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Em nome de todos quantos prestam serviço na Câmara Municipal de Ílhavo, 
desejo um Natal Feliz e o melhor dos Anos em 2010, na certeza de que o Mundo Melhor 
em que queremos Viver precisa do contributo de cada um, com mais actos de Solidarie-
dade, de Paz, de Obra e de Atitudes Positivas para entregarmos uma herança valorizada 
aos Nossos Meninos.

Que as Boas Festas deste tempo a todos motivem a Viver mais e melhor.   

José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Município de Ílhavo... em movimento
MAIS OBRA

obras concluídas...

1. Remodelação e Ampliação do Mercado Municipal da Costa Nova
2. Qualificação do Polidesportivo da Sr.ª dos Campos
3. Limpeza/Desmilitarização do Terreno da Antiga Carreira de Tiro (Gafanha de Áquem)
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1.

obras em curso...

4. Construção da Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase
5. Requalificação/Beneficiação da Antiga Estrada Nacional 109
6. Ampliação e Requalificação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
7. Construção do Novo Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo)
8. Construção do Novo Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
9. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo de Vale de Ílhavo
10. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Presa-Légua
11. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Coutada

4.

obras adjudicadas...
12. Arranjo exterior da EB 1 da Gafanha do Carmo
13. Arranjo exterior da EB 1/JI da Gafanha da Encarnação Sul
14. Arranjo exterior da EB 1 da Gafanha da Encarnação Centro
15. Arranjo exterior da EB 1 da Costa Nova
16. Arranjo exterior da EB 1 da Barra

2.

7.

11.10.9.8.

5. 6.
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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 e Zona Envolvente

3.
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EDITORIAL

PARQUE DA CIÊNCIA E INOVAÇÃO E NOVO LAR DE IDOSOS DA GAFANHA DA NAZARÉ

Aprovação da Alteração do Plano Director Municipal 
(e período de consulta pública)

Depois das Eleições Autárquicas de 11 de Outubro de 2009 
e da Tomada de Posse da Câmara Municipal de Ílhavo a 30 de 
Outubro, estas primeiras semanas do novo mandato autár-
quico 2009/2013 foram utilizadas para estruturar as acções 
do mandato, iniciar a reorganização funcional da CMI e exe-
cutar o Plano e o Orçamento para 2010.

As opções estão feitas e aprovadas pelos Órgãos Autárqui-
cos competentes, e dão cumprimento ao compromisso assu-
mido com os Cidadãos do Município de Ílhavo. A execução 
desses objectivos que seguramente conseguiremos, vai fazer 
de 2010 um ano extraordinário de realização de mais desen-
volvimento e qualidade de vida.

Nesta edição do Boletim Informativo da CMI apresentamos 
um suplemento com o sumário das Grandes Opções do Plano 
e do Orçamento da CMI para 2010, convidando-o a participar 
e a acompanhar a sua execução ao longo do ano.

Nestes tempos de crise e dificuldades, vamos continuar a 
responder com luta determinada em defesa do desenvolvi-
mento da Nossa Terra, cientes de que existem muitas opor-
tunidades para aproveitar e que temos de estar sempre na li-
nha da frente da sua conquista. Com a participação de todos 
conseguiremos chegar mais longe no cumprimento de mais 
objectivos.

Este ano 2009 termina com uma grande notícia: o Parque 
da Ciência e Inovação da Universidade de Aveiro que vai ser 
construído no Município de Ílhavo (na Coutada) teve a sua 
candidatura a financiamento do Programa Operacional da 
Região Centro aprovada. Foram cinco anos de trabalho e de 
luta que agora cumprem uma importante etapa. São 35 mi-
lhões de euros de investimento, com um apoio a fundo per-
dido de 15,4 milhões de euros e uma perspectiva de criação 
de 5.000 postas de trabalho. Sendo a CMI (e a CI Região de 
Aveiro) um dos principais parceiros da UA neste processo, 
o ano 2010 terá como um dos seus principais objectivos, a 
preparação de todas as muitas tarefas para a execução física 
do Parque de Ciência e Inovação.  

Seguimos Juntos com os Cidadãos e as Forças Vivas do 
Município de Ílhavo e da Região de Aveiro, apostados em con-
tinuar a crescer.

A Todos quero desejar Boas Festas, com um Solidário e 
Feliz Natal e o Melhor dos Anos em 2010.

Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,

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

O parecer positivo foi emi-
tido pelos Serviços das Enti-
dades com responsabilidades 
legais na gestão deste pro-
cesso, permitindo o seu en-
cerramento. Neste momen-
to, encontra-se a decorrer 
o período de Discussão 
Pública, que termina a 29 
de Dezembro, seguindo-se a 
aprovação da proposta pela 
Assembleia Municipal de 
Ílhavo, o último passo formal 
e fundamental rumo à con-
cretização destes dois objec-
tivos da maior importância 
para a Acção Social e para o 
Desenvolvimento Empresa-
rial e de Investigação no Mu-
nicípio de Ílhavo e, também, 
na Região de Aveiro. « 

Foi aprovada, no 
passado dia 7 de 
Outubro, a proposta 
de alteração do Plano 
Director Municipal 
(PDM) da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
com vista à construção 
do Parque da Ciência 
e Inovação na Coutada 
(Ílhavo) e do novo Lar 
e Centro de Dia de 
Idosos na Gafanha da 
Nazaré. 
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Terreno da Antiga              
Carreira de Tiro
Gafanha de Aquém

ESTUDO PRÉVIO, LIMPEZA E DESMILITARIZAÇÃO

Associação Aquém Renasce 
(para o desenvolvimento do 
projecto para a construção do 
Equipamento Social) e o Gru-
po Desportivo da Gafanha de 
Aquém (para a construção do 
Polidesportivo). 

A compra deste antigo ter-
reno da Antiga Carreira de 
Tiro, pertencente ao Ministé-
rio da Defesa Nacional, tra-
duz-se numa forte aposta da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
para a qualificação desta área 
abandonada na Gafanha de 
Aquém, que inicia agora uma 
nova fase da sua vida. «

Imediatamente a seguir ao 
“Auto de Cessão”, ou seja, à 
transferência da propriedade 
em causa do Ministério da De-
fesa Nacional para a Câmara 
Municipal de Ílhavo, que teve 
lugar no dia 14 de Julho, uma 
Equipa do Regimento de En-
genharia de Espinho, perten-
cente ao Exército Português, 
procedeu à desmilitarização 
da antiga Carreira de Tiro, a 
par de uma intervenção de re-
ciclagem de pneus e de valori-
zação ambiental dos resíduos 
verdes, seguindo-se agora a 
vedação de todo o espaço. 

Cumprindo os objectivos 
base definidos para a ocupa-
ção deste terreno, a Câmara 
Municipal de Ílhavo desen-
volveu um Estudo Prévio com 

vista à definição da implanta-
ção das várias componentes 
que vão integrar o agora deno-
minado “Parque da Carreira”, 
nomeadamente um Equipa-
mento Social de Apoio a Ido-
sos, um Polidesportivo, um 
Parque Florestal com Parque 
Infantil, Parque de Merendas 
e Circuito de Manutenção, 
e Arruamento de Acesso e 
área de Estacionamento Au-
tomóvel. Este Estudo Prévio 
pressupõe ainda o desenvol-
vimento formal de trabalho 
de parceria com Associações 
Locais, designadamente a 

O Executivo Municipal apro-
vou, no passado dia 21 de 
Setembro, o Estudo Prévio 
para o terreno da antiga 
Carreira de Tiro da Gafanha 
de Aquém, cuja fase de Lim-
peza e Desmilitarização ter-
minou no início deste mês.

O Executivo Municipal 
tomou conhecimento e ra-
tificou, no passado mês de 
Setembro, o Protocolo cele-
brado entre o Município de 
Ílhavo e a Direcção-Geral 

Obra de      
Acesso às 
Finanças de Ílhavo 

21 DE SETEMBRO

dos Impostos (DGI) para a 
construção de uma rampa 
de acesso ao edifício onde 
está instalado o Serviço Lo-
cal de Finanças de Ílhavo.

Com a realização desta 
obra, cujo concurso já se 
encontra em desenvolvimen-
to, a Câmara Municipal de 
Ílhavo cumpre o importante 
objectivo de eliminar uma 
das barreiras arquitectóni-
cas há muitos identificadas 
pela Associação Portuguesa 
de Planeadores do Território 
(APPLA) no seu estudo de 
acessibilidades do Municí-
pio, permitindo a todos os 
Cidadãos, nomeadamente 
aqueles que possuem neces-
sidades especiais ao nível da 
locomoção, um bom acesso 
ao Serviço Local de Finan-
ças de Ílhavo. 

O valor estimado para esta 
obra, assumida pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo no 
âmbito deste Acordo, é de 
cerca de 50.000,00 Euros, 
sendo comparticipada em 
cerca de 80% pela Direcção-
Geral dos Impostos. «

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu, no passado 
mês de Novembro, à abertu-
ra do Concurso Público para 
a Execução dos Arruamentos 
e das Infra-estruturas na En-
volvente ao Centro Escolar da 
Cale da Vila, na Gafanha da 
Nazaré.

Com um investimento esti-
mado de cerca de 600.000,00 
Euros, e um prazo de exe-
cução proposto de 120 dias, 
esta intervenção reveste-se 
de extrema importância, uma 
vez que vai permitir a criação 
de um conjunto de acessibi-

Arruamentos na 
Envolvente ao 
Centro Escolar   
da Cale da Vila 
(Gafanha da Nazaré)

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

lidades ao novo Centro Esco-
lar, promovendo igualmente 
a sua integração urbana na 
cidade com qualidade. «

Após a compra de um ter-
reno situado no gaveto norte 
da Rua da Igreja com a Rua 
Padre António Diogo, com 
970 m2, por parte da Câ-

mara Municipal de Ílhavo, e 
da demolição de uma antiga 
casa de habitação, foi cons-
truído no local um amplo 
espaço com lugares de esta-

Terminou, no passado 
mês de Setembro, a 
obra de Ampliação 
e Requalificação 
do Largo da Igreja 
da Gafanha da 
Encarnação.

Largo da Igreja 
Gafanha da Encarnação

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

cionamento, passeios e arbo-
rização, de forma a ampliar 
e qualificar o Largo que dá 
acesso à Igreja. «
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Na sua intervenção, pre-
senciada por largas dezenas 
de pessoas, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, relem-
brou o “velhinho” mercado, 
garantindo que esta inter-
venção, que contempla uma 
cozinha industrial e a criação 
de novos armazéns frigorí-
ficos para peixe e marisco, 
bem como uma área especí-
fica para venda de marisco 
cozido (cumprindo-se todas 
as regras higieno-sanitárias 
necessárias ao bom funcio-
namento do Mercado), além 
de duas novas Lojas e de um 
Restaurante do 1.º andar, vai 
ao encontro das novas exi-
gências, procurando criar um 
novo equilíbrio entre aquilo 
que é a qualidade de quem 
trabalha e a que se quer para 
os seus Clientes e para o pró-
prio Município de Ílhavo. 

Com um investimento to-
tal de cerca de 1.400.000,00 
Euros, esta obra da Câmara 

Foi em ambiente de 
festa que a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no passado 
dia 21 de Setembro, 
a obra de Ampliação 
e Remodelação do 
Mercado da Costa 
Nova.

Inauguração da Obra de Ampliação e Remodelação 
Mercado da Costa Nova

21 DE SETEMBRO

Municipal de Ílhavo foi, acima 
de tudo, uma aposta na qua-
lidade urbana da Costa Nova 
e no apoio à sua importante 

Comunidade Piscatória, as-
sim como na qualificação de 
um dos seus equipamentos 
mais emblemáticos, verda-

deiro ex-libris dos Mercados 
Tradicionais da Região. 

Futuramente, está ain-
da prevista a intervenção de 

qualificação dos espaços ex-
teriores ao Mercado, nomea-
damente a 2.ª Fase da Calça-
da Arrais Ançã. « 
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Decorreu, no passado 
dia 23 de Setembro, 
na Câmara Municipal 
de Ílhavo, a primeira 
Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de 
Educação do Município 
de Ílhavo do presente 
ano lectivo 2009/2010, 
fazendo parte da ordem 
de trabalhos várias 
temáticas relacionadas 
com o seu arranque.

Durante a reunião foi apre-
sentado a todos os Conselhei-
ros o Relatório de Acompa-
nhamento da Carta Educativa 
do Município de Ílhavo, o qual 
faz um balanço extremamente 
positivo das medidas já im-
plementadas e em execução, 
nomeadamente ao nível da 
melhoria das infra-estruturas 
educativas.

Relativamente à Requalifi-
cação do Parque Escolar, foi 
efectuado o ponto de situação 
das empreitadas em curso, 
estando as obras dos novos 

Centros Escolares da Senhora 
do Pranto (Ílhavo) e da Cale da 
Vila (Gafanha da Nazaré) em 
bom andamento, bem como 
as obras de ampliação das 
EB1 de Vale de Ílhavo, Presa/
Légua e Corgo Comum/Cou-
tada e os arranjos exteriores 
realizados nas Escolas de 1.º 
Ciclo da Gafanha da Encar-
nação Centro, Barra e Costa 
Nova. Importa realçar que a 
realização das três obras de 
ampliação motivaram a des-
localização dos respectivos es-
tabelecimentos de ensino para 
novos locais de acolhimento, 
tendo o Presidente da Câmara 
Municipal, Eng. Ribau Este-
ves, dado conta ao Conselho 
que se encontram criadas 
todas as condições nesses lo-
cais, devidamente comprova-
das durante a sua visita efec-
tuada no mesmo dia.

Na reunião foi também deci-
dido não apresentar neste ar-
ranque de ano lectivo o Plano 
Municipal de Intervenção Edu-
cativa 2009/2010, tendo sido 
assumido que todos os progra-
mas e projectos estruturais do 
ano anterior seriam mantidos, 
nomeadamente as Actividades 

Reunião do Conselho 
Municipal de Educação

23 DE SETEMBRO

de Enriquecimento Curricular 
(AEC’s), o Projecto de Iniciação 
à Natação e todos os Serviços 
Educativos Municipais (Bi-
blioteca Municipal, Museus 
Municipais, Centro Cultural 
de Ílhavo, Centro de Educação 
Ambiental e Escola Municipal 
de Educação Rodoviária).

Ao nível dos Apoios ao Pro-
cesso Educativo, foi também 
comunicada a atribuição dos 
Subsídios de Estudo a cerca 
de 500 Crianças do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, bem como 
os habituais apoios para Ex-
pediente e Limpeza e Comu-
nicações para o ano lectivo 
2009/2010, os quais sofre-
ram um aumento de 5% face 
ao ano lectivo anterior.

Foi ainda dado a conhe-
cer aos Conselheiros o ponto 
de situação da Transferên-
cia de Competências na Área 
da Educação, assim como 
as principais acções futuras, 
como a realização de mais 
uma edição do Grande Prémio 
de Atletismo da Rádio Terra 
Nova, no qual os Alunos se-
rão convidados a participar no 
âmbito das Actividades de En-
riquecimento Curricular. «  

O início de cada ano lectivo 
é sempre um mo-
mento de grande 
satisfação, por 
se iniciar 
mais 
uma 
cami-
nhada 
na vida 
de mi-
lhares de 
Crianças e 
Jovens do 
Município. 
Nesse sentido, 
e em jeito de 
boas-vindas, a 
Câmara Munici-
pal de Ílhavo lan-
çou, pelo sétimo 
ano consecutivo, a 
Agenda Escolar, di-
rigida a todos os Educado-
res, Professores e Alunos do 
2.º e 3.º Ciclo e Secundário 
do Município. 

Este ano, a Agenda Escolar 
tem como temática a “Edu-
cação”, escolha determinada 
pela importância em dar a 
conhecer melhor o trabalho 
realizado pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e por toda 

Lançamento 
Agenda Escolar 

ANO LECTIVO 2009/2010

a Comunidade Educativa ao 
longo do ano lec-

tivo. 
Para além 

de tudo aqui-
lo que habi-
tualmente 
encontramos 
numa agen-
da, é possível 
encontrar 
na Agenda 
Escolar de 
2009/2010 
um vasto 
conjunto 
de infor-
mações e 
conselhos 
úteis, as-
sim como 

as iniciativas direccionadas 
ao público mais jovem. 

Deste modo, e com a princi-
pal missão de desejar um bom 
ano escolar a todos os Alunos 
e Profissionais da Educa-
ção do Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo reitera o 
desafio à participação de to-
dos nesta importante área, 
em prol do nosso Património 
mais importante, que são as 
nossas Crianças! « 

Balanço do Arranque do Ano Lectivo 
2009/2010 

Actualmente, encontram-se 
em plena execução a remo-
delação do Parque Escolar do 
Município de Ílhavo, ao nível 
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, com a cons-
trução de dois novos Centros 
Escolares (Senhora do Pranto 
– Ílhavo e Cale da Vila – Ga-
fanha da Nazaré), bem como 
as obras de remodelação/am-
pliação e transformação em 
Centros Escolares das Escolas 
de Vale de Ílhavo, Presa/Légua 
e Corgo Comum/Coutada.

A realização das três obras 
de remodelação e ampliação 
motivaram a criação de locais 

de acolhimento para os seus 
utilizadores, sendo que a Es-
cola do Corgo Comum/Couta-
da está a funcionar na Esco-
la da Senhora do Pranto, e o 
respectivo Jardim de Infância 
e ATL a funcionar em instala-
ções provisórias no recinto da 
mesma escola.

Relativamente à Escola de 
Vale de Ílhavo e respectivo ATL, 
encontram-se a funcionar no 
Centro Nossa Senhora da Paz, 
na sequência de um protoco-

lo estabelecido entre a Câma-
ra Municipal e a Paróquia de 
Ílhavo. Por último, a Escola 
da Presa/Légua encontra-se a 
funcionar num bloco da Esco-
la Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e o Jardim 
de Infância em instalações 
alugadas junto ao antigo esta-
belecimento de ensino.

O regresso às aulas nas Es-
colas do 1.º Ciclo da Gafanha 
da Encarnação Centro, Barra 
e Costa Nova ficou sem dúvi-

da mais agradável para todos 
os seus utilizadores, depois de 
realizadas, durante as férias 
de Verão, as obras de benefi-
ciação dos seus espaços exte-
riores, dotando-os de todas as 
condições para a prática des-
portiva ao ar livre e de recreio.

Neste início de ano lectivo 
ficaram também disponíveis 
novas e melhores condições 
para circulação de peões e es-
tacionamento de viaturas jun-
to à Escola Básica do 2.º e 3.º 
Ciclos da Gafanha da Encar-
nação, em virtude das obras 
de arranjos exteriores reali-
zados a nascente da Escola, 
assim como a circulação junto 
à Escola Secundária da Gafa-
nha da Nazaré, com a criação 
de uma nova via de acesso.

Contudo, o arranque do ano 
lectivo ficou marcado por ou-
tras novidades para além das 
obras já referenciadas, mere-
cendo igual destaque o exce-
lente trabalho de parceria das 
Associações de Pais do Muni-

cípio na prestação de vários 
serviços, nomeadamente os 
de almoço e prolongamento 
de horário, com especial nota 
para as Associações de Pais 
das Escolas envolvidas em 
processos de obras e as Asso-
ciações de Pais da Escola de 
Ílhavo (Ferreira Gordo) e a da 
Escola da Barra que funciona-
rão, pela primeira vez, com ca-
pacidade total de resposta. Re-
lativamente às Associações de 
Pais registamos, com enorme 
satisfação, a criação e início de 
actividade da Associação de 
Pais da Escola da Costa Nova 
que, em parceria com a Câma-
ra Municipal, iniciou a presta-
ção do serviço de almoço aos 
alunos da Costa Nova.

A Câmara Municipal, tal 
como nos anos anteriores, 
deu início no arranque do ano 
lectivo a todos os projectos e 
programas considerados es-
truturantes, com especial des-
taque para as Actividades de 
Enriquecimento Curricular. «

O ano lectivo 2009/2010 
será, sem dúvida, o mais 
importante de todos ao nível 
da Educação no Município 
de Ílhavo, fruto dos grandes 
investimentos em curso e 
que, ao longo do ano, fica-
rão ao dispor de todos. 
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Transferência     
de Competências 
Área da Educação

4 DE NOVEMBRO

ANO LECTIVO 2009/2010

PAPE | Programa de Apoio a Projectos Educativos

Atendendo à grande adesão 
por parte dos Estabelecimen-
tos de Ensino às seis edições 
já realizadas do Programa de 
Apoio a Projectos Educativos 
(PAPE), e considerando os 

objectivos estabelecidos para 
esta iniciativa, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo aprovou, no 
passado dia 2 de Dezembro, 
as normas do Programa para 
o ano lectivo de 2009/2010. 

Trata-se de um importante 
Acordo para a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, entendido 
como um assumir de novas 
responsabilidades que vão 
permitir elevar a qualidade da 
gestão da Educação no nosso 
Município.

O referido Contrato estabe-
lece as condições de transfe-
rência de atribuições e com-
petências para o Município, 
designadamente no que res-
peita ao Pessoal não Docen-
te das Escolas Básicas e da 
Educação Pré-Escolar, às Ac-
tividades de Enriquecimen-
to Curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e à gestão do 
Parque Escolar nos 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico.

A competência de gestão 
do Pessoal não Docente e dos 
edifícios das EB 2,3 será assu-
mida pelo Município a partir 
do dia 1 de Janeiro de 2010, 
sendo que as Actividades de 
Enriquecimento Curricular 

são já da responsabilidade da 
Câmara Municipal, embora 
sob outra forma legal. A ver-
ba acordada pelo Ministério 
da Educação no domínio das 
Actividades de Enriquecimen-
to Curricular é de 440.475,00 
Euros por ano e actualizável, 
sendo a sua transferência 
feita através de dotações ins-
critas no orçamento para pa-
gamento dos encargos globais 
com as referidas actividades, 
em função do número de alu-
nos inscritos nos estabeleci-
mentos de ensino.

O novo Executivo 
Municipal ratificou, 
na sua primeira 
Reunião de Câmara, o 
Contrato de Execução 
da Transferência de 
Competências na 
Área da Educação, do 
Ministério da Educação 
para a Câmara 
Municipal de Ílhavo.

No que respeita à manuten-
ção e apetrechamento do Par-
que Escolar, ficou acordado 
com o Ministério da Educação 
a transferência do montante 
de 20.000,00 Euros por cada 
uma das três Escolas Básicas 
de 2.º e 3.º Ciclo do Município 
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré e 
Gafanha da Encarnação). Ain-
da no âmbito do referido con-
trato foi acordada a realização 
de uma intervenção de requa-
lificação global, a concretizar 
nos anos de 2010, 2011 e 
2012, dos estabelecimentos 
de ensino, com montantes 
indicativos de 400.000,00 
Euros, 350.000,00 Euros e 
200.000,00 Euros, respec-
tivamente, valores a pagar 
pelo Ministério da Educação, 
sendo da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
o procedimento dos trabalhos 
de auditoria e projecto, de for-
ma a executar os concursos 
e as três obras com a maior 
brevidade possível (e dentro 
do prazo definido).

Uma nota final para referen-
ciar que todo este trabalho, 
que culminou com o Acordo 
aqui referido entre o Ministé-
rio da Educação e a Câmara 
Municipal de Ílhavo, foi desen-
volvido em equipa e em acor-
do entre esta última e as três 
Direcções dos Agrupamentos 
de Escolas do Município de 
Ílhavo, tendo tido também o 
devido acompanhamento do 
Conselho Municipal de Edu-
cação. «  

EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)

EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

No âmbito da Acção Social 
Escolar, a Câmara Municipal 
de Ílhavo manteve os dois Es-
calões de Subsídio de Estudo 
atribuído (A e B), no valor de 
50,00 Euros para o Escalão 
A (333 Alunos), e de 30,00 
Euros para o Escalão B (238 
Alunos), devidamente iden-
tificados e de acordo com os 
três Agrupamentos de Esco-
la do Município (Ílhavo, Ga-
fanha da Nazaré Gafanha da 
Encarnação), sendo os valo-
res sensivelmente iguais aos 
do ano lectivo anterior.

Relativamente aos Subsí-
dios para Comunicações (via 
telefone), o Executivo Muni-
cipal deliberou aprovar a sua 
atribuição às Escolas Básicas 
do 1.º Ciclo e aos Jardins-de-
Infância da rede pública do 
Município, num investimen-
to total de 6.470,00 Euros e 
de 2.545,00 Euros, respecti-
vamente.

Finalmente, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo aprovou a 

atribuição dos Subsídios para 
Expediente e Limpeza às Es-
colas Básicas do 1.º Ciclo (no 
valor de 18.155,00 Euros) e 
aos Jardins-de-Infância da 
rede pública do Município 
(no valor de 4.820,00 Euros), 
sendo estes valores reforça-
dos ao longo do ano lectivo, 
caso os Órgãos de Gestão 
dos Agrupamentos de Esco-
las considerem necessário, 
em função da implementa-
ção das medidas dos Planos 
de Contingência da Gripe A, 
de que são gestores.

Com estas medidas, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo mantém renovada a sua 
aposta na manutenção e 
melhoria das condições de 
trabalho e de formação da 
sua Comunidade Educativa, 
quer ao nível das despesas 
inerentes a todo este pro-
cesso, quer ao nível da Ac-
ção Social Escolar, tornando 
mais justo o acesso de todas 
as Crianças à Educação. « 

SUBSÍDIOS DE ESTUDO
COMUNICAÇÕES
EXPEDIENTE E LIMPEZA

Apoios na Área 
da Educação

A Câmara Municipal 
de Ílhavo aprovou, 
no passado mês de 
Setembro, os Apoios 
referentes ao Processo 
Educativo (Subsídios de 
Estudo, Comunicações, 
Expediente e Limpeza) 
para o presente ano 
lectivo de 2009/2010.

Com o principal objectivo 
de incentivar a implementa-
ção e o desenvolvimento de 
projectos que possibilitem 
uma melhoria efectiva da 
qualidade da Educação no 
Município de Ílhavo, com o 
envolvimento directo da Co-
munidade Educativa, o PAPE 
é, acima de tudo, uma inicia-
tiva da Câmara Municipal de 
Ílhavo que pretende desen-
volver o espírito de proactivi-
dade e de autonomia de cada 
Estabelecimento de Ensino, 

cujos projectos estão direc-
tamente relacionados com os 
Planos Educativo e de Activi-
dades.

Privilegiando temáticas re-
lativas à Cidadania, ao Am-
biente e à Cultura do Mar, 
este apoio materializa-se no 
financiamento por parte da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
até 80% do valor do investi-
mento dos projectos em cau-
sa, quer individuais, quer em 
associação com os Jardins-
de-Infância da Rede pública 

e Escolas Básicas do 1.º Ci-
clo, assim como das Escolas 
de 2.º e 3.º Ciclos e Escolas 
Secundárias do Município. 
No que respeita à calenda-
rização, a apresentação das 
candidaturas deverá ser efec-
tuada até 31 de Dezembro de 
2009, ficando em análise e a 
aguardar decisão por parte 
da Câmara Municipal até ao 
dia 15 de Janeiro de 2010, 
estando o início da imple-
mentação previsto para 1 de 
Fevereiro. «  
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Férias Divertidas
VERÃO 2009

De 29 de Junho a 31 de 
Julho, centenas de Crianças 
e Jovens do Município com 
idades compreendidas entre 
os 6 e os 15 anos, tiveram 
oportunidade de ocupar o 
maior período de férias esco-
lares com diversas actividades 
de carácter lúdico, desportivo, 
cultural, ambiental, entre ou-
tras, com destaque para as 
actividades com incidência 
nas modalidades náuticas, no 
âmbito do Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo. 

Natação, Pólo Aquático, 
Educação Rodoviária, Sensi-
bilização Ambiental, Hip-Hop, 
Basquetebol, Ateliers de Ciên-
cias, Música e Inglês, Cinema, 
Ténis, Equitação, Caminha-
das, Futebol, Jogos Tradi-
cionais e de Praia, Trabalhos 
Manuais, Vela, Nautimode-
lismo, Canoagem, Mergulho, 
StreetSurfing, foram algumas 
das muitas ocupações que fi-
zeram as delícias dos mais no-
vos que, aliadas a momentos 
de grande diversão e convívio, 

Tendo em conta o 
enorme sucesso e 
procura das iniciativas 
de Verão e Natal 2008, 
assim como das Férias 
da Páscoa 2009, a 
Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu 
promover, durante 
todo o mês de Julho, 
mais uma edição do 
Programa Municipal de 
Férias Divertidas.

tornaram as interrupções es-
colares memoráveis. 

Com a chegada de novas 
Férias de Natal, a Câmara 
Municipal de Ílhavo retoma 
esta iniciativa, que vai decor-
rer durante os dias 21, 22, 23 
e 28, 29 e 30 de Dezembro, 
onde mais Crianças e Jovens 
do Município, entre os 6 e os 
15 anos de idade, poderão 
participar em diversas activi-
dades de âmbito desportivo, 
cultural, educativo e lúdico. «

Esta iniciativa, coordenada 
e suportada financeiramente 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, tem como principal 
missão a ocupação dos tem-
pos livres dos Jovens duran-
te o período lectivo, através 
de actividades que contribu-
am significativamente para o 
enriquecimento da sua for-
mação pessoal, funcionando 
em simultâneo como comple-

Encontram-se a 
decorrer as inscrições 
para a edição 2010 do 
Programa Vocação, 
dirigido a Jovens 
Estudantes do 
Município com idades 
compreendidas entre 
os 14 e os 25 anos. 

Programa Vocação
EDIÇÃO 2010

mento à sua formação acadé-
mica, através da sua partici-
pação em projectos ligados ao 
Ambiente, Desporto, Novas 
Tecnologias, Juventude,  His-
tória Património ou Animação 
Cultural. Cada uma destas 
áreas é dividida em turnos de 
três meses, tendo cada turno 
uma carga horária de 30 ho-
ras/mês, a que corresponde 
um Bolsa de 200,00 Euros.

Terminado o prazo de can-
didaturas ao I Turno do Pro-
grama, todos os interessados 
poderão efectuar a sua inscri-
ção nos Turnos II (Abril/Ju-
nho) e III (Outubro/Dezem-
bro), podendo as Normas de 
Participação e as respectivas 
Fichas de Inscrição ser obti-
das nos Fóruns Municipais 
da Juventude (Ílhavo, Vale 
de Ílhavo, Gafanha da Naza-
ré, Gafanha da Encarnação 
e Gafanha do Carmo) ou em 
www.cm-ilhavo.pt. 

A ocupação dos tempos li-
vres dos jovens em tempo de 
aulas, deve ser alvo, pelos 
importantes e diversos be-

nefícios que encerra, de um 
forte e constante incentivo. 
Dos benefícios inerentes a 
esta prática há a destacar 
sobretudo aqueles que dizem 
respeito ao próprio Jovem, 
na medida em que é notória 
a sua importância ao nível 
da 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 uma ex-
celente ferramenta ao nível 
da prevenção de comporta-
mentos de risco.

O Programa Vocação, criado 
e gerido pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo, cujas primei-
ras edições decorreram com 
grande sucesso (2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009), surge no 
seguimento da constatação 
desta realidade, e como for-
ma de esta dar o seu contri-
buto na multiplicação destes 
bons exemplos. « 

Este Concurso, que con-
templa as categorias de texto 
narrativo e texto poético, é di-
rigido, à semelhança dos anos 
anteriores, a todos os Alunos 
das Escolas, públicas ou pri-
vadas, do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico do Muni-
cípio, assim como do Ensino 
Secundário, e visa, antes de 
mais, fomentar os hábitos de 
escrita e de leitura nas cama-
das mais jovens, valorizando, 
desta forma, a expressão lite-
rária. 

Com o advento das novas 
tecnologias, a prática regular 
de actividades como a Leitu-
ra e a Escrita, consideradas 
exercícios fundamentais para 
a formação de todos os indi-
víduos, tem vindo a perder 
terreno em favor de meios de 
comunicação e informação 
mais rápidos, como a infor-
mática e a televisão, pelo que 
a Câmara Municipal conside-
ra essencial a sua promoção, 
enquanto formas privilegiadas 
de desenvolvimento crítico, da 

Pelo nono ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo 
lançou, no passado mês de Novembro, mais uma edição do 
Concurso Literário Jovem.

capacidade de raciocínio e da 
criatividade dos mais Jovens. 

Por outro lado, com esta 
nona edição do Concurso Li-
terário Jovem, pretende-se 
ainda incentivar a um maior 
envolvimento dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Muni-
cípio, desafiando-os, além de 
proporcionar à Comunidade 
Escolar experiências pedagó-
gicas e lúdicas em torno do 
conhecimento e das memó-
rias da Região, estimulando 
os Alunos à investigação e 
ao despertar de sensações 
através da interpretação de 
percursos, filmes, imagens, 
textos, melodias musicais ou 
jogos de escrita criativa. 

O prazo de entrega dos tra-
balhos decorre até ao dia 31 
de Março de 2010, devendo 
os mesmos ser entregues em 
mão ou enviados por correio, 
com aviso de recepção e ende-
reçados para a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo (mais informa-
ções em www.cm-ilhavo.pt). «

2010

IX Concurso 
Literário Jovem

15 E 16 DE AGOSTO

Ílhavo Radical 
2009

Este ano, o programa de-
senrolou-se ao longo de dois 
dias, tendo o primeiro sido 
dedicado ao Campeonato Re-
gional de Skate do Município 
de Ílhavo 2009, que decor-
reu durante todo o dia 15 de 
Agosto no recentemente re-
modelado Skate Park, junto à 
Piscina Municipal da Gafanha 
da Nazaré. 

No dia seguinte, foi a vez dos 
adeptos dos desportos mais 
radicais se concentrarem no 
Relvado da Costa Nova, onde  
os esperava um Parque Ra-
dical especialmente montado 
para o efeito, com Tiro ao Arco, 
Parede de Escalada, Rappel, 

Slide e Insufláveis. Também 
para os amantes das moda-
lidades náuticas, o programa 
incluiu Aulas de Surf gratui-
tas, na Praia da Barra. 

Esta é a sétima vez que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
organiza esta iniciativa, que 
todos os anos conta com a 
participação de muitos Jo-
vens do Município, e não só, 
adeptos dos desportos de 
aventura e, claro, de pura 
adrenalina. «

As actividades radicais vol-
taram a estar em alta no 
passado mês de Agosto, 
com a realização da edição 
2009 da iniciativa “Ílhavo 
Radical”, promovida pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.
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Este ano, marcaram pre-
sença no Jardim Oudinot sete 
originais embarcações de qua-
tro Associações do Município 
que, em pleno Festival do Ba-
calhau, fizeram as delícias 

Corrida Mais Louca da Ria
22 DE AGOSTO

Com o principal objectivo de 
promover e incentivar a prá-
tica desportiva, assim como 
a nossa Ria, nomeadamente 
na sua vertente lúdico-des-
portiva, a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, desta vez 
no âmbito do Festival do 
Bacalhau, mais uma edição 
da sempre divertida “Corri-
da Mais Louca da Ria”.

Já uma referência obriga-
tória nas iniciativas cultu-
rais promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Mostra 
Jovem d’Artes voltou a inau-
gurou a Semana, onde quase 
três dezenas de jovens artistas 
exibiram os seus trabalhos 
de Pintura, Decopage, Cerâ-
mica, Intermédia, Artesana-
to, Artes Decorativas, Design, 
Bijutaria, entre outros, apre-
ciados por centenas de visi-
tantes que se deslocaram ao 
Centro Cultural de Ílhavo de 
17 a 26 de Julho. Também a 
inaugurar a edição deste ano, 
o Concerto com os “Mundo 
Cão” animou a noite no Largo 
do Farol, na Praia da Barra, 
antecipando uma Semana 
cheia de adrenalina, aventu-
ra e muito convívio.

Realizou-se, no 
passado mês de Julho, 
aquela que é uma das 
iniciativas com maior 
tradição no nosso 
Município - a Semana 
Jovem, cuja primeira 
edição remonta ao ano 
de 1993.

Semana Jovem 2009
17 A 26 DE JULHO

Nos dias seguintes, desta-
que para as actividades des-
portivas e de carácter mais 
formativo, nomeadamente os 
Torneios de Futsal, Ténis, Té-
nis de Mesa, Street-Basket e 
de Pro Evolution Soccer (em 
ecrã gigante), as Escolas de 
Surf e Bodyboard, as Aulas 
de Aeróbica, Hip-Hop e de 
Yoga e SpinBike ao Ar Li-
vre, sem esquecer as Tendas 
Criativas na Costa Nova e os 

vários Workshops realizados 
nos Fóruns Municipais da 
Juventude.

A iniciativa “Vem atravessar 
a Ria a Nado”, (entre a “Bru-
xa”, na Gafanha da Encar-
nação, e o Relvado da Costa 
Nova), na qual participaram 
várias dezenas de nadadores 
de todas as idades, e a De-
monstração de Skate, com a 
Equipa International da Ele-
ment, que “estreou” o recen-

temente remodelado Skate 
Park do Município, situado 
junto à Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré, comple-
taram o programa deste ano, 
cujas noites foram animadas 
com os concorridos concertos 
dos “Orquestra Royal”, “Su-
sana Félix”, “MP3”, e “Deale-
ma”. A Noite das Associações 
e a peça de Teatro “Saia Curta 
e Consequências”, com a co-
nhecida actriz Cláudia Vieira, 

que encheu o auditório do 
Centro Cultural de Ílhavo, 
foram as restantes propostas 
nocturnas, numa Semana 
onde também não faltaram 
Visitas Culturais e Animação 
de Praia, que tornaram esta 
edição única e memorável. 

Durante nove dias, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo levou a 
todas as suas Freguesias um 
conjunto de diversas iniciati-
vas, nas quais participaram 
milhares de jovens que não 
perderam a oportunidade de 
iniciar as suas férias de Ve-
rão da melhor forma. Com o 
importante apoio das várias 
Associações do Município, 
assim como de dezenas de 
Jovens Voluntários, que co-
laboraram na planificação e 
acompanhamento das várias 
acções do programa, esta Se-
mana continua a ter no pú-
blico jovem o seu ponto de re-
ferência, mantendo bem vivo 
o conceito de uma “Semana 
feita para os Jovens e pelos 
Jovens”. A todos eles fica 
aqui o nosso especial agra-
decimento, cujo contributo é 
fundamental para o sucesso 
e continuidade desta querida 
tradição de ambiência jovem 
no nosso Município. « 

CATEGORIA “DEMONSTRAÇÃO”
Sub - categoria “Construção”:

1.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra.
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação.

Sub - categoria “Transformação”:
1.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra.
2.º Lugar - Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo.

CATEGORIA “CORRIDA”
Sub - categoria “Construção”:

1.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra. 
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação. 

Sub - categoria “Transformação”. 
1.º Lugar - Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo. 
2.º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra. 

Prémio “Melhor Técnica de Navegação”:
Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo. 

Prémio “Boa Disposição”:
Fundação Prior Sardo. 

Prémio “Melhor Equipa Feminina”. 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação. 

Prémio “Melhor Claque”. 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação.

dos milhares de visitantes que 
aí se encontravam, aliando o 
Desporto à Criatividade, em 

mais uma iniciativa de suces-
so da Câmara Municipal de 
Ílhavo. « 
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rais”, “Apoio Administrativo 
em Projectos da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo” e “Educa-
ção Ambiental no âmbito da 
Bandeira Azul”. 

“Apoio à Terceira Idade” e 
“Apoio à Infância”, geridos 
pelas Paróquias de Ílhavo e 
da Gafanha da Nazaré, fo-
ram os restantes projectos 
que completaram a edição 
2009 do PMOTL, cabendo 
a cada um dos intervenien-
tes uma Bolsa no valor de 
160,00 e 250,00 Euros, de 

acordo com a duração e car-
ga horária do projecto. 

À semelhança de outras 
iniciativas dirigidas à Juven-
tude, o Programa Municipal 
de Ocupação de Tempos Li-
vres tem proporcionado a 
dezenas de jovens ocupar os 
meses de férias com activi-
dades de índole diversa, de 
uma forma activa, empenha-
da e responsável, pelo que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
se congratula pela sua reali-
zação. «

O Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo 
festejou, no passado 
dia 11 de Setembro, 
o 4.º aniversário da 
sua nova casa, com a 
já habitual Mega Lan 
Party.

Sem Medos

QUI 10 SET
» LAN PARTYFJ 2009
FMJ ÍLHAVO

SEX 11 e SÁB 12 SET
» Lan PartyFJ 2009
» 4.º ANIVERSÁRIO 
DO RENOVADO FÓRUM 
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
DE ÍLHAVO
FMJ ÍLHAVO

SEG 14 SET
» 4.º ANIVERSÁRIO
FÓRUM MUNICIPAL DA 
JUVENTUDE DE VALE DE 
ÍLHAVO
FMJ VALE DE ÍLHAVO

OUTUBRO
Sem Medos

TODO O MÊS
» EXPOSIÇÃO 
ARTE EM MADEIRA 
POR MÁRIO ANASTÁCIO
FMJ ÍLHAVO

SEX 30 e 31 OUT
» FESTAS DAS BRUXAS
ateliers e jogos:
- a abóbora + feiosa;
- pinturas faciais;
- coroa decorativa halloween;
- a múmia + perfeita;
- construir o monstro;
- encontra as abóboras;
- história assustadora!
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

Interferências

TER 3 NOV
» A’TUA PARTILHA!
início da Recolha de 
brinquedos, roupas, livros... 
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

SÁB 7 NOV
» BIJUTARIA TRAPILHO
FMJ GAFANHA DO CARMO

SETEMBRO

SEX 13 NOVEMBRO
» NOITE AO LUAR
- feira de artesanato das oficinas 
criativas
- fogueira e magusto
- contos de fim de tarde
- workshop de danças
- baile com mosca tosca 
(grupo trad/folk europeu)
LARGO DO CCI

QUA 18 NOVEMBRO
» TU ESPANTAS-ME!
Realização de um Espantalho 
Jovem!
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

SÁB 21 NOVEMBRO
» TU ESPANTAS-ME!
Realização de um Espantalho 
Jovem!
FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

SEX 27 NOVEMBRO
» PRESENTE CHEIO DE NÓS
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

SÁB 28 NOVEMBRO
» PRESENTE CHEIO DE NÓS
FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

Interferências

QUA 2 DEZEMBRO
» REALIZAÇÃO DA ÁRVORE 
DE NATAL
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

SÁB 5 DEZEMBRO
» REALIZAÇÃO DA ÁRVORE 
DE NATAL
FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

QUA 9 DEZEMBRO
» ENTREGA DO PRESENTE 
CHEIO DE NÓS
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

SÁB 12 DEZEMBRO
» ENTREGA DO PRESENTE 
CHEIO DE NÓS
FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

QUA 16 DEZEMBRO
» JOGOS 
TRADICIONAIS DE NATAL
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

SÁB 19 DEZEMBRO
» JOGOS 
TRADICIONAIS DE NATAL
FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

DEZEMBRO

Lan Party 2009
IV ANIVERSÁRIO NOVO FÓRUM DA JUVENTUDE DE ÍLHAVO

Com uma duração de três 
dias, participaram nesta 
Mega Festa dezenas de jovens 
que, de saco-cama e compu-
tador às costas, terminaram 
as férias de Verão da melhor 

forma. Além do concurso 
on-line, o programa contou 
com vários torneios (Guitar 
Hero, Pés, etc.), Concurso 
de Modding, apresentação 
de produtos, Cinema, Zonas 

Chill-Out, entre outras acti-
vidades, que tornaram este 
quarto aniversário do reno-
vado Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo memo-
rável. «

Foram entregues, no 
passado dia 11 de 
Setembro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, os 
Certificados e Bolsas 
de Participação aos 91 
Jovens que integraram 
a edição 2009 do 
Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos 
Livres, uma iniciativa da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo que vai já na sua 
décima edição. 

PMOTL 2009
ENTREGA CERTIFICADOS 

Com idades compreendi-
das entre os 16 e os 30 anos, 
e durante o mês de Agosto, 
os respectivos participantes 
estiveram envolvidos em vá-
rios projectos, geridos e su-
portados pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, com destaque 
para a “Animação de Atelier’s 
de ATL (Actividades de Tem-
pos Livres) de Reciclagem, 
Expressão Plástica e Expres-
são Corporal para Crianças 
e Adolescentes”, “Animação 
de Espaços Lúdicos e Cultu-

OUTUBRO

NOVEMBRO
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Noite ao Luar
Contadores de Contos e de Histórias

13 NOVEMBRO 

Participado por dezenas 
de Crianças e Jovens, e lem-
brando os segredos e o imagi-
nário de Outonos de antiga-
mente, como o S. Martinho e 
as castanhas, as Vindimas e 
a prova do vinho novo, esta 
Noite ao Luar contemplou 
ainda uma Mostra de Dan-
ças do Mundo e Artesanato 
(das Oficinas Criativas da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo), bem como um espectá-
culo de música tradicional 
com “A Mosca Tosca”, pelo 
Grupo Trad/Folk Europeu. 

Aproveitando o “Verão de 
S. Martinho”, esta foi sem 
dúvida uma iniciativa dife-
rente e, sobretudo, muito 

Em pleno mês de 
Novembro a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
promoveu, na grande 
Praça do Centro 
Cultural de Ílhavo, a 
iniciativa “Noite ao 
Luar”, no âmbito da 
recriação da velha 
tradição dos contos à 
volta da fogueira.

animada para celebrar esta 
tradição, sempre acompa-
nhada pelas deliciosas cas-
tanhas assadas. « 

Sábados no Jardim 2009
JULHO E AGOSTO

Os diversos espaços 
públicos e jardins das 
quatro Freguesias do 
Município voltaram a 
encher-se de animação, 
cor e convívio nos 
meses de Julho e 
Agosto, durante a sexta 
edição da bem-sucedida 
iniciativa da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
“Sábados no Jardim”. 

Fizeram parte do programa 
diário deste ano diversas ac-
tividades de carácter lúdico 
e formativo, nomeadamente 
Parques de Insufláveis, Mo-
delagem de Balões, Pinturas 
Faciais, Jogos, Momentos de 
Leitura e de Navegação na In-
ternet, Experiências, Ateliers 
de Criação Artística, Aulas de 
Educação Rodoviária, Desa-

Revista Jovem
“Atua! 10”

Nesta edição, é possível 
encontrar referências às 
principais iniciativas juve-
nis realizadas pela Câmara 
Municipal no último semes-
tre, assim como o balanço 
das actividades promovidas 
pelos Fóruns da Juventu-
de e pelas Associações de 
Jovens Locais. Sugestões e 

LANÇAMENTO

fios, entre tantas outras que 
despertaram a alegria dos 
mais novos. 

De 4 de Julho a 22 de Agos-
to, passaram pelo Jardim 31 
de Agosto (Gafanha da Naza-
ré), pelo Largo Nossa Senho-
ra da Encarnação (Gafanha 
da Encarnação), pelo Jardim 
Henriqueta Maia (Ílhavo), 
pelo Relvado da Costa Nova, 
pelo Parque Urbano da Nossa 
Senhora do Pranto (Ílhavo), 
pelo Jardim Central (Gafa-
nha do Carmo), pelo Largo 
do Farol (Praia da Barra) e, 
finalmente, pelo Jardim Ou-
dinot (Gafanha da Nazaré), no 
penúltimo dia do Festival do 
Bacalhau 2009, largas cen-
tenas de Crianças, Jovens e 
Adultos que, entre familiares 
e amigos, aproveitaram as vá-
rias actividades e o convívio e 
viveram os Sábados de Verão 
de uma forma muito diverti-
da, alegre e sobretudo dife-
rente, cujo balanço não podia 
ser mais positivo. «

novidades nas áreas do Ci-
nema, da Música e da Infor-
mática também não foram 
esquecidas, acompanhadas 
não por uma, mas por duas 
entrevistas a três grandes 
actores portugueses, que 
marcaram presença este 
ano no palco do Centro Cul-
tural de Ílhavo. «

Coincidindo com mais 
um aniversário da 
actual casa do 
Fórum Municipal 
da Juventude de 
Ílhavo (e do Pólo 
de Vale de Ílhavo), 
inaugurada em 
2005, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
lançou, no início do 
mês de Setembro, 
o décimo número 
da Revista “ATUA!”, 
dirigida a todos os 
Jovens do Município.
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Balanço Época Balnear 2010
“PRAIA LIMPA TEM MAIS PINTA!”

Galardoadas mais 
uma vez com a 
Bandeira Azul e com 
a Bandeira “Praia 
Acessível, Praia para 
Todos” (símbolos da 
qualidade, segurança 
e acessibilidade), 
as Praias da Barra 
e Costa Nova foram 
nesta época balnear 
2009 frequentadas por 
centenas de milhares 
de pessoas que, de 
uma forma assídua 
ou pela primeira vez, 
elegeram esta Região 
e o Município de Ílhavo 
em particular para as 
suas férias de Verão.

Vigiadas por cerca de meia 
centena de Nadadores Sal-
vadores da equipa da Avei-
ro Rescue, que significou 
um investimento da Câma-
ra Municipal de cerca de 
12.000,00 Euros, o dobro do 
registado em 2008, as Praias 
da Barra e Costa Nova foram 
igualmente dinamizadas 
com actividades de carácter 

lúdico e ambiental, especial-
mente direccionadas às ca-
madas mais jovens. Projec-
tos como “Praia Limpa tem 
Mais Pinta!”, “A minha Praia 
tem Bandeira Azul», «Jogos 
tradicionais», «Os Vigilantes 
da Praia», «Construções na 
Areia» ou a «Biblioteca de 
Praia», subordinados ao tema 
da boa gestão e protecção 

das zonas costeiras, foram 
algumas das iniciativas pre-
paradas pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo para o efeito, 
cujo principal objectivo passa 
por estimular os mais jovens 
utentes das Praias, e a partir 
destes os próprios Pais e/ou 
famílias, para os benefícios 
decorrentes em se encontrar 
uma Praia devidamente lim-

pa, como é o caso das praias 
do Município.

A contar pelo elevado nú-
mero de participantes, esta é 
uma aposta ganha, no sen-
tido em que o seu sucesso 
motiva a sua continuidade 
ao longo de todo o ano, sem-
pre em prol de um melhor 
Ambiente para todos. «  

Jardim Oudinot um ano de Vida Nova
10 DE AGOSTO

Assinalou-se, no 
passado dia 10 de 
Agosto, o primeiro 
aniversário do Jardim 
Oudinot, na sua 
nova versão surgida 
como consequência 
de um investimento 
de reabilitação 
e requalificação 
ambiental e patrimonial, 
que a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
realizou com de cerca 
de 3,5 milhões de Euros 
e uma parceria com a 
APA (no âmbito de um 
protocolo formal).

Localizado numa zona ri-
beirinha de relevante inte-
resse paisagístico, ambiental 
e histórico-patrimonial, de 
interface entre a área urba-
na da Cidade da Gafanha da 
Nazaré, o Forte da Barra e a 
área de actividade portuária, 
esta obra veio conferir quali-
dade à zona que acolhe por 

terra o Navio-Museu Santo 
André, Pólo do Museu Marí-
timo de Ílhavo.

No seu primeiro ano de 
vida o Jardim Oudinot viveu 
momentos altos com a rea-
lização do Festival do Baca-
lhau 2008 e da Regata dos 
Grandes Veleiros, e acolheu 
milhares de pessoas que du-

rante todo o ano fizeram os 
seus passeios, merendas, 
utilizaram o Circuito de Ma-
nutenção, os dois equipa-
mentos polidesportivos, os 
dois parques infantis, o par-
que de manutenção Sénior, a 
praia fluvial, e os seus espa-
ços verdes.

Neste seu segundo ano de 

vida, irão ser activados o Bar 
de Praia e o Bar-Restauran-
te da Guarita, será iniciada 
a utilização do ancoradouro 
situado junto à Capela da Na 
Sra dos Navegantes, manten-
do assim a Câmara Munici-
pal a aposta na implementa-
ção de mecanismos de gestão 
que preservem e rentabilizem 

este importante activo do 
Município de Ílhavo. O futu-
ro próximo vai seguramente 
ser marcado pela chegada de 
novas e importantes capaci-
dades que, agregadas ao Jar-
dim Oudinot, irão aumentar 
cada vez mais a sua atractivi-
dade e a sua condição de lo-
cal de múltiplas actividades e 
de carácter extraordinário.

Os importantes objectivos 
fixados para a execução des-
ta obra foram neste primeiro 
ano de vida absolutamente 
alcançados: o desenvolvimen-
to ambiental e urbano articu-
lado e harmonioso, formador 
e qualificador dos espaços 
e do Homem, a qualificação 
ambiental e paisagística, a 
recuperação e valorização 
do património construído e 
natural, e a revitalização de 
sítios e locais simbólicos de 
interesse turístico-cultural.

Com uma elevada rentabili-
dade social, o Jardim Oudinot 
é hoje uma referência mar-
cante da Gafanha da Nazaré, 
do Município de Ílhavo e da 
Região da Ria de Aveiro. Um 
ano volvido sobre a sua inau-
guração, é um reconhecido 
e destacado caso de sucesso 
dos investimentos da Câma-
ra Municipal de Ílhavo. « 
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Esta Comissão foi criada com o 
principal objectivo de assegurar a 
articulação entre todas as entidades 
e instituições de âmbito municipal 
imprescindíveis às operações de 
protecção e socorro, emergência e 
assistência previsíveis ou decorren-
tes de acidente grave ou catástrofe, 
garantindo os meios considerados 
necessários, adequados e propor-
cionais à gestão da ocorrência em 
cada caso concreto. 

Da ordem de trabalhos da Reu-
nião fez parte a Tomada de Posse 
dos seus membros e a emissão de 
parecer sobre o Plano Municipal 
de Emergência e sobre o Plano de 
Emergência Externo de Ílhavo. As-
sim, e como membros da Comissão 
Municipal de Protecção Civil, foram 
nomeadas as seguintes entidades: o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, como responsável municipal 
da política de protecção civil; o Co-
mandante Operacional Municipal; o  

Comandante dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo; o Comandante do 
Destacamento Territorial de Aveiro 
da Guarda Nacional Republicana; a 
Delegada de Saúde do Agrupamen-
to dos Centros de Saúde do Baixo 
Vouga II; a Directora do Agrupamen-
to dos Centros de Saúde do Baixo 
Vouga II; o Director do Hospital de 
Aveiro; Um representante dos ser-
viços de segurança social e solida-
riedade; o Vereador com compe-
tências delegadas na matéria (Eng. 
Paulo Costa); o Capitão do Porto 
de Aveiro; Técnicos escolhidos pelo 
presidente da Câmara que, pela sua 
competência e experiência em rela-
ção à temática da protecção civil, 
possam aconselhar e colaborar quer 
na fase de prevenção, quer na de 
treino e, essencialmente, na fase de 
socorro, no caso esteve presente, a 
nosso convite (ao abrigo da alínea k) 
um representante da APA.

Quanto ao Plano Municipal de 
Emergência de Ílhavo (PME Ílhavo), 
criado em 2000 e agora actualizado 
e reformulado, este foi concebido 
para organizar a intervenção das 
entidades e recursos disponíveis 
com responsabilidade na área da 
Segurança e Socorro, em situações 
de emergência que se possam gerar 
ou ter influência na área do Municí-
pio. Este Plano estabelece o quadro 
orgânico e funcional de intervenção 
em situações de grave risco, catás-

Reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil 
e do Conselho Municipal de Segurança 

31 DE JULHO

trofe ou calamidade pública, bem 
como o dispositivo de funcionamen-
to dos diversos serviços chamados 
a intervir em situação de emergên-
cia, assim como a coordenação 
entre as várias forças intervenientes 
no Plano, definindo igualmente os 
mecanismos que permitem a gestão 
dos meios e recursos para intervir 
em situações de emergência. 

Já o Plano de Emergência Exter-
no, que funciona em estreita arti-
culação com o Plano Municipal de 
Emergência, visa clarificar e criar 
condições para se estabelecer o 
diálogo institucional, definir tarefas 
e missões a atribuir em caso de 
emergência a todos os agentes lo-
cais que deverão intervir, de forma 
coordenada, numa situação de aci-
dente industrial grave envolvendo 
empresas abrangidas pela Directiva 
SEVESO (Decreto-Lei no 254/2007), 
funcionando ainda como um prolon-
gamento dos planos de emergência 
internos elaborados pelas próprias 
empresas. 

Depois da análise dos documen-
tos, a Comissão reunida emitiu um 
parecer positivo relativamente aos 
dois Planos, que irão agora ser en-
viados para as entidades competen-
tes com vista à sua aprovação final. 

Também a 31 de Julho, teve lugar 
a primeira reunião ordinária de 2009 
do Conselho Municipal de Seguran-
ça, órgão de carácter consultivo a 

quem compete promover a articu-
lação entre várias entidades, nome-
adamente a Câmara Municipal e os 
seus Serviços Municipais de Protec-
ção Civil com as forças de Segu-
rança, num trabalho de análise com 
vista à promoção de estratégias de 
actuação, nomeadamente, em ma-
téria de segurança, criminalidade, 
toxicodependência, marginalidade e 
exclusão social. 

Como tem sido habitual, após a 
intervenção do Presidente da Câma-
ra, Eng. Ribau Esteves, sobre a si-
tuação económica municipal, proce-
deu-se à análise dos relatórios sobre 
as matérias que são da competência 
do órgão, assim como à discussão 
de diversas questões relacionadas 
com a temática da segurança de 
uma forma geral, e com o Município 
de Ílhavo de uma forma particular. 

Projectos, acções ou programas 
como a Componente de Apoio à Fa-
mília, o Programa de Enriquecimen-
to Curricular, o Programa Municipal 
de Ocupação de Tempos Livres, o 
Programa Municipal de Bolsas de 
Estágios de Trabalho, o Programa 
Municipal de Férias Divertidas, o 
Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo, o Movimento Maior, o novo 
Atendimento Social Integrado, o 
projecto “Coastwatch Europe”, a 
Escola Municipal de Educação Ro-
doviária, foram alguns dos pontos 
apresentados nos referidos relató-

rios, constituindo algumas das im-
portantes iniciativas que nos últimos 
anos têm constituído, a diversos 
níveis, bons exemplos de medidas 
que visam contribuir para o aumento 
da segurança no nosso Município. 

Foi igualmente abordada a impor-
tância da cooperação entre a Câma-
ra Municipal de Ílhavo, os Bombei-
ros e a GNR, na gestão da obra de 
Requalificação da Estrada Nacional 
109 (iniciada no mês de Setembro) 
e das obras de Regeneração Urba-
na do Centro Histórico da Cidade 
de Ílhavo (a iniciar no 2.º semestre 
de 2010), dada a sua delicadeza e 
complexidade, tendo o Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo 
convidado os Bombeiros e a GNR a 
participarem permanentemente nos 
trabalhos da Comissão de Acompa-
nhamento e Fiscalização das referi-
das obras. 

O representante da GNR apresen-
tou o relatório sobre a segurança ao 
nível do Município, com a nota de 
destaque para o relatório da sinistra-
lidade rodoviária e da criminalidade 
respeitante ao ano 2008 e a sua evo-
lução no 1.º semestre de 2009. 

Com esta primeira Reunião, ficou 
reiterado o empenho das entidades 
do Conselho Municipal de Seguran-
ça na construção de um Município 
ainda mais seguro, com a participa-
ção activa e absolutamente neces-
sária dos Cidadãos. «  

Construção do Novo 
Quartel da GNR de Ílhavo

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CMI / GNR / MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

No seguimento de um pro-
cesso negocial entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo, a 
Guarda Nacional Republica-
na e o Ministério da Admi-
nistração Interna, realizou-
se, no dia 20 de Agosto, a 
Sessão Pública de Assina-
tura do Protocolo de Coo-
peração para a Construção 
do Novo Quartel da GNR de 
Ílhavo.

Com um investimento pre-
visto de 1.200.000,00 Euros, 
suportado pelo Ministério da 
Administração Interna (re-
presentado na cerimonia pelo 
Secretário de Estado, Dr. Rui 
Sá), o novo posto da GNR, que 
se pretende que seja um equi-
pamento apetrechado com to-
das as condições de operacio-

nalidade e funcionalidade, vai 
nascer no terreno da Câmara 
Municipal de Ílhavo localizado 
junto ao Mercado Municipal, 

estando prevista a sua conclu-
são em finais de 2011.

O objectivo é que a obra 
deste novo Quartel, cujo Con-

curso Público será lançado no 
próximo ano, fique concluída 
em simultâneo com a do novo 
Campus da Justiça, que sur-

Teve lugar, no passado dia 
31 de Julho, na Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, a primeira 
reunião da Comissão Mu-
nicipal de Protecção Civil, 
no âmbito da aplicação da 
nova legislação.

girá onde agora funciona a 
EB1 da Senhora do Pranto, 
cuja demolição deverá come-
çar no mês de Abril. «  



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 27  |  Dezembro 200914 : :

AdRA - Águas da Região de Aveiro SA
23 DE SETEMBRO

No passado dia 23 de Se-
tembro de 2009 foi formal-
mente constituída a empre-
sa que vai gerir as redes em 
baixa de água e saneamen-
to básico do Município de 
Ílhavo e dos Municípios da 
Região de Aveiro: a AdRA 
- Águas da Região de Avei-
ro SA, nasce no seguimento 
da parceria acordada e for-
malizada entre o Governo, a 
empresa pública Águas de 
Portugal e nove dos Muni-
cípios da Região de Aveiro 
(que dentro de poucos me-
ses serão dez).

Este importante passo, 
deu início a todo um vasto 
conjunto de tarefas respei-
tantes à instalação desta 
nova empresa, perspecti-
vando-se a sua entrada em 

operação até ao final do pri-
meiro trimestre de 2010.

Elevar a qualidade dos 
serviços prestados aos Ci-
dadãos, gerir com a devida 
sustentabilidade técnica e 
financeira dos serviços em 
causa, proceder aos inves-
timentos de expansão das 
redes - que no Município de 
Ílhavo são de 14 milhões de 
euros - utilizando os Fundos 
Comunitários do Programa 
Operacional da Valorização 
do Território, executar todos 
os necessários investimen-
tos de manutenção e subs-
tituição, são os principais 
objectivos desta empresa na 
qual a Câmara Municipal de 
Ílhavo participa directamen-
te no seu capital social. «  

Entrega Bandeiras Verdes
PROJECTO ECO-ESCOLAS

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, e conciliando as di-
ferentes vertentes daquilo 
que se designa de Susten-
tabilidade Ambiental, So-
cial e Económica, Ílhavo é o 
segundo Município do País 
com mais Eco-Escolas, num 
total de 30 Jardins-de-In-
fância e Escolas de 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário. 

A entrega das Bandeiras 

Verdes, cuja cerimónia de-
correu na Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal, além 
de marcar o reconhecimen-
to pelo trabalho desenvolvi-
do pelos Estabelecimentos 
de Ensino na melhoria do 
seu desempenho ambien-
tal, marca também a pre-
ocupação diária de toda a 
Comunidade Educativa em 
contribuir para um Desen-
volvimento cada vez mais 

Sustentado, numa altura em 
as questões ambientais são 
cada vez mais prioritárias 
para os Governos de todo o 
Mundo. Por cá, continuam 
lançadas as sementes para 
um futuro mais risonho e 
harmonioso do nosso Muni-
cípio que, com a ajuda das 
nossas Crianças e Jovens, 
está cada vez mais bonito e 
amigo do Ambiente. «

No dia em que se come-
moraram 61 anos sobre a 
proclamação da Declaração 
Internacional dos Direitos 
Humanos e, simultaneamen-
te, as atenções mundiais 
se centraram na Cimeira 
do Clima em Copenhaga, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
entregou, no âmbito do Pro-
jecto Eco-Escolas, as Ban-
deiras Verdes aos vários Es-
tabelecimentos de Ensino 
do Município distinguidos 
na iniciativa.
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Câmara Municipal de Ílhavo dá parecer sobre a 
reconfiguração da Barra 
do Porto de Aveiro 

APRECIAÇÃO FEITA AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

No passado mês de 
Agosto, o Executivo 
Municipal tomou 
conhecimento e deliberou 
concordar com o parecer 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo sobre a 
reconfiguração da Barra 
do Porto de Aveiro.

Assim, e em conformidade 
com procedimento legal rela-
tivo aos processos de Avalia-
ção de Impacto Ambiental, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
emitiu um parecer favorável 
sobre a obra acima mencio-
nada, tendo presente os de-
safios que cada vez mais se 
colocam a esta Região, na 
qual o Porto de Aveiro, situ-
ado na Gafanha da Nazaré, 
se constitui como um impor-
tante porto nacional.

A apreciação feita ao Es-
tudo de Impacto Ambiental 
realçou os aspectos que a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo considera importantes, 

Dia Europeu Sem Carros
22 DE SETEMBRO

Assim, e das 09h00 às 
18h00 do dia 22 de Setem-
bro, foi vedado o acesso a ve-
ículos a motor nos centros de 
ambas as Cidades do Municí-
pio que, em contrapartida, se 
encheram de peões, anima-
ção e cor, incentivando toda 
a população a usufruir do 
meio ambiente que os rodeia. 
Aulas de Educação Rodoviá-
ria e Ambiental, Biblioteca ao 
Ar Livre, Ateliers, Jogos Tra-
dicionais, Insufláveis, Stre-
et Basket, Aulas de Fitness, 
entre outras, foram algumas 
das actividades que a Câma-
ra Municipal de Ílhavo colo-
cou ao dispor de todos aque-
les que aproveitaram este dia 
e esta iniciativa para redesco-
brir as suas cidades em cada 
rua, esquina ou jardim. 

Investir na qualificação 
urbana, na segurança ro-
doviária, na construção da 
rede viária estruturante e na 
sensibilização de todos para 
a boa utilização do domínio 

público é uma aposta que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
pretende renovada, lembran-
do todos os seus Munícipes 
de que «nunca é demais um 
carro a menos». «

apresentando igualmente 
um conjunto de sugestões 
que contribuirão para um 
melhor resultado final face à 
envolvência e à sensibilidade 

ambiental desta zona, das 
quais se destacam a imple-
mentação de medidas de es-
tabilização do cordão dunar 
da linha da costa nas praias 

da Barra e da Costa Nova e a 
análise objectiva dos impac-
tes cumulativos causados na 
hidrodinâmica lagunar da 
Ria de Aveiro. «  

Renovando o alerta e a sen-
sibilização de todos os Mu-
nícipes para o bom uso dos 
espaços públicos das cida-
des de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré e do restante Mu-
nicípio (com especial aten-
ção para as Estradas), a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
aderiu ao Dia Europeu Sem 
Carros 2009.

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

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

o que pode levar?

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

localização
Está localizado na Rua do Norte 
na Gafanha de Aquém (junto aos 
Armazéns Gerais da Câmara 
Municipal de Ílhavo).
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Teve lugar no passado 
dia 30 de Outubro, 
no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, 
a Sessão Solene da 
Tomada de Posse dos 
novos membros da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, assim como da 
Assembleia Municipal, 
que resultam das 
eleições autárquicas 
do passado dia 11 de 
Outubro.

Tomada de Posse 2009
ASSEMBLEIA E CÂMARA MUNICIPAL

Rufino Filipe (PSD)
S. Salvador

Manuel Serra (PSD)
Gafanha da Nazaré

Eduardo Pinto (PSD)
Gafanha da Encarnação

Domingos Vilarinho (PS)
Gafanha do Carmo

Presidentes de Junta de Freguesia:

Assembleia Municipal:

António Neves Vieira (PSD)
Presidente da Assembleia Municipal

1.º Secretário Carlos Sarabando Bola (PSD)
2.º Secretária Maria do Rosário Fernandes de Oliveira e Silva (PSD)
Paulo Manuel Namorado Nordeste (PS)
António José Flôr Agostinho (PSD)
António Pedro Oliveira Martins (PS)
Mário Júlio Carlos Ramos (PSD)
Maria de Lurdes de Jesus Vieira (PSD)
Mariana Rodrigues Franco (PS)
Daniel Esteves Tavares (PSD)
Pedro Miguel Lau Parracho (PSD)
António José Carlos Pinho (PP)
Paulo Renato Pereira Trincão (PS)
Susana da Graça Diamantino (PSD)
Amantino Lopes Caçoilo (PSD)
Hugo Filipe Casqueira Coelho (PSD)
Jorge Manuel da Rocha São Marcos (PS)
Maria de Fátima Ramos Bola  (PSD)
José Alberto Ramos Loureiro (CDU)
Júlio José Pereira Barreirinha (PSD)
Catarina Soares Resende (PS)
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O ano 2010 marca o arranque do novo 
mandato autárquico 2009/2013, num 
enquadramento político municipal sólido 
e estável, e de grande clareza ao nível 
do mandato conferido pelos Cidadãos 
do Município de Ílhavo e do programa 
escolhido para a acção da Câmara 
Municipal de Ílhavo (CMI) para o período 
de tempo em referência, mas num quadro 
de grandes dificuldades e incertezas ao 
nível do desenvolvimento económico-
financeiro de Portugal, da Europa e do 
Mundo, deixando muitas interrogações 
para a gestão da sustentabilidade 
financeira das opções assumidas.

Este quadro de referência exige uma gestão autárquica que saiba fa-

zer bem o equilíbrio entre o realismo e a ambição, a sustentabilidade dos 

investimentos e dos serviços prestados e o aproveitamento da extraordinária 

oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013.

Nada de novo no que respeita à filosofia de base. Foi nessa ambiência 

que fizemos a gestão do mandato 2005/2009, nomeadamente na sua se-

gunda metade.

À dimensão municipal que serve de referência à gestão da CMI, junta-se 

a dimensão intermunicipal da Região de Aveiro, a dimensão nacional do tra-

balho de interacção com outros Municípios, com a ANMP e com o Governo 

de Portugal, numa aposta que tem dado bons frutos, mas que carece de mais 

investimento político e de maior dimensão e presença na gestão.

A escala internacional é uma opção cada vez mais óbvia, pela própria 

natureza do Mundo em que vivemos e pelo carácter extraordinário que o 

nosso trabalho tem de assumir pela vivência do Museu Marítimo de Ílhavo, 

das Comunidades de emigrantes espalhadas por todo o Mundo, pelas en-

tidades internacionais a que pertencemos ou com quem trabalhamos (STI, 

AEMA,...).    

As parcerias institucionais, com diferentes formatos legais, vão ter um 

papel cada vez mais relevante no desenvolvimento de importantes objectivos. 

Com a nossa participação e/ou liderança estaremos a trabalhar em parceria 

para a concretização de projectos de dimensão municipal, regional e nacional: 

Regeneração Urbana, Parque de Ciência e Inovação, Polis da Ria de Aveiro, 

Águas da Região de Aveiro, Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro, Clus-

ter do Mar, Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, PROTC,..., 

são alguns dos principais exemplos. Teremos sempre em lugar importante e 

cuidado a cooperação com as Associações, Juntas de Freguesia e Empresas 

do Município de Ílhavo.

As “Grandes Opções do Plano” da CMI para 2010 têm como matriz o 

Programa de Candidatura do Partido Social Democrata, intitulado “Continuar 

a Crescer”, sufragado por larga maioria dos eleitores em 11 de Outubro de 

2009. No respeito pela vontade dos Eleitores, considerámos importante a 

auscultação da opinião de todos os Autarcas que se encontram em exercício 

de funções, dos Partidos com assento na Assembleia Municipal, assim como 

das Chefias da CMI, como exercício de enriquecimento das decisões e do 

trabalho que temos para desenvolver, deixando o agradecimento aos que 

tiveram o acto solidário de dar contributo. 

Na gestão da Câmara Municipal de Ílhavo durante o ano de 2010, va-

mos continuar a utilizar uma gestão responsável e ambiciosa, sustentável e 

cumpridora, transparente e rigorosa, zeladora pelo bom aproveitamento das 

oportunidades e pela resolução dos problemas dos Cidadãos.

2. AS LINHAS GERAIS DE ACTUAÇÃO
Nas Eleições Autárquicas de 11 de Outubro de 2009, os Cidadãos es-

colheram os responsáveis pela gestão dos Órgãos do Poder Local para o 

mandato 2009/2013, um período de tempo que nasce e terá desenvolvimen-

to numa fase decisiva, muito delicada e importante da vida de Portugal, da 

Região de Aveiro e do Município de Ílhavo.

A gestão da crise económica e social, o aproveitamento dos Fundos Co-

munitários do QREN, as transferências de competências na área da Educa-

ção (entre outras), os novos modelos de gestão dos sistemas ambientais (no-

meadamente da água e do saneamento), as novas solicitações e exigências 

do dia-a-dia,..., exigem projectos bem enraizados e ambiciosos, lideranças 

fortes, equipas com experiência e capacidade de inovação, gestão próxima e 

conhecedora da realidade.

As Pessoas, o Ambiente e a Reforma dos Serviços Municipais têm sido 

os pilares base da verdadeira, evidente e muito positiva mudança que temos 

vindo a concretizar no nosso Município de Ílhavo desde Janeiro de 1998, 

mantendo-se como elementos basilares do trabalho realizado e a realizar no 

futuro, na qual assentam as “vigas” desta construção que temos concretiza-

do: a inovação e reforma económica, o emprego e coesão social, o ambiente 

e desenvolvimento sustentado.

Determinados em continuar o processo de crescimento e de desenvol-

vimento do nosso Município, dando cumprimento ao slogan “Mais e Melhor 

pela Nossa Terra”, seguiremos no caminho certo em Parceria com as Pesso-

as, aprofundando o trabalho de equipa e de solidariedade institucional com 

o reforço das Parcerias com as entidades públicas (Câmaras Municipais e 

Associações de Municípios, Governo, Universidades,...) e as entidades priva-

das (Associações sem fins lucrativos, Empresas,...), acrescentando mais valor 

à Nossa Terra pela realização de investimento e trabalho de gestão, numa 

lógica de desenvolvimento integral e integrado.

Temos de utilizar o presente para preparar a chegada de um futuro ga-

rantidamente exigente, numa atitude responsável e solidária, que da nossa 

parte tem na aposta forte na Juventude uma das opções que prepara a ges-

tão desses novos desafios. Rumar ao futuro continuando a crescer, é o ob-

jectivo que queremos cumprir a cada dia.                   

Utilizaremos a experiência, a capacidade de inovar e os valores que nos 

são reconhecidos: proximidade às pessoas, capacidade de realizar parcerias 

com as Instituições, seriedade, dedicação, determinação, liderança local, re-

gional e nacional, e capacidade de trabalho.

A importância dos próximos quatro anos é enorme e por isso assumimos 

a responsabilidade e o compromisso de seguirmos juntos pelo caminho do 

desenvolvimento, do crescimento e da elevação da qualidade de vida dos Ci-

dadãos, referenciando em cinco áreas as apostas principais que assumimos:

1. EDUCAÇÃO, CULTURA e JUVENTUDE: executando a reforma de 

qualificação do Parque Escolar (já em curso) e assumindo e gerindo novas 

competências na Educação, numa acção intimamente ligada à dinamização 

Cultural que vamos continuar a fazer crescer como factor de diferenciação e 

de promoção de capacidade criativa, aliando tal capacidade a uma política de 

juventude intensa e inovadora;

 2. QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL: concretizando operações 

de qualificação urbana em todo o Município, intervenções de Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, do Centro da Gafanha da Nazaré, e do 

Bairro Operário da Vista Alegre, e implementando novos modelos de gestão 

ambiental em especial no que respeita à água e ao saneamento básico;

3. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREGO: dando corpo a 

projectos muito importantes que estão já em curso, como o Parque da Ciên-

cia e Inovação, a Incubadora de Empresas e a Área de Acolhimento Empre-

sarial na Zona Industrial da Mota, apostando na capacidade inovadora dos 

agentes económicos do Município e da Região;

4. ACÇÃO SOCIAL: aprofundando as parcerias com as IPSS’s e as im-

portantes obras em projecto e em execução (destacando-se destas o Hospi-

tal de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e o Lar 

/ Centro Comunitário da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do 

Carmo), criando novas respostas para as novas necessidades e exigências;

5. APOSTA NO MAR E NA RIA: aprofundando e dando mais dimensão 

ao trabalho de diferenciação cultural da terra que tem “O Mar por Tradição” 

(com sede no Museu Marítimo de Ílhavo), assim como às actividades econó-

micas ligadas ao Mar, à qualificação e valorização da Ria de Aveiro e ao apoio 

às suas importantes actividades tradicionais como a pesca, ancorando no 

Mar e na Ria a aposta no desenvolvimento turístico do Município.

Com toda a determinação e ambição, estruturámos o Programa de 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Grandes Opções do Plano e Orçamento
                                                                     2010
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acção 2009/2013, com base nestas Linhas de Orientação Estratégica, que 

se vão concretizar numa operação em que as Parcerias Institucionais (com 

entidades públicas e privadas) terão um papel decisivo, e com quatro frentes 

principais de actuação:

- as Obras;

- as Políticas Sociais (Educação, Cultura, Juventude e Acção Social);

- a Primazia e a Qualificação da Gestão;

- o Investimento Privado.

Somos Militantes do Município de Ílhavo e nessa atitude de cidadania acti-

va, vamos apostar em Mais e Melhor para a Nossa Terra dando seguimento ao 

caminho de sucesso que temos concretizado.

Seguimos Juntos Rumando ao Futuro, aproveitando bem 2010, o pri-

meiro ano do Mandato 2009/2013.

A. INTRODUÇÃO
As Grandes Opções do Plano 2010 assumem um elevado nível de inves-

timento Municipal, com um valor de 37.065.250 euros. O montante global do 

Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) para 2009 (investimento + 

despesas de funcionamento), assume o valor de 53.400.000 euros.

Estão em curso um relevante número de obras e programas que vão 

fazer do ano 2010 um ano extraordinário. O facto de inaugurarmos e activar-

mos oito importantes obras municipais (todas comparticipadas pelo QREN) 

é o exemplo mais evidente do trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, 

para preparar a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) para a conquista dos Fun-

dos Comunitários. Escolas, Estradas, Equipamentos Culturais e Intervenções 

de Regeneração Urbana, compõem esse grupo ao qual se juntam duas im-

portantes obras de Instituições Sociais nas quais a CMI teve e tem um papel 

de grande importância: o Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa 

da Misericórdia de Ílhavo e o Centro Comunitário da Associação de Solidarie-

dade Social da Gafanha do Carmo. 

As Políticas Sociais - Educação, Cultura, Juventude e Acção Social - vão 

assumindo uma importância crescente e o ano 2010 tem um conjunto de 

apostas muito importantes e novas, de entre as quais se destaca a moderni-

zação do Parque Escolar, as novas competências na Educação, a activação 

do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e com ele uma intervenção cultural 

melhor planificada e mais profissional, e o aprofundamento das políticas de 

acção social e de juventude.

A implementação de novos modelos de gestão de equipamentos e de 

serviços assume um papel prioritário. O mais relevante dos exemplos respeita 

à gestão das redes em baixa de água e saneamento básico, com a entrada 

em funcionamento da gestão da “AdRA - Águas da Região de Aveiro SA” nos 

primeiros meses de 2010.                   

O investimento privado vai merecer uma atenção ainda mais cuidada, 

sabendo que muitos dos objectivos que temos assumido envolvem a parti-

cipação de empresas para a sua concretização, e para a própria justificação 

e rentabilização de vários investimentos públicos (Parque de Ciência e Inova-

ção, Área de Acolhimento Empresarial, Incubadora de Empresas).

As Parcerias Institucionais terão um papel ainda mais relevante, envol-

vendo com a CMI, as Associações, as Juntas de Freguesia, as Entidades 

Governamentais, as Empresas, as Associações de Municípios, a STI e outras 

entidades internacionais. 

A gestão das despesas de funcionamento continuará a fazer-se com 

todo o rigor, sendo o seu valor de 18.074.750 euros, o que comparado com 

o valor actual de 2009 (17.646.495,02 euros) corresponde apenas a um au-

mento de 2,4%, o que é de realçar dado que o encargo directo resultante 

da transferência das novas competências na área da Educação se cifra em 

1.400.000 euros, a um acréscimo com os encargos bancários fruto da opção 

da adesão do Município ao Programa de Regularização Extraordinária de Dívi-

das do Estado (PREDE), o que permitiu a redução das dívidas a fornecedores 

essencialmente de investimento, e a aposta que pretendemos vir a tomar em 

2010 da opção gestionária no âmbito do SIADAP, alterando a posição re-

muneratória dos Funcionários que merecendo estejam em condições legais. 

Mesmo assim, a referida despesa de funcionamento é de apenas 33,8% do 

Orçamento.

Assumimos de forma determinada e responsável esta fase inicial de um 

novo e importante ciclo de investimentos da Câmara Municipal de Ílhavo (al-

guns dos quais geridos no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro), havendo no entanto um assinalável risco no que respeita à previ-

sibilidade sobre o acesso às verbas do QREN e o seu respectivo montante, 

assim como sobre os efeitos continuados da crise financeira e económica em 

algumas das fontes de receita da CMI.

B. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
E ORGANIZAÇÃO INTERMUNICIPAL
Investimento: 1.646.000 euros

Ao nível da administração geral da CMI o ano de 2010 vai ser o ano da 

implementação de uma nova estrutura orgânica e da finalização da execução 

do Projecto de modernização administrativa “Mais Maria”:

- atendimento integrado (já terminado);

- desmaterialização da gestão processual (em curso);

- contratação pública electrónica (já terminado);

- sistemas de informação geográfica (em curso).

Na finalização da execução deste projecto assenta a implementação do 

processo de certificação da qualidade dos Serviços.

Cumpriremos outros objectivos relevantes, nomeadamente no que res-

peita a acções de motivação, de formação e de avaliação dos Funcionários 

Municipais.

O edifício dos Paços do Município e os Armazéns Gerais da CMI terão 

investimentos relevantes de manutenção.

No que respeita ao Polis da Ria de Aveiro, assumiremos os nossos com-

promissos de realização do capital social da “Polis Litoral Ria de Aveiro SA”, 

assim como as responsabilidades de gestão directa da empresa (no âmbito 

da CI Região de Aveiro) e de acompanhamento da sua actividade ao nível da 

execução dos projectos com incidência no Município de Ílhavo:

a) Projectos de abrangência Intermunicipal:

- Reforço do cordão dunar da Costa Nova (até à Vagueira);

- Desassoreamento dos Canais principais de navegação;

- Criação de uma ciclovia como forma de vivência da Ria de Aveiro (inci-

dência 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) Projectos de Incidência Municipal:

- “Porta Marítima da Ria” junto da Ponte da Barra, com núcleo museoló-

gico 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) Projectos de Entidades Privadas:

- 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.

Ainda no âmbito da CI Região de Aveiro, vamos proceder ao desenvolvi-

mento de projectos no âmbito do Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro 

(financiado pelo Programa Operacional das Pescas 2007/2013), perspecti-

vando financiar por esta via diversas acções no âmbito de:

- apoio directo à actividade da pesca;

- apoio sócio-cultural às Comunidades Piscatórias, com especial desta-

que para o Edifício Sócio-Cultural da Costa Nova;

- valorização dos locais tradicionais de comercialização de produtos da 

pesca, com especial destaque para a obra de ampliação e beneficiação do 

Mercado Municipal da Costa Nova (executada, mas a aguardar financiamento 

por esta via);

- acções de promoção dos produtos da Ria de Aveiro e de consumo dos 

produtos da pesca.

C. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
Investimento: 365.000 euros

Os principais objectivos da CMI neste domínio são as seguintes:

1. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

a dois níveis: 

a) apoio à construção do novo Quartel (no âmbito do protocolo CMI/ 

AHBVI);

b) actividade regular e investimento em viaturas e equipamentos;

2. Execução do acordo firmado com a GNR e o Ministério da Adminis-

tração Interna em Agosto de 2009, visando a construção de um novo Quartel 

da GNR de Ílhavo;

3. Desenvolvimento de acções de sensibilização da GNR para a ele-

vação da eficiência dos serviços de segurança dos Cidadãos e combate à 

criminalidade; 

4. Desenvolvimento da actividade do Serviço Municipal de Protecção 

Civil, com a população em geral, e em especial com a Comunidade Escolar, 

cuidando do bom desempenho da Comissão Municipal de Protecção Civil;

5. Implementação das acções previstas no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Gabinete 

Técnico Florestal Intermunicipal (com Vagos e Oliveira do Bairro);

D. EDUCAÇÃO
Investimento: 9.633.700 euros

No centro das prioridades da intervenção da CMI vai continuar a estar a 

Educação. Estão já em curso as cinco grandes primeiras obras de qualifica-

ção e modernização do Parque Escolar, que serão finalizadas e entrarão em 

funcionamento em 2010: os novos Centros Escolares da Senhora do Pranto, 

da Cale da Vila, de Vale de Ílhavo, da Presa-Légua e da Coutada.

A decisão sobre a implementação de outros objectivos da Carta Educati-

va, ao nível do Parque Escolar e a execução de outras medidas nela definidas, 

darão corpo a um ano no qual vamos iniciar um novo ciclo na gestão da 

Educação por força de um conjunto de realidades:

a) Exercício das novas competências ao nível da co-gestão do pessoal 

não docente e dos edifícios das Escolas Básicas de 2.º e 3.º Ciclo;

b) Implementação de um novo projecto de informatização das Escolas 

de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância;

c) Implementação das medidas referidas no relatório de monitorização 

da Carta Educativa;

d) Estudo de novos métodos de gestão para as várias componentes do 

sector da Educação, criando uma equipa de profissionais gestores na CMI;

e) Realização da Semana da Educação em Junho/Julho de cada ano, 

com uma sessão de abertura do ano lectivo em Setembro;

f) Negociação de um “Protocolo para a Educação 2010/2013” no âmbi-

to do Conselho Municipal da Educação, executando-se anualmente por um 

“Plano Municipal de Intervenção Educativa”.

E. SAÚDE
Investimento: 1.250 euros

Na área da Saúde, são cinco os objectivos principais que definimos para 

o ano 2010:

 1. Apoio institucional, técnico e financeiro à Santa Casa da Misericórdia 

de Ílhavo para a obra do Hospital de Cuidados Continuados;

2. Colocar em funcionamento o edifício da Extensão de Saúde da Barra, 

sendo preferencial a sua utilização na área da saúde;

3. Proceder à elaboração do projecto da nova Extensão de Saúde da 

Costa Nova e assinar um Contrato-Programa com o Ministério da Saúde, 

envolvendo os Gestores do QREN, na perspectiva da sustentabilidade do 

seu financiamento;

4. Promover o devido acompanhamento e participação da CMI nos ór-

gãos de gestão do nosso Agrupamento de Centros de Saúde (que integra os 

Municípios de Ílhavo, Aveiro, Vagos e Albergaria-A-Velha);

5. Manter uma atitude atenta e de intensa pressão sobre o Ministério da 

Saúde na defesa da qualidade e da proximidade dos seus serviços de cuida-

dos de saúde primários aos Cidadãos, bem como defendendo a qualificação 

do Hospital de Aveiro ao nível de Hospital Central. 

F. ACÇÃO SOCIAL
Investimento: 528.000 euros

No aprofundar da parceria institucional que temos vindo a desenvolver 

no âmbito do Conselho Local de Acção Social, utilizando como instrumento 

de acção o serviço do Atendimento Social Integrado, reside a base da inter-

venção social que queremos concretizar, optimizando os meios de forma a 

que o apoio aos mais carenciados seja mais eficiente, e cuidando de uma 

interacção mais eficaz entre a Acção Social e a Educação.

Neste âmbito vamos criar um Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 

Indivíduos Carenciados, com um programa de acção articulado com outros 

programas existentes e com contrapartidas de serviço à comunidade por par-

te dos apoiados.

Outra frente de trabalho de elevada importância é o apoio institucional, téc-

nico e financeiro às Instituições Sociais que têm em curso projectos e/ou obras 

de relevante interesse social (definidas no Plano de Desenvolvimento Social): 

- Hospital de Cuidados Continuados da Sta. Casa da Misericórdia de Ílhavo;

- Lar da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo;

- Lar de S. José do Património dos Pobres;

- Lar do Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação;

- Centro de Dia do Centro Social Paroquial Na Sra da Nazaré;

Fixamos ainda dois outros objectivos que queremos concretizar no âm-

bito de parcerias institucionais imprescindíveis:

a) Gestão da Comissão de Protecção de Menores em Risco (a que a 

CMI preside);

b) Acordo entre a CMI e o Instituto da Segurança Social para a activação 

de novas instalações do Serviço Concelhio da Segurança Social.

O Programa Municipal de Bolsas de Estudo, no qual vamos continuar a 

investir propiciando um aumento do universo dos seus destinatário, passa a 
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ser gerido no âmbito da Acção Social. 

 

G. HABITAÇÃO
Investimento: 85.500 euros

Na área da Habitação assumimos os seguintes objectivos principais:

1. Gestão técnica e técnico-social dos fogos da CMI, nomeadamente no 

que respeita ao acompanhamento das famílias e à manutenção dos edifícios, 

com a devida planificação e atendendo à complexidade de gestão de um 

conjunto de 40 fogos/famílias;

 2. Realizar obras de conservação e manutenção em vários fogos da CMI;

3. Promoção de intervenções de qualificação urbana de habitações 

degradadas ou de demolição das construções em adiantado estado de 

degradação ou em risco de ruir, em especial nas zonas centrais das áreas 

urbanas;

4. Dinamização do mercado de arrendamento normal, para os Jovens e 

para fins sociais, incluindo a constituição de parcerias visando a recuperação 

do património construído, necessário à revitalização das zonas centrais dos 

aglomerados urbanos mais antigos;

5. Lançar novos programas de apoio à reabilitação de construções para 

habitação, comércio e serviços, em especial das que tenham particular inte-

resse patrimonial; 

6. Negociação com o Governo ao nível das pastas das Finanças, Agri-

cultura e Habitação, de um programa de desenvolvimento habitacional do 

lugar da Senhora dos Campos (qualificação das construções existentes e 

construção de mais alguns fogos em moradia unifamiliar e em regime de cus-

tos controlados).

H. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Investimento: 196.000 euros

A Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo é o grande objectivo 

para 2010, sabendo que em 2009 procedemos à apresentação às entidades 

da CMC da proposta completa da CMI e à execução de dois relatórios am-

bientais complementares.

Esperando que em 2010 aumente substancialmente a eficiência das en-

tidades governamentais, trabalharemos no sentido da conclusão e aprovação 

de um conjunto de importantes Planos de Pormenor (Colónia Agrícola, Gafa-

nha da Encarnação Norte, Ermida, Barra Sul,...). 

Continuando por cumprir pela CCDRCentro o objectivo de finalizar o 

Plano Regional de Ordenamento Territorial do Centro, vamos continuar a 

participar nos trabalhos da CMC do PROTC, pela sua elevada importância 

intrínseca, e pela importância que também assume para o processo de revi-

são do PDM de Ílhavo.

I. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Investimento: 70.000 euros

Na área da “Iluminação Pública”, vamos continuar a pressionar e a traba-

lhar em parceria com a EDP, de forma a conseguirmos que seja acrescida a 

qualidade dos seus serviços ao nível da rede de distribuição e da iluminação 

pública.

No quadro dos projectos a financiar pelo QREN e previstos no âmbito da 

actividade da CI Região de Aveiro, vamos implementar programas e medidas 

que visam uma utilização mais racional da energia, nomeadamente ao nível 

da iluminação pública. 

A passagem subterrânea da linha de média tensão que faz a ligação 

entre a Barra e o Forte da Barra é um objectivo que queremos concretizar 

com a APA. 

 

 J. URBANIZAÇÃO
Investimento: 756.500 euros

Na área da Urbanização, vamos proceder à execução de um plano de 

intervenções de diferente dimensão, assim como ao desenvolvimento de 

projectos, concursos e obras de qualificação urbana e arranjos urbanísticos, 

destacando-se as seguintes intervenções:

- Centro da Cidade da Gafanha da Nazaré (zona do antigo Mercado);

- Largo de São João, Praceta do molhe Sul e Avenida Fernão Magalhães 

(Barra);

- Largo situado entre o Cemitério e o Campo do NEGE (Gafanha da 

Encarnação);

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

O investimento na rede de Circuitos Pedestres e de Ciclovias do Municí-

pio é outra importante aposta, que se vai continuar a concretizar com os estu-

dos prévios, já em curso, de definição dos troços a desenvolver pelo “Polis da 

Ria de Aveiro” e os que se desenvolverão pela acção directa da CMI.

L. REGENERAÇÃO URBANA DE ÍLHAVO

Investimento: 2.546.000 euros

A concretização da operação de “Regeneração Urbana do Centro His-

tórico da Cidade de Ílhavo”, com financiamento do QREN e um Contrato de 

Parceria a enquadrar, tem em 2010 um ano de capital importância, sendo que 

pela importância desta intervenção procedemos à definição de uma rubrica 

específica nas Grande Opções do Plano.

Este programa é composto pelas seguintes acções e projectos: 

a) Qualificação urbana e ambiental do “Casco Antigo” da cidade, com 

execução de novas redes de água e saneamento básico, novos passeios 

e repavimentação das ruas, novo sistema de recolha de lixo, e também a 

qualificação urbana da Avenida da Saudade;

b) Qualificação urbana da EN 109 (em curso);

c) Espaço envolvente (arranjos exteriores) e apoio ao Hospital de Cuida-

dos Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (em curso);  

d) Requalificação urbana da Avenida 25 de Abril;

e) Reconversão urbana da área ocupada pelo actual Quartel de Bombeiros;

f) Centro de Investigação e Empreendedorismo (antiga Esc.Preparatória);

g) Reabilitação do edifício-sede do Illiabum Clube;

h) Dinamização cultural;

i) Investigação do património expressivo;

j) Plano Municipal para a Igualdade de Género;

l) Dinamização da actividade comercial e do mercado da habitação;

m) Execução do estudo “Um centro histórico peculiar: da comunidade à 

cultura e aos desafios da contemporaneidade”.

M. SANEAMENTO
Investimento: 1.975.000 euros

Para a área do “Saneamento Básico” a principal prioridade vai para a 

activação da operação da nova (e também nossa) empresa “Águas da Região 

de Aveiro, SA”, surgindo assim um novo modelo de gestão das redes em 

baixa, assim como de concepção, execução dos investimentos de expansão 

e de substituição, incluindo também os sistemas de captação e distribuição 

de água. 

Elevada qualidade de serviço e sustentabilidade técnica e financeira são 

os principais objectivos desta nova aposta.

N. ÁGUA 
Investimento: 170.000 euros

Para a área da “Água” a principal prioridade vai para a activação da ope-

ração da nova (e também nossa) empresa “Águas da Região de Aveiro, SA”, 

surgindo assim um novo modelo de gestão das redes em baixa, assim como 

de concepção, execução dos investimentos de expansão e de substituição, 

incluindo também os sistemas de saneamento básico. 

Elevada qualidade de serviço e sustentabilidade técnica e financeira são 

os principais objectivos desta nova aposta.

O. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Investimento: 4.510.000 euros

Esta é uma área de intervenção Municipal com objectivos estabilizados 

em elevados padrões de qualidade que temos de manter, e que se continuam 

a referenciar em quatro objectivos essenciais:

1. Promoção da utilização do Centro de Educação Ambiental e do Eco-

centro Municipal na Gafanha D’ Aquém, integrados no Programa Municipal 

de Educação Ambiental;

2. Acompanhamento e fiscalização da operação do concessionário 

(SUMA) para a gestão dos RSU’s do Concelho e limpeza urbana, assim como 

da operação de limpeza dos areais das praias (em especial no Verão);

3. Promover a expansão da rede de Ecopontos e incentivar a boa utiliza-

ção e a expansão da rede de Ecopontos no Município (trabalho de parceria 

com a ERSUC);

4. Consolidar a sustentabilidade financeira do sistema de gestão de 

RSU’s.

P. JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES
Investimento: 350.500 euros

Nesta área assumimos os seguintes objectivos principais:

1. Realização de projecto de novos espaços verdes e parques, desta-

cando-se o Parque da Meia Laranja na Barra, a 2a fase do Parque Illiabum, o 

ajardinamento da zona entre a Via do Mercado e o Parque Urbano da Senho-

ra do Pranto, entre outros;

2. Manutenção e valorização dos jardins, parques e espaços verdes 

existentes;

3. Realização de intervenção de arborização em espaço urbano (existin-

do situações de remoção/substituição de árvores por incompatibilidade com 

as devidas condições de segurança de quem circula nos passeios);

4. Continuar a operação de rearborização do Parque de Campismo 

da Barra;

5. Manutenção e qualificação dos Passadiços das praias e negociação 

de financiamento para a construção do passadiço de ligação entre a Barra 

e a Costa Nova;

6. Realização de uma operação de valorização e requalificação dos Par-

ques Infantis do Município. 

Q. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Investimento: 35.500 euros

Dando seguimento ao trabalho que temos vindo a executar, embora com 

um novo formato e novos objectivos, vamos implementar o “Programa Edu-

cativo para o Ambiente”, numa aposta crescente na sensibilização e educa-

ção ambiental de toda a População, participando também em programas de 

dimensão nacional como o “Eco-Escolas”.

O Centro de Educação Ambiental (Gafanha D’ Aquém) e o Núcleo de 

Educação Ambiental da Costa Nova (na época Primavera / Verão) continua-

rão a ser as sedes de todo esse trabalho.

R. HIGIENE PÚBLICA
Investimento: 20.000 euros

Procederemos à manutenção dos sanitários públicos existentes, reali-

zando a sua gestão através de parcerias com Associações e de contratos de 

prestação de serviços com Entidades privadas.

S. CULTURA
Investimento: 4.948.750 euros

A aposta estratégica e prioritária na Cultura vai continuar a receber um 

relevante investimento da CMI em 2010.

A entrada em funcionamento do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, 

gerido de forma integrada pela equipa técnica do Centro Cultural de Ílhavo e 

envolvendo outros espaços culturais do Município, numa lógica de interacção 

crescente com outros Municípios, é a nova aposta que vamos realizar em 2010.

Outros importantes objectivos nesta área são os seguintes:

1. Relançamento da Casa Museu Casa Gafanhoa, com novos objectivos 

(nomeadamente ao nível pedagógico das práticas agrícolas) complementares 

da sua missão de preservação da história;

2. Promoção da utilização da Biblioteca Municipal de Ílhavo e dos seus 

Pólos de Leitura da Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha 

do Carmo;

3. Continuar o processo de crescimento e afirmação do Museu Marítimo 

de Ílhavo, cuidando em especial das suas novas apostas ao nível da amplia-

ção (aquário de bacalhaus) e do Centro de Documentação e de Investigação 

Histórica do Bacalhau, (integrado no projecto de reabilitação do edifício da 

ex-Escola Preparatória de Ílhavo);

4. Finalização dos projectos técnicos e das equações de sustentabili-

dade financeira das Casas da Música de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, da 

Capela e da Azenha da Ermida;

5. Promoção das relações internacionais da CMI no quadro base dos 

seus valores culturais, com destaque para tudo o que integra o conceito “O 

Mar por Tradição” e dando primazia ao trabalho com os Municípios gemina-

dos e com a “Sail Training International”;

6. Realização de acções de referência como o Festival de Teatro e as 

Marchas Sanjoaninas;

 7. Execução do projecto (que já tem estudo prévio aprovado) do edifício 

sócio-cultural da Costa Nova.

T. DESPORTO
Investimento: 1.778.000 euros

O Desporto, agora integrado no Pelouro da Educação para acentuar o 

seu carácter formador, vai receber em 2010 uma operação de reformulação 

total da sua gestão, com a entrada em funcionamento de um grupo de téc-

nicos que vão realizar a gestão integrada das instalações desportivas, dos 

programas desportivos e de ocupação de tempos livres, do Fórum Náutico, 

das acções de desporto na Escola e do apoio ao Movimento Associativo.

O Programa “Desporto para Todos” vai iniciar a sua existência em 2010, 

tendo como ideia base a promoção de hábitos de vida saudáveis e o apoio à 

formação integral de todos os Cidadãos.

U. JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES
Investimento: 380.050 euros

Na área da Juventude vamos cumprir em 2010 os seguintes objectivos 

principais:

1. Desenvolvimento de acções de dinamização do Fórum da Juventude 

de Ílhavo, da Gafanha da Nazaré, de Vale de Ílhavo, da Gafanha da Encar-

nação e da Gafanha do Carmo, promovendo a sua utilização crescente e 

diversificada, e preparando os projectos de expansão desta rede;
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2. Continuar a desenvolver iniciativas de reconhecido mérito, em parceria 

com as Associações, destacando-se: Concurso Literário Jovem, os Progra-

mas “Vocação” e “Ílhavo Radical”, o Programa Municipal de Ocupação de 

Tempos Livres, a Revista “atua”, as Oficinas Criativas, a “Semana Jovem” e 

o “FestIlha”;

3. Gestão do Programa Municipal de Bolsas de Trabalho, concretizando 

o aumento do universo dos seus destinatários. 

Na área dos tempos livres mais dedicados ao Cidadãos com mais de 

60/65 anos, vamos dar continuidade aos projectos dos Espaços Maioridade 

e à Semana da Maioridade. 

V. ACTIVIDADES RELIGIOSAS
Investimento: 305.000 euros

Este capítulo justifica-se pela obra da Capela Mortuária da Gafanha da 

Encarnação, que integra a qualificação do Largo entre o Cemitério e o Campo 

do NEGE, a executar durante o ano 2010. 

X. ESTRUTURAS DE APOIO 
À ACTIVIDADE DOS PESCADORES
Investimento: 50.000 euros

No que respeita às estruturas de apoio à actividade dos pescadores, 

assumimos os seguintes objectivos principais:

1. Participação na elaboração dos projectos para a instalação dos Cais 

dos Pescadores da Gafanha da Nazaré (na área portuária, junto à Empresa 

Testa e Cunha), da Gafanha d’ Aquém (no âmbito da qualificação da frente 

Ria, junto à Ponte Juncal Ancho) e do Cais da Malhada, no âmbito do “Polis 

da Ria de Aveiro”; 

2. Implementação de acções de melhoramento da gestão dos Cais dos 

Pescadores da Costa Nova e da Gafanha da Encarnação;

 3. Realização de acções de promoção da “cultura da pesca” e do con-

sumo de produtos da pesca e em especial da Ria de Aveiro;

4. Participação e coordenação do “Grupo de Acção Costeira da Ria de 

Aveiro”, visando a execução do programa já aprovado com o apoio financeiro 

de cerca de 3 milhões de euros (do Eixo 4 do PROMAR), desenvolvendo acções 

estruturadas de apoio sócio-cultural às Comunidades Piscatórias, com desta-

que para o projecto e a construção do Edifício Sócio-Cultural da Costa Nova;

5. Participação no âmbito da CI Região de Aveiro, na Associação “Fórum 

Mar Centro”, perspectivando a activação do “Cluster do Mar” como uma Es-

tratégia de Eficiência Colectiva que vamos executar e financiar pelo QREN.   

Z. ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 
LIGADOS AO ABASTECIMENTO 
Investimento: 430.000 euros

Os principais objectivos a cumprir nesta área são os seguintes:

1. Co-gestão do dossier da execução do Parque da Ciência e Inovação 

na zona da Coutada, liderado pela Universidade de Aveiro e que tem na CMI 

um parceiro muito importante;

2. Finalização das infra-estruturas da Zona Industrial da Gafanha D’ 

Aquém e venda dos seus lotes;

3. Finalização das negociações e realização de projecto para a constru-

ção de uma Via de Ligação da Zona Industrial das Ervosas à Via de Ligação 

de Ílhavo à A17.

4. Finalização das negociações (integradas no âmbito da revisão do 

PDM) e elaboração dos estudos prévios para a qualificação e ampliação da 

Zona Industrial da Mota como Área de Acolhimento Empresarial (integra a 

construção da zona de equipamentos, assim como o Parque de Sucata);

5. Desenvolvimento dos trabalhos conducentes à instalação de uma 

Incubadora de Empresas no Centro de Inovação e Empreendedorismo (na 

ex-Escola Preparatória de Ílhavo). 

AA. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
Investimento: 3.890.000 euros

Nesta área são os seguintes os objectivos principais:

1. Finalização da Via de Cintura Nascente a Ílhavo, 1a fase (Lavegadas-

EN109-Pingo Doce / Via do Mercado-Ligação A17) (em execução);

2. Finalização da 3a fase da Via de Cintura Portuária, na Gafanha da Na-

zaré (obra da APA em parceria com a REFER e a CMI) (em execução)

3. Execução e finalização da Qualificação Urbana da EN 109 (em exe-

cução);

4. Execução do projecto da 4.ª fase da Via de Cintura Poente a Ílhavo 

(Lavegadas / Coutada / Verdemilho), devidamente articulado com o projecto 

do acesso ao Parque da Ciência e Inovação;

5. Requalificação de arruamentos no Município com novas pavimentações;

6. Execução do projecto de transformação em Variante da actual Estrada 

Florestal No 1 (variante com Vagos).

Ao nível da planificação e desenvolvimento de estudos prévios, assim 

como da revisão do PDM, vamos continuar a cuidar de dois importantes ob-

jectivos: 

7. Via de Cintura Nascente / 2.ª fase (Via do Mercado-LigaçãoA17 / Vista 

Alegre-EN109);

8. Ponte sobre o Canal de Mira (limite Ílhavo/Vagos).

AB. ESTACIONAMENTO
Investimento: 5.000 euros

Ao nível do estacionamento, reiteramos os três objectivos principais:

1. Planeamento urbano com a criação de áreas de estacionamento au-

tomóvel sempre que seja possível e correcto;

2. Expansão das áreas de estacionamento pago, nomeadamente em 

áreas urbanas centrais com relevante concentração de unidades comerciais, 

definidas após o devido estudo; 

3. Promoção e acompanhamento da gestão do Parque de Estaciona-

mento concessionado do Centro Cultural de Ílhavo e da sua área envolvente.

AC. TRANSPORTES
Investimento: 40.000 euros

O ano 2010 vai ser dedicado à revisão total do dossier dos transportes, 

quer no que respeita à gestão do trânsito no Município, quer na abordagem 

intermunicipal às questões da mobilidade e dos transportes urbanos, visando 

a optimização dos recursos.

Vamos intensificar as acções de dinamização da actividade da Escola 

Municipal de Educação Rodoviária, visando a sensibilização e a formação de 

todos para o bom uso da estrada.

 

AD. MERCADOS E FEIRAS   
Investimento: 1.695.000 euros

Terminada a activação da obra de ampliação do Mercado Municipal da 

Costa Nova, assumimos para 2010 os seguintes objectivos principais:

1. Construção do “Edifício das Farturas” na Costa Nova (zona do relvado, 

em frente ao Mercado) sobre um deck de madeira (e desactivando as “rou-

lotes das farturas”);

2. Construção do “Parque dos Quiosques” na Barra, em substituição do 

actual Mercado Municipal da Barra (que vai ser demolido);

3. Gestão e acompanhamento da gestão dos Mercados do Município 

em parceria com as Juntas de Freguesia de São Salvador e da Gafanha da 

Nazaré.

AE. TURISMO
Investimento: 428.000 euros

No âmbito da área do turismo, a CMI tem objectivos concretos para 2010:

1. Participação na BTL 2010 integrada no Stand da ERT Centro de Por-

tugal;

2. Negociação de uma Regata STI de Grandes Veleiros em 2012/2013 e 

promoção do Município de Ílhavo e do Porto de Aveiro como “friendly port”, e 

realização de acções de parceria na gestão do NTM Creoula (com a Marinha), 

do Santa Maria Manuela (com a Empresa Pascoal) e do Lugre Gazela Primeiro 

(de uma ONG de Philadelphia, EUA);

3. Realização das Festas do Município / MarAgosto, com a integração do 

Festival do Bacalhau a realizar no Jardim Oudinot;

4. Materialização do projecto de qualificação do Parque de Campismo 

da Gafanha da Nazaré, em parceria com a Junta de Freguesia e o Grupo 

Desportivo da Gafanha.

AF. JUNTAS DE FREGUESIA 
Investimento: 225.000 euros

Aprofundaremos em 2010 a política de parceria com as Juntas de Fre-

guesia, negociando e concretizando Acordos de Cooperação com cada uma 

das quatro Juntas de Freguesia do Município, perspectivando concretizar 

importantes investimentos, no âmbito dessa operação de cooperação institu-

cional entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, tendo em devida e 

cuidada consideração, as propostas, as perspectivas e as condicionantes de 

que as Entidades parceiras são gestoras.

Vamos desenvolver acções específicas de parceria, nomeadamente:

1. Programa de comemorações dos 100 anos da Freguesia da Gafanha 

da Nazaré (2010); 

2. Apoio ao funcionamento da delegação da Junta de Freguesia da Ga-

fanha da Nazaré na Barra, assim como da Junta de Freguesia da Gafanha 

da Encarnação na Costa Nova e da Junta de Freguesia de S. Salvador em 

Vale de Ílhavo;

3. Desenvolver com a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação 

e da Gafanha do Carmo projectos de recuperação e/ou reconversão de uso 

dos Lavadouros;

4. Continuar a apoiar a gestão do “Posto dos CTT” da Barra e da Gafa-

nha do Carmo, promovendo uma operação similar na Costa Nova.

4. O ORÇAMENTO - A GESTÃO FINANCEIRA       
Neste capítulo, é importante clarificar a sustentação financeira das Gran-

des Opções do Plano e do Orçamento 2010, de forma a podermos verificar a 

sustentabilidade das soluções adoptadas. 

A discriminação das despesas e das receitas pode ser verificada nos 

mapas do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos + Plano de Actividades Municipal).

Financiamento das Grandes Opções do Plano:

Dotação total do Plano: .............................................. 37.065.250 euros

Encargos de funcionamento: ...................................... 18.074.750 euros

Receitas orçamentadas: ............................................. 53.400.000 euros 

5. OS ASSUNTOS E OS INVESTIMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
No seguimento do trabalho de cadastro de questões pendentes ou de 

tratamento importante com o Governo, que estamos a actualizar, vamos pro-

videnciar junto do (novo) Governo o tratamento de várias questões de áreas 

que consideramos mais relevantes, apoiando e/ou pressionando o Governo 

para a sua resolução. As áreas em referência são: saúde, segurança, IMI, 

rede rodoviária, planeamento do território, PP Senhora dos Campos, gestão 

florestal da mata nacional e da Senhora dos Campos, Ponte da Gafanha do 

Carmo, gestão da costa / prevenção e combate à erosão, taxa de recursos 

hídricos.

Referenciamos neste capítulo das GOP, os investimentos que queremos 

gerir com a Administração Central (Governo e Entidades Governamentais), 

assumindo a sua grande importância para o desenvolvimento Municipal:

1. 3.ª Fase da Via de Cintura Portuária (em execução);

2. Ligação ferroviária da Linha do Norte ao Porto de Aveiro (em execução);

3. Execução financeira do contrato-programa de apoio à construção da 

Biblioteca Municipal (no valor de cerca de 700.000 euros, provenientes do 

Orçamento de Estado);

4. Activação da Extensão de Saúde da Barra (com os respectivos equi-

pamentos e recursos humanos);

5. Execução do Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Minis-

tério da Justiça respeitante à construção do Campus da Justiça de Ílhavo;

6. Execução do Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo, a GNR e o 

Ministério da Administração Interna respeitante à construção do novo Quartel 

da GNR de Ílhavo;

7. Execução do projecto e obra do novo edifício da Extensão de Saúde 

da Costa Nova (numa parceria entre a CMI e o Ministério da Saúde).

6. CONSIDERAÇÃO FINAL           
A actividade da Câmara Municipal de Ílhavo no ano de 2010 vai ser in-

tensa, concretizando um conjunto de investimentos e de políticas que vão 

dar vida à aposta de continuar a crescer, numa lógica de dar continuidade a 

projectos, negociações e obras que, em muitos casos, têm comparticipação 

dos Fundos Comunitários do QREN, e de lançar novas operações devida-

mente enquadradas no programa de acção do mandato 2009/2013 que está 

a começar.  

As áreas prioritárias estão devidamente definidas e lideram as opções 

políticas que assumimos neste Plano e Orçamento para 2010: Educação, 

Cultura e Juventude; Qualificação Urbana e Ambiental; Desenvolvimento Em-

presarial e Emprego, Acção Social; Reforça da Aposta na Ria e no Mar. A 

sua materialização passa maioritariamente por quatro frentes e actuação: as 

Obras; as Políticas Sociais (Educação, Cultura, Juventude e Acção Social); a 

Primazia e a Qualificação da Gestão; o Investimento Privado.

Num País e num Mundo em que a gestão das dificuldades se faz lado 

a lado com a gestão das oportunidades, estaremos na primeira linha da 

construção do melhor equilíbrio possível entre esses factores para que com 

o trabalho concretizado no ano 2010 e no mandato 2009/2013, possamos 

concretizar melhor crescimento e mais desenvolvimento para a Nossa Terra, 

elevando a qualidade de vida de todos quantos nela residem, trabalham ou 

passam algum do seu tempo de lazer ou de cultura.

A Câmara Municipal de Ílhavo estará com grande empenho e segura-

mente com consequência positiva nessa tarefa, fazendo-o em com um vasto 

conjunto de entidades parcerias com as quais se desenvolvem vários projec-

tos de grande importância.

Numa relação de proximidade e de equipa com os Cidadãos, vamos uti-

lizar o ano 2010 para cumprir os compromissos assumidos realizando mais e 

melhor pela Nossa Terra, o Município de Ílhavo, a Região de Aveiro, Portugal.

Paços do Município de Ílhavo, 18 de Novembro de 2009. 

José Agostinho Ribau Esteves, eng.

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição : : 21

O Presidente da Câmara e os Vereadores a tempo inteiro, com funções delegadas, vão 
proceder regularmente ao atendimento ao público sob vários formatos (audiências presen-
ciais e telefónicas, troca directa de emails,...), utilizando como dia de referência a Sexta-
feira. Teremos a Sexta-feira como dia por excelência de Atendimento ao Público.

No seguimento da proposta do Presidente da Câmara Municipal, aprovada pelo novo 
Executivo Municipal na sua primeira reunião de 4 de Novembro de 2009, as reuniões de 
Câmara realizam-se com a seguinte metodologia:

1. As reuniões ordinárias da Câmara Municipal realizam-se na primeira e terceira Quar-
ta-feira de cada mês, com início às 15.30 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Ílhavo (salvo deliberação de alteração de local);

2. As reuniões das primeiras Quartas-feiras são públicas, com audição do público a 
partir das 17.30 horas, sendo que as reuniões das terceiras Quartas-feiras são privadas;

3. No caso de uma reunião coincidir com dia feriado, a mesma realiza-se no dia imedia-
to, no mesmo local e à hora marcada.

Presidente
Eng. Ribau Esteves (PSD)

> Administração Geral e Recursos Humanos
> Educação (inclui o Desporto)
> Desenvolvimento Económico e Emprego

Vereador 
Eng. Fernando Caçoilo (PSD)

> Obras Municipais
> Gestão de Equipamentos 

e Aprovisionamento
> Serviços Urbanos e Trânsito

Vereadora
Dr.ª Beatriz Martins (PSD)

> Juventude
> Planeamento e Ordenamento 

(inclui Mobilidade) 
> Habitação

Vereador 
Eng. Marcos Ré (PSD)

> Ambiente e Qualidade 
> Obras Particulares
> Toponímia e História Urbana

Vereador 
José Vaz (PS)

Vereador 
Dr. Júlio Merendeiro (PS)

Atendimento ao Público Vereadores sem Pelouro

Vereador 
Eng. Paulo Costa (PSD) 

> Cultura e Turismo
> Acção Social
> Segurança e Protecção Civil

Novo Executivo Municipal

Reuniões de Câmara

Pelouros e Responsáveis
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Infância e EB 1 do concelho 
de Ílhavo. Este projecto tem 
como objectivo a promoção 
do livro e da leitura junto 
dos mais novos, permitindo 
também a leitura em família, 
uma vez que as crianças po-
derão requisitar os livros para 
leitura em casa. As entregas 
foram realizadas em vários 
estabelecimentos de ensino, 
onde foi realizada a Hora do 
Conto. Os baús permanecem 
nos estabelecimentos cerca 
de um mês. Será realizada 
uma nova entrega já no pró-
ximo mês de Janeiro. 

Novembro
Os Livros são 
os meus melhores Amigos

Este ano lectivo convida-
mos todas as escolas bási-
cas e jardins-de-infância a 
visitar-nos. Propomos um 
encontro muito especial com 
os livros, os nossos melho-
res amigos! A acção, dirigida 
às crianças do pré-escolar e 
1.º ciclo, é desenvolvida pela 
Equipa da BMI e inclui:

> Visita guiada à biblioteca
> Hora do Conto
> Atelier de Expressões 
A actividade implica mar-

cação prévia por parte do 
professor/educador, reserve 
já a sua manhã/tarde de ac-
tividades.

Visita do Jardim-de-Infân-
cia da Chousa Velha

No passado dia 17 de No-
vembro recebemos a visita de 
21 crianças do JI da Chousa 
Velha, que realizou uma visi-
ta guiada à Biblioteca Muni-
cipal, participou na hora do 
conto e realizou um atelier de 
expressão. 

Próximas actividades na BMI:

» 21 de Dezembro a 7 de Ja-
neiro de 2010

Exposição de originais de ilus-
tração: “O Pai Natal e o maiús-
culo Menino” de Gabriela Sotto 
Mayor 

» 21 de Dezembro | 15h00
Atelier de ilustração “O Pai Na-

tal e o maiúsculo Menino” com 
Gabriela Sotto Mayor 

Dirigido a crianças dos 6 aos 
12 anos.

Sala Infanto-Juvenil

» 9 a 30 de Janeiro
“O Meu Primeiro Miguel Torga”, 

Mostra de Ilustração livros e ori-
ginais

» 15 de Sexta-feira | 10h00
Encontro com João Pedro 

Mésseder e Inês Oliveira, em tor-
no do livro “O MEU PRIMEIRO 
MIGUEL TORGA”, Dom Quixote, 
2009

Sala Polivalente

Biblioteca Municipal de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

Agosto
Biblioteca de Praia: 
Os livros não vão de férias!
(Molhe Sul, Praia da Barra)

De 1 a 31 de Agosto a Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo 
estendeu os seus serviços até 
ao areal da Praia da Barra. 
A Biblioteca de Praia esteve 
aberta todos os dias, pondo 
à disposição dos utilizadores 
uma quantidade significativa 
de livros para empréstimo, de 
género variado, sem esque-
cer a literatura infanto-juve-
nil. Ao nível das publicações 
periódicas disponibilizou 
títulos de informação local, 
regional e nacional, revistas 
de diversas temáticas, etc. 
As crianças, além de livros e 
jogos apropriados para a sua 
idade, encontraram nas ac-
tividades de expressão plás-
tica, jogos, horas do conto, 
pintura de desenhos, entre 
outras, uma boa forma de 
passar bons momentos neste 
espaço de promoção do livro 
e da leitura, porque... os li-
vros, não vão de férias. 

Mostra Filatélica de Ílhavo 
“O Mar por Tradição”

No dia 1 de Agosto, pelas 
21H45, realizou-se a aber-
tura da Mostra Filatélica “O 
Mar por Tradição”, que este-
va patente no átrio da Biblio-
teca ao longo de todo o mês 
de Agosto. Esta exposição, 
uma das melhores colecções 
filatélicas portuguesas de te-
mática marítima, promovida 
pela Secção Filatélica e Nu-
mismática do Clube dos Gali-
tos, abarcou um conjunto de 
áreas tão diversas tais como: 
a pesca, as embarcações, os 
descobrimentos, a biologia 
marinha, a ciência náutica, a 
geografia e os faróis, com co-
lecções premiadas nacional e 

internacionalmente. Ao lon-
go de todo o mês foram mui-
tos os utilizadores, curiosos 
e amantes da filatelia que a 
visitaram.

Setembro
Comemoração do 4.º Ani-
versário da Biblioteca Mu-
nicipal

Ao longo do mês de Setem-
bro, no âmbito das comemo-
rações do 4.º Aniversário da 
Biblioteca Municipal, realiza-
ram-se algumas actividades:

Feira do Livro 
na Biblioteca Municipal 

Entre o dia 9 e 29 de Se-
tembro a Feira do Livro re-
gressou à Biblioteca Munici-
pal. Uma iniciativa realizada 
anualmente e que todos os 
anos é visitada por dezenas 
de pessoas, que aproveitam 
esta iniciativa para adquirir 
muitos e bons livros. Com o 
objectivo primordial de pro-
mover a leitura, aproximando 
os livros das pessoas, todos 
quantos a visitaram pude-
ram contactar com centenas 
de livros, muitos deles recen-
temente editados, folheá-los, 
apreciá-los e adquiri-los a 
preços muito convidativos. 
A Feira do Livro assume as-
sim um papel importante 
no desenvolvimento cultural 
e educativo do concelho de 
Ílhavo.

Sessão de 
contos para os mais novos 
com Luís Carmelo

Também no dia 11 de Se-
tembro o contador de histó-
rias Luís Carmelo realizou 
na sala infanto-juvenil uma 
sessão de contos para peque-
nos e crescidos. Este espaço 
mágico fez a delícia de todos 
quantos “viajam” ao som das 
mais bonitas palavras de 
uma boa história. 

Curso livre de introdução à 
ilustração de livros para a 
infância e a juventude, por 
Inês Oliveira 

A decorrer desde o dia 26 
de Setembro este curso pre-
tende ser um espaço de práti-
ca e reflexão continuadas em 
torno da ilustração para a in-
fância e a juventude. Destina-
se a maiores de 16 anos das 
diversas áreas de formação e 
tem como principais objec-
tivos: trabalhar a ilustração 
como uma forma de expres-
são individual, desenvolver 
capacidades críticas relativa-
mente a obras e ilustrações 
editadas, em confronto com 
os trabalhos produzidos ao 
longo do curso e permitir aos 
formandos entender a fun-
cionalidade, a aplicação e a 
dimensão da ilustração. Este 
curso terá uma duração de 
50 horas e terá um cariz emi-
nentemente prático, onde os 
formandos realizarão, entre 
muitas actividades inerentes 
à ilustração, o seu projecto 
individual de ilustração. Ilus-
trar estará assim acessível a 
todos aqueles que queiram 
iniciar-se ou aprofundar co-
nhecimentos numa das áre-
as artísticas que mais se tem 
desenvolvido em Portugal nos 
últimos anos. 

Considerando o sucesso 
desta iniciativa, a BMI irá 
realizar uma segunda edição 
que se iniciará a 16 de Janei-
ro de 2010. Venha participar. 
Contacte-nos para mais in-
formações!

Outubro
Baú de Histórias 
2009/2010

No mês de Outubro demos 
inicio à entrega dos Baús de 
Histórias, nos Jardins-de-
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Nos meses finais do Verão, Agosto e 
Setembro, o cinema trouxe ao CCI qua-
tro belas películas, inspiradas por outras 
quatro soberbas obras literárias, no já 
habitual projecto “Veja o Filme, Leia o 
Livro”. Na música, destaque para a apre-
sentação do novo trabalho da nossa con-
terrânea Jacinta, um espectáculo surpre-
endente (no qual a cantora presenteou 
os espectadores com os sons de Songs of 
Freedom), e a irreverência de Manel Cruz 
(ex-Ornatos Violeta) e o seu projecto Foge 
Foge Bandido. Setembro marcaria mais 
duas salas esgotadas com Herman José 
e o seu projecto “Homem dos Sete Instru-
mentos” e a excelência do teatro com Ana 
Brito e Cunha, Guida Maria e São José 
Correia, na célebre peça de Eve Ensler, 
Monólogos da Vagina. Também neste 
mês destaca-se a participação da Com-
panhia de Dança Paulo Ribeiro e Pedro 
Burmester com o projecto Maiorca.

O último trimestre de 2009 foi marca-
do pela música, com a apresentação de 
grandes nomes do panorama musical 
internacional, paralelamente com nomes 
consagrados na nossa música nacional. 
Em Outubro, os Donna Maria, uma das 
maiores revelações dos últimos anos da 
música portuguesa e Ana Moura (prémio 
Amália 2008 e uma das vozes mais cati-
vantes do fado), brindaram-nos com as 
suas magníficas actuações. 

O maior destaque estaria reservado ao 
vibrante concerto de Peter Murphy, uma 
das maiores referências da música inde-
pendente internacional e que levou ao 
rubro a plateia com mais de duas horas 
de nostalgia musical. Este concerto, que 
abriu a digressão em Portugal do artista, 
foi um dos momentos mais marcantes do 
CCI, e que Peter Murphy revelou ter sido 
o mais “sentido” dos três espectáculos 
da tournée em Portugal que incluiu tam-
bém Lisboa (Aula Magna) e Porto (Casa 
da Música). 

Neste mês, duas exposições: a inau-
gurar o trimestre, os OBJECTOS SO-
NOROS MALcriados, que contou com a 
participação de centenas de visitantes, 
em especial crianças e jovens das esco-
las do Município, que experimentaram 
as esculturas sonoras de João Ricardo 
de Barros Oliveira; o mês encerraria com 
a exposição Desenho, Escultura, Pintu-
ra, de Ângelo de Sousa, um dos artistas 
mais inovadores no contexto artístico 
nacional, premiado recentemente com os 
prémios Gulbenkian “Arte” (2007), Ama-

Entre Agosto e Dezembro de 
2009, o Centro Cultural de 
Ílhavo (CCI) viveu momentos 
marcantes da sua curta 
mas intensa vida cultural. 
Grandes nomes nacionais e 
internacionais encheram o 
nosso palco de magia e de 
puro entretenimento.

Centro Cultural de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

deo de Souza Cardoso (2007) e Bienal de Veneza (2008).
Em Novembro, associámo-nos às comemorações dos 200 

anos do nascimento de Darwin e dos 150 anos da publica-
ção da sua Teoria da Evolução das Espécies, com a peça de 
teatro “O Professor de Darwin”, pelo Teatro A Barraca. Mês 
amplamente dedicado à formação e sensibilização de novos 
públicos para a cultura, com projectos dedicados aos mais 
jovens e aos seniores; com acções de comunicação e envol-
vência directa junto da comunidade local, como foi o caso 
das “Oficinas de Expressão Artística – Gente do Centro”. 

Mais uma vez, a música internacional marcaria o CCI, 
desta vez com a nomeada ao Grammy, a norte-americana 
Stacey Kent.

O ano encerra com um Dezembro cheio de magia, muito 
própria do efeito festivo que o Natal proporciona. 

A primeira proposta foi o concerto da britânica Skye, a in-
confundível voz dos Morcheeba, que aqui veio em tournée 
do seu segundo álbum a solo, numa das primeiras apre-
sentações mundiais. Também o cinema se associou a esta 
celebração, com a funzone mais divertida deste Natal, com 
dois dias em que o CCI foi invadido por ateliês, insufláveis e 
muita animação. 

Canta o Galo Gordo, um espectáculo com canções inspi-
radas no livro homónimo, de autoria de Inês Pupo e Gonçalo 
Pratas, e no qual se destacou a apresentação de três músi-
cas criadas pelos agrupamentos escolares do Município de 
Ílhavo. 

Realce final para o Concerto de Natal, pela Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música Nova), com a par-
ticipação especial do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo.

Para 2010 prometemos um ano intenso e cheio de surpre-
sas, neste palco de emoções que partilhamos consigo. Venha 
viver o Centro Cultural de Ílhavo...

Peter Murphy

Ana Moura

“O Professor de Darwin”

Skye
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Museu Marítimo de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

Não haverá um único mu-
seu do mar que não aspire a 
compor odes marítimas. 

Fazer do mar um sujeito 
poético e artístico em perma-
nente reinvenção, escrever e 
pintar os universos maríti-
mos no precário equilíbrio 
entre um interior imagina-
do e um exterior tão realista 
quanto cruel, são formas no-
bres de abrigar a criação no 
reduto frio de um museu. 

Em Junho de 1915, Álvaro 
de Campos, heterónimo de 
Fernando Pessoa, publicava 
a Ode Marítima na Orpheu. 
No ano anterior, a primeira 
revista do futurismo portu-
guês já dera a conhecer a 
Ode Triunfal, texto menos 
soturno, em cujas estrofes 
perpassa mais claridade.

Na Ode Marítima, o poe-
ta-engenheiro naval Álvaro 
de Campos, como Pessoa se 
intitula ao assinar o seu lon-
go poema sensacionista, um 
paquete simboliza todos os 
imaginários petrificados num 
silencioso cais: a memória, a 
saudade, a viagem. Ser poe-
ta e, ao mesmo tempo, enge-
nheiro de navios, significaria 
condensar numa só alma 
o confronto mais surdo do 
tempo da Grande Guerra: o 
combate entre um passado 
imaginado - a tradição - e um 
futuro incerto - a modernida-
de, a técnica e a maquinação 
do próprio Homem.

A vida marítima surgia 
a Pessoa aliás, a Álvaro de 
Campos como uma pedra de 
toque filosófica; como física 
e metafísica; enquanto rea-
lidade sonhada e realidade 
real. Ser engenheiro-naval 
significava, ao tempo, conju-
gar presente e passado, ligar 
a herança com o progresso, 
honrando a ligação umbili-
cal de Portugal ao mar. Só 
um engenheiro e poeta o po-
deria compreender.

Não por acaso, ao inspi-
rar-se na Ode Marítima, 
quase um século depois Jú-
lio Pomar desenhou filosofi-
camente. De maneira mais 
e menos figurada, a lápis de 
cera e a pastel de óleo, com-
pôs dezasseis magníficos de-
senhos, representando ho-
mens e navios, personagens 
centrais do poema pessoano 
e actores inevitáveis de qual-
quer narrativa marítima. 

Ao juntar Pessoa e Pomar 
numa exposição temporária, 
o Museu Marítimo de Ílhavo 
pretende evitar-se como cais 
de pedra. Assim prossegue a 
ambição de preferir o questio-
namento e a interpelação das 
sensibilidades ao culto das 
nostalgias. O longo grito inte-
rior que a Ode Marítima en-
cerra e a emoção estética que 
os desenhos de Pomar des-
pertam são apelos fortes para 
novas viagens no imenso oce-
ano da cultura marítima.

ODES MARÍTIMAS: Pomar e Pessoa

8 Agosto
72.º Aniversário 
Fundação do 
Museu Marítimo de Ílhavo

23 Agosto
8.º Aniversário
Navio-Museu Santo André

21~24 Outubro
8.º Aniversário
Ampliação e Remodelação 
Museu Marítimo de Ílhavo

A 8 de Agosto, o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) celebrou o 72.º aniversário com um 
dia aberto e diversas acções, que incluíram demonstrações de nautimodelismo no lago do 
Museu, com o apoio da Truques & Engenhoca Associação de Modelismo, a abertura da 
exposição de instrumentos náuticos da colecção do Museu, dedicada às Bússolas, a inau-
guração do III módulo da exposição “Nos Porões da Memória”, com fotografias e texto do 
terranovense Wayne Ralph, um jantar de bacalhoeiro servido pela Confraria Gastronómica 
do Bacalhau e, a encerrar a noite, um espectáculo de música com o grupo “3 Marias”. Na 
sessão solene, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), José Ribau Esteves, 
apresentou publicamente o projecto de ampliação do edifício do MMI, que, em traços gerais, 
permitirá o alargamento da área de reservas do Museu e a criação de um centro interpre-
tativo do ciclo de vida do bacalhau, onde será instalado um aquário deste peixe. Nesta ses-
são participaram igualmente dois membros da fundação Philadelphia Preservation Guild, 
responsável pela preservação do antigo bacalhoeiro “Gazela Primeiro”, que apresentaram o 
notável trabalho de restauro e manutenção do “velho” lugre-patacho de madeira.

A 23 de Agosto, o Santo André celebrou o seu 8.º aniversário como Navio-Museu, pólo 
do MMI. A comemoração, integrada no Festival do Bacalhau 2009, incluiu dia aberto e a 
sessão solene, onde foram entregues os prémios da 6.ª edição do concurso de fotografia 
“Olhos sobre o Mar”.

Entre os dias 21 e 24 de Outubro, o MMI comemorou o 8.º aniversário da ampliação e 
remodelação. O programa iniciou com o dia aberto no dia 21 de Outubro; dois dias depois, 
o Museu acolheu o Colóquio “Falas do Mar/Falas da Ria”, co-organizado com o Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional (Univ. Nova de Lisboa) e o Centro de Estudos Intercul-
turais (Instituto Politécnico do Porto); no dia 24 de Outubro, inaugurou-se a exposição de 
desenho e poesia “Odes Marítimas: Pomar e Pessoa” (ver destaque) e teve lugar no auditório 
a palestra Humanismo cívico e horizontes universais em Camões, pelo Prof. Doutor José 
Carlos Seabra Pereira (Univ. de Coimbra), na habitual parceria com Confraria Camoniana 
de Ílhavo - Associação.

Em Novembro, mês que assinala do Dia Nacional do Mar, o Presidente da CMI apresentou 
do Plano de Actividades 2010 e a nova orgânica-funcional do MMI. Por fim, destaque para 
apresentação do livro Octávio Lixa Filgueiras: Arquitecto de Culturas Marítimas, coorde-
nado por Álvaro Garrido e Francisco Alves, numa edição da Âncora Editora, bem como da 
abertura do II módulo da exposição de instrumentos náuticos da colecção do Museu, agora 
dedicada aos Oitantes.

28 Novembro
Apresentação do Plano 
de Actividades 2010 
e da nova orgânica-funcio-
nal do Museu Marítimo 
de Ílhavo

Apresentação do Livro
Octávio Lixa Filgueiras:
Arquitecto de Culturas 
Marítimas
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Museu Marítimo   
de Ílhavo e Câmara 
Municipal de 
Ílhavo “Membros 
Honorários da 
Philadelphia Ship 
Preservation Guild”

GAZELA PRIMEIRO

O Museu Marítimo de Ílha-
vo e a Câmara Municipal de 
Ílhavo foram considerados, 
no passado dia 8 de Agos-
to, “Membros Honorários da 
Philadelphia Ship Preserva-
tion Guild”, organização não 
governamental americana 
proprietária e gestora do Lu-
gre Gazela Primeiro.

Esta honrosa distinção foi 
entregue ao Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 

Eng. Ribau Esteves, no âmbito 
das comemorações 72.º Ani-
versário do Museu Marítimo 
de Ílhavo, pela mão do Sr. Eric 
Lorgus, Presidente da Funda-
ção que, desde 1985, ano em 
que tomou posse do primeiro 
Gazela da cidade de Philadel-
phia, se dedica à preservação 
e exploração de navios históri-
cos, nomeadamente veleiros e 
antigos bacalhoeiros. 

Este foi um importante gesto 

de consideração institucional, 
uma vez que a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo mantém firme 
a sua aposta no aprofunda-
mento desta relação, visando, 
além da preservação do Gazela 
Primeiro, a realização de uma 
viagem a Ílhavo e o trabalho de 
promoção dos valores do Mar 
na Sail Training International.

Fica a nota de registo que 
esta relação institucional nas-
ceu da Regata dos Grandes 
Veleiros realizada em Setem-
bro/Outubro de 2008, ligando 
Falmouth (Inglaterra), Ílhavo e 
Funchal. Também em Novem-
bro do ano anterior, o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, no 
âmbito da sua visita oficial ao 
Canadá e aos Estados Unidos, 
deslocou-se à cidade de Phila-
delphia, a propósito do Lugre 
Gazela, que é um dos símbo-
los da antiga frota bacalhoeira 
portuguesa, sendo notável o 
trabalho de conservação de-
senvolvido pela Philadelphia 
Ship Preservation Guild. « 

Os Grandes Veleiros      
voltaram ao nosso Município
 Sedov e Concordia

FRIENDLY PORT

Presente na 
Conferência anual 
da STI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

No seguimento do trabalho 
que temos vindo a desenvol-
ver no âmbito da Sail Training 
International (STI) e no segui-
mento da Regata dos Grandes 
Veleiros, realizada em 2008 
com reconhecido sucesso, que 

instituiu o nosso Município e 
o seu Porto de Aveiro como 
“Friendly Port” no âmbito da 
STI, o nosso Município foi vi-
sitado nos últimos meses por 
dois dos mais emblemáticos 
veleiros do mundo, o Sedov e 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ri-
bau Esteves e o Vereador do 
Pelouro da Cultura e Turis-
mo, Eng. Paulo Costa, foram 
os representantes do nosso 
Município, constituindo os 
principais objectivos desta 
participação a divulgação 
do Município de Ílhavo e do 
Porto de Aveiro, nomeada-
mente da sua condição de 
“Friendly Port”, o fortaleci-
mento dos contactos estabe-

lecidos ao longo dos últimos 
anos, no âmbito da prepara-
ção e realização da Regata 
dos Grandes Veleiros 2008, 
mas também dar seguimen-
to às negociações com vista 
ao regresso dos veleiros da 
STI ao nosso Município num 
futuro próximo.

O balanço desta participa-
ção é claramente positivo, 
tendo os objectivos propos-
tos sido plenamente alcan-
çados. «

O Município de Ílhavo es-
teve presente, no passa-
do mês de Novembro, na 
Conferência Anual da STI 
(Sail Training International), 
que se realizou em Istambul 
(Turquia).

o Concórdia.
O Sedov regressou ao Mu-

nicípio de Ílhavo no início de 
Setembro (foi um dos velei-
ros participantes na Regata 
de 2008), tendo escolhido o 
Porto de Aveiro para porto 

de paragem na sua viagem 
entre Delfzijl (na Holanda) e 
o Mónaco.

Durante a sua paragem, 
o Sedov, que, com os seus 
108,70 metros de compri-
mento e capacidade para 

transportar uma tripulação 
de mais de 300 pessoas, é 
considerado o maior veleiro 
do mundo, foi visitado por 
centenas de pessoas oriundas 
de vários pontos da Região.

No mês seguinte foi a vez 
do Concordia, pertencente a 
uma universidade privada do 
Canadá, a “West Island Colle-
ge International”, nos visitar.

A bordo viajavam 57 pes-
soas (dos quais 48 Alunos), 
que puderam usufruir de um 
programa cultural e turístico, 
com centralidade no Municí-
pio de Ílhavo, proporcionado 
pela Câmara Municipal.

A vinda destes dois impor-
tantes veleiros, à qual segu-
ramente se seguirão outras, 
constitui o reconhecimento 
pelo trabalho que temos vin-
do a desenvolver nesta área, 
mas também o fortalecimento 
da aposta na nossa História, 
na nossa Cultura e no desen-
volvimento de uma economia 
em que o Mar ocupa lugar de 
grande destaque. «

Sedov Concordia
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Mar Agosto 2009
FESTAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Durante o mês de férias 
por excelência da maioria dos 
Munícipes, e também dos tu-
ristas que elegem esta Região 
como seu destino privilegia-
do, a Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu em todas as 
suas Freguesias um conjun-
to de actividades de carácter 
cultural, recreativo e despor-
tivo, a pensar em todas as 
idades e em todos os gostos, 
com destaque para a segun-
da edição do Festival do Ba-
calhau. 

A iniciar o mês, a I Semana 
Náutica do Município de Ílha-
vo pôs à prova as habilidades 
dos mais novos nos desportos 
náuticos, que também par-

ticiparam nas várias acções 
de Sensibilização Ambiental, 
num aposta da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo de incentivo 
a práticas que respeitem o 
Ambiente e os seus ecossis-
temas. Ainda no Desporto, as 

Escolas de Surf e Bodyboard, 
a sétima edição do “Ílhavo Ra-
dical” e o Campeonato de Surf 
Feminino “Ílhavo Miss Sumol 
Cup”, que este ano decorreu 
na Praia da Costa Nova, com-
pletaram esta temática do 

Sinónimo de Cultura, 
Desporto, Praia e 
Animação desde 1999, 
o Mar Agosto/Festas 
do Município de Ílhavo 
voltou este ano para 
garantir o programa 
ideal a todos aqueles 
que gostam de viver 
o Verão de uma 
forma memorável e 
diversificada.

Festival do Bacalhau 2009
19 A 23 DE AGOSTO

Na penúltima semana do 
programa Mar Agosto/
Festas do Município de 
Ílhavo 2009, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
realizou no espaço único 
do Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré, 
a segunda edição do 
Festival do Bacalhau, 
cujo sucesso igualou a 
sua estreia, em 2008.

De 19 a 23 de Agosto, mi-
lhares de visitantes e aprecia-
dores do “fiel amigo” tiveram 
oportunidade de conhecer 
vários pratos típicos à base 
de Bacalhau, confecciona-
dos por nove Associações do 
Município, que exibiram as 
suas melhores receitas numa 
Mostra Gastronómica acom-
panhada por Vinhos da Bair-
rada e pelas deliciosas Padas 

de Vale de Ílhavo.
Para animar os momentos 

entre as refeições, a Câmara 
Municipal de Ílhavo preparou 
um programa diversificado e 
direccionado para todas as 
idades e para todos os gostos, 
onde não faltaram Matinées 
de Cinema ao Ar Livre, em 
ecrã gigante, com os filmes 
“Mamma Mia”, “Crespúscu-
lo”, “007 – Quantum of Sola-

programa de festas, onde não 
faltou tempo para apreciar a 
boa Gastronomia e Cultura 
do nosso Município. 

De 6 a 9 de Agosto, o Fes-
tival de Marisco da Ria de 
Aveiro “Ria a Gosto”, realiza-

do no Relvado da Costa Nova, 
abriu o apetite dos nossos 
visitantes para a segunda 
edição do Festival do Baca-
lhau, no Jardim Oudinot, 
que este ano contou com a 
presença da tradicional “Rota 
das Padeiras”. Finalmente, 
e com destaque especial em 
toda a programação cultural 
está o espectáculo de Fados 
de Coimbra, pelo grupo “Ro-
mance”, no dia 1 de Agosto, a 
Mostra de Filatelia exposta ao 
longo de todo o mês na Biblio-
teca Municipal, o 72.º Ani-
versário do Museu Marítimo 
de Ílhavo e o 8.º Aniversário 
do seu pólo flutuante, o Na-
vio-Museu Santo André, sem 
esquecer a Serenata à Ria, 
com “Canção de Coimbra”, e 
os grandes concertos de Luís 
Represas e Jacinta, que en-
cheram o Relvado da Costa 
Nova e o Centro Cultural de 
Ílhavo, entre tantas outras 
iniciativas memoráveis. 

Fiel à sua tradição, o pro-
grama Mar Agosto/Festas do 
Município 2009 primou pela 
qualidade e diversidade das 
suas iniciativas, promovidas 
em estreita parceria com as 
Associações Locais, que tor-
nam possível a sua realização 
e continuidade. « 

ce”, “O Sorriso das Estrelas” e 
“Austrália”, uma exibição de 
Jograis-Marinheiros no Po-
rão e Tombadilho do anfitrião 
Navio Museu Santo André e 
um Stand de Exposições com 
cerca de uma dezena de En-
tidades e Empresas ligadas 
à pesca do Bacalhau e não 
só, a par de uma Venda de 
Artesanato de vários artis-
tas do Município. No dia 22, 

também a iniciativa “Sábados 
no Jardim” e a sempre diver-
tida “Corrida Mais Louca da 
Ria” animaram o Festival, 
cujos concertos nocturnos 
contaram com a presença de 
grandes nomes do panora-
ma musical português, no-
meadamente as “Just Girls”, 
“Roberto Leal”, “José Cid”, 
“Per7ume” e “Rita Guerra”.

A edição deste ano contou 
igualmente com algumas no-
vidades em relação ao ano 
anterior, nomeadamente a re-
alização das Jornadas do Mar 
e da Ria, que decorreram no 
dia 20, no Porão de Salga do 
Navio-Museu Santo André, 
assim como o evento cultural 
“Rota das Padeiras”, no dia 22, 
onde as famosas Padeiras de 
Vale de Ílhavo deram a conhe-
cer aos milhares de visitantes 
que ali se encontravam as 
suas iguarias, nomeadamen-
te as padas e os folares carac-
terísticos do local. No último 
dia, destaque para a entrega 
dos prémios do VI Concurso 
de Fotografia “Olhos Sobre o 

Mar”, no Navio-Museu Santo 
André que, nesse dia, esteve 
gratuitamente aberto ao pú-
blico, no âmbito das come-
morações do seu oitavo ani-
versário como Pólo do Museu 
Marítimo de Ílhavo. 

Tal como em 2008, a rea-
lização deste Festival do Ba-
calhau foi um enorme su-
cesso, tendo excedido todas 
as expectativas da Câmara 
Municipal de Ílhavo e da sua 
parceira de organização, a 
Confraria Gastronómica do 
Bacalhau. Durante cinco 
dias, cerca de 150 mil pesso-
as passaram por aquele que é 
actualmente o maior e o me-
lhor espaço ribeirinho do Mu-
nicípio de Ílhavo e da Região, 
o Jardim Oudinot, na Gafa-
nha da Nazaré, deliciando-se 
com a gastronomia, os espec-
táculos e as actividades que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
colocou ao seu dispor, em es-
treita colaboração com todos 
parceiros envolvidos nesta 
acção, aos quais aqui fica um 
especial agradecimento. «  
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8.º Aniversário 
Navio-Museu Santo André

23 DE AGOSTO

Construído em 1949, 
na Holanda, por 
encomenda da Empresa 
de Pesca de Aveiro, 
o antigo arrastão da 
frota portuguesa de 
bacalhau “Santo André” 
comemorou, a 23 de 
Agosto, o seu oitavo 
aniversário enquanto 
pólo flutuante do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

No dia 22 de Agosto, as fa-
mosas Padeiras de Vale de 
Ílhavo deram a conhecer aos 
milhares de visitantes que 
se encontravam no Jardim 
Oudinot, as suas iguarias, 
nomeadamente as padas e 
os folares característicos do 
local, num acto de festa, ho-
menagem e referência à sua 
arte de fabricar, durante 365 
dias por ano, o tradicional 
Pão, preservando este teste-
munho delicioso e de incon-
fundível sabor da gastrono-
mia local. « 

Após a recepção de mais 
de meio milhar de trabalhos, 
produzidos por 112 fotógra-
fos amadores e profissionais 
oriundos de todo o País, fo-
ram entregues, no dia 23 
de Agosto, os respectivos 
prémios da sexta edição do 
Concurso de Fotografia da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
“Olhos sobre o Mar”.

À semelhança dos anos 
anteriores, e de uma elevada 
qualidade estética e originali-
dade, as fotografias apresen-
tadas concorreram nas cate-
gorias Cor, Preto e Branco, 
Melhor do Concelho e, ainda, 
Desporto no Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo, sen-
do que os cinquenta melho-
res trabalhos estiveram ex-
posição durante todo o mês 
de Agosto, na Sala de Expo-
sições Temporárias (Porão 
de Salgado) do Navio-Museu 
Santo André. « 

ENTREGA PRÉMIOS

VI Concurso de Fotografia 
“Olhos Sobre o Mar”

Considerado um dos ex-li-
bris do Município, o Navio-Mu-
seu Santo André foi visitado no 
seu dia de aniversário por mi-
lhares de pessoas que, em Dia 
Aberto, aproveitaram para co-
nhecer um pouco mais sobre 
a sua história, tão importante 

na promoção desta terra que 
tem “O Mar por Tradição”.

Além das concorridas visi-
tas, o programa comemorativo 
contou igualmente com uma 
exibição de Jograis-Marinhei-
ros no Porão e Tombadilho do 
Navio, que anteciparam a ceri-

mónia de entrega dos prémios 
do VI Concurso de Fotografia 
“Olhos Sobre o Mar”, onde os 
cinquenta melhores trabalhos 
puderam ser apreciados no 
Porão de Salgado durante todo 
o mês de Agosto. « 

22 DE AGOSTO

Rota das Padeiras

Melhor do Concelho (COR)
Helena Isabel Santos Bastos
“A janela dos Sonhos” 
Costa Nova - Ílhavo

1.º Prémio (COR)
Jorge Miguel Antunes Nunes
“Na praia...”
Praia de Melides

Desporto no 
Fórum Náutico do 

Município de Ílhavo
Jorge Miguel Antunes Nunes

“Partida!”
Rio Douro 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

I Semana Náutica

Num modelo diferente 
do habitual, e como 
forma de dinamizar um 
dos mais importantes 
produtos culturais do 
Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
levou, à segunda 
edição do Festival do 
Bacalhau, a tradicional 
“Rota das Padeiras”.

1.º Prémio (P/B) 
João Filipe Pereira de Freitas

“Pelejo no Negrume”
Ao largo da costa portuguesa 

Assim, e durante uma sema-
na, dezenas de Crianças e Jo-
vens tiveram a oportunidade 
de participar em diversas ac-
tividades relacionadas com a 
temática do Mar e da Ria, alia-
das a momentos de convívio 
e de partilha de experiências 
novas em Família. Torneios 
de Kayak Mar & Surfski, Bap-
tismos de Mergulho e de Surf, 
Ateliers temáticos, Aulas de 
Canoagem, Nautimodelismo, 
Jornadas do Mar, com Ateliers 

e Jogos, Oficinas de Temática 
Náutica para a Família, entre 
outras, foram as propostas 
oferecidas pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo a todos os par-
ticipantes que, de uma forma 
alegre e descontraída, aprovei-
taram o período de férias esco-
lares para aprenderem novas 
modalidades, aumentando em 
simultâneo o seu conhecimen-
to sobre o Mar e a Ria, elemen-
tos fundamentais na História e 
Cultura do nosso Município. « 

No âmbito do Fórum Náuti-
co do Município de Ílhavo, 
e com o objectivo de dina-
mizar e promover a “Cultura 
de Mar” e da prática de des-
portos náuticos nas cama-
das mais jovens, a Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
de 1 a 8 de Agosto, a I Se-
mana Náutica do Município 
de Ílhavo.

Melhor do Concelho (P/B)
Henrique Manuel Madalena Santos

“Velas” 
Gafanha da Nazaré

(Regata dos Grandes Veleiros) 
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LIVRO “TERRA MARUJA”

Um dos momentos altos da celebração do Acordo de Gemina-
ção entre os Municípios de Ílhavo e de Paraty foi a publicação do 
livro “Terra Maruja”, da autoria de Tom e Thereza Maia, no dia 12 
de Abril de 2004, Feriado Municipal de Ílhavo. 

Após três décadas a registar em livros de arte a memória das 
cidades históricas do Brasil, e uma animada conversa com o Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, em 
2000, durante a sua visita oficial a Paraty, os autores decidiram 
voltar o seu trabalho para Portugal, registando a bico-de-pena as 
memórias do nosso Município. 

Como forma de agradecimento pela atenção delicada e apai-
xonada com que encararam este desafio, a Câmara Municipal 
de Ílhavo entregou, no âmbito das Comemorações do Feriado 
Municipal de 2004, as Medalhas de Mérito Cultural em Prata aos 
autores, cuja obra é um embaixador muito especial da gemina-
ção entre os dois Municípios. Em 2008, a Câmara Municipal de 
Ílhavo decidiu realizar uma nova edição (ampliada, em relação à 
primeira) desta publicação, como gesto de referência à Come-
moração dos 110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo, 
que foi apresentada no VII Aniversário do Navio-Museu Santo 
André e que contou com a presença dos seus autores.

As Cidades-Irmãs
      Município de Ílhavo

PARATY (BRASIL)

Com a edição de Dezembro do Boletim Informativo “Município 
de Ílhavo”, que encerra este ano de 2009, a Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu relembrar ou dar a conhecer a todos os 
Munícipes a Cidade-Irmã de Paraty (Brasil), cujo Acordo de 
Amizade foi celebrado há nove anos.

No mesmo ano em se as-
sinalaram os 500 Anos do 
Descobrimento do Brasil 
pelos portugueses, e acre-
ditando na probabilidade 
de que iriam ilhavenses nas 
Caravelas de Pedro Álva-
res Cabral, os Municípios 
de Ílhavo e de Paraty assi-
naram a 6 de Setembro de 
2000 um Acordo de Gemi-
nação, como gesto simbó-
lico de reforço dos fortes 
laços que há muito unem 
os dois países e, em par-
ticular, estas duas terras, 
ligadas pela sua inconfun-
dível beleza marítima e pela 
vivência das suas Gentes. 

O quinto centenário da 
Descoberta do Brasil reme-
teu, necessariamente, à ori-
gem lusitana do seu povo, 
que lhe legou, além da lín-
gua, da cultura e da fé cris-
tã, o conhecimento especí-
fico nas artes da pesca e da 
navegação. Assim, e tendo 
em conta que, nos tempos 
actuais, se impõe cada vez 
mais a necessidade de se 
estreitarem os efectivos 
instrumentos de coopera-
ção entre Governos e entre 
Municípios, como forma 
de inseri-los nos tempos 
modernos, ambos os Muni-
cípios entenderam concre-
tizar esta Geminação que, 
além das razões históricas, 

encerra igualmente a necessi-
dade dos dois Municípios de 
uma maior cooperação, ami-
zade e solidariedade nas áreas 

económica, cultural, política e 
social, com vista ao seu mútuo 
progresso, especialmente ao 
nível do Turismo e da Pesca.

Antiga Vila de Nossa Senhora 
dos Remédios de Paratii, funda-
da no alvorecer do século XVII, e 
elevada à categoria de Cidade em 
1844, Paraty é uma bela cidade 
do litoral brasileiro, localizada a 
Sul no Estado do Rio de Janeiro. 

Dona de um excepcional con-
junto arquitectónico dos séculos 
XVIII e XIX, e reconhecida como 
Monumento Histórico Nacional 

em 1966, Paraty é famosa por 
manter vivas as suas tradições 
culturais e religiosas, que ascen-
dem às quarenta festas, com es-
pecial destaque para as da sua 
Padroeira, Nossa Senhora dos 
Remédios. 

Com pouco mais de 30.000 ha-
bitantes, e herdeira do colonialis-
mo, a cidade torna-se, na década 
de 70, pólo de turismo nacional 

e internacional, por força da sua 
beleza natural e arquitectónica.

Como curiosidade, há quem 
diga que o seu nome deriva da 
função inicial da sua edificação, 
como presente à Rainha para a 
sua estância de Verão, tendo o 
Rei dito no momento de presen-
teá-la: “É uma Cidade PARATI”.

Acordo de Amizade Ílhavo - Paraty

A cidade de Paraty
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Cartão de Utilizador             
da Rede de Bibliotecas       
de Ílhavo 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO DISPONIBILIZA

Num acto pioneiro em 
Portugal, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
disponibiliza, desde 
o passado dia 19 de 
Novembro, o Cartão de 
Utilizador da Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo, 
dirigido a todas as 
Crianças e Jovens que 
frequentam os Jardins-
de-Infância e Escolas 
do Município.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo foi o patrocinador “ofi-
cial” do novo trabalho disco-
gráfico da cantora Ilhavense 
Jacinta, intitulado “Songs of 
Freedom”.

Lançado em meados de Ou-
tubro e distribuído pelo “Jor-
nal i”, com uma tiragem de 
50.000 exemplares, o novo 

“SONGS OF FREEDOM”

CMI patrocina 
oficialmente       
CD de JACINTA

CD da artista, que é já con-
siderada uma referência do 
jazz português, apresenta o 
logótipo da Câmara Municipal 
de Ílhavo na capa, presente 
igualmente em todo o material 
promocional.

Este apoio publicitário, no 
valor de 7.500,00 Euros teve 
a sua primeira aplicação no 
Concerto de Jacinta realizado 
no Centro Cultural de Ílhavo a 
12 de Agosto, tendo no final do 
espectáculo sido distribuído 
um CD promocional com dois 
temas deste novo projecto.

Consciente dos valores cul-
turais do seu Município, esta 
foi mais uma aposta da Câma-
ra Municipal de Ílhavo nesta 
importante área, assim como 
na crescente notoriedade da 
marca “Jacinta”, que quis 
através deste seu novo traba-
lho promover o ainda recen-
te Centro Cultural de Ílhavo, 
fazendo desta casa o local de 
lançamento do seu último ál-
bum “Songs of Freedom”. « 

O lançamento deste Car-
tão parte do compromisso 
assumido no dia 30 de Abril 
entre a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e as vários Bibliote-
cas Escolares do Município, 
que já dispõem do acesso ao 

sistema informático de cata-
logação e gestão de emprés-
timos desta última, durante 
a cerimónia de assinatura 
do Protocolo de Cooperação 
de Constituição da Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo (RBI).

Este Protocolo parte do 
compromisso assumido pelo 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, no dia 10 de Janei-
ro, no âmbito da comemora-
ção de mais um aniversário 
do Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo, que pas-

O Executivo Municipal apro-
vou, no passado mês de Se-
tembro, a Minuta do Acordo 
de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o Rancho Re-
gional da Casa do Povo de 
Ílhavo, que prevê a cedência 
da ex-Escola de 1.º Ciclo da 
Gafanha da Boavista a esta 
Associação.

sa a utilizar o ex-edifício da 
Escola EB1 da Boavista para 
a instalação da sua sede so-
cial, assim como para a reali-
zação das suas actividades.

Neste Acordo de Coopera-
ção, e após a realização do 
projecto de adaptação da 
ex-Escola pela Associação, 

Com esta nova ferramen-
ta, todas Crianças e Jovens 
inscritos nos Jardins-de-
Infância e Estabelecimen-
tos de Ensino do Município 
(cerca de 4800 Alunos) pas-
sam a dispor de um car-
tão único que lhes permite 
aceder, em simultâneo, ao 
serviço de empréstimo nas 
suas Bibliotecas Escolares 
e na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, bem como nos seus 
Pólos de Leitura da Gafanha 
da Nazaré, da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha 
do Carmo.

Este é um gesto que vem 
acentuar o empenho da Câ-
mara Municipal de Ílhavo na 
divulgação e promoção do 
Livro e da Leitura, lançando 
um Cartão que acompanha 
o Aluno, desde a infância, 
enquanto estudante no Mu-
nicípio e enquanto utiliza-
dor da Biblioteca Municipal 
e dos Pólos de Leitura. « 

V ANIVERSÁRIO

Elevação da 
Gafanha da 
Encarnação a Vila

CMI cede ex-Escola         
da Gafanha da Boavista ao 
Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo

assim como a sua aprova-
ção pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, esta assume ainda 
o compromisso de aprovar 
um apoio financeiro comple-
mentar para custear o valor 
dos materiais necessários, 
aquando da execução das 
obras em causa. « 

As cerimónias tiveram início 
na Terça-feira, dia 8 de De-
zembro, com o Concerto Co-
memorativo pela Música Nova, 
no Salão Cultural da Gafanha 
da Encarnação. Seguiu-se, no 
dia seguinte, a Sessão Solene 
Evocativa, onde o Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, e 
o Presidente da Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Encar-
nação, Eduardo Conde, deba-
teram os principais assuntos 
com interesse para a Vila. 

A conclusão da rede de Sa-
neamento Básico e a Requa-
lificação da Frente Ria foram 
considerados os projectos 

A Câmara Municipal de Ílha-
vo e a Junta de Freguesia 
da Gafanha da Encarnação 
celebraram, nos dias 8 e 9 
de Dezembro, o V Aniversá-
rio da Elevação da Gafanha 
da Encarnação a Vila.

prioritários para a Gafanha 
da Encarnação, assim como o 
reforço no Turismo, que passa 
pela aposta na dinamização 
dos espaços que a Vila possui, 
nomeadamente os Portos de 
Recreio. As obras da Capela 
Mortuária (e a requalificação 
da zona envolvente ao cemi-
tério) e a expansão e moder-
nização da Zona Industrial da 
Mota foram outros dos assun-
tos debatidos nesta Sessão So-
lene, todos eles fundamentais 
para o desenvolvimento da 
Vila da Gafanha da Encarna-
ção que, este ano, comemorou 
o seu quinto aniversário. « 
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Semana da Maior Idade 2009
VIVER SOLIDÁRIO

No âmbito da política 
social dirigida aos 
Séniores, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
realizou, de 14 a 20 de 
Setembro, a edição 
2009 da Semana da 
Maior Idade - “Viver 
Solidário”, dando 
seguimento a uma 
iniciativa que, em onze 
anos de vida, já é uma 
referência no calendário 
de actividades do 
nosso Município.

Com o objectivo de propor-
cionar momentos de convívio 
aliados à Cultura, à Música, 
ao Debate, e ao Lazer, esta 
Semana teve início com a 
segunda edição da Feira/Ex-
posição “Viver Solidário”, or-
ganizada em parceria entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e várias Instituições Parti-
culares de Solidariedade So-
cial do Município, que levou 
à Praça do Centro Cultural 
de Ílhavo diversos trabalhos 

realizados pelos utentes dos 
Espaços Maior Idade, além de 
um programa de “Tardes Ani-
madas” com temas de grande 
interesse para toda a popula-
ção. Também como forma de 

Este Acordo tem como 
principal objectivo a imple-
mentação de soluções flexí-
veis, ágeis e inovadoras de 
Gestão Patrimonial, de modo 
a qualificar e assegurar a 
qualidade de vida dos seus 
utilizadores e a valorização 
do importante património 
em causa. 

Contemplada neste Pro-
tocolo está a cedência de 
uma parcela de terrenos de 
do Património dos Pobres à 
Câmara Municipal de Ílhavo, 

para a construção do novo 
Centro Educativo da Senho-
ra do Pranto e de uma parte 
do troço da 1.ª fase da Via de 
Cintura Nascente de Ílhavo 
que, em contrapartida, apoia 
financeiramente o projecto 
de remodelação e ampliação 
do Lar de S. José, bem como 
a qualificação das Capelas 
(velha e nova) dos Moitinhos, 
a qualificação dos espaços 
exteriores da Capela de Vale 
de Ílhavo e respectivo Cen-
tro Social, a qualificação da 

CMI/Fábrica da Igreja 
Paroquial de Ílhavo/
Património dos Pobres

ACORDO DE COOPERAÇÃO

antiga Capela da Ermida e 
a urbanização e qualificação 
do espaço envolvente à Igreja 
da Ermida/Carvalheira. 

Atendendo à importância 
do trabalho desenvolvido 
pela instituição, a Câmara 
Municipal de Ílhavo justifica 
o reforço do apoio dado (em 
cerca de 30%) para a o obra 
do Lar de S. José, uma atitu-
de completamente diferente 
da atitude normal que, em 
termos financeiros, tem para 
este tipo de projectos. «  

Feira da Saúde
PRAIA DA BARRA

No âmbito das Festas do 
Município/Mar Agosto 2009, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo promoveu, no dia 8, a sex-
ta edição da Feira da Saúde, 
que teve lugar no Edifício da 
Extensão de Saúde da Praia 
da Barra.

Com o principal objectivo 
de incentivar a população 
do Município a adoptar es-
tilos de vida mais saudáveis 
(e a eliminar comportamen-
tos menos benéficos), esta 
Feira contou com a presen-
ça de várias entidades que 
prestam cuidados na área 
da Saúde, nomeadamente 
o Centro Saúde de Ílhavo, 
o Núcleo Regional Centro 
da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, o Instituto Por-
tuguês do Sangue, o Labo-
ratório de Análises Clínicas 
Aveilab, os Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo, as Farmácia 
Morais, Ançã Castro, Costa 
Nova e Ribau, o Posto de Me-
dicamentos – Costa Nova, a 
Casa Pó de Ser, a Riaóptica 

e o Grupo Óptico de Ílhavo, 
a Clínica Dentária da Barra 
e a Clínica Dentalcare, Plena 
Saúde, GAES, Audioclínica, 
Casa do Sal Eiras Largas, a 
Escola Profissional de Vagos, 
as Águas Luso e o Instituto 
da Juventude de Aveiro, que 
efectuaram ao longo de todo 
o dia exames e consultas gra-
tuitas a todos os que quise-
ram “ver como andava a sua 
saúde”. 

O certame contou ainda 
com a participação de al-
guns artesãos, que exibiram 
a todos os presentes os seus 
trabalhos de macramé (nós), 
construção de miniaturas de 
lugres e outros barcos com 
introdução no interior de gar-
rafas e flores de papel, contri-
buindo para o sucesso desta 
iniciativa que, mais uma vez, 
reforçou o manifesto da Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
contra o incumprimento do 
Ministério da Saúde na acti-
vação da Extensão de Saúde 
da Praia da Barra. « 

boas-vindas a esta Semana, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
lançou, no mesmo dia, a revis-
ta “Maior Idade – a Seis”, pu-
blicação anual especialmente 
direccionada aos Séniores do 

nosso Município. 
Com uma adesão de cerca 

de 1800 participantes, a edi-
ção 2009 da Maior Idade pros-
seguiu com o Grande Arraial 
Minhoto, na Quinta da Mala-

faia, no dia 15, a Visita a Mafra 
e a Lisboa, no dia 17, e o pas-
seio a Santa Maria da Feira, no 
dia 18, dirigido aos Funcioná-
rios Camarários Reformados. 
O Encontro “Respostas Sociais 
ao dispor da população”, a 
Matinée com o filme “Amália”, 
o Baile de Verão, o espectá-
culo de Herman José “O Ho-
mem dos sete instrumentos”, 
o Encontro Avós e Netos e a 
Noite de Fados com a Fadista 
Alexandra foram outras das 
propostas apresentadas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
nesta Semana, que culminou, 
como vem sendo habitual, com 
a grande Festa da Maior Idade, 
realizada no Jardim Oudinot, 
na Gafanha da Nazaré. 

Numa lógica de promoção 
de uma vida comunitária 
mais forte e saudável dos Ci-
dadãos com mais de 65 anos, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
realizou, pelo 11.º ano con-
secutivo, a Semana da Maior 
Idade, cujo segredo do seu su-
cesso passa, inevitavelmente, 
pela grande adesão dos seus 
Munícipes mais experimen-
tados na vida a todas as suas 
iniciativas, que têm na soli-
dariedade e no crescimento o 
seus elementos centrais. «  

A Câmara Municipal de Ílha-
vo celebrou, no passado dia 
31 de Agosto, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, um Pro-
tocolo de Cooperação com a 
Fábrica da Igreja da Paróquia 
de S. Salvador (Ílhavo) e o Pa-
trimónio dos Pobres (Ílhavo).
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Serviços CMI
SERVIÇOS EDUCATIVOS 

Fruto de um longo e persis-
tente trabalho, o Município de 
Ílhavo viu cresceu, nos últimos  
anos, um conjunto de equipa-
mentos de relevância particular 
para a promoção cultural e for-
mação integral dos seus Cida-
dãos, com um especial cuidado 
à sua utilização pela Comuni-
dade Educativa. O renovado 

Museu Marítimo de Ílhavo (Ou-
tubro 2001), o Centro de Edu-
cação Ambiental (Março 2003), 
a Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária (Março 2004), 
a Biblioteca Municipal de Ílha-
vo (Setembro 2005) e o Centro 
Cultural de Ílhavo (2008) são 
estruturas únicas que a Câma-
ra Municipal de Ílhavo pretende 

rentabilizar em termos so-
ciais, pela maximização da 
sua utilização, oferecendo, 
em permanência, recursos 
e capacidades para que a 
formação e a qualidade do 
ensino das Crianças e Jo-
vens do Município sejam 
factores de desenvolvimen-
to crescente.

Museu Marítimo de Ílhavo

Este Serviço oferece a todas 
as Escolas Básicas e Secundá-
rias um programa pedagógico 
de visitas orientadas ao Museu 
Marítimo e ao seu pólo flutuan-
te, o Navio-Museu Santo André, 
dinamizado através de visitas 
guiadas decompostas por ní-
veis etários, com os principais 
objectivos de dar a conhecer às 
novas gerações a herança cultu-
ral ilhavense, proporcionando à 
Comunidade Educativa percur-
sos museológicos capazes de 
enriquecer o processo de ensi-
no-aprendizagem em diversas 
áreas disciplinares, assim como 
promover a cultura marítima, es-
timular a consciência ambiental 
sobre os Oceanos e a vida no 
ecossistema lagunar e repre-
sentar as memórias da pesca do 
bacalhau e das fainas agro-ma-
rítimas da Ria como identidades 
em permanente construção.

Para mais informações:
Museu Marítimo de Ílhavo
Tel 234 329 990
http://museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Através dos serviços educativos 
que promove na Biblioteca, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo pretende 
desenvolver na Comunidade práti-
cas de leitura, a fim de favorecer e 
promover o gosto pelo livro, cons-
ciencializando as pessoas de que a 
Biblioteca é um local de descoberta 
e de prazer. Por isso, propõe-se de-
senvolver ao longo do ano diversas 
actividades para troca de experiên-
cias e saberes intra e intergeracio-
nais, levar a Biblioteca à comunidade 
infantil e sénior através de activida-
des itinerantes e atraí-los também 
à Biblioteca e Pólos de Leitura, de 
forma a usufruir dos espaços e dos 
seus serviços.

Para mais informações:
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Tel 234 321 103
http://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt 

Centro Cultural de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) 
tem como missão constituir-se como 
um espaço de criação e de difusão 
artística, contribuindo activamente 
para o reforço da política cultural, 
assente na opção estratégica de de-
mocratização do acesso à Cultura. É 
neste sentido que o Serviço Cultural 
e Educativo opera, tendo como prin-
cipal missão a criação e o enriqueci-
mento de hábitos culturais transdis-
ciplinares, promovendo uma relação 
de proximidade entre o público e a 
programação artística, entre a arte e 
a sociedade, disponibilizando para o 
efeito iniciativas de carácter peda-
gógico e cultural diversificada, numa 
perspectiva transversal e multidisci-
plinar.

Para mais informações:
Centro Cultural de Ílhavo
Tel 234 397 260
http://centrocultural.cm-ilhavo.pt 

Educação Ambiental

Aliada aos valores da Cidadania 
e da Imaginação, a Educação Am-
biental é uma oferta educacional da 
Câmara Municipal de Ílhavo estru-
turada segundo quatro temáticas, e 
desenvolvidas de acordo com dois 
importantes alicerces – o Centro de 
Educação Ambiental/Ecocentro Mu-
nicipal (ou Castelo da Reciclagem, 
como já é conhecido pelos mais 
novos) e o projecto Eco-Escolas: 
Desenvolvimento Sustentável, Resí-
duos, Água e Biodiversidade e Flo-
restas e Biodiversidade; todas elas 
ligadas entre si através das Crian-
ças. A Câmara Municipal de Ílhavo 
entende que proteger o Ambiente é, 
antes de mais, Educar e Conhecer, 
contando com a preciosa e criativa 
ajuda dos pequenos Ecomosquetei-
ros do Município que, ao participa-
rem nestes projectos, demonstram o 
desejo, orgulho e vontade em deixar 
desde cedo, a sua marca do Am-
biente, Município, País e Planeta. 

Para mais informações:
Câmara Municipal de Ílhavo
Tel 234 329 600
www.cm-ilhavo.pt 

Educação para a Segurança

A Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária (EMER), localiza-
da junto à Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré, é um impor-
tante instrumento de formação 
e sensibilização da população 
para a boa utilização da via pú-
blica, bem como de criação de 
uma cultura de cidadania na 
ocupação da mesma, efectuan-
do aprendizagens de uma forma 
prática e lúdica. Neste sentido, 
e enquanto um projecto educa-
tivo inovador, a EMER tem como 
principais objectivos promover 
a educação das Crianças e Jo-
vens do Município como uten-
tes da via pública, assim como 
consciencializar os Docentes, 
Família e Comunidade em geral 
para a importância da preven-
ção rodoviária, desenvolvendo 
consequentemente projectos 
educativos que visam a educa-
ção e a segurança rodoviária. 

Para mais informações:
Tel 234 363 980

Consciente 
da importância 
da qualidade 
da Educação 
das Crianças 
e Jovens do 
Município, e no sentido de uma 
aposta sempre renovada e prioritária 
nesta área, a Câmara Municipal de 
Ílhavo dinamiza, há vários anos, os 
Serviços Educativos nos principais 
Equipamentos Municipais.
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Este importante Congresso 
contou com a  participação 
de quase mil delegados dos 
Municípios portugueses, ten-
do estado representados os  
Órgãos de Soberania (Primei-
ro Ministro, Eng. José Só-
crates e Ministra da Saúde, 
Dra. Ana Jorge), os diversos 
Partidos Politicos, os Sindi-
catos e múltiplas Instituições 
e Entidades cuja actividade 
se articula com o trabalho do 
Poder Local, salientando-se 
ainda as significativas parti-
cipações de representantes 
das autoridades locais de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
S. Tomé e Príncipe e Timor 

Leste, com as quais a ANMP 
e os Municipios portugue-
ses têm vindo a desenvolver 
várias acções de cooperação 
descentralizadas.

Dos vários momentos im-
portantes do Congresso, des-
taque para o Debate das Li-
nhas Gerais de Actuação da 
ANMP para o próximo man-
dato de 2009-2013, onde fo-
ram discutidos os principais 
assuntos da agenda política 
local e nacional, nomeada-
mente medidas que permitam 
aos Municípios portugueses 
reforçar as suas competên-
cias e a sua intervenção na 
melhoria das condiçõess de 
vida das suas populações. 

Associação Nacional        
de Municípios Portugueses

XVIII CONGRESSO

Também as eleições para os 
Órgãos da ANMP represen-
taram um passo significativo 
no caminho do permanente 
reforço da Associação, en-
quanto representante e de-
fensora dos interesses do 
Poder Local junto dos Órgãos 
de Soberania e enquanto ver-
dadeira Casa do Poder Local, 
com intervenção significativa 
na vida política e social por-
tuguesa, sendo a reeleição do 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo para Vogal do 
Conselho Directivo mais um 
gesto de reconhecimento pelo 
seu trabalho a este nível. 

Mais informações em www.
anmp.pt. «  

O Presidente da 
Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, foi eleito 
Vogal do Conselho 
Directivo da Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), 
durante o seu XVIII 
Congresso, que teve 
lugar nos dias 4 e 5 de 
Dezembro em Viseu. 

Presidente 
da Câmara 
Municipal de 
Ílhavo participa 
no V Congresso 
Latino-Americano 
dos Governos 
Locais 

ANMP

Na sua intervenção, Ribau 
Esteves abordou questões rela-
tivas ao Poder Local em Portu-
gal, assim como à importância 
da cooperação internacional 
para o desenvolvimento local 
e regional, aproveitando para 
apresentar o convite oficial a 
todos os presentes nesta Con-
ferência a participar no IV Fó-
rum Ibero-Americano de Go-
vernos Locais, que teve lugar 
nos dias 19 e 20 de Novembro 

na capital portuguesa, numa 
organização da ANMP e da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

Esta importante participação 
é mais um gesto de reconheci-
mento pelo trabalho realizado 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo ao nível 
do Poder Local, nomeadamen-
te na sua dimensão nacional 
como dirigente da Associação 
Nacional de Municípios Portu-
gueses. «

No papel de representante da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses (ANMP), o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, participou, no pas-
sado mês de Setembro, no V Congresso Latino-Americano 
de Cidades e Governos Locais que se realizou na Cidade de 
Mar del Plata, na Argentina.

Presidente da CMI 
reeleito por unanimidade 

ELEIÇÕES 2009 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO

Após as Tomadas de Posse dos Presidentes de 
Câmara dos onze Municípios que compõem a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 
o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves foi reeleito, por unanimidade, 
no passado dia 11 de Novembro, Presidente da 
respectiva Associação.

Além da eleição dos Órgãos 
do Executivo, foram também 
debatidas nesta primeira reu-
nião as Grandes Opções do 
Plano e o Orçamento para 
2010 da Comunidade Inter-
municipal, assim como outros 
assuntos de elevada impor-
tância para os Municípios que 
a compõem, como o Ponto de 
situação da gestão do contrato 
de Subvenção Global (Contra-
tualização QREN), o Projecto 
Polis da Ria de Aveiro, a Ac-
tivação da AdRA / Águas da 
Região de Aveiro o projecto de 
ligação ferroviária de alta velo-
cidade entre Lisboa e Porto. «  
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Derrama 2010

Desta forma, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo pretende con-
tribuir para o embelezamento 
do espaço público de alguns 
pontos do Município de Ílhavo, 
através da colocação de deco-
rações luminosas alusivas ao 

Natal, estimulando também, 
por esta via, a utilização pelos 
Cidadãos do Comércio Local, 
cujo horário de funcionamento 
foi prolongado até ao dia 1 de 
Janeiro de 2010. « 

O Executivo Municipal e a 
Assembleia Municipal deli-
beraram, na passada Reu-
nião de Câmara do dia 18 de 
Novembro, fixar, nos termos 
do disposto no n.o1 do artigo 
112.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, os 
valores do IMI para o ano de 
2010 da seguinte forma:

- Prédios rústicos: 0.8%;
- Prédios urbanos: 0.7%;
- Prédios urbanos avaliados 

nos termos do CIMI: 0.4%.
Com base no disposto no 

n.º 7 do referido artigo, o Exe-
cutivo deliberou aprovar uma 
majoração em 30% à taxa 
aplicável a prédios urbanos 
degradados, sendo conside-
rados como tal, todos aqueles 
que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua fun-
ção ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens.

Esta é uma receita impor-
tante para a estrutura finan-
ceira da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que acontecerá 
num ano em que consegui-
mos nova diminuição do coe-
ficiente de localização do IMI.

De facto, já em 2006, e 
em virtude das reclamações 
apresentadas pelos Municí-
pios, apenas Ílhavo e Santa 
da Feira viram os seus coe-

Imposto Municipal 
sobre Imóveis

ficientes de localização cor-
rigidos, no seguimento das 
suas diligências. Essa pri-
meira revisão veio confirmar 
a tese da Câmara Municipal 
de Ílhavo que, desde 2004, se 
manifestou desfavoravelmen-
te quanto à proposta de zo-
namento do Município, uma 
vez que sempre entendeu que 
as situações de injustiça fis-
cal se devem corrigir não por 
via da redução de taxas, mas 
sim (e maioritariamente) pela 
redução dos coeficientes de 
localização o que, na prática, 
representa uma descida dos 
valores do IMI.

Em Outubro 2009 no âm-
bito da revisão ordinária dos 
coeficientes de localização, 
saiu uma nova redução para 
o Município de Ílhavo com 
efeito em 2010.

A estes dois aspectos acres-
ce a redução em 15% e 20% 
das taxas máximas de IMI 
que entraram em vigor em 
2009, por deliberação da As-
sembleia da República sob 
proposta do Governo. 

Neste quadro que tem como 
consequência final a redução 
significativa da receita de IMI 
de 2009 face a 2008 para 
a CMI, as taxas de IMI são 
mantidas para a cobrança de 
2010. « 

No âmbito do financiamen-
to do plano de investimentos 
para os próximo ano e se-
guintes, que está claramen-
te estruturado e dará conti-
nuidade às Grandes Opções 
do Plano e do Orçamento da 
Câmara Municipal de Ílha-

vo para 2009,  o Executivo 
Municipal e a Assembleia 
Municipal deliberaram fixar, 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 
14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 
de Janeiro, o valor da Derra-
ma para cobrança no ano de 
2010, em 1.5%. 

Iluminação  
de Natal 2009

No enquadramento de mais 
uma época natalícia, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
procedeu a um investimento 
de 34.000,00 Euros para a Ilu-
minação de Natal de 2009.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Gripe A (H1N1)v

Este Plano tem como prin-
cipal objectivo preparar a 
resposta operacional para 
minimizar as condições de 
propagação da pandemia 
do vírus H1N1 e manter os 
serviços essenciais em fun-

cionamento, além de esta-
belecer e documentar os 
procedimentos de decisão e 
coordenação das acções ao 
nível do Município e o pro-
cesso de comunicação inter-
na e externa, nomeadamente 
com as entidades nacionais 
de saúde. O Plano de Con-
tingência será revisto e ac-
tualizado permanentemente, 
tendo em atenção as orienta-
ções formuladas pelas enti-
dades nacionais de saúde.

Importa lembrar que a 
gripe A é uma doença infec-
to-contagiosa que afecta o 
nariz, a garganta e a árvore 

Foi aprovado pelo 
Executivo Municipal, 
no passado mês de 
Setembro, o Plano 
de Contingência da 
Gripe A para a Câmara 
Municipal de Ílhavo.

respiratória, provocada por 
um novo vírus da Gripe, o 
designado vírus da gripe 
A(H1N1)v. As medidas ge-
rais de higiene, pessoais e do 
ambiente (higiene da mãos; 
regras de etiqueta respira-
tória, tendo em atenção as 
orientações da Direcção-Ge-
ral da Saúde), constituem as 
medidas mais importantes 
para evitar a propagação da 
doença. 

Para mais informação po-
derá aceder ao micro-site da 
Direcção-Geral de Saúde de-
dicado à Gripe A (H1N1)v em 
http://www.dgs.pt/. «  

Grupo Desportivo 
da Gafanha

No seguimento das opções 
políticas assumidas pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo no 
que respeita ao relaciona-
mento e à cooperação com o 
Grupo Desportivo da Gafa-
nha, foi assinado, no passado 
dia 5 de Setembro, o Acordo 
de Cooperação entre as duas 
entidades para época despor-
tiva 2009/2010.

A cerimónia de assinatura 

Acordos de Cooperação
2009/2010

pública realizou-se durante o 
intervalo do jogo de apresen-
tação do GDG contra o Beira-
Mar, tendo a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo totalizado um 
investimento financeiro de 
135.000,00 Euros, distribuí-
do pela actividade desportiva 
e pela gestão das instalações 
utilizadas pelos atletas do 
Grupo. « 

Illiabum Clube A Câmara Municipal de 
Ílhavo e o Illiabum Clube as-
sinaram, no passado dia 23 
de Setembro, o Acordo de Co-
operação entre as duas enti-
dades, relativo à actual época 
desportiva, totalizando a Câ-
mara Municipal um investi-
mento de 125.000,00 Euros.

Através deste Protocolo, 
que se reveste da maior im-
portância para ambas as par-
tes, a Câmara Municipal de 
Ílhavo assume o compromis-
so de apoiar financeiramente 
o Illiabum Clube, materializa-

do da seguinte forma:
- Actividade Desportiva:

a) Competição (Liga de Basque-
tebol): 72.000,00 Euros;
b) Formação: 20.000,00 Euros;

- Instalações, Equipamen-
to e Viaturas:

a) Funcionamento e gestão: 
33.000,00 Euros.

No caso da equipa sénior 
participar no “Play-off” da 
Liga, a Câmara adicionará ao 
apoio financeiro referenciado, 
um valor de 5.000,00 Euros. « 

A celebração destes Acordos 
de Cooperação reflecte bem o 
investimento que a Câmara 
Municipal de Ílhavo faz nos 

dois maiores clubes despor-
tivos do Município, apoian-
do-os na sua importante 
actividade, numa relação de 

verdadeira parceira em prol 
de toda a população. «

Neste momento, encon-
tram-se em plena fase de de-
senvolvimento no Município 
importantes obras de qua-
lificação, que seguirão com 
uma dimensão de execução 
maioritária em 2010, nome-
adamente a qualificação do 

Parque Escolar, o desenvol-
vimento da Rede Viária Es-
truturante (Variante Nascen-
te a Ílhavo, Via de Cintura 
Portuária, Qualificação da 
EN 109), a ampliação e re-
modelação do Centro Cultu-
ral da Gafanha da Nazaré, 

assim como vários projectos 
do Programa de Regeneração 
Urbana da Cidade de Ílhavo, 
estando em franco progres-
so os projectos do Parque da 
Ciência e Inovação e a Área 
de Acolhimento Empresarial, 
entre outras. « 
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Julho de 2009
Resumo

Acordos de Cooperação a cele-
brar com as Juntas de Freguesia 
do Município.
» Deliberado por unanimidade apro-
var os presentes Acordos de Coo-
peração que, entre outras coisas, 
prevêm um apoio financeiro total de 
218.740,00 Euros.

Isenção de taxas a Associações 
do Concelho.
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão de isenção do paga-
mento de taxas pelas Associações 
do Concelho, no valor de 330,00 
Euros, relativas aos meses de Abril, 
Maio e Junho. 

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 do pagamento 
de 1.130,86 Euros, relativos ao mês 
de Junho.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílha-
vo e o CASCI - Centro de Acção 
Social do Concelho de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Acordo de Coopera-
ção, que, entre outras coisas prevê 
uma comparticipação financeira 
por parte da Câmara Municipal de 
13.800,00 Euros. 

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as propostas apresentadas pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevêm a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.812,50 Euros.

Acordo de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e o NEGE - Novo Estrela da 
Gafanha da Encarnação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Acordo de Coopera-
ção, que entre outras coisas, prevê 
uma comparticipação financeira 
por parte da Câmara Municipal de 
9.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação Sharpie Club (Portugal).
» 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 12.500,00 
Euros, para apoio ao Campeonato 
Europeu de Sharpie e às actividades 
correntes, manutenção das instala-
ções e provas regionais e nacionais.

Atribuição de subsídio pontual 
ao Clube de Mini-golf da Costa 
Nova.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um apoio 
publicitário no valor de 350,00 Eu-
ros, como forma de representação e 
promocional do Concelho, aquando 
a presença de um atleta no cam-
peonato do Mundo de Mini-golf em 
Odense – Dinamarca.

Atribuição de subsídio pontual 
à Associação de Pais da Escola 
Básica 2.º e 3.º Ciclo da Gafa-
nha da Encarnação - Ano lectivo 
2008/2009.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 600,00 
Euros, como forma de apoio à con-
cretização do Plano de Actividades 
da Associação para o ano lectivo 
2008/2009.

Representantes da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo nos Conselhos 
Gerais dos Agrupamentos de Es-
colas e Escolas Secundárias.
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a nomeação dos elemen-
tos José Agostinho Ribau Esteves, 
Eng., Margarida São Marcos Ama-
ral, Prof. e Rogério Paulo Carlos, 
Dr. que representarão a Câmara 
Municipal nos Conselhos Gerais 
dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Secundárias do Município 
de Ílhavo.

Adjudicação da empreitada de 
Construção “Circular Nascente a 
Ílhavo - 1.ª fase”. 
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação definitiva à em-
presa Vítor Almeida & Filhos, S.A., 
pelo valor de 1.851.375,28 euros + 
IVA.

Adjudicação da empreitada de 
construção da “Requalificação/ 
Beneficiação da E.N. 109”. 
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação definitiva à 
empresa Paviazeméis - Pavimenta-
ções de Azeméis, Lda, pelo valor de 
1.764.892,35 euros + IVA.

Atribuição de subsídio pontual à 
Cruz Vermelha Portuguesa - De-
legação Distrital de Aveiro.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.500,00 Euros, 
como forma de apoio à presença de 
equipas da Cruz Vermelha durante 
os fins de semana e feridos dos me-
ses de Julho e Agosto nas praias do 
Município, em particular na Praia da 
Barra, para prestar apoio e auxílio 
aos muitos veraneantes que nesta 
época habitualmente as frequen-
tam, contribuindo assim para a sua 

segurança e bem-estar.

REUNIÃO EXTRAORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
13 de Julho de 2009
Resumo

Apresentação da Parceria para a 
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento do deferimento 
da candidatura apresentada pela 
Câmara Municipal, à qual lhe foi 
atribuída uma comparticipação no 
montante de 5.840.132,00 Euros.

Alteração ao Estudo Urbanístico 
de Cimo de Vila.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente alteração do EU 71 
- Cimo de Vila. 

Protocolo de Construção do 
“Campus da Justiça de Ílhavo” 
entre a Câmara Municipal de Ílha-
vo e o Instituto de Gestão Finan-
ceira e de Infra-estruturas da Jus-
tiça (do Ministério da Justiça).
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Protocolo. 

Apreciação e Votação da Minu-
ta do Protocolo para a Constru-
ção do Novo Quartel da GNR de 
Ílhavo entre a Direcção-Geral de 
Infra-estruturas e Equipamentos 
do Ministério da Administração 
Interna, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Guarda Nacional Repu-
blicana.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente minuta de Protocolo. 

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Julho de 2009
Resumo

Auto de Cessão da Carreira de 
Tiro da Gafanha d’Aquem da Di-
recção-Geral de Infra-estruturas 
do Ministério da Defesa Nacional 
à Câmara Municipal de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da Cessão definitiva e 
onerosa de uma parcela de terreno 
com 42 mil metros quadrados (Car-
reira de Tiro da Gafanha de Aquém), 
mediante a compensação financeira 
de 250.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 900,00 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo para comparticipação de 
arrendamento de habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-

var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 340,00 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 380,00 
Euros. 

Protocolo de Cedência de Uso 
de Instalações entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo 
– Música Nova e a Confraria Gas-
tronómica do Bacalhau.
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o protocolo que prevê a cedên-
cia do direito de uso de quatro salas 
e o ginásio do edifício da antiga Es-
cola Preparatória de Ílhavo, até ao 
inicio das obras de adaptação do 
edifício para Centro de Investigação 
e Empreendedorismo (previsto para 
Abril/ Maio 2010) à Banda dos BVI 
– Música Nova, sua propriedade, e 
esta cede à Confraria Gastronómico 
do Bacalhau o uso do prédio urba-
no, sito na Viela da Música Velha, de 
que é proprietária.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Julho de 2009
Resumo

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 2.500,00 
Euros. 

REUNIÃO EXTRAORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
30 de Julho de 2009
Resumo

Apreciação e Votação do Contra-
to de Gestão, dos Estatutos da 
Empresa Geral da Parceria e da 
adesão do Município, e do acor-
do Parassocial entre a AdP e os 
Municípios, no âmbito do contra-
to da parceria entre o governo e 
os Municípios para gestão das 
redes em baixa de água e sane-
amento básico.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o Contrato de Gestão, os Es-
tatutos da EGP/ARA, a adesão da 
CMI à EGP/ARA e o acordo Paras-
social. 

Aprovação da Alteração ao Mapa 
de Pessoal.
» Deliberado por unanimidade apro-

var a presente Alteração ao Mapa 
de Pessoal. 

4.ª Alteração ao Orçamento e Gran-
des Opções do Plano CMI/2009.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a 4.ª Alteração ao Orçamento.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
10 de Agosto de 2009
Resumo

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedên-
cia de viaturas (autocarros) e As-
sociações do Município.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apre-
sentada pelo Vereador Paulo Sérgio 
Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município de pagamento 
de 2.750,80 Euros relativos ao mês 
de Julho.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo 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 2.425,00 Euros. 

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo de Jovens A Torre.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 900,00 Euros, 
como forma de apoio à realização 
do Torneio de Futsal, inserido no 
programa da Semana Jovem Ílhavo 
2009.

Atribuição de subsídio pontual 
à Cyberclip – Associação de Jo-
vens de Tecnologia do Município 
de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 150,00 Euros, 
como forma de apoio à realização 
do “Torneio Pró Evolution Soccer” 
inserido no programa da Semana 
Jovem Ílhavo 2009.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Agosto de 2009
Resumo

Reconfiguração da Barra do Por-
to de Aveiro - Processo AIA 2082 
- Parecer do Município.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e concordar.

Protocolo entre o Município de 
Ílhavo, a Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de Ílhavo e Pa-
trimónio dos Pobres da Freguesia 
de Ílhavo. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
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a presente minuta de Protocolo, que 
entre outras coisas, prevê um apoio 
financeiro de 450.000,00 Euros. 

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 1.350,00 
Euros. 

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 302,50 
Euros. 

Acordo de Cooperação a celebrar 
com associações de cariz des-
portivo do Município de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade apro-
var os presentes acordos.

Atribuição de subsídio pontual 
ao Grupo Desportivo do Gafanha 
d’Aquém.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 500,00 Euros, como for-
ma de reconhecimento e incentivo 
ao Grupo Desportivo do Gafanha 
d’Aquém pela subida para a II Divi-
são da A.F.A.

Regulamento do Mercado da 
Costa Nova.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Regulamento. 

Taxas Mercado da Costa Nova. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta de taxas.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Setembro de 2009
Resumo

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 630,00 
Euros para apoio à comparticipação 
no pagamento do valor da renda de 
casa. 

Plano de Contingência - Gripe A 
(H1N1) da Câmara Municipal de 
Ílhavo. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var o Plano que traça as medidas 
preventivas e de combate à trans-
missibilidade do vírus da Gripe A, no 

sentido de minimizar os riscos de 
contágio, dentro da Câmara Munici-
pal de Ílhavo e seus colaboradores.

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento CMI 2009 - 5.ª Alteração.
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão do Presidente da Câ-
mara Municipal.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Setembro de 2009
Resumo

Protocolo de Colaboração entre 
o Regimento de Engenharia no 3 
e o Município de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o presente Protocolo, que tem 
por objecto a desmilitarização da 
antiga carreira de Tiro da Gafanha 
de Aquém. 

Protocolo estabelecido entre o 
Município de Ílhavo e a Direcção 
Geral dos Impostos – DGCI.
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o presente Protocolo, que tem 
por objecto a construção de uma 
rampa de acesso ao Edifício onde 
se encontra instalado o Serviço Lo-
cal de Finanças de Ílhavo. 

Protocolo de Cedência de Uso do 
Estabelecimento Escolar (Escola 
Primária da Boavista) estabele-
cido entre o Município de Ílhavo 
e o Rancho Regional da Casa do 
Povo de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o Protocolo, através do qual o 
Município de Ílhavo cede o direito de 
uso do Edifício da Escola Primária 
da Boavista, actualmente desacti-
vada, ao Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo. 

Elaboração de Estudo urbanís-
tico da envolvente à Escola da 
Gafanha da Encarnação Norte - 
Proposta de EU 99
» Foi deliberado por unanimidade 
aprovar a presente Proposta.

Parque da Carreira.
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Prévio, nos 
termos da presente Proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-
var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 1.118,50 
Euros. 

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação.
» Deliberado por unanimidade apro-

var as propostas apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevêm a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 675,00 
Euros. 

Atribuição de subsídio pontual 
à Associação Cultural “Porto de 
Abrigo”.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentadas pela 
Vereadora Margarida São Marcos, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 300,00 
Euros, como forma de apoio à con-
cretização do Plano de Actividades 
para o ano de 2009. 

Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo 2009/2010. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Paulo Teixeira Costa.

Atribuição de subsídio pontual à 
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a atribuição de um subsídio 
pontual à Liga Portuguesa contra 
o Cancro, no montante de 500,00 
Euros para apoio à realização da 
Regata “ Dou mais Tempo à Vida”.

Subsídio de Estudo para os alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
para o ano lectivo 2009/2010.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
que prevê a atribuição de subsídio 
unitário, no valor de 50,00 euros, 
para o Escalão A, a cada um dos 
322 alunos carenciados, e no valor 
de 30,00 euros para o Escalão B, a 
cada um dos 257 alunos carencia-
dos, mencionados na proposta.

Atribuição de subsídios para ex-
pediente e limpeza - Ano Lectivo 
2009/2010.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio de 18.155,00 Euros para as 
Escolas Básicas do 1.º Ciclo e de 
4.820,00 Euros para os Jardins de 
Infância.

Atribuição de subsídios para co-
municações/telefone - Ano Lecti-
vo 2009/2010.
» Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio para comunicações/telefo-
ne às Escolas do 1.º Ciclo (no valor 
de 6.470,00 Euros) e aos Jardins de 
Infância do Município de Ílhavo para 
o Ano Lectivo 2009/2010.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Centro Cultural e Recreativo Raí-
zes Verde Pinho. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta que prevê uma atri-
buição de um subsídio no valor de 
400,00 Euros, pela participação no 

Festival de Teatro Ílhavo 2009. 

Atribuição de subsídio pontual às 
Associações participantes nas 
Marchas Sanjoaninas de Ílha-
vo/2009. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta que prevê a atribui-
ção de um apoio financeiro de pre-
sença no valor de 5.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de Setembro de 2009
Resumo

Parceria de Comunicação com 
o “Jornal I” para a promoção do 
novo CD da cantora Jacinta. 
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão do Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo. 

Atribuição de Subsídio Pontual à 
Associação Aveiro-Rescue. 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Marcos Labrincha Ré, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 374,31 Euros, 
para fazer face às despesas de 
transporte com vista à sua partici-
pação no “I Campeonato Nacional 
de Salvamento Aquático”, que terá 
lugar no dia 4 de Outubro de 2009, 
em Sines.

Elaboração de Estudo urbanís-
tico da envolvente à Escola Pre-
paratória da Gafanha da Nazaré 
– Proposta de EU 40
» Foi deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Urbanístico.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Outubro de 2009
Resumo

Parque da Ciência e Inovação e Lar, 
Centro de Dia e SAD de Idosos .
» Deliberado por unanimidade apro-
var a abertura da discussão pública.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Novembro de 2009
Resumo

Marcação do dia e hora das Reu-
niões ordinárias e definição de 
normas de funcionalidade do ór-
gão colegial “Câmara Municipal”.
» Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos Vereadores do 
Partido Socialista, aprovar a propos-
ta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê que 
as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal se realizem na primeira e 
terceira Quarta-feira de cada mês, 
com inicio às 15h30. Sendo que as 
primeiras Quartas-feiras sejam pú-
blicas e as terceiras Quartas-feiras 
privadas.

Tomada de conhecimento do 
despacho do Presidente da Câ-
mara Municipal relativo à escolha 

de 2 Vereadores a tempo inteiro. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da escolha dos Vere-
adores em regime de Tempo Inteiro 
(Fernando Fidalgo Caçoilo e Marcos 
Labrincha Ré).

Tomada de Conhecimento do 
Despacho do Presidente da Câ-
mara relativo à designação do 
“Vice-Presidente da Câmara”. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da designação do 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo.

Constituição do Gabinete de 
Apoio ao Presidente e aos Eleitos 
Locais (GAPEL)
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Fixação do número de Vereado-
res a Tempo Inteiro 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Delegação e Subdelegação das 
Competências da Câmara Muni-
cipal.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta.

Distribuição de Pelouros
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Delegação e Subdelegação de 
Competências nos Vereadores. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Secretariado de apoio aos novos 
vereadores. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Designação dos Representantes 
da Câmara Municipal nas diver-
sas entidades que a Câmara Mu-
nicipal integra
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Processo de Aquisição dos ter-
renos necessários à construção 
do quartel da Guarda Nacional 
Republicana em Ílhavo 
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Transferência de Competências 
para a Câmara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car o presente Contrato, que prevê 
as atribuições no domínio do pesso-
al não docente das escolas básicas 
e da educação pré-escolar; das ac-
tividades de enriquecimento curri-
cular no 1.º ciclo do ensino básico e 
da gestão do parque escolar nos 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico.



MÚSICA
FEV SÁB 6 às 21h30

Richie Havens (EUA)
“Em 1969, Havens abriu o Festival de Woodstock”

+ DJ Set com Álvaro Costa (Antena 3, RTP)

TEATRO
FEV SÁB 13 às 21h30

Teatro Nacional D. Maria II

“O Ano do Pensamento Mágico”
com Eunice Muñoz
encenação de Diogo Infante

TEATRO
MAR SEX 5 às 21h30

Teatro Aberto

“O Deus da Matança”
com Paulo Pires, Joana Seixas, 
Sérgio Praia e Sofia de Portugal
encenação de João Lourenço

MÚSICA
JAN SEX 29 às 21h30

Sean Riley & The Slowriders
+ DJ Set Sean Riley

DANÇA
JAN DOM 24 às 17h00

CeDeCe - Companhia Contemporânea
“O Flautista vem a Ílhavo”

TEATRO
MAR SÁB 27 às 21h30
Teatro Nacional D. Maria II

“Blackbird”
com Miguel Guilherme e Isabel Abreu
encenação de Tiago Guedes

MÚSICA
MAR SEX 18 a SEG 28
Comemorações 
do 2.º Aniversário do CCI

STAND UP
JAN SEX 15 às 21h30

Os Homens da Luta
“A luta continua - Dá-lhe Falâncio!”
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