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Mais Obra

Município de Ílhavo ... em movimento
obras em curso ...
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Centro Cultural de Ílhavo
2. Requaliﬁcação do Jardim Oudinot - Gafanha da Nazaré
3. Requaliﬁcação Urbana Av. José Estevão - Gafanha da Nazaré
4. Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação (1ª fase)

5. Saneamento Básico da Gafanha do Carmo (1ª fase)
6. Colector Pluvial na Rua S. Gabriel - Gafanha da Nazaré
7. Novo Serviço de Atendimento Integrado da CM de Ílhavo
8. Limpeza exterior do Edifício dos Paços do Município
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Obra de Requaliﬁcação

Jardim Oudinot
já no terreno

Editorial

Iniciou-se no passado
mês de Fevereiro a obra
de requaliﬁcação do
Jardim Oudinot, na
Gafanha da Nazaré.

Com um valor estimado de cerca
de 3.000.000,00 Euros e um prazo
de execução de 5 meses, esta é, tal
como tivemos oportunidade de referir na última edição deste Boletim
Informativo, uma obra de grande
importância para a Gafanha da Nazaré, para todo Município de Ílhavo
e também para toda a região da
Ria de Aveiro, pela sua localização
numa zona privilegiada de relação
entre a terra e a Ria de Aveiro, na
“ponta norte” do Canal de Mira, enquadrando o Navio - Museu Santo
André.
Trata-se de uma qualiﬁcação urbana e ambiental, que envolve um
conjunto de obras que irão transformar este espaço público. As infra-estruturas a serem construídas
consistirão num ancoradouro de
recreio, em percursos pedonais e
cicláveis que farão a ligação entre a
parte antiga e nova do jardim, equipamentos desportivos, parques infantis e uma praia ﬂuvial com apoio
de bar. Toda a zona será iluminada

para que possa ser utilizada com
segurança pelos cidadãos a qualquer hora do dia.
Com esta obra realizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito
de um acordo de parceria formal e
ﬁnanceira com a APA, cumpre-se
um importante objectivo do Plano

Unir@Ria, materializando-se o maior
Parque da Ria de Aveiro, e garantindo a sua disponibilização e fruição a
todos, com uma nota de relevância
para o acesso directo da população
da Gafanha da Nazaré à Ria (na única zona onde isso é possível dentro
da área portuária).«

Encerramento do SAP/Regime de
Consulta Aberta
No seguimento do anúncio do encerramento do SAP de Ílhavo e da
sua transformação para o regime de
consulta aberta, e após diversas diligências por parte da Câmara Municipal de Ílhavo com vista ao completo
esclarecimento de todo o processo,
realizou-se uma reunião entre o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e o Presidente da Administração
Regional da Saúde do Centro, que
originou o seguinte comunicado conjunto:
“No seguimento da reunião realizada a 21 de Fevereiro de 2008
entre o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e o Presidente
do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Centro
(ARSC), em nome das duas entidades vimos por este meio comunicar
as conclusões da referida reunião:
1. Activação da “Consulta Aberta”
do Centro de Saúde de Ílhavo
A activação da “Consulta Aberta”
em substituição do actual “Serviço
de Atendimento Permanente” no dia
1 de Março 2008, vai manter todos
os serviços que actualmente são

prestados aos Munícipes de Ílhavo, garantia assumida pela ARSC e
aceite pela CMI.
2. Extensão de Saúde da Barra
O Presidente da ARSC assumiu
o compromisso de aprofundar o estudo da activação da Extensão de
Saúde da Barra, e de apresentar ao
Presidente da CMI uma decisão da
parte do Ministério da Saúde (a implementar em ligação à CMI) até ao
próximo dia 30 de Abril 2008 (estando todas as hipóteses em aberto).
No que respeita ao cumprimento
do Contrato-Programa com a CMI
por parte do Ministério da Saúde
(comparticipação à obra de cerca
de 200.000 euros) ﬁcou assumido o
compromisso datado de pagamento, proposto pela ARSC e aceite
pela CMI.
3. Hospital de Cuidados Continuados da SCMÍlhavo
No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (SCMI) e a CMI,
para a realização de projecto e obra
do Hospital de Cuidados Continuados da SCMÍlhavo, o Presidente da

ARSC assumiu o compromisso de
propor a contratualização da utilização de 30 camas da nova Unidade
de Cuidados Continuados, proposta
positiva que ainda será alvo de negociações para eventual extensão.
No que respeita ao apoio da
ARSC/Ministério da Saúde para
comparticipação no investimento
da obra, com um valor estimado em
quatro milhões de euros, o Presidente da ARSC, em ligação à SCMI
e à CMI, vai propor no âmbito do desenvolvimento da rede de cuidados
continuados integrados a atribuição
de incentivos ﬁnanceiros à SCMI
para este importante objectivo, no
âmbito do respectivo quadro legal.
A reunião assumiu pelos presentes um balanço positivo, com um
compromisso de cooperação e de
boa relação institucional para gerir
estes três importantes dossiers e
outros que se entendam necessários, tais como a Extensão de Saúde
da Costa Nova, que foi também alvo
de abordagem nesta reunião.”«

A primeira edição de 2008 do Boletim Informativo da Câmara Municipal
de Ílhavo é apresentada ao público no dia de um Feriado Municipal muito
especial, que associa às tradicionais solenidades e festividades evocativas,
a inauguração do Centro Cultural de Ílhavo.
O Feriado Municipal assume a evocação dos 110 anos da Restauração
do Município de Ílhavo, com uma atenção especialmente dedicada aos Cidadãos Emigrantes que, pelos quatro cantos do Mundo, vivem a cultura da
nossa terra.
O Município continua o seu caminho de construção de qualidade de vida
com obras e iniciativas novas, apostas de desenvolvimento que também
estamos a preparar com os Municípios da região da Ria de Aveiro, com a
Universidade de Aveiro, a AIDA e outros importantes parceiros da região.
A maior obra (em termos de dimensão ﬁnanceira) realizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, vai ser inaugurada a 24 de Março, vivendo-se o primeiro
concerto e o arranque do programa inaugural a 4 de Abril: o Centro Cultural
de Ílhavo vai passar a ser uma nova e importante capacidade do Município
e da Região. Todos estão convidados para viver este espaço de cultura e
de convívio.
Música de vários estilos (ligeira, clássica, jazz, ﬁlarmónica,...), teatro, cinema, bailado, folclore, exposições de arte,..., são muitas e diversiﬁcadas as
ofertas culturais deste novo Centro.
O Centro Cultural de Ílhavo é também uma acção de requaliﬁcação urbana da cidade-sede do Município, com a criação de uma grande Praça para
usos múltiplos e uma nova zona pedonal com qualidade, integrando um
parque de estacionamento em cave e uma área comercial.
A reabilitação do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, está em plena
execução, sendo uma obra muito importante de valorização de um dos sítios
mais nobres do Município e de toda a região da Ria de Aveiro.
Na luta pela conquista de novas oportunidades e após quatro anos de
diligências, conseguimos recentemente o ﬁnanciamento dos Fundos Comunitários do III QCA 2000/2006 (com cerca de 65% de apoio a fundo perdido),
para a obra de saneamento básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo (que está a terminar), estando já a trabalhar com intensidade
para a conquista de apoios do novo QREN 2007/2013 (que tem veriﬁcado
um excessivo atraso no seu lançamento).
Este ano de 2008 assume uma grande importância para o Município de
Ílhavo e para a Região, pelo que continuamos a realizar um trabalho de
grande intensidade, nomeadamente no que respeita à conquista de ﬁnanciamento para os projectos que queremos concretizar.
Reiteramos a todos o convite para partilhar a vida do Município de Ílhavo,
dando contributo para o seu crescimento e a sua aﬁrmação de terra com “O
Mar por Tradição” e com uma determinada aposta num futuro com mais e
melhor.
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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NÃO PERCAS
ESTA EXPERIÊNCIA ÚNICA!
Falmouth (Inglaterra) - Ílhavo
13 ~ 20 SET
Ílhavo - Funchal
23 SET ~ 2 OUT

Falmouth
(Inglaterra)

INSCREVE-TE
ATÉ 28 DE ABRIL 2008
Na viagem entre Falmouth e Ílhavo, o embarque será
a 12 e o desembarque a 22 de Setembro.
Na viagem seguinte, Ílhavo e Funchal, o embarque será
a 23 de Setembro e o desembarque a 2 de Outubro.

Ílhavo

mais informações
www.cm-ilhavo.pt (normas de participação)
ou através do tel. 234321103 (Neida Reis).
Postais de inscrição disponíveis
na Câmara Municipal de Ílhavo,
Fóruns Municipais da Juventude,
Biblioteca Municipal de Ílhavo
e Museu Marítimo de Ílhavo.

Funchal

www.cm-ilhavo.pt
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Abertura do Concurso

Ciclovias e Percursos Pedestres
Praia da Barra

A Câmara Municipal de Ílhavo
aprovou por unanimidade, na passada reunião de 6 de Fevereiro, a
abertura de concurso público para
a criação de uma ciclovia e percursos pedonais ao longo da Av. João
Corte Real, na Praia da Barra. Esta

ciclovia vai fazer inicialmente a ligação entre o Farol e a rotunda da
entrada da Barra e, mais tarde, irá
entroncar com as pistas que vão ser
construídas na ponte da Barra, no
âmbito das obras de beneﬁciação
agora em curso.

Neste projecto está ainda prevista
a ligação às ciclovias já existentes
na Praia da Costa Nova, por via da
requaliﬁcação da zona da Biarritz.
Com esta intervenção, que tem
um valor estimado de cerca de
300.000,00 Euros e um prazo de

execução de 100 dias, cumpre-se
o importante objectivo de melhorar
o ordenamento e as condições de
segurança dos automobilistas, ciclistas e peões, que circulam na Av.
João Corte Real (arruamento central
da área urbana da Praia da Barra) e

aumentam-se signiﬁcativamente os
quilómetros de Ciclovias existentes
no Município de Ílhavo.«

Abertura do Concurso
Ligação da Rua da Fonte/acesso à A25
A Câmara Municipal
de Ílhavo continua
a investir na Segurança
Rodoviária do
Município, concretizando
um conjunto de medidas
com vista à abolição
dos denominados
“pontos negros”,
tornando mais segura
a circulação automóvel
nas nossas estradas.

Neste sentido, o Executivo Municipal aprovou recentemente a
abertura do Concurso Público para
a obra de “Ligação da Rua da Fon-

te/IP5 (A25-Nó PS4) – Gafanha da
Encarnação”, local onde, lamentavelmente, se têm registado alguns
acidentes.

Com a abertura deste concurso
inicia-se, assim, o processo para
a construção de uma obra que em
muito contribuirá para propiciar

melhores condições de segurança
para os peões, ciclistas e automobilistas e, consequentemente, uma
melhor ﬂuidez do tráfego na zona.

Esta obra tem um valor estimado
de 117.624,00 Euros e um prazo de
execução de 90 dias.«
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25 de Fevereiro - 3º Aniversário

Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
Lançamento
da Revista
Jovem ATUA!
A revista jovem ATUA! conta já
com três anos de existência, tendo
a primeira edição surgido paralelamente à inauguração do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré, em 2005.
Nesta edição nº 7 da revista jovem
“ATUA!”, para além de diversas notícias sobre a actividade recente da
Câmara Municipal de Ílhavo na área
da Juventude, mereceu especial
destaque o 3º aniversário do Fórum
Municipal da Gafanha da Nazaré e
a comemoração dos 110 Anos da
Restauração do Município.
Desde informação sobre as actividades realizadas no Fórum Municipal da Juventude, aos livros aconselhados pela Biblioteca Municipal,
anedotas, dicas informáticas, testemunhos de jovens utilizadores dos
nossos espaços municipais, temas
actuais e entrevistas aos famosos
da actualidade, esta revista surpreende semestralmente e oferece a
possibilidade de partilha e troca de
saberes entre todos. Os jovens interessados poderão enviar as suas
sugestões, tendo a oportunidade de
fazer parte da equipa “ATUA!” e tornar a revista cada vez mais próxima
dos seus interesses.«

No passado dia 25
de Fevereiro o Fórum
Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
celebrou o seu
3º aniversário, num
ambiente animado junto
dos seus utilizadores.

Para assinalar a data, a Câmara
Municipal de Ílhavo dinamizou uma
série de iniciativas, nomeadamente
uma aula de yoga, hip-hop, exibição
de um ﬁlme, karaoke, entre outras,
que muito divertiram o público presente.
Já no ﬁnal do dia, à boa maneira
portuguesa, cantaram-se os parabéns pelo 3º ano de vida e alegria
do Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré, tendo o convívio e a alegria reinado ao longo de
todo o dia, entre os jovens.«

O Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da Nazaré
em números:

» + de 1500 Inscritos
desde Fevereiro de 2005
» + de 11.000 Utilizadores
ano de 2007

2º Concurso de Dj’s
No dia 29 do mesmo mês, a atenção dos jovens do Concelho voltouse para outra festa – a do 2º Concurso de Dj’s, que teve lugar no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré. O
evento resultou novamente num verdadeiro sucesso, descobrindo-se
novos talentos, apreciados por mais
de 250 pessoas que durante a noite,
partilharam da ambiência e do calor
humano percorrendo o espaço do
Auditório do Centro Cultural.

Reinou um ambiente juvenil e convidativo a um pé de dança e, para
ﬁnalizar em grande, após a decisão
do Júri, que atribuíu o 1º prémio ao
DJ RICKY J (Ricardo Oliveira), e
depois de distribuídos os prémios
pelos vencedores, foi oferecida uma
fatia de bolo, relembrando ainda o
aniversário do Fórum da Juventude da Gafanha da Nazaré, a todos
quantos quiseram deliciar-se com o
seu paladar irresistível.«

dezembro

janeiro

fevereiro

março

DINAMISMOS E SURPRESAS
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

II CONCURSO DE DJ’S
inscrições
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

II CONCURSO DE DJ’S
inscrições
1~16 Fev | Fórum Ílhavo
1~16 Fev | Fórum Gaf. Nazaré
1~16 Fev | Pólo de Vale de Ílhavo

HIP-HOP VAI À ESCOLA
breve demonstração e divulgação
do workshop
14 Mar | n’ATUA escola

WORKSHOP DJING
26 Jan | Fórum Ílhavo

3º ANIVERSÁRIO FÓRUM
GAFANHA DA NAZARÉ
lançamento da edição nº 7
da revista jovem “atua!”
25 Fev | Fórum Gaf. Nazaré

PINTURA URBANA

GRAFFITI NATALÍCIO
Aparece no teu Fórum Municipal
da Juventude para assistires ...
15 Dez | Fórum Ílhavo
15 Dez | Fórum Gaf. Nazaré
15 Dez | Pólo de Vale de Ílhavo
CERÂMICA PLÁSTICA/FIMO
workshop
18 Dez | Fórum Ílhavo
19 Dez | Fórum Gaf. Nazaré

MIXER SOUND

MIXER SOUND

II CONCURSO DE DJ’S
integrado no 3º aniversário do
Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
22h00
29 Fev | Centro Cultural GN

CIRCUITO HIP-HOP

WORKSHOP HIP-HOP
15 Mar | Jardim 31 de Agosto GN
II CONCURSO DE HIP-HOP
inscrições
17 Mar ~ 9 Abr | Fórum Ílhavo
17 Mar ~ 9 Abr | Fórum Gaf. Nazaré
17 Mar ~ 9 Abr | Pólo de Vale de Ílhavo

www.cm-ilhavo.pt
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Festival de Tunas de Ílhavo

X Festilha
As Tunas Universitárias
voltaram ao Município
de Ílhavo para concorrer
à 10ª edição do
Festilha - Festival de
Tunas de Ílhavo, que
decorreu nos dias 7 e 8
de Março, com o
Espectáculo de Abertura
“TUA e Amigos” e o
Concurso deTunas,
respectivamente.

À semelhança dos anos anteriores, esperavam-se duas noites de
grande alegria, irreverência e profundo espírito académico, expectativas em muito superadas, atendendo aos aplausos constantes do
imenso público presente em ambas
as realizações.
O Festilha arrancou no dia 7 de
Março (Sexta-feira), pelas 21h30,
com o Espectáculo de Abertura
“TUA e Amigos”, que teve lugar no
Salão Paroquial de S. Salvador, estando já àquela hora repleto de gente. A Tuna Universitária de Aveiro, a
Tuna Feminina da Associação Académica da Universidade de Aveiro,
o Grupo de Fados e Serenatas da

démica da Universidade de Aveiro e
da Tuna Universitária de Aveiro.
A Câmara Municipal de Ílhavo,
que conta desde 2004 com a parceria da Tuna Universitária de Aveiro
na realização desta iniciativa, congratula-se pelo sucesso alcançado
nestes 10 anos de vida do Festilha,
tendo o mesmo ganho, por mérito
próprio, lugar de destaque no calendário anual das inciativas que se
realizam no Município, assim como
no universo dos muitos Festivais
que ocorrem por todo o país.

Universidade do Minho o Grupo
de Danças de Salão do Projecto
Movimento Maior da Câmara Municipal de Ílhavo e Grupo de Dança
“As Pestinhas” integraram o cartaz
da noite com actuações de grande
qualidade.
Agendado para a noite seguinte,

no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré, o Concurso de Tunas realizou-se perante o olhar atento do júri
e das várias centenas de pessoas
que vibraram com o desempenho
da Tuna Académica do Instituto
Superior de Engenharia do Porto,
da Tuna do Distrito Universitário do

Porto, Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra e da Tuna Académica da Guarda.
O espectáculo contou ainda com
a presença sempre divertida e satírica dos incontornáveis Jogralhos e
a participação, extra-concurso, da
Tuna Feminina da Associação Aca-

CLASSIFICAÇÃO FINAL
DO X FESTILHA
MELHOR TUNA:
Copituna d’Oppidana
Tuna Académica da Guarda
2ª MELHOR TUNA
TMUC - Tuna de Medicina
Universidade de Coimbra
MELHOR INSTRUMENTAL
TMUC - Tuna de Medicina
Universidade de Coimbra
MELHOR SOLISTA
Copituna d’Oppidana
Tuna Académica da Guarda
MELHOR PANDEIRETA
Tuna do Distrito
Universitário do Porto
MELHOR PORTA ESTANDARTE
Tuna Académica do ISEP
TUNA MAIS TUNA
Tuna do Distrito
Universitário do Porto

Câmara Municipal de Ílhavo

Oﬁcinas Criativas
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua a apostar
num dos pilares-base
da sua política de
mudança que são as
Pessoas, muito em
especial a faixa etária
mais jovem do Concelho.
No seguimento dessa aposta e
para dar resposta às necessidades
culturais e educacionais, sobretudo
dos jovens, a Câmara Municipal de
Ílhavo inaugurou, em 2005, três espaços vocacionados para o convívio e lazer: os Fóruns Municipais da
Juventude de Ílhavo, da Gafanha da
Nazaré e de Vale de Ílhavo.
Gerir novos conhecimentos e estimular a criação de novos caminhos
possíveis para a inovação daqueles
espaços, adaptando-os à realidade,
são desaﬁos concretizados diariamente com a realização de um vasto leque de actividades propiciado-

ras à aquisição de conhecimento e
à troca de experiências.
Um grande desaﬁo tornado realidade em 2007, foi a criação das Oﬁcinas Criativas da Câmara Municipal de Ílhavo, com o principal intuito
de promover a descoberta de novos
talentos, aprofundar ou consolidar
conhecimentos já adquiridos, em
áreas do saber e da arte, nomeadamente a fotograﬁa, a música, a
dança, o teatro, a língua gestual, a
banda desenhada, entre outras.
As Oﬁcinas Criativas são constituídas por diversos módulos independentes, abordando, cada um deles,
uma temática especíﬁca, funcionando preferencialmente nos Fóruns
Municipais da Juventude. Destinam-se genericamente a todas as
pessoas interessadas em cada uma
das temáticas a abordar. No entanto, em cada Oﬁcina existirá sempre
uma referência acerca da faixa etária preferencial e, caso seja necessário, este critério pode ser tido em
conta na constituição de cada um
dos grupos.
O acesso passará, obrigatoria-

mente, pela inscrição individual em
cada um dos módulos, através do
preenchimento de um formulário
próprio que poderá ser solicitado
nos Fóruns da Juventude. Esta inscrição, para ser efectiva, terá de ser
acompanhada da liquidação do respectivo custo de inscrição, consoante o valor previamente estipulado
e divulgado.
Após a conclusão da Oﬁcina,
será entregue a cada formando o
respectivo Certiﬁcado.
Neste 1º ano de vida, as Oﬁcinas
Criativas contam com mais de 250
formandos.
Actualmente, encontram-se a
decorrer as Oﬁcinas de Banda Desenhada, Trapologia e Danças do
Mundo, estando já previsto para
breve o início de novas Oﬁcinas
Criativas (nas áreas ao lado descritas), atendendo à enorme procura
por parte dos jovens e não só...
As pré-inscrições podem ser realizadas através do e-mail forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt, pelo
telefone 234 321 079 ou no Fórum
da Juventude.«

INSCREVE-TE JÁ!
PINTURA EM TECIDO (carga horária: 25h)
Terça e Quinta | 18h00~20h00
BIJUTARIA (carga horária: 8h Feltro + 12h Arames)
Sabádo | 10h00~13h00
LÍNGUA GESTUAL NÍVEL I (carga horária: 25h)
Segunda e Quarta | 18h30~20h30
Gafanha da Nazaré
DANÇAS DO MUNDO (carga horária: 15h)
Sábado | 16h00~18h00
TRAPOLOGIA (carga horária: 25h)
Sábado | 09h00~13h00
FOTOGRAFIA (carga horária: 25h)
Sábado | 15h00~18h00
Gafanha da Nazaré
TEATRO (carga horária: 25h)
Sexta | 19h00~20h30 (Ílhavo) Sábado | 11h00~12h30 (Gafanha da Nazaré)
E ainda...
Vídeo Módulo I (carga horária: 25h); Modelagem de Barro (carga horária: 16h);
Artes Culinárias FRUTA (carga horária: 25h); Modelagem em Massa Pão (carga
horária: 20h); Pintura e Decoração Cerâmica Módulo I (carga horária: 15h) e Construção de Marionetas (carga horária: 25h)
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Programa Municipal

Bolsas de Estágios
de Trabalho
A dinamização
de programas e
de iniciativas que
visam dar contributos
para a formação humana,
cívica e académica dos
jovens do Município tem
constituído, nos últimos
anos, uma das grandes
preocupações da
Câmara Municipal
de Ílhavo.

Entrega dos
Certiﬁcados de
participação
do Programa
Vocação 2007
Realizou-se no passado dia 1 de
Fevereiro (Sexta-feira), na Biblioteca
Municipal de Ílhavo, a entrega das
Bolsas e dos Certiﬁcados de Participação aos Jovens que integraram o
Programa Vocação 2007 (3º Turno).
Este turno, que decorreu de Outubro a Dezembro de 2007, integrou
10 jovens que, em tempo de aulas,
tiveram oportunidade de ocupar os
seus tempos livres, integrando projectos em áreas vocacionais como
a Educação e Sensibilização Ambiental; o Fomento da Actividade
Desportiva; o Apoio à Juventude; a
Valorização e Promoção da História
e do Património e Animação Cultural, com uma carga horária de 90
horas cada.
Este projecto, suportado integralmente pela Câmara Municipal de
Ílhavo, que atribuiu uma bolsa pecuniária de 200,00 Euros a cada participante, constitui uma aposta ganha
na formação pessoal, estando já a
decorrer o 1º Turno de 2008 com a
participação de mais de uma dezena de jovens estudantes.«

A criação de programas como o
Programa Municipal de Bolsas de
Estudo, o Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres ou o
Programa Vocação, de iniciativas
como as Oﬁcinas Criativas ou as
Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo, de espaços e serviços
como o Fórum Municipal da Juventude, o Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego ou o Espaço
Internet, visam precisamente materializar este importante objectivo,
constituindo a grande adesão que,
ano após ano, se tem veriﬁcado, a
prova da sua relevância para os jovens do nosso Município.
Não sendo Ílhavo um Município
particularmente fustigado pelo fe-

nómeno do desemprego, como
infelizmente acontece, de forma
muito séria e preocupante, em outros Municípios do País e mesmo da
Região, revela-se necessário, neste
momento em particular, desenvolver
um esforço maior por parte de toda
a comunidade, com vista à criação
de mais oportunidades para aqueles
que, tendo concluído a sua formação escolar, desejam rapidamente
ingressar no mercado de trabalho.
Foi com este objectivo em mente
que o Executivo Municipal aprovou
recentemente o Regulamento do
Programa Municipal de Bolsas de
Estágios de Trabalho, a dinamizar
pela Câmara, em parceria com outras entidades.

Os estágios, remunerados, terão
uma duração de 12 (doze) meses
consecutivos e decorrerão na Câmara Municipal, em áreas e serviços a indicar anualmente (após
aprovação de proposta em reunião
do Executivo Municipal) ou poderão
realizar-se em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS),
associações ou empresas com
sede, sucursal ou representação no
Município de Ílhavo, com as quais a
Câmara Municipal de Ílhavo venha
a celebrar protocolo de cooperação
para esse efeito.
O Período de candidaturas decorrerá até ao dia 30 de Abril.
Para mais informações contacte a
Câmara Municipal de Ílhavo.«

Conselho Local de Acção Social
No dia 18 de Janeiro
do corrente ano, reuniu
o CLAS, bem como elementos e Instituições
que, não fazendo parte
formal da citada
estrutura, foram
especiﬁcamente
convidadas para a
discussão da nova
Metodologia do
Atendimento Social
Integrado.

Desta feita, o objectivo será fazer
melhor e diferente no que se reporta
à área social, sendo que a conﬁança

instalada entre os parceiros constitui
uma boa base de trabalho para esta
nova propositura, que assenta na
utilização dos recursos de cada um,
desenvolvendo a intervenção social
no sentido da ﬁlosoﬁa proposta pela
Metodologia do Atendimento Social
Integrado, na qual o Indivíduo e/ou
a Família são o centro da intervenção social.
Assim, foi proposta a constituição
de uma Equipa de Execução e uma
Equipa de Cooperação. A Equipa
de Execução propõe-se que seja
composta, nomeadamente, pela
Câmara Municipal, o Instituto de
Segurança Social, I.P., a Administração Regional de Saúde do Centro
e as IPSS’s com responsabilidades
contratualizadas com a Segurança
Social, a saber: o CASCI, a Santa
Casa da Misericórdia de Ílhavo, a
Fundação Prior Sardo e a CERCIAV.
Posteriormente, a Obra de Providência também disponibilizou um

técnico para a presente Equipa.
A Equipa de Cooperação, por seu
turno, será composta por todas as
outras entidades que desenvolvem acções que contribuem para
o cumprimento de objectivos muito
especíﬁcos, sendo essas as imediatamente mencionadas: Associação
Solidariedade Social da Gafanha do
Carmo; Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro; Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação;
Centro Social e Paroquial N. Sr.a da
Nazaré; Conferência S. Vicente de
Paulo de Ílhavo; Clube Stella Maris;
FORPESCAS de Ílhavo; Grupo Cáritas Paroquial da Costa Nova; Grupo
Cáritas Paroquial da Gafanha da
Encarnação; Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré; Grupo
Cáritas Paroquial da Gafanha do
Carmo; Grupo Cáritas Paroquial da
Praia da Barra; Grupo Cáritas Paroquial de Vale de Ílhavo; Instituto de

Emprego e Formação Proﬁssional
de Aveiro; Instituto Português da
Juventude; Junta de Freguesia da
Gafanha da Encarnação; Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré;
Junta de Freguesia da Gafanha do
Carmo; Junta de Freguesia de S.
Salvador; Património dos Pobres da
Freguesia de Ílhavo.
No seio de todo este processo assumirá papel de relevo a ﬁgura do
“Gestor de Processo Familiar”, proveniente da Equipa de Execução,
responsável máximo e coordenador
das intervenções sociais realizadas
em torno de um determinado processo de um indivíduo ou agregado
familiar, visando a estruturação da
sua vida.
O Atendimento Social Integrado,
funcionará nas instalações da Câmara Municipal, onde actualmente
ainda se localiza a secretaria da
água e saneamento.«

Entrega
das Bolsas
de Estudo
2007/2008
O Programa Municipal de Bolsas
de Estudo, que vai já no seu 9º ano
consecutivo, constitui uma aposta
que tem vindo a ser ganha à medida
a que se assiste à progressão dos
estudos daqueles que, em algum
momento, se juntaram ao compromisso assumido pela Câmara Municipal de Ílhavo na promoção do
aumento do número de jovens que
prosseguem estudos e formação
após a escolaridade obrigatória.
O Programa representa um forte
incentivo à vida académica dos jovens do Município de Ílhavo e uma
medida de vasto alcance social,
cujo objectivo último será a valorização dos nossos recursos humanos
assumindo-se, por este facto, como
uma riqueza para toda a comunidade.
Desta forma, procura-se promover
a valorização educativa, formativa e
pessoal daqueles que procuram alcançar uma formação académica.
Sendo a Educação um direito
constitucionalmente
consagrado,
a Câmara Municipal de Ílhavo orgulha-se de fazer parte directa e
activa no processo de efectivação
desse mesmo direito, contribuindo
para o assegurar de um acesso livre
e igual ao sistema de ensino, garantindo o princípio constitucional da
igualdade e a continuidade de uma
formação de qualidade.
Neste ano lectivo 2007/2008, foram entregues vinte e quatro Bolsas, sendo oito novas e dezasseis
renovações.
A cada bolseiro é atribuído um valor pecuniário de 51,13 Euros mensais, no que se refere aos estudantes do ensino secundário, e 102,25
Euros mensais para os estudantes
do ensino superior. A bolsa é paga
em nove prestações mensais.
A Câmara Municipal de Ílhavo
continua a contar com os jovens
para a construção de mais e melhor
Município de Ílhavo!«

www.cm-ilhavo.pt
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Assinatura dos Acordos de Cooperação CMI

Associações de Pais 2007/2008
Na sequência da deliberação do Executivo
Municipal de 28 de Janeiro de 2008, foram
assinados no dia 1 de Fevereiro, numa cerimónia
presidida pelo Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, os Acordos de Cooperação entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e 14 Associações
de Pais, num valor total de 146.075,00 Euros,
referentes à actividade do ano lectivo 2007/2008.

Associações

Valor de Protocolo (em Euros)

Os valores dos Acordos
(em euros) assinados
são os seguintes:

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola e Jardim de Infância da Coutada
Associação de Pais e Encarregados de Educação Alunos da Escola e Jardim de Infância da Chousa Velha
Associação de Pais do ATL da Légua
Associação de Pais do Jardim de Infância e da Escola da Gafanha Aquém (e Escola da Gafanha da Boavista)
Associação de Pais da Escola Nº1 de Ílhavo
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola
Associação de Pais da Escola EB1 e Jardim de Infância de Vale de Ílhavo
Associação de Pais da Escola da Ermida / Carvalheira
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (G.Nazaré)
Associação de Pais da Escola da Chave (GN)
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Marinha Velha (GN)
Associação de Pais da EB1 da Cale da Vila
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e Escola Sr.ª Pranto, Ílhavo

10.400,00
15.825,00
9.950,00
12.990,00
7.210,00
4.849,00
11.135,00
5.260,00
28.561,00
8.345,00
10.730,00
7.430,00
8.720,00
4.820,00

A Câmara Municipal de Ílhavo
continua assim, a sua aposta na
Educação, apoiando a concretização dos Planos de Actividades das
Associações para o presente ano

lectivo, com especial incidência
para as actividades desenvolvidas
pelas Associações se Pais com a
parceria da CMI na prestação de
serviço de almoço e nas actividades

à implementação da Carta educativa do Município, nomeadamente ao
nível da estrutura e das funcionalidades dos edifícios escolares, que
incluem também o apoio ao Serviço

de Refeição e de prolongamento de
horário, vulgarmente denominado
ATL das pontas.«

O PAPE foi criado pela Câmara
Municipal de Ílhavo em 2002, tendose registado, nesta sexta edição, a
recepção de vinte e cinco candidaturas por parte dos Estabelecimentos de Ensino, o que evidencia um
grande dinamismo por parte dos
mesmos. Das candidaturas apresentadas foram aprovadas catorze
para apoio, sendo 2 de Jardins de
Infância (Cambeia e Marinha Velha), 7 de Escolas de 2º e 3º Ciclos
(Ílhavo e Gafanha da Nazaré) e 5 de
Escolas Secundárias (Ílhavo e Gafanha da Nazaré). Os projectos englobam variadíssimos temas, como
a matemática, o ambiente, energias
renováveis, jornalismo, desporto e
cidadania, num investimento total
de 14.340,00 Euros.
Dos vários Projectos destaca-se
o Projecto “Energias Renováveis em

acção”, desenvolvido pela Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré,
o qual recebeu apoio para a implementação da sua segunda fase.
O Programa de Apoio a Projectos
Educativos da Câmara Municipal de
Ílhavo tem como principal objectivo incentivar a implementação e o
desenvolvimento de projectos que
possibilitem uma melhoria efectiva
da qualidade da educação no Município de Ílhavo, com o envolvimento
directo da comunidade educativa.

de tempos livres às crianças do Pré
escolar e do 1º Ciclo.
Na reunião de trabalho para assinatura dos acordos de cooperação
foram abordadas questões ligadas

Programa de Apoio a Projectos Educativos

PAPE 2007/2008

A Câmara Municipal
de Ílhavo aprovou,
na reunião ordinária
do passado dia 21
de Janeiro de 2008,
a atribuição de subsídios
pontuais aos
Estabelecimentos
de Ensino cujas
candidaturas ao
Programa de Apoio
a Projectos EducativosPAPE 2007/2008 foram
seleccionadas.

Este apoio materializa-se no ﬁnanciamento de projectos dos Jardins de Infância da rede pública e
Escolas Básicas do 1º Ciclo, assim
como das Escolas Básicas do 2º e
3º Ciclos e Escolas Secundárias,
privilegiando as áreas do Ambiente
e da Educação para a Cidadania.«
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Música na Escola

A Câmara Municipal
de Ílhavo voltou a
proporcionar aos 1.700
alunos das Escolas do
1º Ciclo do Ensino
Básico o Programa
Música na Escola, numa
acção de grande
importância em que a
Orquestra Filarmonia
das Beiras voltou ao
nosso convívio com o
espectáculo denominado
“As Quatro Estações”,
de António Vivaldi.

Este programa, integrado no Plano Municipal de Intervenção Educativa 2007/2008, realizou-se nos
dias 27 e 28 de Fevereiro (Quarta e
Quinta-feira), com duas sessões pedagógicas diárias e contou com a
sua sessão de encerramento no dia
2 de Março (Domingo), com a realização do Concerto de Família, onde
as Crianças, família e amigos foram
convidadas a assistir ao espectáculo que teve lugar, pelas 17 horas, no
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, com entrada livre.
Numa 1ª fase as Crianças trabalharam o conteúdo do programa
com o(a) Professor(a), nas Escolas tendo, de seguida, assistido ao
Concerto Pedagógico onde foi criado um ambiente de interactividade
entre a Orquestra, as Crianças e o
Apresentador.

Ainda no período de preparação
das sessões pedagógicas, as Crianças tiveram a oportunidade de realizar vários trabalhos nas sessões de
Música, integradas no Programa de
Actividades de Enriquecimento Curricular, os quais estiveram expostos
no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré nos dias das sessões e no
Concerto de Família.
De salientar, ainda, que o Concerto de Família desta edição do
Programa Musica na Escola, que se
iniciou no ano de 2002, contou com
uma aﬂuência bastante signiﬁcativa
de várias Famílias que acompanharam os seus ﬁlhos a este espectáculo.

Reconhecimento, Validação
e Certiﬁcação das Competências

Formação RVCC

A Câmara Municipal
de Ílhavo, em parceria
com a Associação de
Municípios da Ria,
está a desenvolver o
projecto “Aveiro Digital
2007: Agir para Ligar”,
com o objectivo de
elevar a qualiﬁcação
da população, através
do sistema RVCC
(Reconhecimento,
Validação e Certiﬁcação
de Competências).
Este projecto é destinado aos
munícipes com idade superior a 15
anos que pretendem ver as suas
competências reconhecidas.
O “Agir para Ligar” tem como

missão promover a qualiﬁcação da
população, através de uma intervenção articulada a nível territorial,
envolvendo as Câmaras Municipais,
as Juntas de Freguesia, os Centros
RVCC, o IEFP (Instituto de Emprego
e Formação Proﬁssional), a Rede
Escolar e a Rede Social, mobilizando a Rede de 94 Espaços Internet
Aveiro Digital, que no Município de
Ílhavo são cinco (um Municipal e um
em cada Freguesia).
Após um período de inscrições
que decorreu durante os meses de
Dezembro, Janeiro e Fevereiro nos
Espaços Internet, os 336 munícipes
inscritos no projecto entram num
processo de formação de 3 meses
que abordará áreas como o Português, o Inglês, a Matemática e as
Tecnologias da Informação e Comunicação, permitindo o reconhecimento das habilitações correspondentes aos 4º, 6º, 9º ou 12º anos de
escolaridade.«

ACTIVIDADES NAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

» Aulas de hidroginástica
» Hidromassagem
» Natação em regime livre
» Natação terapêutica (problemas de coluna) com massagens
» Massagens
» Pólo Aquático
» Natação para bebés
» Regime livre com análise técnica
» Combi Aquático (Estrelas do Mar, Pólo Aquático e Jovens Saltadores)
» Hidrokids (hidroginástica para crianças e jovens)*
» Natação (gestão do peso)*
» Festas de aniversário
» Cursos Intensivos
» Aulas de aprendizagem e aperfeiçoamento para crianças e jovens
» Aulas de aprendizagem e aperfeiçoamento para adultos
» Aulas de natação para crianças e jovens com necessidades educativas
especiais
CONTACTOS
Piscina Municipal de Ílhavo
Tel 234 329 607
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
Tel 234 363 080

* abertura de classes sujeita a número mínimo de pré-inscrições

www.cm-ilhavo.pt
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Regata Comemorativa
dos 500 Anos do Funchal

Neste ano de 2008, em que se comemora os 110 Anos
da Restauração do Município e dando seguimento ao trabalho realizado de promoção dos valores da Vida e do
Mar, à nossa história marítima e à capacidade conquistada na organização de vários eventos, nomeadamente a
“Experiência Mar Creoula”, a Câmara Municipal de Ílhavo
vai promover o maior evento de sempre realizado no Concelho ao acolher, no Terminal Norte do Porto de Aveiro, a
Regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal.
Fruto de um Protocolo celebrado em 2006 com a Tall
Ships International, Ltd, o Município de Ílhavo irá integrar
nos próximos meses de Setembro e Outubro (10 de Setembro a 5 de Outubro) a Regata Comemorativa dos 500
anos do Funchal (Funchal 500 Tall Ships Regatta), na qual
irão participar alguns dos maiores e mais belos veleiros do
mundo, como é o caso do bem conhecido NTM Creoula,
estando prevista a chegada da frota ao nosso Município
a 20 de Setembro, vinda de Falmouth (Inglaterra) e a sua
partida a 23 de Setembro, rumo ao Funchal.
No âmbito desse mesmo Protocolo, a Câmara Municipal
de Ílhavo irá proporcionar o embarque de um total máximo
de 100 instruendos a bordo das diversas embarcações
participantes, quer oriundos do nosso Município, quer de
outros Municípios de Portugal.
A Regata será constituída por duas etapas: a primeira
entre Falmouth (Inglaterra) e Ílhavo (13 a 20 de Setembro)
e a segunda entre Ílhavo e Funchal (23 de Setembro a 2 de
Outubro). Em qualquer um dos Municípios está prevista a
realização de diversas actividades durante três dias (Falmouth - 10 a 13 de Setembro; Ílhavo - 20 a 23 de Setembro
e Funchal - 2 a 4 de Outubro), dirigidas às tripulações,
mas também ao público em geral, nas quais os instruendos deverão participar. A viagem de Ílhavo para embarque
dos instruendos em Falmouth, assim como a viagem de

regresso do Funchal para Ílhavo, serão asseguradas pela
Câmara Municipal de Ílhavo (via aérea).
Todos os interessados em participar na Regata, um dos
principais eventos do programa comemorativo do 110º
aniversário da Restauração do Município de Ílhavo, assim
como do 200º aniversário da Abertura da Barra, e que conta com o importante apoio da Administração do Porto de
Aveiro, terão de preencher um postal RSF criado para o
efeito e disponível na Câmara Municipal de Ílhavo, Fóruns
Municipais da Juventude, Biblioteca Municipal, Museu
Marítimo de Ílhavo e Agenda de Eventos “Viver em” de
Abril, que terá de ser entregue ou dar entrada na Câmara
Municipal até às 17h00 do dia 28 de Abril de 2008. O sorteio público será realizado no dia 5 de Maio pelas 21h30
na Câmara Municipal de Ílhavo. Cada pessoa só poderá
participar com uma entrada para cada etapa ou uma para
a Regata completa, pelo que os postais que estão dentro
das urnas serão conferidos no último dia do concurso.
Nos dias seguintes à realização do sorteio, os premiados serão contactados pela Câmara Municipal. A inscrição na viagem para a qual foram seleccionados só será
considerada válida após o pagamento da mesma junto
dos serviços da Câmara Municipal. A comparticipação ﬁnanceira dos seleccionados é de 250,00 Euros para maiores de 25 anos e 200,00 Euros para menores de 25 anos (e
maiores de 18 anos). Caso sejam sorteados para a Regata
completa a comparticipação terá um valor de 950,00 Euros para maiores de 25 anos e 850,00 Euros para menores
de 25 anos (e maiores de 18 anos). Caso não efectuem
esta inscrição dentro do prazo que será estabelecido, perderão o seu lugar e para o preencher serão contactados
outros seleccionados da respectiva viagem pela ordem de
saída no sorteio.

NTM Creoula
Com o objectivo de manter viva
a “Experiência Mar Creoula”, a
participação na Regata a bordo
deste navio respeitará algumas
condições especiais. Assim apenas poderão embarcar a bordo do
NTM Creoula pessoas residentes
no Município de Ílhavo, com excepção de uma percentagem de
lugares que serão ocupados por
instruendos seleccionados pela
Câmara Municipal do Funchal.

mais informações
www.cm-ilhavo.pt | geral@cm-ilhavo.pt | tel. 234 321 103 (Neida Reis)
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Comemoração

110 anos da Restauração do Municíp

Decorridos 110 Anos sobre a
Restauração do Município de
Ílhavo, motivo de grande orgulho
para a população ilhavense, a
Câmara Municipal de Ílhavo
preparou um conjunto de
iniciativas que irão decorrer até
ao ﬁnal do ano, com objectivo de
assinalar este grande
acontecimento que ocorreu
a 13 de Janeiro de 1898, data em
que, por decreto, foi devolvida a
autonomia ao Concelho.

As Comemorações tiveram início no passado dia
12 de Janeiro, com a emissão do Programa da TSF
“Terra a Terra”, especialmente dedicado à efeméride,
transmitido em directo a partir da Biblioteca Municipal
de Ílhavo, com a presença do Presidente da Câmara
Eng. Ribau Esteves.
No dia seguinte teve lugar o Hastear das Bandeiras
junto à Câmara Municipal de Ílhavo, seguido da Missa
de Acção de Graças celebrada na Igreja Matriz de S.
Salvador, em Ílhavo, tendo como uma das notas mais
marcantes a participação da Banda dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo (Música Nova).
Os festejos prosseguiram durante a tarde com um
Sarau Cultural, cuja participação da Filarmónica Gafanhense (Música Velha), do Grupo Etnográﬁco da
Gafanha da Nazaré, dos Ranchos Folclóricos da Gafanha do Carmo, “Arrais”, “Palheiros” da Costa Nova
e da Casa do Povo de Ílhavo, atraiu centenas de pessoas ao Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
As cerimónias tiveram o seu término com a interpretação de Fados de Coimbra pelo Grupo Portas de
Água, da Gafanha da Nazaré, que encantou o público presente no Salão Cultural da Gafanha do Carmo.
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se pelo
sucesso alcançado na organização do evento que,

para além da exclusiva participação da prata da
casa, contou com a presença de várias centenas de
munícipes nas diversas iniciativas culturais propostas, dando desta forma o pontapé de saída de um
ano que será sem dúvida muito especial.
Os eventos dos próximos meses irão igualmente ter
impresso o cunho dos 110 Anos da Restauração do
Município.
Em Março, a Câmara Municipal de Ílhavo levou a
efeito a décima edição do FESTILHA - Festival de Tunas de Ílhavo e, no dia 24, a celebração do Feriado
Municipal, cuja sessão é dedicada às Comunidades
Ilhavenses espalhadas pelos quatro cantos do Mundo e à inauguração do Centro Cultural de Ílhavo.
Maio será o mês dedicado ao Teatro, com a realização de mais uma edição do Festival de Teatro, enquanto que as já tradicionais Marchas Sanjoaninas e,
pela primeira vez, a +Eco/Semana do Ambiente ocorrerão durante o mês de Junho.
A Semana Jovem, no mês de Julho, inicia um novo
ciclo de Conferências, que se prolongarão até ao ﬁnal
do ano.
Em Agosto marcarão presença as Festas do Município/Mar Agosto, onde se inclui a inauguração do re-

www.cm-ilhavo.pt

pio de Ílhavo

novado Jardim Oudinot, que será palco da recepção
à Regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal,
que fará escala no Município de Ílhavo entre os dias
20 e 23 de Setembro.
Para além da Regata, das diversas iniciativas inerentes e da presença de alguns dos maiores veleiros
do Mundo, o mês de Setembro ﬁcará igualmente marcado pela décima edição da Maioridade/Viver Solidário e pelo primeiro encontro entre Ílhavo e as suas
Cidades Irmãs.
No mês de Outubro será editado, pela Câmara Municipal, o Foral de Ílhavo, no âmbito das Comemorações dos 110 Anos da Restauração do Município.
A Casa Gafanhoa - Museu Municipal celebrará 8
anos de existência no dia 11 de Novembro, data que
marcará a “mudança de vida” desta unidade museológica com a apresentação de uma nova política de
gestão cultural.
A ﬁnalizar o ano, a Câmara Municipal de Ílhavo tem
agendado para o mês de Dezembro um conjunto de
iniciativas dedicadas ao Voluntariado (efeméride que
se celebra no dia 5), bem como a realização do Concerto de Natal, pela Filarmonia das Beiras.«
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Lançamento do Livro
“Dez Anos de Mudança
Município de Ílhavo”

No dia 12 de Janeiro decorreu no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo o lançamento do livro “Dez Anos de Mudança /
Município de Ílhavo 1998/2008”. A obra, da autoria do Presidente da Câmara Municipal com prefácio do actual Presidente
da Assembleia Municipal, Dr. Neves Vieira, é uma edição da
Câmara Municipal de Ílhavo, assumindo uma perspectiva institucional e de tratamento da verdade histórica da gestão da
Câmara Municipal de Ílhavo e do desenvolvimento Municipal
testemunhado nos últimos dez anos.
Nesse dia cumpriram-se dez anos sobre a tomada de posse
do primeiro Executivo Municipal de Ílhavo presidido por José
Agostinho Ribau Esteves, sendo o primeiro, e até à data único,
Cidadão a desempenhar as funções de Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo durante dez anos seguidos, nesta fase do
Poder Local Democrático em que vivemos desde 1976.
Esta foi uma década de mudança objectiva no processo de
desenvolvimento do Município de Ílhavo, com sinal global e
reconhecidamente muito positivo, que interessa explicar e perceber melhor, utilizando a marca indelével de um livro editado
pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Estes “Dez Anos de Mudança/Município de Ílhavo 1998/2008”
explicam melhor este tempo e o trabalho realizado: os enquadramentos, a sua origem, as motivações, as realizações principais, as histórias mais complexas, as Pessoas que assumiram
responsabilidades, os percursos que valorizaram a herança recebida e que a cada dia se foi valorizando para entregar uma
Terra Melhor aos nossos Filhos e aos Vindouros.«
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Resumo da Actividade

Biblioteca Municipal de Ílhavo

a

b

c

d

Resumo
da Actividade

e

Maioridade

A Biblioteca Municipal de Ílhavo continua
a promover diariamente o livro e a leitura através
de actividades diversiﬁcadas para todos quantos
diariamente a visitam e os seus Pólos de Leitura,
sejam eles os mais pequeninos através das
actividades na Bebeteca ou aqueles
que com a sua longa e muita experiência de vida
convivem e participam nos espaços Maioridade.
Neste momento, contamos com 3.246 utilizadores
inscritos que usufruem dos serviços que
gratuitamente disponibilizamos: empréstimo
domiciliário de livros, CD’s e DVD’s, jornais e revistas,
acesso aos computadores e à Internet, para além
das diferentes actividades que mensalmente
programamos para todos quantos nos visitam.

HORÁRIO

Ao longo de todo o ano, continuam a ser promovidos os espaços de
convívio e lazer para todos os que,
a partir dos 65 anos, querem conviver, partilhar e aprender um pouco
mais. Estes encontros realizam-se
de terça a sexta-feira, das 15h00 às
17h30, nos edifícios da Biblioteca
Municipal, Pólos Leitura da Gafanha
do Carmo, Gafanha da Encarnação
e Gafanha da Nazaré. (b)

Ler para Crescer

Com o objectivo de promover e
fomentar o gosto pelo livro e pela
leitura desde a primeira idade, a
Biblioteca Municipal de Ílhavo apresentou à Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa
Gulbenkian de Língua Portuguesa,
o projecto “Ler para Crescer”, que
foi aprovado em Julho de 2007, tendo tido o seu início com o arranque
do ano lectivo 2007/2008. Assim,
desde Outubro de 2007 que o projecto “Ler para Crescer” se desenvolve em 4 Jardins-de-infância do
Concelho: Chave - Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação Sul,
Gafanha do Carmo e Légua - Ílhavo.
Com duração de 3 anos, este projecto acompanhará as crianças que
frequentam os Jardins-de-Infância
desde os 3 anos até à sua entrada
na Escola Básica, permitindo-lhes,
através do contacto com o livro e a
leitura, potenciar as suas capacidades imaginativas e criativas.
Este projecto, ﬁnanciado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, é
também apoiado pela Casa da Leitura, que no decorrer destes 3 anos
acompanhará todo o trabalho desenvolvido e apoiará o desenvolvimento das acções de sensibilização
e formação previstas para todos os
mediadores de leitura envolvidos:
pais, educadores e técnicos da Biblioteca Municipal de Ílhavo. (a)

2ª FEIRA 14H00 às 18H00

Realizou-se a 8 de Dezembro
no átrio da Biblioteca e em clima
de grande expectativa, que juntou
cerca de 200 participantes, o lançamento do livro “Biscuit” do autor ilhavense Manuel Valente Morgado.(c)
A 19 de Dezembro um grupo de
93 crianças do Jardim de Infância
da Santa Casa da Misericórdia, participou numa actividade especial
realizada na Sala Polivalente: “As
palavras na magia do Natal”. Entre
contos e canções as crianças tiveram oportunidades de viver mais
cedo o espírito da quadra natalícia.
O convívio que durou toda a tarde,
gerando entre todos os participantes uma onda de grande alegria e
entusiasmo.(d)
A 24 de Janeiro a Biblioteca Municipal recebeu pela primeira vez a
Estafeta de Contos das Palavras Andarilhas. Assim, 42 crianças da EB1
de Ílhavo ouviram a história que as
colegas da Biblioteca Municipal de
Águeda trouxeram até cá. Coubenos depois a tarefa de também contarmos a nossa história. Depois desta magníﬁca experiência, foi a nossa
vez de levar e entregar a Estafeta de
Contos até à Biblioteca Municipal de
Vale de Cambra. Este projecto, que
vai já na sua IX edição, percorre o
país de norte a sul promovendo contos e a prática da narração. É por
isso com orgulho que a Biblioteca
Municipal de Ílhavo se junta a este
grande grupo de contadores.(e)

3ª a 6ª FEIRA 10H00 às 12H30 | 14H00 às 18H30 SÁBADO 14H00 às 18H00
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Resumo da Actividade

Museu Marítimo de Ílhavo

a

Resumo
da Actividade
Dezembro
a Abril
2008

a

b

c

dezembro

janeiro

fevereiro

“Meu Nome Mar”
Colectiva de Fotograﬁa e Instalação
Instalação de Alberto Carneiro
(Col. Serralves), fotograﬁa de
Ana Azevedo, Ana Paula Vizinho, Aníbal Lemos, Catarina
Mendes, Duarte Belo, Gérard
Castello-Lopes, Henrique Loff,
João A. Mota, João Margalha,
José Manuel Rodrigues, Manuel
Gomes Teixeira, Manuel Magalhães, Mário Marnoto, Paula
Abreu e Virgílio Ferreira. Exposição comissariada por Luís Oliveira Santos. (a)

12 de Janeiro
Exposição de fotograﬁa “Barcos Tradicionais Portugueses
– navegações, instantes e devoções” de Manuel Gardete. (d)

1 de Dezembro
Apresentação do livro
“O Barco Moliceiro: Construção
de um modelo – Escala 1/25”,
de António Marques da Silva.
Co-edição Município de Ílhavo/
Museu Marítimo de Ílhavo e Museu de Marinha. (b)
14 e 15 de Dezembro
Seminário Internacional
“Celebração da Cultura Costeira”, organizado pela Mútua dos
Pescadores, que decorre da
participação do Museu Maritimo
de Ílhavo no projecto europeu
“Celebração da Cultura Costeira: um desaﬁo às comunidades
locais” onde foi exibido o ﬁlme
“A Companha do João da Murtosa”, de Paulo Nuno Lopes e
Helena Lopes. (c)

d

2, 3 e 5 de Fevereiro
“A Folia dos Peixes” – Carnaval
no Museu Marítimo de Ílhavo,
com ateliers temáticos e exibição dos ﬁlmes “Socorro, sou um
peixe”, “Madagáscar” e “Lilo &
Stitch”

Balanço do Ano 2007
O ano de 2007 foi muito positivo para o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI). As comemorações dos
70 anos de vida do Museu foram o móbil de uma programação audaz, cuja principal ﬁnalidade residiu na conjugação da memória da instituição com o seu projecto. O estudo da história do Museu e
a sua partilha com o público, foi o projecto mais estruturante de uma cultura organizacional que se
pretende ancorada numa investigação capaz de reactualizar criteriosamente o projecto do Museu,
de modo a que ele aprofunde os seus laços primordiais com a comunidade local.
Os principais objectivos estratégicos da gestão do MMI em 2007 foram a sustentabilidade das
suas tendências de crescimento e qualiﬁcação, e a internacionalização do projecto cultural do
MMI. Ambos os objectivos foram plenamente atingidos, como se conﬁrma através dos indicadores
de público (53.000 visitantes) e pela listagem de iniciativas culturais construídas em cooperação
com organizações culturais e museológicas, portuguesas e estrangeiras.
Se o triénio de 2003-2005 tivera como eixo estratégico de gestão o crescimento do Museu e a
sua aﬁrmação como “Casa de Cultura do Mar”, os anos de 2006 e 2007, em especial este último,
permitiram iniciar um ciclo de consolidação dos resultados anteriormente atingidos.
O início do processo de candidatura à Rede Portuguesa de Museus, a adesão do MMI ao International Congress of Maritime Museums (do qual nos tornámos membros de facto a 10 de Outubro)
e a candidatura do MMI ao Prémio do Museu do Ano do Conselho da Europa, cujo resultado ﬁnal
será conhecido em Maio de 2008, são os marcos principais da consolidação do MMI.
Igualmente importantes se revelaram a conclusão dos trabalhos de recuperação do navio-museu
Santo André, que reabriu ao público a 13 de Janeiro, e as obras de recuperação da sala de exposições temporárias do Museu, concluídas em Maio.
No que respeita ao enriquecimento das colecções, o ano de 2007 foi também extraordinário. A
19 de Maio assinou-se o Protocolo de depósito do mais valioso espólio particular de cultura marítima existente em Portugal - o espólio do Prof. Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras (1922-1996), um
acto de extrema importância para que o futuro do MMI não deixe de privilegiar o eixo investigação
- exposição-cultura. Este espólio permitirá aprofundar as relações do Museu com a comunidade
cientíﬁca e de museus marítimos e uma pluralização das abordagens da cultura marítima dos mundos atlântico e mediterrânico.
No domínio da programação, o facto mais saliente de 2007 foi a acção 70 anos 70 horas, através
da qual o MMI partilhou a sua história, o seu momento presente e as suas ambições de futuro com
a comunidade. Essas 70 horas de programação ininterrupta e festiva foram muito participadas pelo
público e resultaram num momento ímpar de comunicação do projecto do Museu.
Um Museu que ao cumprir 70 anos de vida ﬁcou manifestamente mais aberto, vivido e participado.
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Fevereiro 2008

Carnaval de Vale de Ílhavo

Foi no passado mês de Fevereiro que, com a mesma
folia e tradição de sempre, uma vez mais se realizou
o Carnaval de Vale de Ílhavo, numa manifestação
sui generis de cultura popular, cujo programa, que
começou uma semana antes com a chegada dos
Reis, integrou vários momentos de grande atracção:
a Dança do Santo, o Tó-có-Corno e a presença dos
Cardadores, nos quais os foliões, pequenos e grandes, deram azo à sua alegria, fantasiados das mais
diversas formas e cores, desﬁlando pelas artérias da
localidade.

Depois de um domingo chuvoso
que impediu a realização do cortejo,
o dia de Carnaval (5 de Fevereiro)
ﬁcou marcado pela aﬂuência da
imensa multidão que, com grande

satisfação e alegria, se deslocou
ao local para assistir ao tradicional
desﬁle.
Este ano integraram o Corso Carnavalesco dez grupos, totalizando

cerca de 400 ﬁgurantes, proporcionando grande espectacularidade,
conferida pela beleza dos fatos dos
ﬁgurantes e dos carros alegóricos,
aliados à cor e alegria transmitidas

por alguma sátira social e brejeirice.
A realização do Carnaval de Vale
de Ílhavo, a cargo da Associação
Cultural e Recreativa “Os Baldas”,
contou uma vez mais com o apoio

da Câmara Municipal de Ílhavo,
numa parceria que visa a revitalização e o crescimento desta inigualável festa tradicional no panorama do
Carnaval Português.«

identiﬁcar, usando uma máscara
perfumada feita com pele de ovelha
branca revestindo-se as aberturas
dos olhos e da boca com rodelas
de cortiça pintadas de vermelho. A
cabeça é revestida por longas ﬁtas
coloridas, de diferentes tamanhos,

que descem até ao fundo das costas, formando uma multicolor cabeleira. O nariz é comprido e de forma
fálica, feito com panos vermelhos e
o bigode é formado por crina.
Os Cardadores usam roupa interior feminina, meias até ao joelho e

utilizam as cardas (duas tábuas lisas) para provocarem as jovens que
assistem ao desﬁle, quer estejam
sós ou acompanhadas.«

Mercado Municipal da Gafanha da
Nazaré.
Este projecto, que inicialmente se
preocupava apenas pela dinamização das aulas, actualmente tem
outras ambições. Deste modo, encontra-se já constituída uma Equipa
em Ílhavo, da modalidade de Boccia Sénior, tendo já participado no
Campeonato Regional, no passado
dia 30 de Janeiro, que decorreu em
Oliveira do Bairro, cuja competição,
numa fase inicial, correu muito bem.
Já no próximo dia 25 ocorrerá o
Campeonato Boccia Sénior Individual, que contará novamente com a
presença dos nossos elementos.
Na recente edição do “Festilha’08”, prestigiado Festival de Tunas do Município de Ílhavo, mais
concretamente no dia 7 do mês de
Março, as nossas turmas de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré, da modalidade de Danças de Salão, realizaram uma apresentação ao público
evidenciando as suas aprendiza-

gens. Este momento, que intermediou a Tuna Feminina da Universidade de Aveiro e a Tuna Universitária
de Aveiro, foi único.
Desenvolvido e coordenado pela
Câmara Municipal de Ílhavo, este
projecto tem como destinatários as
pessoas com 60 ou mais anos, em
que a participação é paga mediante
mensalidades reduzidas, oferecendo acesso a monitores credenciados
e a material desportivo adequado.
Para se inscrever, no Projecto
“Movimento Maior”, dever-se-á dirigir à Biblioteca Municipal de Ílhavo ou a qualquer um dos Pólos de
Leitura, como o da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e
da Gafanha do Carmo, pois, aí, serlhe-ão dadas todas as informações
adicionais relativas a qualquer das
actividades físicas do Movimento
Maior.«

Os Cardadores
Como é habitual, os Cardadores
voltaram a ser as ﬁguras incontornáveis da tarde. Estas personagens
míticas de Vale de Ílhavo, únicas no
Mundo, surgem do nada, percorrem
o cortejo e misturam-se no meio do
público num corrupio, provocando

grande alarido devido aos apitos,
sinetas e guizos que trazem amarrados a si e aos excêntricos trajes que
envergam.
A tradição exige que os homens,
geralmente solteiros, que saem à
rua para “cardar”, não se deixem

Câmara Municipal de Ílhavo

Movimento Maior
O Projecto “Movimento Maior”, implementado por iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo, consiste num
conjunto de práticas desportivas
regulares que visam proporcionar à
população Maior Idade do Município de Ílhavo, uma melhoria objectiva da sua qualidade de vida.
Este projecto iniciou em Maio de
2006 com 43 participantes, mas foi
crescendo, sendo que no corrente
mês contou com 239 frequentadores, manifestando uma tendência
evolutiva muito positiva.
Actualmente, este projecto dispõe
de diversas modalidades, nomeadamente, Hidroginástica, Iniciação
à Natação, Danças de Salão, Exercícios de Manutenção, Técnicas de
Relaxamento e Boccia.
As actividades desenvolvem-se
em cinco pólos, correspondentes à
Piscina Municipal de Ílhavo, ao Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, ao Salão Paroquial de Vale
de Ílhavo, à Piscina Municipal e ao

www.cm-ilhavo.pt

Projecto
“Coastwatch europe 2008”
A recente Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável aponta novas directivas e caminhos com
vista a um desenvolvimento mais
harmonioso, e como tal mais integrado, do nosso País, tendo por
base a valorização das comunidades e paisagens em articulação
directa com uma política mais integrada e coordenada de ordenamento, planeamento e gestão da Zona
Costeira Nacional.
Não deve ser, contudo, a protecção dos trilhos do litoral uma
preocupação centrada apenas nas
sucessivas épocas-balneares. Pelo
contrário, é essencial que o desenvolvimento sustentado do litoral não
se limite apenas a uma determinada
época mas a todo o ano, desempenhando, neste caso, o projecto
«Coastwatch Europe» um papel
vital no acompanhamento e vigilância da evolução das nossas Zonas
Costeiras, bem como dos «comportamentos cívicos» que com as
mesmas são mantidos, através da
caracterização ambiental da faixa
costeira, com o preenchimento de
um questionário por cada troço de
500 metros, em blocos de 5 Km.
A Câmara Municipal, em mais
uma saudável parceria com os Estabelecimentos de Ensino do Concelho, encontra-se envolvida, pelo
6º ano consecutivo, na dinamização
do projecto, procurando sensibilizar

desde logo para a importância que
representa para o desenvolvimento
harmonioso do Município, mas também para perpetuar as memórias
de todos aqueles que bravamente trabalharam para um Concelho
cada vez melhor, os Ecossistemas
e espaços naturais que constituem
aquele que muitos já designam
como o melhor e mais bonito Concelho do País.
A manifestação da maioria dos
participantes neste novo ano de dinamização do projecto é a de que,
regra geral, os blocos se encontravam em melhores condições do que
em anos anteriores, para o que terão
contribuído as acções dinamizadas
pelos vários Agrupamentos de Escuteiros do Concelho, bem como as
diferentes acções de sensibilização
que a Câmara Municipal frequentemente leva a efeito.
Cada Estabelecimento de Ensino participante encontra-se agora
a elaborar os respectivos trabalhos
resultantes da dinamização do projecto, os quais serão apresentados
no 4º Seminário Local «As Escolas e
o coastwatch» a anunciar em altura
oportuna.
Estamos pois convictos de que
este é sem dúvida um projecto que
tem desencadeado e potenciado
cada vez mais «o amor ao Mar e à
Ria» nas novas e futuras gerações!
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Recolha de tampas plásticas

Fundação Prior Sardo
e CASCI recebem
cadeiras de Rodas
No passado mês de Setembro de
2006, a Câmara Municipal de Ílhavo
associou-se à causa da munícipe
Joana Pontes, assegurando o transporte de cerca de 5 toneladas de
tampas plásticas que esta jovem recolheu durante vários meses, para
serem recicladas e “transformadas”
em cadeira de rodas ou material
ortopédico para apoio aos que dele
necessitam.
Esta notável e meritória iniciativa,
que esta jovem dinamiza de forma
única na sua qualidade de sócia da
Associação Tampa Amiga e na qual
têm colaborado dezenas de pessoas anónimas, estabelecimentos
comerciais, Escolas e outras instituições do nosso Município e também
de fora dele, deu já os seus primeiros frutos: a Joana Pontes conseguiu
assegurar duas cadeiras de rodas,
que serão agora entregues a duas
instituições do nosso Município indicadas pela própria – Fundação Prior
Sardo e CASCI.
Nessa medida, teve lugar no dia
11 de Janeiro, pelas 18h30, no Fórum da Juventude da Gafanha da
Nazaré a cerimónia pública de en-

trega destas duas cadeiras e que
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves.
Desta forma, associamo-nos a um
acto de grande relevância social,
mas acima de tudo a um notável

caso de energia, de dedicação e de
alegria que deverá ser um exemplo
para toda a população, sobretudo
para a mais jovem, que irá seguramente sentir-se ainda mais motivada a continuar a contribuir para o
crescimento deste projecto.«

Projecto “Eco-Escolas”

Ílhavo comemora
o Dia da Água e
da Árvore com a
dinamização de
programas especiais!
Como é do conhecimento geral
o projecto Eco-Escolas tem merecido uma atenção muito especial por
parte das entidades que governam
a área ambiental, dada a amplitude
de trabalho e acções que o mesmo
consegue alcançar.

Todo este trabalho ganha maior
amplitude com a enorme alegria e
criatividade das nossas Crianças
e Jovens, homens e mulheres de
amanhã, mas também com a força
de vontade e o enorme empenho
dos nossos Docentes, factores de-

cisivos para os sucessos já alcançados – no ano lectivo anterior formos o 2º Melhor Município do País
neste projecto!
Assim, e durante o mês de Março, serão comemorados os dias da
Água e da Árvore, em estreita parceria com os Estabelecimentos de
Ensino do Concelho. A Água terá
destaque especial com o concurso
lançado junto do 4º ano das Escolas
Básicas 1º Ciclo - «Água fonte de
Vida» - elegendo-se as frases que
melhor sensibilizem para a importância vital que este recurso assume
para todos nós, as quais, depois de
convenientemente ilustradas, serão
colocadas nas Piscinas Municipais
e por forma a que também naquelas
valências municipais as boas práticas ambientais sejam uma realidade constante.
Por outro lado, o Dia da Árvore
será efectivado sob a forma de uma
Reunião Geral para os coordenadores do projecto Eco-Escolas nos 23
Estabelecimentos de Ensino participantes, elegendo-se a troca de
experiências e saberes como a melhor forma de lançarmos a sementes
para um futuro mais risonho e harmonioso, que em alguns (muitos)
casos já germinou, para um Concelho ainda mais bonito!«
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Câmara Municipal de Ílhavo

BTL 2008

A GAMA na BTL

Com o intuito de
promover e divulgar
os recursos turísticos
do Município, a Câmara
Municipal de Ílhavo
esteve presente na
Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL), o mais
importante certame
português dedicado
ao Turismo, que decorreu
em Lisboa, de 16 a 20
de Janeiro de 2008.
Numa edição inédita, o Município de Ílhavo, bem como todos os
outros Municípios que integram a
GAMA – Grande Área Metropolitana
de Aveiro, estiveram representados
num stand próprio, de grandes dimensões (com cerca de 80 metros
quadrados), que apresentou uma
imagem forte, dinâmica e apelativa,
cuja marca foi a “Ria de Aveiro”, que
identiﬁca toda a região.
Outras referências aos ex-libris
que melhor caracterizam os onze
Municípios da Grande Área Metro-

politana de Aveiro marcaram igualmente presença, nomeadamente os
Palheiros da Costa Nova, o Barco
Moliceiro, a “Cidade dos Canais”,
o Leitão e o Vinho da Bairrada, os
Ovos-Moles de Aveiro, o Pão-de-Ló
de Ovar, as Enguias da Murtosa, entre outros.

Durante o certame foi ainda possível aos visitantes provar produtos
tradicionais, tendo como pano de
fundo a exibição contínua de uma
reportagem cinematográﬁca acerca
das diferentes facetas da Região,
num convite a conhecer esta extraordinária parte de Portugal.«

A participação da GAMA na Bolsa de Turismo de Lisboa pretendeu
concretizar uma aposta política forte e prioritária no Turismo, à escala
intermunicipal, facto ainda mais relevante quando está para breve o
ﬁm da Região de Turismo da Rota
da Luz, no âmbito da aplicação do

novo regime jurídico das Regiões
de Turismo, aprovado pelo Governo
a 12 de Dezembro 2007.
A GAMA pretende a implementação de uma gestão integrada na
nova Região de Turismo do Centro
(NUT II do Centro, exceptuada a
Serra da Estrela), com um elevado
nível de autonomia na gestão da região (justaposta à NUT III Baixo Vouga), que integra os Municípios de
Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever
do Vouga e Vagos.
Como as Câmaras Municipais são
as entidades gestoras que melhor
conhecem as qualidades e potencialidades turísticas das respectivas
áreas, e porque também têm grande
tradição na promoção turística dos
seus Municípios, com a presença
na BTL, a GAMA pretendeu reivindicar um elevado nível de autonomia
para gerir a política de Turismo, num
trabalho que sempre será realizado
em parceria com outras entidades
públicas e, muito em especial, privadas, com interesses directos na
região da Ria de Aveiro e da Área
Metropolitana de Aveiro.«

Câmara Municipal de Ílhavo

Venda de Marisco
no Mercado da Costa Nova
O passado dia 23
de Fevereiro marcou
o retomar da
comercialização de
marisco cozido no
Mercado Municipal da
Costa Nova, depois da
sua proibição pela ASAE
no seguimento de uma
acção de ﬁscalização
realizada em Setembro
último.

Este dia constitui assim o culminar
de um complexo processo, liderado
pela Câmara Municipal de Ílhavo,
envolvendo naturalmente os operadores e diversas entidades, tendo
como objectivo a criação de todas
as condições formais na Cozinha
dos Armazéns Gerais da Câmara
para a transformação do marisco,
local que a Câmara Municipal desde logo disponibilizou para este ﬁm,
atendendo à incapacidade demonstrada pelos operadores em encontrarem eles próprios uma solução
que cumprisse as determinações
legais inerentes à transformação
deste tipo de produto.
Assim, a atribuição a esta Cozinha
do Registo de Número de Controlo
Veterinário, emitido pela Direcção
Geral de Veterinária no passado dia
20 de Fevereiro, (após as devidas
intervenções e vistorias), constitui
motivo de grande satisfação para
todas as partes, tendo sido possível, apenas 3 dias depois, retomar
esta actividade tão importante para
o Mercado da Costa Nova, para a
comunidade local e para o Município de Ílhavo.

Atendendo à complexidade deste
tipo de operação, o uso da Cozinha
é regida por um conjunto de regras
claras e bem deﬁnidas, a cumprir
escrupulosamente por todas as partes envolvidas no processo, e numa
lógica temporária, até à activação da
Cozinha do Mercado Municipal da
Costa Nova, a implementar na obra
de ampliação do referido Mercado.
Com esse objectivo foi aprovada
na reunião do Executivo Municipal
de 25 de Fevereiro, a proposta de
“Contrato de Prestação de Serviços
de Transformação e Acondicionamento de Marisco e Condições de
Venda de Marisco Transformado no
Mercado da Costa Nova”, cujo texto
tinha já sido aprovado por todos os
operadores, que, entre outras obrigações, irão suportar os custos inerentes a esta operação.
A comercialização de marisco cozido será efectuada nesta fase aos
Sábados, Domingos e Feriados.
A Câmara Municipal de Ílhavo e
as operadoras do Mercado da Costa Nova reiteram o convite à população para que visite e compre no
Mercado da Costa Nova.«

www.cm-ilhavo.pt
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1 de Março

Dia Mundial da Protecção Civil

Comemorou-se,
no passado dia 1
de Março, o Dia
Internacional da
Protecção Civil. Para
o assinalar, a Câmara
Municipal de Ílhavo levou
a efeito um conjunto de
iniciativas, tendo como
objectivo principal, tal
como em anos
anteriores, informar e
sensibilizar a população
para esta temática.
Uma dessas iniciativas foi a realização de um Simulacro na Escola
Básica 2.3 da Gafanha da Encarnação, que permitiu efectuar um teste

ao Plano de Emergência deste Estabelecimento de Ensino, assim como
ao próprio Plano Municipal de Emergência, nomeadamente no que concerne à articulação entre os dois. O
balanço desta iniciativa, que contou
com a fundamental colaboração
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
e da Guarda Nacional Republicana,
é extremamente positivo, quer ao nível da assinalável capacidade operacional demonstrada pelos intervenientes, quer ao nível da detecção
de deﬁciências, que no caso desta
Escola foram mínimas, estando já
em curso a sua correcção, o que revela a grande preocupação que as
questões relacionadas com a Segurança têm merecido por parte dos
seus responsáveis.
Outra das iniciativas foi a produção de um cartaz com um conjunto
de conselhos sobre Protecção Civil,
dirigidos em especial aos alunos
das Escolas do 1º Ciclo, para que
eles possam, no seu dia a dia adop-

tar um conjunto de medidas com o
objectivo de prevenir os acidentes,
ou, caso eles ocorram, fazer uso
dos procedimentos correctos, sensibilizando ainda os seus familiares
e amigos para estas matérias.

Estas iniciativas inserem-se na estratégia global da Câmara Municipal
de Ílhavo para a área da Protecção
Civil, com os objectivos principais
de lhe dar maior notoriedade e capacidade de intervenção, sensibi-

lizando cada um dos nossos cidadãos para o papel vital que podem
e devem assumir na prevenção de
situações de risco, integrando desta
forma, cada um deles, a equipa da
Protecção Civil.«

Acção de formação sobre manuseamento
de extintores e outros meios de combate a incêndio

Atendendo à grande importância
que a formação/informação assumem na prevenção dos acidentes,

assim como na sua minimização, o
Serviço Municipal de Protecção Civil
realizou, sob a supervisão técnica

dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, três acções de formação sobre
manuseamento de extintores e outros meios de combate a incêndios,
dirigidas a todos os responsáveis
dos Órgãos de Gestão dos Agrupamentos, Professores, Educadores,
Pessoal Auxiliar e alunos (Delegados de Turma).
Estas sessões tiveram lugar nos
dias 12, 14 e 20 de Fevereiro, na EB
2,3 da Gafanha da Nazaré, EB 2,3
da Gafanha da Encarnação e EB 2,3
José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo,
respectivamente, e contaram com a
presença de dezenas de proﬁssionais oriundos igualmente dos Jardins de Infância e Escolas Básicos

do 1º ciclo.
Esta iniciativa, através da qual
a Câmara Municipal de Ílhavo demonstra mais uma vez uma atenção
e uma dedicação muito especial às
questões relacionadas com segurança e o bem-estar dos Cidadãos,
em especial das crianças, insere-se
num plano de acção mais vasto,
que inclui outras iniciativas, como é
o caso da realização nos próximos
meses de simulacros em Escolas do
Município, também com a parceria
muito importante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.
Com a realização deste tipo de
iniciativas, a Câmara Municipal de
Ílhavo pretende igualmente sensibi-

lizar toda a população para o papel
fundamental que cada um pode e
deve assumir na prevenção dos acidentes. Aliás, a importância da participação de TODOS encontra-se
desde logo e de forma clara na própria deﬁnição de Protecção Civil: “A
PROTECÇÃO CIVIL é a actividade
desenvolvida pelo estado e pelos
cidadãos com a ﬁnalidade de prevenir os riscos colectivos inerentes
a situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade, de origem
natural ou tecnológica, e de atenuar
os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, quando aquelas situações ocorram”.«

Reunião no passado dia 7 de Dezembro
Conselho Municipal de Segurança de Ílhavo
Teve lugar, no passado dia 7 de
Dezembro, mais uma reunião do
Conselho Municipal de Segurança.
Participaram nesta reunião, ou ﬁzeram-se representar, o Presidente
da Câmara Municipal, que preside
ao Conselho, o Presidente da Assembleia Municipal, as Juntas de
Freguesia, os representantes eleitos pela Assembleia Municipal, o
coordenador da Protecção Civil, a
Delegação de Saúde, os Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, a Capitania

do Porto de Aveiro, o Destacamento Territorial de Aveiro da GNR, a
Polícia Judiciária, a Cruz Vermelha
Portuguesa, o Instituto Português da
Droga e Toxicodependência, o Conselho Local de Educação, o Centro
Regional de Segurança Social e os
Sindicatos.
Como tem sido habitual, após a
intervenção do Presidente da Câmara sobre a situação económica
municipal, procedeu-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.
Dos vários temas abordados
merece especial destaque o início
da concretização a curto prazo de
obras importantes como a construção do acesso ferroviário ao Porto
de Aveiro e da 3.ª fase da Via de
Cintura Portuária, na Gafanha da

Nazaré, que irão naturalmente exigir
especiais cuidados no que respeita
à segurança da circulação rodoviária, o mesmo se aplicando à obra
de Recuperação da Ponte da Barra,
actualmente em curso. Nota ainda
para a discussão em torno de alguns projectos direccionados para
os jovens em risco, da responsabilidade de diferentes entidades que,
segundo os membros do Conselho,
urge concertar com o objectivo de
tornar esta actuação mais eﬁcaz.

A este respeito foi anunciada pelo
Presidente a criação pela Câmara
Municipal de um serviço de atendimento social integrado, que se pretende que comece a funcionar no
primeiro trimestre de 2008 e que irá
contribuir para uma ainda mais elevada qualidade do serviço prestado
a este nível.«
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Novo Sistema de Atendimento
Integrado a partir de 2 de Abril
A concretização de um conjunto de medidas de reforma
de funcionamento dos Serviços Municipais e de metodologias de gestão, através da
implementação, nos últimos
anos, de um vasto conjunto de
decisões respeitantes a regulamentação, estrutura orgânica,
horários de funcionamento e
de atendimento, activação de
intranet e webservice, sistema
de comunicações, entre muitas outras, aproveitando nomeadamente as oportunidades
criadas pelos vários projectos
em que a Câmara Municipal
de Ílhavo esteve envolvida no
âmbito do Programa Aveiro
Digital 2003/2006, permitiram
melhorar objectivamente o funcionamento dos serviços municipais, com o aumento da sua
eﬁciência, da facilitação do
acesso pelos Munícipes, da
desburocratização, garantindo
ainda a sua sustentabilidade
ﬁnanceira.
Com este objectivo em mente, e
dando seguimento a todo o trabalho já efectuado, a Câmara Municipal de Ílhavo irá activar, no próximo
dia 2 de Abril, o seu novo Serviço
de Atendimento Integrado, que irá
permitir aos seus munícipes aceder,
no mesmo espaço físico, com toda
a comodidade e rapidez, a um conjunto vasto de serviços, até agora
dispersos pelas várias Divisões da
Câmara Municipal.
Processos de obras particulares,
contratos de água e saneamento, liquidação de taxas e licenças,
liquidação de facturas de água,
marcação de reuniões técnicas,
candidaturas a concursos, contactos de aprovisionamento, entrega

de documentação diversas, entre
outros, passam a poder ser tratados
de uma só vez e no mesmo local de
atendimento, permitindo ao munícipe obter relevantes ganhos ao nível
do tempo e da simplicidade dos
procedimentos.

Ainda neste âmbito, é objectivo
da Câmara Municipal de Ílhavo iniciar a curto prazo o processo de
certiﬁcação dos Serviços Municipais, que vai ser implementada no
seguimento de todo o investimento
concretizado com sucesso na sua

modernização administrativa, constituindo um mecanismo de garantia
de qualidade, a cumprir até ﬁnal do
presente mandato.
Desta forma, as Pessoas, o Ambiente e a Reforma dos Serviços
Municipais, que têm constituído os

pilares base da verdadeira, evidente e muito positiva mudança que se
tem vindo a concretizar no Concelho
de Ílhavo desde Janeiro de 1998,
mantêm-se como elementos basilares do trabalho a desenvolver no
Mandato 2005/2009.«

www.cm-ilhavo.pt
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Actividade

AMRia/GAMA

Foi aprovado, na última
reunião da Assembleia
Municipal de Ílhavo,
o Plano Intermunicipal
de Ordenamento da Ria
de Aveiro, elaborado
para a Associação de
Municípios da Ria.

A Assembleia Metropolitana da
GAMA aprovou a 31 de Janeiro
2008, as Grandes Opções do Plano
e o Orçamento para 2008, sob pro-

posta da Junta da GAMA. Pela sua
importância política, apresentamos
alguns excertos deste importante
documento.

meadamente em termos administrativos, desenvolvendo essa acção
em parceria com a Associação de
Municípios da Ria;

No primeiro parágrafo das Grande
Opções do Plano e Orçamento da
Grande Área Metropolitana de Aveiro (GAMA) de 2007, está escrito que
“existindo ainda um relevante conjunto de dúvidas sobre o futuro da
vida da Grande Área Metropolitana
de Aveiro, surge como importante e
necessário proceder a um conjunto
de actos formais que coloquem a
vida da GAMA em normalidade formal e a preparem para o seu futuro,
que pode ter vários caminhos que
de seguida se referenciam”.
Embora pareça inacreditável,
a verdade é que quase três anos
depois da aprovação do Programa
de Governo com a assunção clara
da opção política de substituir as
Leis no 10 e 11 de Maio de 2003, e
depois de em Junho de 2007 o Governo ter apresentado as suas propostas dos regimes jurídicos para o
Associativismo Municipal à ANMP
(que emitiu prontamente o seu parecer), ainda hoje não deram entrada
na Assembleia da República as propostas de Lei do Governo sobre tão
importante matéria.
Neste enquadramento de incerteza em que continuamos a viver, foram assumidas e concretizadas as
orientações estratégicas principais
deﬁnidas para 2007:

2. Preparação das acções conducentes à utilização dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013;

1. Implementação de todas as
medidas necessárias á activação
formal e substancial da GAMA, no-

3. Preparação da adaptação da
composição da GAMA, à composição da NUT III Baixo Vouga, na
perspectiva da nova Legislação sobre Associativismo Municipal.
Assim sendo, vamos encarar o
ano de 2008 com a aposta no seguimento do trabalho da GAMA, assumindo-a com a sua justaposição à
NUTIII do Baixo Vouga, e desenvolvendo o seu trabalho sob a estruturação assumida na Junta Metropolitana, com a distribuição de Pelouros
efectuada entre os seus membros:
- Acção Social e Saúde, CM Oliveira do Bairro;
- Actividade Económica, CM Vagos;
- Ambiente e Protecção Civil, CM
Estarreja;
- Associativismo e Freguesias,
CM Murtosa;
- Cultura e Desporto, CM Sever do
Vouga;
Desenvolvimento
Regional
(QREN e Turismo), CM Ílhavo;
- Educação e Juventude, CM Albergaria-A-Velha;
- Modernização Administrativa e
Recursos Humanos, CM Águeda;
- Obras Municipais e Intermunicipais, CM Anadia;
- Planeamento e Gestão Urbana,

CM Ovar.
- Política de Cidades, Mobilidade
e Transportes, CM Aveiro;
Com o enquadramento acima referenciado, deﬁnimos neste capítulo
os objectivos principais a concretizar neste ano 2008, em cada uma
das áreas de actuação da GAMA,
com uma aposta centrada em acções de relevante interesse para os
Municípios e para a Região da Área
Metropolitana de Aveiro.
Assumimos com determinação
(embora muito condicionados pelas
decisões do Governo e da Assembleia da República) a aposta no Associativismo Municipal e na GAMA,
agora justaposta à NUTIII do Baixo
Vouga. Esperamos que em 2008
possa ocorrer a deﬁnição deﬁnitiva
do regime jurídico das Associações
de Municípios, sendo que entretanto utilizaremos a GAMA, em íntima
articulação com a Associação de
Municípios da Ria, nomeadamente
na gestão de importantes dossier’s
tais como o Plano Intermunicipal de
Ordenamento da Ria de Aveiro, a
gestão da Ria de Aveiro, o Programa de Formação de Funcionários
Municipais, a gestão do Sistema de
Informação Geográﬁca da Região
da Ria de Aveiro, entre outros.
Os objectivos principais da intervenção da Grande Área Metropolitana de Aveiro para o ano 2008, estão
deﬁnidos com pormenor no documento das GOP.
As Grandes Opções do Plano e

Orçamento da Grande Área Metropolitana de Aveiro para o ano 2008,
assumem a opção prioritária de
contratualizar com a Autoridade de
Gestão do Programa Operacional da
Região Centro do QREN 2007/2013
(e eventualmente de outros PO’s),
uma importante fatia ﬁnanceira, utilizando a escala intermunicipal assumida como prioritária e também
como acto de enquadramento ao
nível do plano de desenvolvimento,
dos objectivos de investimento de
âmbito estritamente Municipal.
A parceria com a Universidade de
Aveiro vai ser continuada e aprofundada, numa aposta de cooperação
geradora entre a Universidade e as
Autarquias, com operações importantes que integram a Associação
Industrial do Distrito de Aveiro, e
outras entidades de âmbito empresarial.
As políticas de cidades e de ambiente, a educação e a cultura, a par
com o desenvolvimento económico
e a promoção turística são áreas de
interesse prioritário da GAMA para
o ano 2008.
A relevância da intervenção dos
Municípios na construção de desenvolvimento é uma realidade de importância presente e crescente, sendo determinação desta Associação
de Municípios, dar contributo para a
materialização desse processo com
a gestão dos objectivos intermunicipais que traçamos nas Grandes
Opções do Plano da Grande Área
Metropolitana de Aveiro para 2008.

UNIR@RIA
Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
Foi aprovado, na última
reunião da Assembleia
Municipal de Ílhavo,
o Plano Intermunicipal
de Ordenamento da Ria
de Aveiro, elaborado
para a Associação de
Municípios da Ria.

Este Plano surge da necessidade
de estabelecer orientações integradas para o território envolvente ao
sistema territorial da Ria de Aveiro e
seu prolongamento natural através
da bacia hidrográﬁca do Vouga até
à Pateira de Fermentelos e ao rio
Cértima.

Trata-se de um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza
estratégica, que visa “a articulação
entre áreas territoriais que pela sua
interdependência necessitam uma
coordenação integrada”. Neste
âmbito, o UNIR@RIA identiﬁcará e
ponderará “os planos, programas
e projectos com incidência na Área
de Intervenção, assegurando as necessárias compatibilizações”.
Constitui ainda objectivo do
UNIR@RIA a articulação das estratégias dos municípios envolvidos,
nos domínios do desenvolvimento
económico e social, da protecção
e qualiﬁcação ambiental, da distribuição territorial de actividades e
infra-estruturas, da racionalização
do povoamento, e do acesso a equipamentos estruturantes.
Neste sentido, efectuou-se para
elaboração deste Plano um levan-

tamento dos projectos municipais
previstos para o território da Área de
Intervenção. Seguidamente estes
projectos são avaliados segundo o
seu grau de cobertura dos objectivos estratégicos preconizados pelo
Plano, num quadro de desenvolvimento sustentável e de gestão intermunicipal integrada.
Os estudos do Plano de Ordenamento e Expansão do Porto de
Aveiro (POE), gentilmente cedidos à
AMRia pelo Instituto Marítimo Portuário e pela Administração do Porto
de Aveiro, constituíram um precioso
contributo e a base de trabalho para
a elaboração do presente Plano.
Com efeito, os estudos desenvolvidos na segunda fase do POE, para
a denominada “área de interesse
portuário”, contém quer informações, quer propostas extremamente
válidas para os objectivos do Plano

Intermunicipal de Ordenamento.
Consideraram-se ainda os instrumentos de planeamento municipal,
nomeadamente os Planos Directores Municipais (PDM) dos dez concelhos abrangidos e diversas intervenções municipais previstas e com
incidências territoriais directas na
Área de Intervenção (planos de pormenor, loteamentos, projectos, etc.)
No âmbito dos trabalhos do Plano
contactaram-se ainda diversas entidades, públicas e privadas, promotoras de acções ou detentoras de jurisdição sobre a área em causa, por
forma a compatibilizar um conjunto
coerente de propostas, que sirvam
os interesses locais e fomentem o
debate de ideias.
O Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro é constituído por dois relatórios principais
e dois relatórios de anexos, acom-

panhados da cartograﬁa respectiva: o “Relatório do Plano”, onde se
desenvolvem os estudos de caracterização e diagnóstico da situação
actual, a análise de tendências e
previsões, e ainda a exposição de
sugestões e propostas de actuação;
e o “Modelo Estratégico”, que deﬁne
os eixos e objectivos estratégicos
do Plano, identiﬁcando os projectos
municipais e as propostas estruturantes do território.
Com a elaboração deste Plano,
mas sobretudo com a sua implementação, dá-se um passo fundamental
para uma correcta e profícua articulação entre as intervenções das
diversas entidades, mas sobretudo
para o desenvolvimento sustentado e integrado deste património tão
único e precioso como é a Ria de
Aveiro.«
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Câmara Municipal de Ílhavo
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Dezembro de 2007
Resumo
Divulgação de informação de carácter ﬁnanceiro da Câmara Municipal de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento do Despacho do Presidente da Câmara Municipal, que prevê a publicitação, até ao ﬁm do mês
seguinte a cada um dos trimestres,
a iniciar em 01 de Janeiro de 2008,
com excepção do quarto trimestre de
cada ano cuja publicitação ocorrerá
até ﬁnais de Março do ano seguinte,
de informação de carácter ﬁnanceiro
como os mapas resumo das despesas
segundo as classiﬁcações económica
e funcional e das receitas segundo a
classiﬁcação económica, assim como
do montante total das dívidas desagregado por rubrica e individualizando os empréstimos bancários, através
de papel aﬁxado em local de estilo do
Edifício Municipal bem como no sitio
www.cm-ilhavo.pt.
Adjudicação da Empreitada “Jardim
Oudinot/requaliﬁcação – 2ª fase”
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação ao Consórcio Conduril/Rosas Construtores, pelo valor
de 3.073.838,97 Euros, acrescido do
IVA. Mais se deliberou proceder à audiência prévia nos termos do CPA: não
havendo reclamação a adjudicação é
deﬁnitiva.
Adjudicação da Empreitada “Adaptação e Conservação do Edifício Municipal - Limpeza e Tratamento das

Pedras de Revestimento das Paredes
Exteriores”
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação à ﬁrma Openline
Portugal - Tecnologias de Reabilitação de Edifícios, Lda., pelo valor de
120.280,44 Euros, acrescido do IVA.
Contrato para a prestação de serviços
de “Confecção e Fornecimento de Refeições Escolares - 2007/2008”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a Minuta do Contrato a celebrar com
a ﬁrma Gertal - Companhia Geral de
Restaurantes e Alimentação S.A., no
valor de 148.350,00 Euros, acrescido
do IVA.
Atribuição de subsídios pontuais à
Fundação Prior Sardo para apoio a
rendas de casa de munícipes carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê
a atribuição de três subsídios no valor
de 100,00, 352,50 e 337,50 Euros.

da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa,
que isenta Associações do Município
de pagamento de 1.088,00 Euros relativos ao mês de Novembro.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Dezembro de 2007
Resumo
Doação da Fracção “D”, R/C Direito e
Esquerdo do Bloco 2, sito na Rua da
Escola Secundária, em Ílhavo, Freguesia de S. Salvador, do empreendimento
designado por “48 Fogos da Lagôa”, à
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a doação da Fracção à Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo, para efeitos
de Instalação de uma Creche, considerando o relevante interesse municipal desse objectivo e da actividade da
instituição em causa.

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008
» Deliberado por maioria, com os
votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para
2008. Mais se deliberou o seu envio à
Assembleia Municipal.

Atribuição de subsídio pontual do CCD
- Centro Cultural e Desportivo dos trabalhadores do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um subsídio pontual no
valor de 15.000,00 Euros, para apoio
ao desenvolvimento das suas actividades.

Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) e Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresenta-

Atribuição de subsídios pontuais ao
CASCI - Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo, para apoio a renda de casa de munícipes carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereado-

ra Margarida São Marcos, que prevê
a atribuição de três subsídios no valor
de 200,00, 920,00 e 1.650,00 Euros.
Aprovação do Programa de Controlo
de Qualidade de Água para Consumo
Humano - 2008, pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da aprovação deste
Programa.
Reperﬁlamento de troço da Rua do
Curtido de Cima - proposta de alteração pontual ao EU 37 - Quarteirão do
Cemitério
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente proposta.
Actualização de Taxas do Regulamento Municipal de Urbanização e da Ediﬁcação (RMUE) para o ano de 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta, que prevê a actualização
da Taxas em 2,4% (taxa de inﬂação).
Actualização do Tarifário dos Serviços
de Resíduos Sólidos Urbanos para o
ano de 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.
Actualização do Tarifário dos Serviços
de Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
Domésticas para o ano de 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

27 de Dezembro de 2007
Resumo
Atribuição de subsídio pontual ao
CASCI - Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para apoio a renda
de casa de munícipe carenciada
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
250,00 Euros.
Grandes Opções ao Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo
de 2007 - 4a s. Alterações
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido
Socialista, ratiﬁcar a decisão do Presidente da Câmara Municipal.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Janeiro de 2008
Resumo
Pagamento antecipado de verba do
Acordo de Cooperação de 2008, à
Associação Cultural e Desportiva “Os
Ílhavos”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
uma transferência ﬁnanceira no valor
de 5.000,00 Euros para apoio à realização do 25o Grande Prémio de Atletismo de Estrada.
Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo
2007/2008 (primeira adenda à listagem inicial)
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereado-

Agenda
data 4 de Abril
iniciativa
IV Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo
local
Auditório do Museu Marítimo
de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data 17, 18 e 19 de Abril
iniciativa
InterEscolas 2008 - VI Encontro das
Escolas do Concelho de Ílhavo
local
Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré e EB 2, 3 e Escolas Secundárias
organização
Câmara Municipal de Ílhavo, em
parceria com as EB 2,3 e Escolas
Secundárias do Concelho

data 19 de Abril
iniciativa
VII Aniversário da Elevação
da Gafanha da Nazaré a Cidade
local
Gafanha da Nazaré
organização
Câmara Municipal de Ílhavo/Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré

www.cm-ilhavo.pt
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DELIBERAÇÕES
ra Margarida São Marcos, que prevê
a atribuição de 4 subsídios Escalão A,
no valor de 50,00 Euros e de 2 subsídios Escalão B, no valor de 30,00
Euros.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) e Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa,
que isenta Associações do Município
de pagamento de 1.829,40 Euros relativos ao mês de Dezembro.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Janeiro de 2008
Resumo
Adjudicação do Projecto de Remodelação e Ampliação do Mercado Municipal da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação do Projecto ao Gabinete Octógono Projectos, Lda., pelo
valor de 97.040,45 Euros + IVA.
Atribuição de subsídio pontual à Cáritas Diocesana - Grupo de Cáritas
Paroquial da Gafanha da Nazaré/Ano
2007
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
1.500,00 Euros, como forma de apoio
à concretização do seu Plano de Actividades para o ano de 2007.
Atribuição de subsídio pontual à Fun-

dação Prior Sardo para apoio a renda
de casa de munícipe carenciada
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
355,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Grupo de Jovens “A Tulha” para organização do XI Festival da Canção Vida
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
2.500,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Clube dos Galitos - Secção Náutica
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
1.250,00 Euros, como forma de apoio
à realização, na Costa Nova, da XXII
edição da Descida da Ria.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Cultural Rota da Poesia
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que
prevê a atribuição de um subsídio no
valor de 250,00 Euros, como forma de
apoio à realização de espectáculo de
Fados de Coimbra, inserido no programa inaugural das Comemorações dos
110 anos da Restauração do Município de Ílhavo.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de Janeiro de 2008

Resumo
Alteração pontual ao Estudo Urbanístico 12 - Depósito da Água
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente alteração.
Acordos de Cooperação a celebrar
com as Associações de Pais para o
Ano Lectivo 2007/2008
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereador Margarida São Marcos, que
prevê a assinatura de Acordos com
14 Associações de Pais, sendo o montante global de apoio ﬁnanceiro de
146.225,00 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Fevereiro de 2008
Resumo
Abertura de Concurso Público para a
execução da Empreitada de “Construção de Ciclovias e Percursos Pedestres - Praia da Barra”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente proposta.
Atribuição de subsídio pontual ao Lar
do Divino Salvador para apoio a renda
de casa de munícipe carenciada
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
525,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para apoio a renda
de casa de munícipes carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar

a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
310,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa
Casa da Misericórdia para apoio a renda de casa de munícipe carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
1.810,00 Euros.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) e Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa,
que isenta Associações do Município
de pagamento de 1.326,00 Euros relativos ao mês de Janeiro.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Fevereiro de 2008
Resumo
Estudo Urbanístico – ligação entre a
Rua Prof. Francisco Corujo e Rua S.
Francisco Xavier
» Deliberado por unanimidade aprovar
o presente Estudo Urbanístico.
Redelimitação do Plano de Pormenor
da Ermida
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente redelimitação do Plano de
Pormenor da Ermida. Mais se deliberou o seu envio à Assembleia Municipal.

Reconhecimento de Interesse Público
e de inexistência de localização alternativa para o Centro de Estágios da
Colónia Agrícola
» Deliberado por unanimidade aprovar
o Reconhecimento de Interesse Público Municipal desta intervenção. Mais
se deliberou o seu envio à Assembleia
Municipal.
Abertura de concurso para a Empreitada “Ligação da Rua da Fonte/IP5
(A25- nó PS4) - Gafanha da Encarnação”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que, entre
outras coisas, prevê um valor estimado de 117.624,63 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
25 de Fevereiro de 2008
Resumo
Regulamento Geral de Utilização do
Centro Cultural de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com o voto
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar o presente Regulamento. Mais se deliberou o seu envio
à Assembleia Municipal.
Contrato de prestação de serviços de
transformação e acondicionamento de
marisco e condições de venda de marisco transformado no Mercado Municipal da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.

Ficha Técnica

data 23 de Abril
iniciativa
Entrega dos prémios do
VII Concurso Literário Jovem
local
Biblioteca Municipal de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data 25 de Abril
iniciativa
Comemoração do
XXXIV Aniversário do 25 de Abril
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data 30 de Abril, 1, 2 e 3 de Maio
iniciativa
Comemoração do 1º de Maio
Dia do Trabalhador
local
Sra dos Campos
organização
ADCR Sra dos Campos, Câmara
Municipal de Ílhavo, Junta de
Freguesia de S. Salvador e Rancho
Regional da Casa do Povo de
Ílhavo

data 3 a 28 de Maio
iniciativa
Festival de Teatro do Concelho
de Ílhavo 2008
local
Espaços culturais do Concelho
organização
Câmara Municipal de Ílhavo
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