 10 e as 18 ho-
ras, este certame contou com 
a presença de centenas de 
pessoas, que aí se dirigiram 
para efectuar diversos testes 
e receber gratuitamente con-
selhos de saúde em diversas 
especialidades, nomeada-
mente nutrição, tensão ar-
terial, colesterol, visão e au-
dição, higiene oral, diabetes, 
osteoporose, glicemia, pri-
meiros socorros, agricultura 
biológica, entre outros.

Para descontrair, o pro-
grama incluiu também ani-
mação cultural e desportiva 
ao ar livre, assegurada por 
várias Associações do Muni-
cípio que, com as suas activi-
dades, incentivaram o públi-
co a participar e a interagir, 
tendo o dia decorrido de uma 
forma muito positiva, alian-
do-se o convívio e a diversão 
à promoção de estilos de vida 
mais saudáveis, potenciado-
res de um maior bem-estar 
físico e mental dos cidadãos. 

Feira da Saúde 2009
16 DE MAIO - CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO

Com o principal objectivo 
de incentivar a população 
do Município a adoptar esti-
los de vida mais saudáveis, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo promoveu, no passado 
dia 16 de Maio, mais uma 
edição da Feira da Saúde. 

Todos os exames e conse-
lhos foram oferecidos pelas 
24 entidades profissionais 
do ramo, que a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo convidou 
especialmente para o efeito e 
às quais dirige um profundo 
agradecimento pela disponi-
bilidade e simpatia que carac-
terizou todo o evento, nomea-
damente ao Centro de Saúde 
de Ílhavo e à Santa Casa da 
Misericórdia, aos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo e 
à Cruz Vermelha, aos labo-
ratórios de Análises Clínicas 
Avelab e Delbran, às clínicas 
Dentalcare, Dentária da Bar-
ra, Cliso, à Audioclínica e à 
Plena Saúde, à Luís Óptica, 
à Riaóptica e ao Grupo Óp-
tico de Aveiro, às Farmácias 
Santos, Senos, Dinis Gomes 
e Moderna, à Escola Profis-
sional de Agricultura de Va-
gos, à Pó de Ser, Nature Hou-
se, Perfumaria Novo Aroma e 
Casa do Sal/Eiras Largas e, 

finalmente, à Associação de 
Dadores de Sangue do Con-
celho de Aveiro (ADASCA). 

Para quem não teve opor-
tunidade de participar na 
Feira da Saúde do dia 16 de 
Maio, e gostaria de “ver como 
anda a sua saúde”, resta es-
perar pela realização da ini-
ciativa no Edifício da futura 
Extensão de Saúde da Praia 
da Barra. «  

Feira da Saúde
8 de Agosto

Edifício da futura 
Extensão de Saúde 
da Praia da Barra

Este protocolo, de cujo o 
projecto é liderado pela Fun-
dação Prior Sardo, foi igual-
mente celebrado com mais 
oito entidades, nomeada-
mente o Centro de Respostas 
Integradas (CRI) de Aveiro, a 
Segurança Social, as EB 2,3 
José Ferreira Pinto Basto, 
da Gafanha da Nazaré, e da 
Gafanha da Encarnação, e 
as Escolas Secundárias Dr. 
João Carlos Celestino Go-
mes e da Gafanha da Naza-
ré, e tem como principal ob-
jectivo “pensar o problema 
da toxicodependência” nas 
quatro freguesias que com-

põem o Município de Ílhavo, 
que foi considerado, no âm-
bito do Diagnóstico coorde-
nado pelo Instituto da Droga 
e Toxicodependência (IDT), 
um território prioritário de 
intervenção no que toca à 
problemática da droga e to-
xicodependência.

No âmbito do Programa 
de Respostas Integradas se-
rão desenvolvidos projectos 
quer na área da prevenção, 
através da sensibilização, 
sobretudo do público jovem, 
para os perigos do consumo 
de drogas e outras substân-
cias psico-activas, como é o 
caso do álcool, e os riscos 
que lhes estão associados, 
nomeadamente acidentes 
de viação, relações sexuais 
desprotegidas e actos de 
violência ou agressividade; 
quer na área da reinserção 
social.  

O Núcleo Territorial, do 
qual a Câmara Municipal 
também faz parte, funcio-
na como uma instância de 
coordenação do Plano de 
Respostas Integradas que 
pretende gerir, articular, 
monitorizar e avaliar as in-
tervenções em curso. « 

A Câmara Municipal de Ílha-
vo integrou, no passado dia 8 
de Maio, o Núcleo Territorial 
do Programa Operacional 
de Respostas Integradas, 
no âmbito do Compromisso 
de Colaboração assumido 
com o Instituto da Droga e 
da Toxicodependência para 
o combate ao problema das 
Toxicodependências no 
Município. 

Criação do Núcleo 
Territorial
Programa Operacional de 
Respostas Integradas (PORI)

ACÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

A festa de encerramento da 
época de 2008/2009 decor-
reu no dia 18 de Julho, na 
Piscina Municipal de Ílhavo e 
no Pavilhão Municipal Capi-
tão Adriano Nordeste e con-
tou com a presença de cerca 
de 180 participantes e seus 
acompanhantes. 

A parte da manhã foi reser-

vada à exibição dos utentes 
das classes de hidroginástica 
e iniciação à natação, tendo-
se seguido uma aula aberta 
para todos os interessados e 
a realização de uma aula de 
hidrobike.

Da parte da tarde coube 
aos utentes das modalidades 
de Boccia, Exercícios de Ma-
nutenção, Técnicas de Rela-
xamento e Danças de Salão 
efectuarem as suas exibições, 
sempre com muita alegria e 

boa disposição à mistura.
No final de cada exibição, 

todos os presentes foram con-
vidados a experimentarem as 
várias modalidades tendo-
se seguido um momento de 
baile, onde se pode dançar e 

brincar ao ritmo de músicas 
bem conhecidas e do agrado 
dos nossos Seniores.

Após o bailarico sempre 
animado, todos os partici-
pantes do Programa Movi-
mento Maior receberam o 
seu cartão de utente ao qual 
se seguiu o habitual lanche 
partilhado.

A festa terminou com a re-
alização de uma caminhada 
conjunta, num trajecto con-
vidativo e aprazível pela cida-
de de Ílhavo. «
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Visita Oficial 
do Presidente da CMI aos EUA

28 DE MAIO A 1 DE JUNHO

Esta viagem surgiu na se-
quência de um convite da 
comunidade Ilhavense ra-
dicada na Cidade de Newa-
rk e arredores, que em boa 
hora entenderam organizar 
uma acção de angariação 
de fundos a favor da obra 
do Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa Casa 
de Misericórdia de Ílhavo. 
Assim, O “Grande Pic-nic” 
como foi denominado, de-
correu na Cidade de Newark 
a 31 de Maio nas instala-
ções do Restaurante Ibéria e 
contou já com a presença de 
cerca de mil pessoas.

Ainda no dia 28, o Presi-
dente da CMI presidiu a um 
jantar oficial no Clube Gafa-
nhense de Newark onde es-
tiveram presentes cerca de 
uma centena de cidadãos do 
Município de Ílhavo residen-
tes naquela cidade, tendo a 
Associação atribuído o título 
de Sócio Honorário ao Presi-

O Presidente da CMI 
deslocou-se aos 
Estados Unidos da 
América em visita oficial 
de 28 de Maio a 1 de 
Junho.

dente da CMI e ao Provedor 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Ílhavo. Foi com mui-
to prazer que constatámos 
o envolvimento e empenho 
deste grupo de Cidadãos 
Ilhavenses na reconstrução  
da sua sede como espaço de 
convívio e de Cultura já bem 
patente na obra em curso.

Nos dias 29 e 30 o Presi-
dente da CMI visitou a Cida-
de de New Bedford, MA, onde 
presidiu a um jantar oficial 
com a Comunidade Ilhaven-
se ali radicada e  procedeu 
à inauguração da nova sede 
da “Associação Humanitária 
Os Amigos de Ílhavo”.

Do programa oficial des-
tacamos ainda a visita ao 
Sport Clube Português, a 
Associação  Portuguesa 
mais antiga da Costa Leste 
dos EUA, uma instituição 
com 90 anos, onde foi re-
cebido pela Direcção, que 
acompanhou o Presidente 
numa visita guiada ao Mu-
seu Etnográfico do Clube. 
No final da visita o Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Ílhavo e Presidente da Re-
gião de Aveiro foi convidado 
a assinar o Livro de Honra 
da Instituição.

O Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo, 
Professor Fernando Maria 
Paz Duarte, acompanhou o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal nesta viagem, para a 
qual foi elaborado um folhe-
to para partilhar informação 
do Município de Ílhavo com 
os nossos Conterrâneos. « 

Comemorado um pouco 
por todo o País e por todas 
as Comunidades Portugue-
sas no Mundo, o dia 10 de 
Junho foi também assinala-
do no Munícipio de Ílhavo, 
com a realização de um con-
certo memorável no Centro 

Cultural de Ílhavo, pela mão 
da Banda da Armada Portu-
guesa, e ao qual marcaram 
presença centenas de espec-
tadores. 

Esta é a segunda vez que a 
Banda da Armada actua no 
Município de Ílhavo, após 

uma apresentação inesque-
cível no Largo do Farol da 
Barra, em 18 de Maio de 
2003, no âmbito das Come-
morações do Dia da Marinha 
que, nesse ano, foram vivi-
das de uma forma especial 
no nosso Concelho. « 

Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas

10 DE JUNHO
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Elevação da 
Gafanha da 
Nazaré a Cidade

19 DE ABRIL | VIII ANIVERSÁRIO

O programa teve início pe-
las 09h00, com o Hastear 
das Bandeiras junto ao edi-
fício da Junta de Freguesia, 
seguido de uma visita à Fun-
dação Prior Sardo e às impor-
tantes obras da 3.ª Fase da 
Via de Cintura Portuária e da 
Ligação Ferroviária ao Porto 
de Aveiro, que deverão estar 
concluídas ainda este ano.

Durante o almoço com vá-
rias entidades, autarcas e 
dirigentes associativos, que 
decorreu no Navio Museu 
Santo André, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, destacou 
a obra feita nos últimos anos, 
nomeadamente a recuperação 
do que é actualmente o me-
lhor e maior espaço ribeirinho 
da Região, o Jardim Oudinot, 
e a ampliação e requalificação 
do Complexo Desportivo do 
Grupo Desportivo do Gafa-
nha, bem como as interven-
ções em curso, com destaque 
para a Ampliação e Remode-
lação do Centro Cultural e a 
construção do novo Centro 
Escolar da Cale da Vila. 

De futuro, a prioridade 

continua a ser a reabilitação 
urbana de todos os passeios 
e rede viária da Freguesia, 
assim como a obra da rede 
de saneamento, situação que 
está a ser pensada no âmbi-
to da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro, 
presidida por Ribau Esteves. 
Em jeito de balanço, Manuel 
Serra, que desde o primeiro 
aniversário de Elevação da 
Gafanha da Nazaré a Cidade, 
em 2002, é o Presidente da 
Junta de Freguesia, recorda 
o desenvolvimento e a melho-
ria das suas condições e in-
fra-estruturas, que conside-
rou notórias e importantes, 
dando o exemplo do Oudinot, 
da Avenida José Estevão, do 
Mercado e da Piscina Muni-
cipal, do Jardim 31 de Agos-
to e da rede viária, todas elas 
fundamentais para o cresci-
mento da Cidade que, este 
ano, comemorou o seu oitavo 
aniversário. «  

A Gafanha da Nazaré 
celebrou, no passado 
dia 19 de Abril, 8 anos 
sobre a sua Elevação 
a Cidade, numa acção 
simbólica organizada 
pela Câmara Municipal 
de Ílhavo em parceria 
com a Junta de 
Freguesia da Gafanha 
da Nazaré.

Elevação de Ílhavo 
a Cidade

13 DE JULHO | XIX ANIVERSÁRIO

O Centro Cultural de Ílhavo 
foi o cenário escolhido para a 
divulgação desta importante 
operação no Centro da Cidade, 
cujo investimento financeiro 
ronda os treze milhões de Eu-
ros, seis dos quais financiados 
pelos Fundos Comunitários do 

QREN (Quadro de Referência 
Estratégica Nacional), e que 
tem como grande objectivo 
a qualificação urbana e am-
biental do denominado “casco 
antigo” de Ílhavo, estando as 
intervenções previstas devida-
mente referenciadas no suple-
mento desta edição do Boletim 
Informativo. 

Esta cerimónia contou igual-
mente com outros actos de 
enorme relevância para a vida 
da Cidade e do Município, no-
meadamente a Assinatura do 
Protocolo entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e o Ministério 
da Justiça para a construção 
do novo Tribunal de Ílhavo, 
que vai situar-se nos terre-
nos da EB1 da Senhora do 
Pranto, e a Entrega da Ban-
deira de Ouro da Mobilidade 
pela APPLA - Associação Por-
tuguesa de Planeamento do 

Território, no âmbito do Pro-
jecto da Rede Nacional de Ci-
dades e Vilas com Mobilidade 
para todos, de que a Câmara 
Municipal de Ílhavo faz parte 
desde 2004. 

Entretanto, neste dia co-
memorativo, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, e o Presi-
dente da Junta de Freguesia 
de S. Salvador, Rufino Fili-
pe, visitaram a obra do novo 
Centro Escolar da Senhora do 
Pranto, localizado junto à Es-
cola Secundária Dr. João Car-
los Celestino Gomes, que faz 
igualmente parte do conjunto 
de investimentos da Câmara 
Municipal que visam a estru-
turação urbana, social e cultu-
ral de Ílhavo que, desde 1990, 
comemora todos os anos o seu 
aniversário de Elevação à Ca-
tegoria de Cidade. «  

No passado dia 13 
de Julho, assinalou-
se o 19.º Aniversário 
da Elevação de 
Ílhavo a Cidade, 
tendo a cerimónia 
ficado marcada 
pela apresentação 
pública do Projecto 
de Regeneração 
Urbano do seu Centro 
Histórico.

Construção do 
Novo Tribunal de Ílhavo 

ASSINATURA PROTOCOLO CMI – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

No dia em que a Cidade de 
Ílhavo comemorou dezano-
ve anos de Elevação a Cida-
de, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e o Ministério da Jus-
tiça celebraram um proto-
colo com vista à construção 
do novo Campus da Justiça 
do Município. 

O novo Tribunal vai ser 
construído no terreno onde, 
em Abril do próximo ano, 
será demolida a antiga Es-
cola de 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da Senhora do Pran-
to, cujo novo Centro Escolar 
está a ser edificado junto à 
Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes. 

 De acordo com João Cas-
tro, Presidente do Instituto 

da Gestão Financeira do Mi-
nistério da Justiça, o Con-
curso Público para a Cons-
trução do novo Campus 
Judicial deverá ser lançado 
em Agosto. «  
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Serviços CMI
ARMAZÉNS GERAIS E SERVIÇOS URBANOS

Em destaque nesta 
terceira edição do 
Boletim Informativo 
“Município de Ílhavo, 
estão os Armazéns 
Gerais e os Serviços 
Urbanos da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
disponíveis para todos 
os Municípes ao longo 
de todo o ano.

Inaugurados pelo Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, a 15 de Novembro 
de 2004, fruto da recon-
versão da antiga Fábrica 
Paolo Cocco, localizada na 
Gafanha de Aquém, os Ar-
mazéns Gerais do Municí-
pio assumem a importante 
missão de garantir, 365 
dias por ano, a toda a po-
pulação, um vasto e impor-
tante conjunto de serviços 

urbanos, voltados para a ma-
nutenção da qualidade de to-
das as suas infra-estruturas. 

Limpeza e manutenção dos 
equipamentos e mercados 
municipais, jardins, passeios, 
vias e Escolas de 1.º Ciclo de 
Ensino Básico, Jardins de 
Infância e ATL’s, vigilância 
nocturna, obras de constru-
ção civil, pintura, sinalética, 
serralharia, carpintaria e me-
cânica, transportes colectivos, 
entre outros, são algumas das 

actividades que, diariamente, 
ocupam cerca de 120 funcio-
nários camarários.

Também da responsabilida-
de dos Serviços Urbanos, e co-
locados ao dispor de todos os 
cidadãos do Município, está 
o Serviço de Abastecimento 
de Água e Saneamento, cujos 
pedidos, como é o caso do va-
samento de fossas, podem ser 
solicitados quer junto a um 
dos Balcões de Atendimento 
da Câmara Municipal de Ílha-

vo, quer, e de uma forma mais 
rápida e cómoda, acedendo 
aos Serviços On-line do site 
oficial do Município, em www.
cm-ilhavo.pt. 

É também nos Armazéns 
Gerais que se localiza a co-
sinha onde diariamente são 
confeccionadas centenas de 
refeições para os alunos das 
EB 1 e Jardins de Infância.

Por último, e não menos im-
portante, está o Canil/Gatil 
Municipal. Localizado junto 

aos Armazéns Gerais, este 
serviço garante a recolha 
de cães e gatos abandona-
dos na via pública, assim 
como a sua adopção, cuja 
vacinação, desparasitação 
e chip de reconhecimento 
estão a cargo do Veteriná-
rio Municipal que, todas as 
Quartas-feiras, das 09h00 
às 12h00, recebe animais 
para consulta, a um custo 
reduzido.

Armazéns Gerais
Horário
Segunda a Sexta-feira
08h00~16h00

Telefone: 
234 329 301
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

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

Grandes Opções do Plano e Or-
çamento da C.M.I. de 2009 - 1.ª 
Alteração
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão do Presidente da Câ-
mara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Or-
çamento da C.M.I. de 2009 - 1.ª 
Revisão
» Deliberado por unanimidade apro-
var a 1.ª Revisão às GOP e ao Or-
çamento.

Prestação de Contas de 2008 
(Relatório e Contas)
» Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos Vereadores do 
Partido Socialista, aprovar a Presta-
ção de Contas CMI 2008. Mais se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Aplicação do Resultado Líquido 
do Exercício de 2008
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo para comparticipação de 
arrendamento de habitação
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 1.410,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 387,50 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de 
Estágios de Trabalho 2009/2010 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que, 
entre outras coisas, prevê a admis-
são de 6 estagiários pelo período de 
12 meses.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Abril de 2009
Resumo

Atribuição de Medalha do Conce-
lho em Vermeill ao Rancho Regio-
nal da Casa do Povo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Atribuição de Medalha do Con-
celho em Vermeill a Rosa Cecília 
Santos Rato
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Atribuição de Medalha do Con-
celho em Vermeill à Sail Training 
International
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Atribuição de Medalha do Conce-
lho em Vermeill a Arnaldo António 
Marcelino Araújo
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Atribuição de Medalha do Con-
celho em Vermeill a Áureo Reis 
Gomes
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Atribuição de Medalha de Dedi-
cação em Prata a Eduardo Ma-
nuel Matias Pessoa
» Deliberado por unanimidade e 
voto secreto aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 

esta Condecoração Honorífica seja 
entregue na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal de Ílhavo do dia 13 
de Abril de 2009.

Regulamento Municipal da Ac-
tividade de Comércio a Retalho 
Exercida por Feirantes
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa. Mas se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Regulamento Municipal da Flo-
resta
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa. Mas se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Isenção de Taxas a Associações 
do Concelho
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car as isenções de taxas relativas à 
realização de eventos à Associação 
Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”, 
à Associação Cultural e Recreativa 
“Os Baldas”, ao Património dos Po-
bres de Ílhavo, ao NEGE, à Associa-
ção dos Amigos da Praia da Carra 
e ao CASCI.

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 2.317,00 Euros relativos ao mês 
de Março.

Alteração do Plano Director Mu-
nicipal de Ílhavo - Áreas de Equi-
pamento: Parques de Ciência e 
Inovação; Lar, Centro de dia e 
Serviço de Atendimento Domici-
liário de Idosos
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Protocolo de Formação em Con-
texto de Trabalho entre a CMI e a 
Escola Secundária Dr. João Car-
los Celestino Gomes
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o Protocolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Abril de 2009
Resumo

Plano Municipal de Emergência 
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa para 
efeitos de consulta pública.

Protocolo de Cooperação entre 
o Município de Ílhavo e o GEOTA 
- Grupo de Estudos de Ordena-
mento do Território e Ambiente
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o Protocolo.
 
Adjudicação Concurso Público 
“Concepção, instalação e explo-
ração do equipamento de praia 
do Jardim Oudinot”
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação provisória, nos 
termos do relatório, a Maria Isabel 
Cruz Silva. Mais se deliberou a re-
alização da audiência prévia nos 
termos do CPA. Não havendo recla-
mações a adjudicação é definitiva.

Adjudicação Concurso Público 
“Concepção, Instalação e Explo-
ração de Bar/Restaurante no Jar-
dim Oudinot”
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação, nos termos do 
relatório, a Reflexo Lunar Unipesso-
al, Lda.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Abril de 2009
Resumo

Protocolo de Colaboração entre 
o Município de Ílhavo e a Asso-
ciação Desportiva, Cultural e Re-
creativa Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoi-
lo, para efeitos de reformulação e 
qualificação do polidesportivo da 
Sra. dos Campos para a prática de 
“Futsal”, considerando o relevante 
interesse municipal desenvolvido 
pela entidade em causa.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 1.080,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Federação Internacional de Des-
porto para a Deficiência Intelectual

» 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 1.000,00 
Euros, para minorar os custos de 
inscrição, viagem e estadia do atleta 
Augusto Pereira do CASCI, no âm-
bito da sua participação nos Jogos 
Olímpicos para a Deficiência Intelec-
tual, que terão lugar na República 
Checa de 5 a 14 de Julho.

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação Nacional de Despor-
to para a Deficiência Intelectual
» 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 500,00 
Euros, para minorar os custos da 
realização do Campeonato de Por-
tugal de Ciclismo, que terá lugar em 
Ílhavo no próximo dia 30 de Maio.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Maio de 2009
Resumo

Locais de afixação de propagan-
da eleitoral para as Eleições para 
o Parlamento Europeu
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão do Presidente da Câ-
mara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Maio de 2009
Resumo

Protocolo entre o Plano Nacional 
de Leitura e a Câmara Municipal 
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o Protocolo, do qual se destaca 
o objectivo de elevar os níveis de li-
teracia dos Portugueses e a elevada 
conveniência para a sua concretiza-
ção do envolvimento e participação 
das Autarquias, na prossecução 
deste objectivo.

Protocolo de Parceria entre a Cá-
ritas Diocesana de Aveiro e a Câ-
mara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Protocolo, o qual visa sobre-
tudo estabelecer uma articulação 
entre as duas entidades, com vista 
ao desenvolvimento de actividades 
de carácter social.

Acordo de Cooperação entre o 
Ministério da Educação, através 
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do Agrupamento de Escolas de 
Gafanha da Nazaré, Direcção Re-
gional de Educação do Centro e a 
Câmara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Acordo de Cooperação, es-
tabelecido no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento de uma Rede 
de Bibliotecas Escolares, no qual 
se preconiza o lançamento e/ou 
desenvolvimento de uma rede de 
Bibliotecas Escolares no Concelho 
de Ílhavo.

Norma de Controlo Interno
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Plano Nacional Contra a Droga 
e as Toxicodependências - com-
promisso de colaboração entre 
as entidades que constituem o 
Núcleo Territorial do Programa de 
Respostas Integradas (PORI) do 
Território de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o presente Compromisso de 
Colaboração, que, em síntese, tra-
ça os objectivos a atingir, com um 
diagnóstico e selecção das áreas a 
intervir, para as quais está criado um 
Programa de Respostas Integradas 
(PRI), onde se destaca a prevenção, 
dissuasão, tratamento, redução de 
riscos e minimização de danos de 
reinserção.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações Juvenis do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Atribuição de subsídio pontual 
à Associação Desportiva, Cultu-
ral e Recreativa da Senhora dos 
Campos
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 1,200,00 no 
âmbito da organização das come-
morações do 1 de Maio – Dia do 
Trabalhador.

Atribuição de Cartão Jovem Mu-
nicipal aos vencedores do Con-
curso Fototalento 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Programa Municipal de Ocupa-
ção de Tempos Livres 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações Desportivas 
do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Fernando Fidalgo Caçoilo.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações Culturais do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
25 de Maio de 2009
Resumo

Acordo de Cooperação a estabe-
lecer com a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo para o corrente ano
» Deliberado por unanimidade 
aprovar o Acordo de Cooperação, 
que entre outras coisas prevê um 
apoio financeiro de 40.000,00 Eu-
ros, acrescido de mais 16.600,00 
Euros de apoio à Equipa de Inter-
venção Permanente, no âmbito do 
Protocolo assinado entre a CMI, os 
Bombeiros e a ANPC, a atribuir pela 
edilidade.

Abertura de Concurso Público 
para a rearborização do Parque 
de Campismo da Barra
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Par-
tido Socialista, aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa.

Protocolo entre o Município de 
Ílhavo e Catarino e Associados 
- Gestão e Empreendimentos Tu-
rísticos, Lda.
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Par-
tido Socialista, aprovar o presente 
Protocolo, a celebrar no âmbito da 
rearborização do Parque de Cam-
pismo da Praia da Barra, para a qual 
cada outorgante contribuirá com 
50% do total das despesas.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações de Acção 
Social do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos.

Atribuição de subsídio pontual 
à CERCIAV - Cooperativa para 
a Educação e Reabilitação dos 
Cidadãos Inadaptados de Aveiro 
para comparticipação de arren-
damento de habitação
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 1.720,00 Euros.

Protocolo conjunto com a Asso-
ciação de Salvamento Aquático 
de Aveiro - Aveiro Rescue e As-
sociação de Concessionários de 
Praia da Beira Litoral para a vigi-
lância e segurança balnear ine-
rente ao ano de 2009 nas Praias 
da Barra e da Costa Nova e para 
a gestão, manutenção e explora-

ção do bar de apoio ao Núcleo 
de Educação Ambiental (NEA) da 
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações Culturais do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Acordos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Agrupamentos de Escu-
teiros do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré.

Normas de Participação no Con-
curso das Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de Junho de 2009
Resumo

Aquisição de habitação devoluta 
no cruzamento da rua Gil Vicente 
com a Rua Damão, na Gafanha 
da Nazaré
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê a aquisição da habitação 
com vista à sua demolição de forma 
a regularizar a dimensão da rua e do 
passeio.

Horário de funcionamento para o 
corrente ano da Piscina Municipal 
ao Ar Livre de Vale de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê que a Piscina funcione de 
14 de Junho e 13 de Setembro, (de-
pendendo das condições climatéri-
cas), de Segunda-feira a Domingo, 
das 13h00 às 20h0.

Programa Municipal “Férias Di-
vertidas” - Verão 2009
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara 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 3.299,60 Euros relativos ao mês 
de Maio.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

15 de Junho de 2009
Resumo

Contrato de parceria entre o Es-
tado e os demais Municípios da 
Região de Aveiro para a gestão 
das redes em baixa de água e sa-
neamento básico
» Deliberado por maioria, com o voto 
contra do Partido Socialista, aprovar 
o Contrato de Parceria entre o Es-
tado e os Municípios da Região de 
Aveiro, visando a implementação de 
um novo modelo de gestão das re-
des de baixa de água e saneamento 
básico, ao abrigo do D.L.90/2009, 
de 9 de Abril. Mais se deliberou o 
seu envio à Assembleia Municipal.

Abertura do Concurso Público 
para a construção da Capela 
Mortuária da Gafanha da Encar-
nação e arranjos exteriores
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré.
 
Estudo Urbanístico (EU 96) – ajus-
te pontual - envolvente à Traves-
sa da Estrada das Oliveiras
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Or-
çamento da C.M.I. de 2009 – 2.ª 
Alteração
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Par-
tido Socialista, ratificar a decisão do 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Junho de 2009
Resumo

Plano de Emergência Externo de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa para 
efeitos de consulta pública.

Acordo de Cooperação com a 
Associação de Moradores da 
Água Fria
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Marcos Labrincha Ré, que 
prevê a prestação da contraparti-
da financeira por parte da Câmara 
Municipal visando a gestão e manu-
tenção dos espaços verdes de uti-
lização pública existentes na Urba-
nização bem como a manutenção 
e plantação das espécies vegetais 
adequadas à fixação do talude Nor-
te confinante com a ex-EN 109.

Adenda ao Acordo de Coopera-
ção 2008/2009 entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Associa-
ção de Pais da Escola da Sra. do 
Pranto e Jardim de Infância de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 

que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual, no valor de 1.564,00 
Euros, como adenda ao Acordo de 
Cooperação 2008/2009, com base 
nas mesmas condições acordadas 
com as restantes Associações de 
Pais do Município de Ílhavo para a 
gestão da actividade “Artes e Ex-
pressões”, no âmbito das Activida-
des de Enriquecimento Curricular 
2008/2009.

Utilização de Espaços, Edifícios 
e Equipamentos Municipais para 
realização de iniciativas por par-
ticulares
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Protocolo de Colaboração entre 
o Município de Ílhavo e o Radical 
Skate Clube
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, com 
vista à realização de uma interven-
ção urgente de recuperação do 
Skate Park da Gafanha da Nazaré, 
que ficará a cargo do Radical Skate 
Clube.

Normas Regentes da Corrida 
Mais Louca da Ria 2009 - Corrida 
de Embarcações Originais
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê que a Corrida Mais Louca da 
Ria 2009 tenha lugar no dia 22 de 
Agosto, no Jardim Oudinot.

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação Recreativa e Cultural 
“Escolíadas”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 750,00 Euros, 
para apoio à realização da edição 
2009 das “Escolíadas”, cuja Gala Fi-
nal decorreu no Município de Ílhavo 
no dia 5 de Junho.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Classic Clube de Portugal
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 2.000,00 
Euros, como apoio à realização da 
prova Rali Automobilia 2009.

Abertura de concurso por hasta 
pública para atribuição de duas 
lojas e uma cafetaria no Mercado 
Municipal da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 2.000,00 
Euros, como apoio à realização da 
prova Rali Automobilia 2009.



6 AGO~9 AGO

Ria a Gosto
Festival de Marisco da Ria de Aveiro

Relvado da Costa Nova

QUA 12 AGO 21H30

Jacinta
Centro Cultural de Ílhavo

13 AGO QUA 21H30
Noite Popular com 

Fim de Século
Jardim Central, Gafanha do Carmo

15 AGO SÁB 22H00

Serenata à Ria
Fados de Coimbra

Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação

19~23 AGO

Festival do Bacalhau
    Tasquinhas

19 AGO | Just Girls
20 AGO | Roberto Leal

21 AGO | José Cid
22 AGO | Per7ume

23 AGO | Rita Guerra
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

29 AGO SÁB 22H00

Luís Represas
Relvado da Costa Nova

Festas do Município
1 a 31 de Agosto

ÍLHAVO


