
www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição

Boletim Informativo    Edição nº 17  |  Abril 2007    Distribuição Gratuita

Ílhavo
Município 

de 

» Carta Educativa 
do Município de Ílhavo

» Via de Ligação de Ílhavo à A17
- inauguração
» ver pág. 06

» Requalificação 
do Centro da Gafanha da Nazaré
» ver pág. 05 » ver pág. 11

Suplemento | Relatório e Contas 2006

» Parque de Estacionamento
   Centro Cultural de Ílhavo

9 de Abril Apresentação Pública
10 de Abril Entrada em funcionamento regular
 » ver pág. 04

Programa dos 70 Anos
Museu Marítimo de Ílhavo
 » ver pág. 12



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 17  |  Abril 2007

02

obras terminadas ...

obras em curso ...

1. Via de Ligação de Ílhavo à A17
2. Rotunda dos 30 Anos do Poder Local Democrático

1. Centro Cultural de Ílhavo
2. Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação (1ª fase)
3. Saneamento Básico da Gafanha do Carmo (1ª fase)
4. Zona Industrial da Gafanha D’ Aquém (infraestruturação)
5. Estação Elevatória da Zona Industrial da Mota
6. Saneamento Básico da Ermida/Carvalheira (2ª fase)
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» O Conselho de Ministros deliberou, no passado 
dia 8 de Março, desafectar do domínio público militar 
e autorizar a cessão a título oneroso, ao Município 
de Ílhavo, de uma parcela de terreno com a área de 
42.000 m2 da Carreira de Tiro da Gafanha d’ Aquém. 
Esta decisão complementa a deliberação que o 
Conselho de Ministros tomou no dia 1 de Fevereiro 
de 2007, de aprovar o Decreto que revoga a servidão 
militar da referida instalação militar.

Carreira de Tiro
Solucionado o Problema 

O balanço das actividades realizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo 
no ano 2006 é um importante motivo de publicação da edição de Abril 2007 
do Boletim Informativo, ao qual dedicamos o suplemento, sendo que este 
meio de comunicação com os Cidadãos é lançado no dia do Feriado Mu-
nicipal, momento de partilha, de festa, de evocação e de aposta no futuro, 
para o Nosso Município. 

Deixando a todos o convite para a leitura do Boletim na sua dimensão 
total, devo destacar a notícia da abertura ao público do Parque de Estacio-
namento do Centro Cultural de Ílhavo, uma nova estrutura de prestação de 
serviços aos utilizadores do centro da Cidade-Sede do Município, parte de 
uma importante obra que segue em bom ritmo e aos olhos de todos.

Na Gafanha da Nazaré, terminada a tarefa de demolição do velho Mer-
cado, demos também por encerrado o concurso de ideias que permitiu es-
colher a equipa projectista da requalificação urbana de centro da Cidade, 
obra que perspectivamos desenvolver pela sociedade anónima que a CMI 
está a constituir com um consórcio de quatro empresas privadas. A abertura 
ao público do Quartel da GNR na Gafanha da Nazaré, embora feita de forma 
bizarra, foi um acontecimento importante e o corolário de uma longa e difícil 
luta da CMI, conferindo agora boas condições operacionais para o impor-
tante trabalho dos militares da GNR.  

O Museu Marítimo de Ílhavo tem uma importante presença nesta edição 
do Boletim, porque a tem de forma particularmente especial na vida deste 
ano 2007, pelas acções comemorativas dos seus 70 anos. 

A Carta Educativa do Município de Ílhavo é um instrumento de plane-
amento e definição de objectivos da maior relevância e que foi alvo de re-
cente aprovação pelo Executivo e pela Assembleia Municipal, reiterando a 
aposta prioritária que fazemos nas Pessoas e muito em especial no nosso 
património principal: as Crianças e os Jovens: partilhamos Consigo mais al-
gumas notas sobre esta Carta (que pode consultar em www.cm-ilhavo.pt”).  

Num tempo em que os debates sobre os atentados ao ambiente e as 
alterações climáticas estão na ordem do dia, dedicamos uma atenção es-
pecial (embora sempre permanente) ao ambiente e à educação ambiental, 
com o reiterar do desafio de participação a todos os Cidadãos: o contributo 
de todos é muito importante para que todos tenhamos sucesso nessa tarefa 
básica de preservarmos o planeta Terra.  

Fica pois o convite para uma caminhada por este Boletim Municipal, 
transpondo-a para a área geográfica do Município onde continuamos a rea-
lizar mais e melhor desenvolvimento, e uma nota especial para a exposição 
comemorativa dos 30 anos do Poder Local, da ANMP, realizada com o apoio 
da CMI e da AMRia, e que durante este mês de Maio está patente no Museu 
Marítimo de Ílhavo.

Tudo de Bom e Bem Haja.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 
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Estas decisões do Conselho de 
Ministros, com as quais a Câmara 
Municipal de Ílhavo (CMI) se con-
gratula vivamente, são o corolário 
de cerca de quatro anos de nego-
ciações que a CMI desenvolveu 
com o Ministério da Defesa Nacio-
nal (MDN), com os três últimos Mi-
nistros, no âmbito do processo de 
aprovação do Plano de Pormenor 
(PP) da Quinta da Boavista, que vai 
possibilitar a concretização de um 
Aldeamento Turístico, tendo como 
elemento central um Campo de Gol-
fe, Hotel, Centro de Actividades Lú-
dicas e Complexo Habitacional.

O acordo que está na base des-
tas decisões, proposto pela CMI e 
construído em negociação com o 
MDN e com o Governo, tem as se-
guintes três premissas:

1. Levantamento das servidões 
militares da Carreira do Tiro da Ga-
fanha D’Aquém (desactivada há 
cerca 12 anos), de forma a ultrapas-
sar o parecer negativo do Ministério 
da Defesa Nacional ao PP Quinta da 
Boavista;

2. Transferência da propriedade 
dos 42.000 m2 do terreno da Carrei-
ra do Tiro da Gafanha D’ Aquém do 
MDN para a CMI;

3. Pagamento de 250.000 euros 

pela CMI ao MDN, pela operação 
referida no ponto anterior.

A CMI, com a empresa priva-
da promotora deste investimento, 
vai agora relançar os trabalhos do 
PP Quinta da Boavista, de forma 
a conseguir com brevidade a sua 
aprovação, para que possamos, 
após a aprovação dos devidos pro-
jectos, passar “dos papéis” à con-
cretização física da obra. Está pois, 
cumprido mais um importante passo 
deste processo (infelizmente moro-
so até aqui).

No terreno de 42.000 m2 (da 
actual Carreira do Tiro), a CMI pers-
pectiva vir a concretizar um con-
junto de investimentos de interesse 
e utilização pública, resolvidas as 
questões legais e de sustentabili-
dade financeira, com as seguintes 
valências:

- equipamento desportivo (cam-
po polidesportivo);

- equipamento social (nomeada-
mente com a valência de Centro de 
Dia, a contratualizar com uma Insti-
tuição Particular);

- jardim/parque florestal.  

Acto imediato à recepção do 
terreno da Carreira do Tiro, a CMI 

vai proceder à demolição das ruínas 
existentes e à limpeza do terreno, re-
solvendo de imediato um problema 
de insalubridade e de má imagem 
existente no terreno em causa.

A aposta no desenvolvimento 
integral e integrado do Município 
de Ílhavo, tem na concretização de 
relevantes investimentos turísticos 
privados, um elemento da maior im-
portância: a par da Marina da Barra 
e da Vista Alegre, o “Aldeamento 
Turístico da Quinta da Boavista” é 
um desses investimentos, que com 
mais este passo ruma ao objectivo 
da sua concretização.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
continuará a trabalhar de forma em-
penhada e responsável, com o Go-
verno de Portugal, com os Depar-
tamentos da Administração Central 
e com os Investidores Privados, na 
concretização desses importantes 
investimentos de interesse turístico 
para o Município, para a Região e 
para Portugal, como é o caso do 
“Aldeamento Turístico da Quinta da 
Boavista”, participando com respon-
sabilidade, empenho, determinação 
e espírito concretizador, nos traba-
lhos geradores de mais e melhor 
desenvolvimento para o Município 
de Ílhavo.

Editorial
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As taxas a praticar, que foram apro-
vadas pela Câmara e pela Assem-
bleia Municipal juntamente com os 
respectivos Regulamentos, são as 
seguintes:

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO

DIURNO (das 08h00 às 20h00)

1ª Fracção* 
2ª à 5ª Fracção 
6ª Fracção 
7ª à 9ª Fracção 
10ª Fracção 
11ª e seguintes 

*As fracções têm a duração de 15 
minutos.

NOCTURNO (das 20h00 às 08h00)

Cada fracção: 0,10 Euros

AVENÇAS

Período
08h ~ 20h
20h ~ 08h
00h ~ 24h

08h ~ 20h
20h ~ 08h
00h ~ 24h

08h ~ 20h
20h ~ 08h
00h ~ 24h

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
À SUPERFÍCIE (AV. 25 DE ABRIL)

15 minutos
30 minutos
Uma hora
Duas horas*

* O estacionamento está sujeito ao 
período máximo de 2 horas conse-
cutivas.

Para obter mais informações, no-
meadamente acerca das Avenças, 
os interessados deverão contactar 
a empresa gestora, ou o serviço de 
controlo de acessos, situado no pró-
prio Parque.

Com a activação deste Parque 
de Estacionamento, ainda antes 
mesmo da conclusão do Centro Cul-
tural, está criada mais uma alterna-
tiva imediata para o estacionamento 
no centro da Cidade de Ílhavo, em 
complemento ao estacionamento 
à superfície, assim como às duas 
grandes “bolsas” já existentes: 
estacionamento junto ao Pavilhão 
Municipal Capitão Adriano Nordes-
te e no Parque Urbano da Sra. do 
Pranto, junto ao Mercado Municipal 
de Ílhavo.
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Parque de Estacionamento
Centro Cultural de Ílhavo

Activação

Este Parque, que servirá não 
apenas os utilizadores do Centro 
Cultural, mas também as muitas 
pessoas que diariamente se deslo-
cam ao centro da Cidade de Ílhavo, 
ocupa uma área total de cerca de 
5.000m2, estando dotado de 220 
lugares de estacionamento.

O acesso automóvel (entrada e 
saída) faz-se junto à Avenida 25 de 
Abril, existindo ainda 5 entradas/sa-
ídas pedonais, distribuídas por vá-
rios pontos, podendo o acesso ser 
ainda efectuado através de um ele-
vador. Este Parque está ainda dota-
do de instalações sanitárias para o 
público.

A gestão estará a cargo da Illi-
park – Parques do Estacionamento, 
Lda., empresa a quem foi entregue 
a concessão deste parque subter-
râneo, assim como dos lugares de 
estacionamento à superfície, na 
Avenida 25 de Abril, no âmbito do 
concurso público para a construção 
do Centro Cultural de Ílhavo.

» O dia 9 de Abril de 
2007, segunda-feira, 
ficará marcado pela 
apresentação pública, 
no âmbito das 
comemorações 
do Feriado Municipal, 
do Parque de 
Estacionamento 
subterrâneo do Centro 
Cultural de Ílhavo, cuja 
entrada em 
funcionamento regular 
acontecerá no 
dia seguinte.

Semanal
15 Euros
10 Euros
20 Euros

Mensal
40 Euros
30 Euros
60 Euros

Anual
400 Euros
300 Euros
600 Euros

0,20 Euros
0,15 Euros
0,20 Euros
0,15 Euros
0,20 Euros
0,15 Euros

0,20 Euros
0,40 Euros
0,80 Euros
1,60 Euros

Novo
Parque de Estacionamento 
Centro Cultural de Ílhavo

Utilize-o a partir
de 10 de Abril de 2007
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A Câmara Municipal de Ílhavo, 
no âmbito das suas competências 
e no cumprimento dos objectivos 
enquadrados pelo Plano Estratégi-
co Para o Concelho de Ílhavo, pelo 
Programa de Acção do Mandato 
2005/2009 e pelas Grandes Opções 
do Plano e Orçamento 2007, apos-
ta em novas formas de desenvolvi-
mento de projectos e concretização 
de obras, no respeito pelos seus 
compromissos com os Cidadãos, 
pela Lei e pela aposta em gerir bem 
e com a devida sustentabilidade po-
lítica, técnica e financeira o Municí-
pio de Ílhavo.

A decisão de constituir com o 
Consórcio de empresas privadas 
escolhido pelo procedimento formal 
aprovado pelo Executivo Municipal 

» Foi deliberado pelo 
Executivo Municipal, na 
sua reunião do passa-
do dia 22 de Janeiro, 
celebrar o contrato de 
Sociedade Anónima nos 
termos da proposta apre-
sentada pelo Consórcio 
composto pelas empre-
sas Irmãos Cavaco/FDO 
Construções/Ensul/MECI. 

e pela Assembleia Municipal, uma 
sociedade anónima para realização 
de investimentos de relevante inte-
resse municipal é uma aposta ino-
vadora, forte e credível que assumi-
mos no âmbito de uma gestão que 
tem e queremos que continue a ter, 
essas características.

O pacote de referência dos pro-
jectos em causa, que vamos con-
cretizar pela acção da Sociedade 
Anónima que estamos a constituir, é 
muito importante para a construção 
de um Município com mais qualida-
de de vida e melhor preparado para 
os desafios do futuro.

Um Centro Etnográfico de Ar-
tes e Ofícios, a reactivação do an-
tigo Cinema de Ílhavo (“Texas”), 
um novo Pavilhão Gimnodesportivo 

com Centro de Estágios, a qualifi-
cação urbana do centro da cidade 
da Gafanha da Nazaré, um Parque 
Desportivo na Costa Nova (Frente-
Mar) e a requalificação urbana e 
ambiental da Frente-Ria, na Costa 
Nova, integrando uma Piscina ao ar 
livre, são os projectos do objectivo 
base que pretendemos concretizar 
no âmbito da actividade da socie-
dade anónima.

A decisão do executivo da Câ-
mara Municipal de Ílhavo e da As-
sembleia Municipal, com a escolha 
do consórcio privado com que vai 
constituir a Sociedade Anónima, 
é mais um importante passo para 
concretizar essa nova capacidade 
de realizar desenvolvimento.

Constituição de Sociedade Anónima CMI/Consórcio Privado
Realização de Investimentos de interesse Municipal

Centro da Gafanha da Nazaré
Concurso de Ideias

Tendo sido admitidas as 8 pro-
postas apresentadas a concurso, 
ficou em primeiro lugar a proposta 
nº 3 do Arquitecto Vasco Miguel Pa-
checo de Magalhães, em 2º lugar 
foi classificada a proposta nº 5, da 
Arquitecta Luísa Gomes (Oficina de 

» O Executivo 
Municipal ratificou, na 
reunião do passado dia 
26 de Março, a 
classificação proposta 
pelo júri do Concurso de 
Ideias para o Centro da 
Gafanha da Nazaré.

Arquitectura - Urbanismo, Constru-
ções e Imagens Virtuais, Lda.) e o 3º 
lugar coube à proposta nº 6, ficando 
em 4º lugar ex-aequo, as restantes 
5 propostas. 

De acordo com o regulamento 
do concurso, é agora adjudicado 

o prosseguimento dos estudos ao 
concorrente classificado em 1º lu-
gar - Arquitecto Vasco Miguel Pa-
checo de Magalhães, sendo que ao 
segundo classificado será entregue 
um prémio no valor de 3.500,00 Eu-
ros e ao 3º classificado um prémio 

de 1.500,00 Euros.

Esta importante obra de requali-
ficação e dinamização do centro da 
Cidade da Gafanha da Nazaré será 
executada no âmbito da Sociedade 
Anónima CMI/Consórcio Privado.

PRINCIPAIS PROJECTOS
1 » Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Ria na Costa Nova 
2 » Centro Etnográfico de Artes e Ofícios 
3 » Reactivação do Antigo Cinema de Ílhavo
4 » Qualificação Urbana do Centro da Cidade da Gafanha da Nazaré
5 » Parque Desportivo na Costa Nova (Frente Mar)
6 » Novo Pavilhão Gimnodesportivo com Centro de Estágios

2 » 3 » 4 » 

1 » 

5 » 
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Após uma luta de cerca de vinte 
anos da Câmara Municipal de Ílha-
vo, começámos nesse dia a utilizar 
esta importante infraestrutura ro-
doviária, que serve também toda a 
zona Nascente do Município, na sua 
ligação à Cidade de Ílhavo e a ou-
tras áreas do Município. 

No seguimento de uma obra 
partilhada pelo Governo numa ex-
tensão de 4200 metros (usando a 
concessionária da A17, Lusoscut) 
e pela Câmara Municipal de Ílhavo 
numa extensão de 500 metros (a 
Poente, junto da Cidade de Ílhavo), 
representando um investimento mu-
nicipal a rondar os 350 mil euros, a 
sua inauguração e abertura foram 
momentos de festa mas sobretudo 
de satisfação. 

Esta via, já denominada de Via 
do Mercado, fica marcada a Poente 
pela Rotunda alusiva aos 30 Anos 
do Poder Local Democrático, e a 
Nascente pela Rotunda alusiva ao 
Encontro dos Municípios de Aveiro, 
Ílhavo e Vagos, numa iniciativa da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

A inauguração, que juntou tam-
bém a Via de Ligação da A17 a Va-
gos (Sôsa) foi presidida pelo Secre-
tário de Estado Adjunto das Obras 
Públicas e das Comunicações, Dr. 
Paulo Campos, teve lugar às 12.00 
horas junto à Rotunda do Encontro 
dos Municípios de Aveiro, Ílhavo 
e Vagos. No final da cerimónia a 
comitiva fez o percurso inaugural, 
descerrando a placa que identifica 
o troço construído pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo (junto à Rotunda 
dos 30 Anos do Poder Local Demo-
crático).

» Decorreu no passado 
mês de Dezembro, 
mais precisamente 
no dia 18, a inauguração 
e abertura ao tráfego 
da Via de Ligação 
de Ílhavo à A17.

Inauguração da Via de Ligação de Ílhavo à A17

Plano Director Municipal
Revisão em Curso

A reunião da Comissão Mista de 
Coordenação da Revisão do Plano 
Director Municipal de Ílhavo reali-
zada no passado dia 28 de Março 
2007, marca o relançamento do im-
portante processo da Revisão do 
PDM, após um período de cerca de 
3 anos em que o processo esteve 
praticamente parado, muito por for-
ça de questões de natureza técnica 
e formal, e da ambiência de instabi-
lidade política ao nível do Governo 

e da sua CCDRC (que preside ao 
processo).

Terminados os trabalhos de ca-
racterização, cujos estudo foram 
agora aprovados, estamos a traba-
lhar num vasto conjunto de matérias 
sectoriais (destacando-  -se as res-
peitantes à REN e à RAN), visando a 
elaboração de uma nova planta de 
ordenamento e de um novo regula-
mento do PDM, que permitam ultra-
passar alguns constrangimentos e 

defeitos do actual PDM, e dotando 
o Município de um instrumento de 
planeamento de boa qualidade.

Dos múltiplos aspectos que es-
tamos a desenvolver, quero destacar 
o estudo de ocupação da margem 
nascente do Canal de Mira da Ria 
de Aveiro, na Gafanha da Encarna-
ção e na Gafanha do Carmo, numa 
perspectiva de criar uma frente ur-
bana virada para a Ria e um gran-
de espaço verde de ligação entre a 

área urbana e o caminho do praião 
(o qual queremos dedicar apenas 
à circulação de peões e ciclistas), 
preparando também a concretiza-
ção das praias fluviais da Gafanha 
da Encarnação (junto à Bruxa) e da 
Gafanha do Carmo, assim como a 
construção da nova ponte sobre o 
Canal de Mira, no limite dos Municí-
pios de Ílhavo e de Vagos. 

Esta é uma tarefa prioritária e 
que desenvolvemos com o devido 
enquadramento nos trabalhos (tam-
bém em curso) do Plano Regional 
de Ordenamento do Território do 
Centro (PROT-C), e que terá neste 
ano 2007 a materialização de um 
importante conjunto de passos, que 
queremos que permitam a mais rá-
pida finalização da revisão do PDM 
de Ílhavo.
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» Inaugurado pela 
Câmara Municipal de 
Ílhavo a 25 de Fevereiro 
de 2005, com o objectivo 
de constituir um espaço 
onde os jovens de todo 
o Concelho, em especial 
da Gafanha da Nazaré, 
pudessem diariamente 
conviver, trocar ideias e 
experiências, aprender 
e divertir-se, o Fórum 
Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré 
revelou-se, desde o seu 
primeiro dia de
funcionamento, 
um grande sucesso.

Com uma periodicidade semes-
tral, esta publicação da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo constitui um meio 
privilegiado de comunicação entre a 
autarquia e os jovens do nosso Con-
celho, divulgando projectos e inicia-
tivas, ou outro tipo de informação, 
com utilidade para o seu dia a dia.

Nesta edição, para além de di-
versas notícias sobre a actividade 
recente da Câmara Municipal na 
área da Juventude, mereceu espe-
cial destaque o 2º aniversário do 
Fórum Municipal da Juventude da 
Gafanha da Nazaré, assim como 
a entrevista com a modelo Diana 
Pereira, uma jovem que, nomeada-
mente pelo seu percurso profissio-
nal e pessoal, poderá constituir um 
bom exemplo para todos os jovens 
do nosso Concelho.

Uma nota ainda para o arran-
que das “Oficinas Criativas”, que 
durante os próximos meses irão se-
guramente constituir espaços privi-
legiados de aprendizagem, troca de 
experiências e de convívio.
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Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré

Lançamento 
do nº 5 
da revista 
jovem - atua!

A prová-lo estão os mais de 
1.500 inscritos e os mais de 20.000 
utilizadores registados, o que signi-
fica uma afluência média diária de 
cerca de 40 jovens, que regular-
mente procuram este espaço para 
consultar a Internet, estudar, ouvir 
música, ler jornais e revistas, para 
frequentar cursos de informática, 
simplesmente para jogar, ou ainda 
para participar nas muitas activida-
des que lá decorrem.

Para assinalar este aniversário, a 
Câmara Municipal de Ílhavo realizou 
no dia 24 de Fevereiro, pelas 22h00, 
no Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré, uma Festa de Aniversário 
com um Concurso de DJ’s, que se 
revelou um grande sucesso, olhan-
do ao grande número de jovens que 
estiveram presentes, assim como ao 
entusiasmo que demonstraram ao 
longo de toda a noite, dançando e 
divertindo-se ao ritmo dos DJ’s que 
no palco mostravam as suas quali-
dades.

» Foi lançado no passa-
do dia 24 de Fevereiro, 
no âmbito do 2º Aniver-
sário do Fórum Municipal 
da Juventude da Gafa-
nha da Nazaré, o número 
5 da revista jovem atua!

No total foram atribuídas pela 
Câmara Municipal 24 Bolsas a es-
tudantes do Ensino Secundário e 
Superior, residentes no Concelho 
de Ílhavo, representando um in-
vestimento municipal próximo dos 
20.000,00 Euros. Das Bolsas atribu-
ídas, 8 trataram-se de novas Bolsas 
e 16 de renovações, isto é, alunos 
aos quais foi já atribuída Bolsa de 
Estudo em anos anteriores e que 
obtiveram aproveitamento escolar 
no último ano lectivo.

O valor mensal das Bolsas varia 
entre os 51,13 e os 102,25 Euros, 
consoante se trate do Ensino Secun-
dário ou Superior.

Esta iniciativa, que vai já no seu 
oitavo ano consecutivo, surge no 
âmbito do compromisso assumido 
pela Câmara Municipal de Ílhavo de 
promoção do aumento do número 
de jovens que prosseguem estudos 
e formação após a escolaridade 
obrigatória, apoiando os mais ca-
renciados. Nesse sentido, a atribui-
ção de Bolsas de Estudo a partir da 
conclusão do ensino escolar obriga-
tório, assume uma particular impor-
tância, pelo que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo continua a materializar 
esta sua aposta.

Os jovens bolseiros irão agora, 
ao abrigo do Regulamento, prestar 
75 horas de trabalho comunitário, 
em diversos projectos que decor-
rerão em instalações e serviços da 
Câmara Municipal ou de outras ins-
tituições do Concelho, enquadrados 
no Programa Vocação ou no Progra-
ma Municipal de Ocupação de Tem-
pos Livres.

» A Câmara Municipal 
procedeu à entrega, 
no passado dia 26 
de Janeiro, no Fórum 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo, das Bolsas de 
Estudo relativas 
ao Programa Municipal 
de Bolsas de Estudo 
2006/2007.

2º aniversário

Da parte da organização fica o 
sentimento de grande satisfação 
pela sucesso da iniciativa, e da par-
te do público ficou a clara vontade 
de um reencontro, que seguramente 
será em breve.

O Fórum Municipal da Juventu-
de da Gafanha da Nazaré situa-se 
no edifício do Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, e funciona de 
segunda-feira a sábado. Neste mes-
mo local funciona ainda o Espaço 
Internet da Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré.

O júri do Concurso, que não 
teve tarefa fácil, decidiu clas-
sificar da seguinte forma os 
DJ’s concorrentes: 

» 1º Prémio: 
Leonel Vieira Marques 
(DJ LEONEL);

» 2º Prémio: 
Ricardo Oliveira 
(DJ RICKY);

» 3º Prémio: 
Paulo Sérgio da Silva Lopes 
(DJ HOURS). 

Foram igualmente distingui-
dos:David Gil Silva Esteves 
(DJ POSTIGA);

Pedro Miguel Pinto Abreu 
(DJ SNAILS).

Programa 
Municipal 
de Bolsas 
de Estudo 
2006/2007

Entrega dos Certificados do Programa Vocação 3º Turno
Foram entregues no passado 

dia 16 de Fevereiro, sexta-feira, as 
Bolsas e Certificados de Participa-
ção aos 14 jovens que participaram 
no 3º turno (Outubro a Dezembro) 
do Programa Vocação 2006.

Esta sessão decorreu na Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo, em si-
multâneo com a realização do Chá 
Literário “O Segredo das Palavras”, 
durante o qual foram recitados al-
guns poemas, inclusive por alguns 
dos jovens participantes no Progra-
ma, que desta forma puderam assis-
tir e participar de forma activa numa 

iniciativa diferente, interessante e 
que contribuiu seguramente para o 
aumento do seu interesse pela es-
crita de uma forma geral e em parti-
cular pela poesia.

O Programa Vocação, que teve 
início em Janeiro de 2005, tem como 
objectivo principal a ocupação dos 
tempos livres e a valorização pes-
soal dos jovens em época de aulas, 
através da participação em projec-
tos coordenados e suportados fi-
nanceiramente pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo, abrangendo áreas tão 
distintas como a Educação e Sensi-

bilização Ambiental, o Fomento da 
Actividade Desportiva, o Apoio à 
Juventude, a Protecção Civil, a Valo-
rização e Promoção da História e do 
Património e a Animação Cultural.

A carga horária em qualquer um 
dos projectos é de 90 horas, distri-
buídas pelos três meses do turno, 
a que corresponde uma Bolsa de 
200,00 Euros.

Neste momento encontram-se 
ainda abertas as inscrições para o 
3º turno, que terá o seu início no pró-
ximo mês de Outubro.
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ZONA BIKE

TRILHOS BTT
trilhos - rede municipal de percur-
sos pedestres
10 Mar | Fórum Ílhavo
10 Mar | Fórum Gaf. Nazaré

DIA MUNDIAL DA FLORESTA
florestas vivas: limpeza de uma 
mata do concelho
trilhos - rede municipal de percur-
sos pedestres
24 Mar | Fórum Ílhavo
24 Mar | Fórum Gaf. Nazaré

BIKE PAPER
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE
gincana em bicicleta
trilhos - rede municipal de percur-
sos pedestres
31 Mar | Fórum Ílhavo
31 Mar | Fórum Gaf. Nazaré

março
NATAL

UMA LUZINHA…
atelier de Decoração de Velas
06 Dez | Fórum Ílhavo
06 Dez | Fórum Gaf. Nazaré

MENSAGENS DE NATAL
atelier de Expressão Plástica
13 Dez | Fórum Ílhavo
13 Dez  | Fórum Gaf. Nazaré

ARCO-ÍRIS DE ESTRELAS
atelier de Pintura
19 Dez | Pólo de Vale de Ílhavo

ÁRVORE DE BOLSO
atelier de criação de árvores nata-
lícias
20 Dez | Fórum Ílhavo
20 Dez | Fórum Gaf. Nazaré

ARCO-ÍRIS DE ESTRELAS
atelier de Pintura
27 Dez | Fórum Gaf. Nazaré

dezembro
HIPERDRIVE

TORNEIO DE COUNTER STRIKE
jogo de PC
10 Jan | Fórum Ílhavo
10 Jan | Fórum Gaf. Nazaré

MEGA MATINÉ
jogos variados de PC
17 Jan | Fórum Ílhavo
19 Jan | Fórum Gaf. Nazaré

PLAYSTATION ON
jogos play station
24 Jan | Fórum Ílhavo
24 Jan | Fórum Gaf. Nazaré

janeiro
DISCOFÓRUM

DESAFIO KARAOKE
concurso melhor duo
07 Fev | Fórum Ílhavo
07 Fev | Fórum Gaf. Nazaré

2º ANIVERSÁRIO FÓRUM 
GAFANHA DA NAZARÉ
Festa de Aniversário e Concurso 
de DJ’s
Lançamento do nº 5 da revista 
jovem “atua!”
Veste-te de Azul, amarelo e laranja: 
as cores do teu Fórum!
24 Fev | Fórum Gaf. Nazaré

fevereiro

» A Câmara Municipal 
de Ílhavo construiu 
os Fóruns Municipais 
da Juventude com o 
objectivo principal de 
facultar aos jovens do 
Município um vasto 
leque de respostas às 
suas necessidades, 
nomeadamente ao nível 
da informação, 
da cultura ou 
da educação, 
propiciando ainda 
momentos de lazer 
e convívio.

Com esse intuito, o dia a dia 
destes locais tem sido marcado 
pela realização de uma multiplicida-
de de actividades, em que o estímu-
lo à experimentação e à aquisição e 
troca de experiências, adaptadas à 
nossa realidade e sobretudo à dos 
jovens, tendo ainda bem presente a 
necessidade de uma constante ino-
vação, têm assumido um carácter 
obrigatório.

Nesta lógica, deve a Câma-
ra Municipal continuar a pugnar 
pela criação de novos momentos 
vocacionados para a descoberta 
de talentos escondidos ou para o 
aprofundamento e consolidação de 
conhecimentos já adquiridos, abar-
cando diversas áreas do saber.

As Oficinas Criativas surgem 
precisamente para dar resposta a 
este importante e ambicioso objecti-
vo, permitindo por esta via a criação 
de um novo espaço interdisciplinar 
e dinâmico, tendo como público 
preferencial os jovens.

As Oficinas Criativas são espa-
ços de aprendizagem, de troca de 

experiências e de conhecimentos, 
abrangendo uma pluralidade de te-
mas, tendo como principal objectivo 
o fomento nos participantes do gos-
to pelo saber. 

São constituídas por diversos 
módulos independentes, abordan-
do cada um deles uma temática 
específica, funcionando preferen-
cialmente nos Fóruns Municipais da 
Juventude.

Destinam-se genericamente a 
todas as pessoas interessadas na 
temática a abordar em cada uma 
delas. No entanto, em cada Ofici-
na existirá 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.

As Oficinas funcionam preferen-
cialmente em horário pós laboral, 
em horas e dias a definir especifica-
mente em cada um dos casos.

O acesso passará, obrigato-
riamente, pela inscrição individual 
em cada um dos módulos, através 
do preenchimento de um formulá-

rio próprio que poderá ser solicita-
do nos Fóruns da Juventude. Esta 
inscrição, para ser efectiva, terá de 
ser acompanhada da liquidação 
do respectivo custo de inscrição, 
consoante o valor previamente es-
tipulado e anunciado, após a qual 
será entregue a cada formando o 
respectivo comprovativo.

Cada formando terá direito, no 
final da Oficina, a um Certificado de 
Frequência, caso tenha frequentado 
pelo menos 90% das sessões pre-
vistas. 

A data prevista para o início de 
cada módulo poderá ser alterada 
sempre que surja um motivo impre-
visto que a tal obrigue, podendo 
ainda estar condicionada à efecti-
va inscrição do número mínimo de 
participantes definido para cada 
módulo.

Os interessados deverão inscre-
ver-se até cinco dias antes da data 
prevista para o início de cada Ofi-
cina.

Oficinas Criativas da Câmara Municipal de Ílhavo
Fórum Municipal da Juventude

» BIJUTERIA
   DESENHADA 
BIJULÂNDIA
... de fio a pavio! 

formador Carina Tavares
início Abril
carga horária 20 horas
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 35 Euros
(material incluído)

» TEATRO
   DESENHADA 
ARTIMANHA
... engano dos sentidos!

formador Isabel Craveiro
início Maio
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 25 Euros

» LÍNGUA 
   GESTUAL
SINAIS
... gestos cúmplices!

formador Ana Catarina Dinís
início Junho
carga horária 25 horas
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 25 Euros

» HIP HOP
   DESENHADA 
MOVE ON
... movimento rítmico!

formador Jorge Pereira
início Julho
carga horária 25 horas
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 25 Euros

» FOTOGRAFIA 
FLASH
... à distância de um olhar!

formador Pedro Tavares
início Março
carga horária 24 horas
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 25 Euros

(OFICINA JÁ A DECORRER)

» BANDA 
   DESENHADA
CRIANDO
... histórias aos quadradinhos!

formador António Neves
início Maio
carga horária 16 horas
horário Pós-Laboral
custo de inscrição 25 Euros

Resumo 
da Actividade
Dezembro a Março

08
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Desde 1998 que as Pessoas 
constituem um dos pilares base da 
actuação global da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, merecendo natural-
mente os jovens uma atenção muito 
especial. Foi esta atenção que mo-
tivou a concretização durante estes 
últimos anos de investimentos sem 
precedentes, devidamente planea-
dos e estruturados, em obras e em 
iniciativas especialmente direccio-
nadas para os jovens do nosso Con-
celho, privilegiando sempre uma 
postura aberta, franca, positiva, 
dialogante e de realização de par-
cerias construtoras de um Concelho 
melhor, com mais e melhor futuro.

Os Equipamentos, a Formação 
e o Emprego, a Saúde Juvenil, os 
Tempos Livres, as Artes e Ofícios, 
a Comunicação e o Associativismo 
Juvenil foram as áreas definidas 
como prioritárias logo em 1998, 
constituindo por isso os eixos estra-
tégicos que têm norteado a actua-
ção integrada da Câmara Municipal 
de Ílhavo a este nível, e que moti-
varam a concretização de muitos e 
importantes investimentos em equi-
pamentos, serviços e iniciativas.

Equipamentos/Serviços:
Fórum Municipal da Juventude 

de Ílhavo, Fórum Municipal da Ju-
ventude da Gafanha da Nazaré, Fó-
rum Municipal da Juventude – Pólo 
de Vale de Ílhavo, Skate Park, Servi-
ço de Apoio à Formação e ao Em-
prego (SAFE), Espaço Internet Mu-
nicipal, Gabinete de Apoio à Saúde 
Juvenil da Gafanha da Nazaré, Ga-
binete de Apoio à Saúde Juvenil de 
Ílhavo.

Iniciativas:
Programa Municipal de Bolsas 

de Estudo, Programa Municipal de 
Ocupação dos Tempos Livres, Pro-
grama Vocação, Concurso Literário 
Jovem, Mostra Jovem d’Artes, Ex-
posição Colectiva de Jovens Artis-
tas da Gafanha da Nazaré, Revista 
Jovem “atua!”, apoio regular (finan-

Política 
Municipal 
de Juventude

A nova edição do Festilha, que 
contou pelo terceiro ano consecuti-
vo com a parceria da Tuna Univer-
sitária de Aveiro, teve o seu início 
no dia 2 de Março, sexta-feira, no 
Salão Paroquial de S. Salvador, com 
o espectáculo de abertura “TUA e 
Amigos”. Nesta primeira noite ac-
tuaram, perante uma plateia sem 
lugares disponíveis para os mais 
atrasados, a Tuna Feminina da As-
sociação Académica da Universi-
dade de Aveiro, a Tuna Universitária 
de Aveiro, a Colectividade Popular 
da Coutada, o GIMClube e o grupo 
de fados “Tertúlia Bairradina”. Tra-
tou-se sem dúvida de uma abertura 
com chave de ouro, atendendo não 
apenas ao grande número de es-
pectadores, mas também ao grande 
entusiasmo e profissionalismo que 
todos estes intervenientes demons-
traram nas suas actuações.

Como tem sido hábito, o Con-
curso aconteceu no sábado, peran-
te um Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré mais uma vez absoluta-
mente repleto, que, durante toda a 
noite, vibrou com a actuação das 
cinco tunas a concurso: Real Tunel 

Académico - Tuna Universitária de 
Viseu, TDUP - Tuna do Distrito Uni-
versitário do Porto, Luz&Tuna - Tuna 
da Universidade Lusíada de Lisboa, 
Tuna Académica da Universidade 
Portucalense - IDH (Porto) e Tuna de 
Magistério de Segovia (Espanha), 
assim como com a actuação extra-
concurso das duas tunas da “casa”: 
Tuna Universitária de Aveiro e Tuna 
Feminina da Associação Acadé-
mica da Universidade de Aveiro. A 
apresentação esteve a cargo dos 
incontornáveis Jogralhos – Grupo 
de Jograis Universitários do Minho.

É de salientar a participação, 
pela primeira vez, de uma tuna de 
fora do país, neste caso particular 
de Espanha, marcando desta forma 
a internacionalização do Festilha, e 
contribuindo para a crescente afir-
mação deste festival no panorama 
dos festivais de tunas organizados 
no nosso país.

Foi já próximo das 2h00, peran-
te um auditório ainda repleto, que o 
resultado do Concurso foi anuncia-
do, encerrando assim duas noites 
memoráveis de mais um grande 
Festilha.

Classificação do IX Festilha:
» MELHOR TUNA
Luz&Tuna - Tuna da Universidade 
Lusíada de Lisboa
» 2ª MELHOR TUNA
TDUP - Tuna do Distrito Universitá-
rio do Porto
» TUNA MAIS TUNA
Tuna de Magistério de Segóvia
» MELHOR PANDEIRETA
Real Tunel Académico - Tuna Uni-
versitária de Viseu
» MELHOR INSTRUMENTAL
Luz&Tuna - Tuna da Universidade 
Lusíada de Lisboa
» MELHOR SOLISTA
Tuna de Magistério de Segóvia
» MELHOR ESTANDARTE
Tuna Académica da Universidade 
Portucalense

» O Festival de Tunas 
de Ílhavo – FESTILHA, 
voltou no passado mês 
de Março ao convívio 
de todos aqueles que, 
amantes do bom 
convívio e do saudável e 
irreverente espírito 
académico, têm, ano 
após ano, contribuído 
para tornar este 
Festival num dos mais 
importantes 
acontecimentos culturais 
do nosso Concelho, 
mas também num 
dos maiores e melhores 
Festivais de Tunas 
do país, organizados por 
uma Câmara Municipal.

ceiro e logístico) às Associações e 
Grupos de Jovens do nosso Conce-
lho, realização regular de reuniões 
de trabalho, individuais e simultâ-
neas, com Associações e Grupos 
de Jovens, Festilha, Encontro Inte-
Escolas, Jornadas da Juventude, 
Grande Pedalada, Sábados no Jar-
dim, Semana Jovem, Intercâmbio 
Juvenil Ílhavo – St. John’s, Experi-
ência Mar Creoula, Ílhavo Radical, 
entre muitas outras.

Serão estes mesmos eixos es-
tratégicos que irão orientar, neste 
e nos próximos anos, a materializa-
ção de novos e importantes investi-
mentos que, como é natural, serão 
divulgados no momento oportuno. 
Contudo, o objectivo de continuar 
a planear e executar com sucesso 
políticas de juventude, integradas, 
responsáveis, inovadoras e viradas 
para o futuro, permanece inalterá-
vel. Para isso, a Câmara Municipal 
conta, como sempre, com a colabo-
ração de todos os jovens, com o seu 
espírito crítico, com a sua energia e 
disponibilidade inesgotáveis, para 
continuarmos a fazer mais e melhor.

» Semana Jovem

» Sábados no Jardim

» Jornadas da Juventude

» Programa Municipal de Ocupação de 
Tempos Livres (PMOTL)

» Fórum Municipal da Juventude
ÍLHAVO

» Fórum Municipal da Juventude
GAFANHA DA NAZARÉ
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Programa Música na Escola
2º aniversário

Numa 1ª fase as Crianças tra-
balharam o conteúdo do programa 
com o(a) Professor(a), nas Esco-
las tendo, de seguida, assistido ao 
Concerto Pedagógico onde foi cria-
do um ambiente de interactividade 
entre a Orquestra, as Crianças e o 
Apresentador.

O programa realizou-se nos dias 

» A Câmara Municipal 
de Ílhavo voltou a 
proporcionar aos Alunos 
das Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico o 
Programa Música na 
Escola, numa acção 
integrada no Plano 
Municipal de Intervenção 
Educativa 2006-2007, 
que mais uma vez 
contou com a 
participação da 
Orquestra Filarmonia 
das Beiras, com o 
espectáculo denominado 
“10 Vocalizos para 
Leonor e Arcos”.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
comemorou, no passado dia 18 de 
Março (domingo), o 3º Aniversário 
da Escola Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER), abrindo a mes-
ma ao público em geral, durante 
todo o dia, propiciando a oportuni-
dade de desfrutar das excelentes 
condições para aprender a circular 
em segurança na via pública, usan-
do a pista de simulação e as viatu-
ras disponíveis.

A Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária foi inaugurada no 
dia 18 de Março de 2004, sendo o 
corolário de uma aposta, partilhada 
em protocolo com o Governo Civil 
de Aveiro e a Direcção Geral de Via-
ção, na criação de um importante 
instrumento de formação e sensi-
bilização da população para a boa 
utilização da via pública.

Desde a sua abertura, a Escola 
Municipal de Educação Rodoviária, 
situada junto à Piscina Municipal 
da Gafanha da Nazaré, já foi visita-
da por 6.485 crianças e jovens de 
vários estabelecimentos de ensino 
do Município de Ílhavo e de toda a 
região Centro, sendo que 2.184 fize-
ram-no durante o último ano.

A EMER está direccionada, 
preferencialmente, para crianças e 
jovens do 3º ao 6º ano de escola-
ridade podendo, em certos casos 
específicos, receber visitas de ou-
tros níveis de ensino, desde o pré-
escolar ao ensino secundário, bem 
como o público em geral que, todos 
os quartos sábados de cada mês, 
queiram visitar a Escola.

Em termos de funcionamento, a 
EMER pode receber, diariamente, 
quatro grupos de 25 alunos, dois 
da parte da manhã e os restantes 
da parte da tarde, sendo que cada 
sessão tem a duração de uma hora 
e trinta minutos, distribuídos por 
uma parte teórica, em sala de aula, 
e uma parte prática, na pista. As 
marcações das visitas, que são gra-
tuitas, poderão ser efectuadas junto 
da Câmara Municipal de Ílhavo.

Brevemente, a Escola Municipal 
de Educação Rodoviária do Municí-
pio de Ílhavo apresentará novos ser-
viços, tendo em vista a captação de 
novos públicos, com o objectivo de 
alargar a sensibilização e a forma-
ção ao nível da segurança rodoviá-
ria a todos os estratos da população 
do Município.

27 e 28 de Fevereiro (Terça e Quar-
ta-feira), no Centro Cultural da Ga-
fanha da Nazaré, em duas sessões, 
das 9h30 às 10h15 e das 11h00 às 
11h45, contemplando as cerca de 
2000 Crianças do 1º Ciclo do Con-
celho de Ílhavo.

O Programa Música na Escola 
teve a sua sessão de encerramento, 

no Concelho de Ílhavo, no dia 4 de 
Março (Domingo), com a realização 
de um Concerto de Família, onde as 
Crianças poderam convidar a Famí-
lia e amigos a assistir ao espectácu-
lo, pelas 18h00, no Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré.

Acordos de Cooperação 2006/2007
Câmara Municipal de Ílhavo e Associações de Pais

III Aniversário 
Escola 
Municipal 
de Educação 
Rodoviária
EMER

As 13 Associações envolvidas nesta deliberação são as seguintes: 
» Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola e Jardim de Infância da Coutada; 
» 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 e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola; 
» Associação de Pais de Vale de Ílhavo; 
» Associação de Pais da Escola da Ermida; 
» Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 da Cale da Vila; 
» Associação de Pais da Escola da Chave (GN); 
» Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré); 
» Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Marinha Velha (Gafanha da Nazaré); 
» Associação de Pais da Escola Nº1 de Ílhavo; 
» Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola e Jardim de Infância da Senhora do Pranto, Ílhavo; 
» Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação).

A assinatura destes Acordos de Cooperação entre a CMI e as Associações de Pais decorrerá no passado dia 2 de Abril.

Foram aprovados no passado 
dia 26 de Março, em reunião do 
Executivo Municipal, os Acordos 
de Cooperação 2006/2007 com 13 
Associações de Pais do Concelho, 
num valor total de 118.230,00 Euros, 
distribuídos pelas Associações em 
função do número de crianças do 
Pré-Escolar e do 1º Ciclo que cada 
instituição tem como utilizadora dos 
serviços de ATL e Cantina, e também 
como forma de apoio à concretiza-
ção dos seus Planos de Actividades 
para o ano lectivo de 2006/2007
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Carta Educativa 
do Município de Ílhavo

A Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo (LBSE) - Lei 46/86, de 14 de 
Outubro - definiu um novo quadro 
geral do sistema e estabeleceu 
grandes princípios gerais e organi-
zativos que vieram a ter uma influên-
cia quer na concepção dos edifícios 
escolares, quer ao nível da configu-
ração de uma nova rede educativa.

A necessidade de se tomarem 
medidas no sentido de se proceder 
quer à reconversão e adaptação do 
parque escolar às exigências da Re-
forma Educativa quer à construção 
de novos edifícios, levou à redefini-
ção de critérios de planeamento.

Surge, então, a Carta Educa-
tiva entendida, enquanto produto, 
não como um documento acabado, 
mas como uma (re)configuração da 
Rede Educativa, projectada num 
determinado horizonte temporal 
como expressão de uma política 
educativa  e destinada a ser perma-
nentemente avaliada e actualizada 
nos planos normativos e da gestão 
administrativa e operacional.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
tem assumido, desde Janeiro de 
1998, a Educação como a primeira 
das prioridades, concretizando uma 
política reconhecidamente conse-
quente, sendo que esta opção as-
senta num dos pilares base em que 

sustentamos o desenvolvimento do 
Município: as Pessoas. 

No âmbito desse pressuposto 
base, a Câmara Municipal tem as-
sumido também que as Crianças e 
os Jovens são o nosso património 
principal, que temos de valorizar 
com todo o investimento material e 
imaterial que sejamos capazes, cul-
tivando os valores que qualificam e 
dignificam o Ser Humano.

São múltiplos os factores que a 
Câmara Municipal tem vindo a utili-
zar e a qualificar na concretização 
de uma política de desenvolvimento 
integral e integrada do Município, 
sendo que a área da Educação tem 
vindo a ter no Plano Municipal de 
Intervenção Educativa, que se de-
senha e formaliza a cada ano lecti-
vo, o elemento de congregação de 
parceiros apostados em crescer na 
qualidade de tudo o muito que se 
tem realizado.

Neste âmbito, surge a Carta 
Educativa do Município de Ílhavo 
como um elemento de planeamen-
to da maior importância para a boa 
gestão da Educação nos próximos 
anos, num exercício liderado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo e par-
ticipado pelas entidades parceiras, 
que compõem o Conselho Munici-
pal de Educação. 

Protocolo 
Escola 
Secundária 
Dr. João 
Carlos 
Celestino 
Gomes e 
Câmara 
Municipal 
de Ílhavo
2006/2007

Estes protocolos visam a forma-
ção prática, estruturada num plano 
individual de formação ou roteiro de 
actividades a desenvolver em con-
texto de trabalho, de vários estagiá-
rios, com objectivos de aquisição e 
desenvolvimento de competências 
técnicas, relacionais, organizacio-
nais e de gestão de carreira relevan-
tes para a qualificação profissional 
a adquirir, para a inserção no mun-
do do trabalho e para a formação ao 
longo da vida.

Através dos protocolos assina-
dos, a Câmara Municipal de Ílhavo 
acolheu sete estagiários, cinco dos 
quais do Curso Tecnológico de Des-
porto e dois do Curso Tecnológico 
de Informática, albergando desta 
forma metade dos alunos candida-
tos a estágio.

Os sete estagiários encontram-
se a desenvolver a sua actividade 
integrados no âmbito das Activida-
des de Enriquecimento Curricular 
desenvolvidas pela Câmara Muni-
cipal, em parceria com os Agrupa-
mentos de Escola e as Associações 
de Pais, direccionadas para as 
Crianças do 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico, com desempenhos bastante 
interessantes.

Programa 
de Apoio a 
Projectos 
Educativos
PAPE 
2006/2007

O PAPE foi criado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em 2002, tendo-
se registado, nesta quinta edição, a 
recepção de dezoito candidaturas 
por parte dos Estabelecimentos de 
Ensino, o que evidencia um grande 
dinamismo por parte dos mesmos. 
Das candidaturas apresentadas 
foram aprovadas doze para apoio, 
num investimento de cerca de 
16.000 euros.

Os vários Projectos podem ser 
consultados no Portal do Conselho 
Municipal de Educação (www.cme.
cm-ilhavo.pt), destacando-se o Pro-
jecto “Energias Renováveis em ac-
ção”, desenvolvido pela Escola Se-
cundária da Gafanha da Nazaré.

O Programa de Apoio a Projec-
tos Educativos da Câmara Munici-
pal de Ílhavo tem como principal ob-
jectivo incentivar a implementação e 
o desenvolvimento de projectos que 
possibilitem uma melhoria efectiva 
da qualidade da educação no Con-
celho de Ílhavo, com o envolvimento 
directo da comunidade educativa.

Este apoio materializa-se no fi-
nanciamento de projectos dos Jar-
dins 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.

A elaboração da Carta Educa-
tiva do Município de Ílhavo foi rea-
lizada pela Câmara Municipal de 
Ílhavo em parceria com a Fundação 
Manuel Leão, com a caracterização 
e análise da situação, e com a de-
finição de objectivos para as cin-
co direcções de desenvolvimento 
assumidas, tendo o processo sido 
concretizado de forma aberta, en-
volvendo as entidades do Conselho 
Municipal de Educação, tendo sido 
convidados a participar os Profis-
sionais da Educação, o Executivo 
Municipal, Todos os Autarcas e os 
Cidadãos, nomeadamente na fase 
de consulta pública.

Após recolher parecer favorá-
vel do Conselho Municipal de Edu-
cação, aprovado por unanimidade 
no seguimento de todo o trabalho 
realizado (para o qual ocorreram 
três reuniões do Conselho para tra-
tar especificamente deste assunto), 
a Carta Educativa do Município de 
Ílhavo foi aprovada pelo Executivo 
Municipal, em 26 de Março, e pela 
Assembleia Municipal, a 5 de Abril 
de 2007, tendo sido posteriormente 
remetida para a Direcção Regional 
de Educação do Centro para análi-
se e homologação.

(consulte em www.cm-ilhavo.pt)

» A Câmara Municipal 
de Ílhavo aprovou, na 
reunião do passado dia 5 
de Fevereiro, a atribuição 
de subsídios pontuais 
aos Estabelecimentos 
de Ensino cujas 
candidaturas ao 
Programa de Apoio 
a Projectos Educativos 
- PAPE 2006/2007 
foram seleccionadas.

» A Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino 
Gomes e a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
assinaram, no passado 
dia 15 de Fevereiro, dois 
protocolos de colabora-
ção no âmbito da organi-
zação, funcionamento e 
avaliação dos cursos 
tecnológicos de nível 
secundário.

» A Carta Educativa do Município de Ílhavo foi 
aprovada pelo Executivo Municipal em 26 de Março, 
e pela Assembleia Municipal a 5 de Abril de 2007, 
tendo sido posteriormente remetida para a Direcção 
Regional de Educação do Centro para análise 
e homologação.
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O ano de 2006 foi altamente po-
sitivo para o Museu Marítimo de Ílha-
vo.  Se o triénio de 2003-2005 teve 
como eixo estratégico da gestão 
museológica o crescimento da ins-
tituição (ampliação de públicos e de 
parceiros para o projecto cultural da 
instituição – afirmá-lo como “Casa 
de Cultura do Mar”), o ano de 2006 
permitiu iniciar o ciclo da consolida-
ção dos resultados anteriormente 
atingidos.  A conclusão do projecto 
INFORDICO-AVEIRO DIGITAL e a 
entrada em vigor de um novo Re-
gulamento (publicado em Diário da 
República de 22 de Junho de 2006) 
foram instrumentos essenciais des-
se mesmo processo. 

BALANÇO POR ÁREAS 
DE ACTIVIDADE  
Colecções 
INCORPORAÇÕES
A colecção de arte do Museu 

foi enriquecida com a aquisição, 
por parte da Câmara Municipal, de 
32 originais de João Carlos Celesti-
no Gomes (desenhos e gravuras) e 
com o depósito de um conjunto de 
peças náuticas oriundas da “família 
Bismarck”.

RESTAUROS
Restauro sistemático da colec-

ção de desenho e gravura de João 
Carlos Celestino Gomes (26 obras).

Disponibilização de uma parte 
da colecção on-line, através do sof-
tware de inventário INWEB. 

Investigação
» Arquivo de Memórias da Pes-

ca do Bacalhau.
» A Diáspora dos Ílhavos – ela-

boração do projecto de investiga-
ção. 

» Bases de dados Frota Baca-
lhoeira Portuguesa, 1835-2005.  

» Base de dados Pescadores de 
Bacalhau. 

Programa expositivo  
EXPOSIÇÕES PERMANENTES  

Remodelação da Sala da Faina/Ca-
pitão Francisco Marques - Alteração 
do discurso expositivo da ala direi-
ta, remodelação de suportes muse-
ográficos, aplicação de conteúdos 
multimédia (co-financiados pelo 
Projecto INFORDICO-AVEIRO DIGI-
TAL).

Recuperação do Navio-Museu 
Santo André e remodelação de con-
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balanço 2006
teúdos - Docagem do navio e recu-
peração da infra-estrutura em doca 
seca. Construção do guião do novo 
discurso expositivo e sua aplica-
ção.   

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
Em 2006 o MMI programou e 

produziu duas das mais importan-
tes exposições temporárias da sua 
história:   

A Saga dos Astrolábios, de 25 
de Fevereiro a 18 de Maio, registou 
8 300 visitantes, incluiu um projecto 
de investigação prévio sobre astro-
lábios e tratados de cosmografia, 
um programa educativo, um ciclo 
de conferências e resultou na edi-
ção de um livro-catálogo bilingue.   

A Caixa da Memória, de 8 de 
Agosto a 22 de Dezembro, registou 
6 900 visitantes e permitiu exibir um 
dos espólios mais extraordinários do 
Museu, restaurado e apresentado 
num suporte de arte contemporânea 
– instalação e fotografia.  A exposi-
ção tem três itinerâncias agendadas 
para o ano de 2007. A exposição 
trouxe ao Museu muitos ilhavenses 
que nunca o tinham visitado e muita 
“gente do Mar” de diversas localida-
des do país. Revelou-se a mais iden-
titária das exposições realizadas no 
Museu durante os últimos anos.  

Visitantes 
Em 2006 o MMI registou 46 933 

visitantes. Deste número, 30 300 
visitantes reportam-se ao Museu 
propriamente dito e 16 633 ao Na-
vio Santo André. 32% do público 
corresponde a visitas no âmbito do 
serviço educativo.   

Publicações/edições  
LIVROS E CATÁLOGOS 
A Campanha do Argus, 2ª ed. 

(parceria com a editora Cavalo de 
Ferro). A Saga dos Astrolábios (par-
ceria com a Âncora Editora). Atlânti-
cos, de Rui Fonseca (parceria com 
o Centro de Artes e Espectáculos 
da Figueira da Foz). Navegação dos 
Bacalhoeiros nos Mares da Terra 
Nova, de Francisco Marques. 

DVD’S – ANIMAÇÕES 
A Pesar o Sol, Uma aventura na 

Pesca do Bacalhau, Uma aventura 
na Ria de Aveiro   

BASES DE DADOS 
Frota Bacalhoeira Portuguesa, 

1835-2005

O Executivo Municipal deliberou ratificar a decisão do Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo de proceder à extinção e liquidação da Fundação Santa Maria Manuela. Esta 
decisão surge na consequência da reunião extraordinária do Conselho de Fundadores da 
Fundação Santa Maria Manuela, no dia 1 de Março 2007.

O trabalho da Fundação Santa Maria Manuela teve relevância pelo facto de ter trazido até 
aos dias de hoje, o casco do Navio Santa Maria Manuela, com condições de ser aproveitado 
numa operação de reconstituição do Navio, embora não se tenha conseguido uma solução 
de viabilização financeira para o investimento necessário; esses trabalhos tiveram o empe-
nho da Câmara Municipal de Ílhavo.

Na referida reunião foi aprovada uma proposta de viabilização da recuperação do Na-
vio Santa Maria Manuela apresentada pela sociedade Pascoal & Filhos, SA, que implica a 
alienação do referido bem, tendo o Presidente da Câmara Municipal, em representação da 
Câmara Municipal de Ílhavo, votado no sentido da decisão tomada. A proposta aprovada 
apresenta um caminho realista e sustentável para a viabilização do sonho de reconstituição 
do Navio Santa Maria Manuela, com a liderança de uma empresa privada do sector das 
pescas e do Município de Ílhavo, com o envolvimento institucional da Câmara Municipal de 
Ílhavo, da Universidade de Aveiro e da Administração do Porto de Aveiro.

Resumo 
da Actividade

Fundação Santa Maria Manuela

Todo o mês
Exibição pública da pintura “Pre-
sépio”, de João Carlos Celestino 
Gomes

9 de Dezembro
» Palestra Épicas do “mar portu-
guês” e da “grande pesca”, por 
Álvaro Garrido. Organização da 
Confraria Camoniana, Associação 
de Ílhavo, com o apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo

» Caixa da Memória (a)
Tributo aos Homens que foram ao 
Bacalhau (Os Ilhavenses). 
Até 22 de Dezembro

13 de Janeiro
» Reabertura do Navio-Museu San-
to André e Apresentação pública 
da programação dos 70 anos do 
Museu Marítimo de Ílhavo

13 de Janeiro
» Abertura da exposição de 
fotografia “Heróis do Mar”, de Bill 
Perlmutter. Exposição cedida pelo 
Centro Português de Fotografia (b)

dezembro janeiro
ba
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turístico do Município com base nas 
suas condições naturais e na sua 
história, é um vector fundamental 
do futuro que estamos a construir a 
cada dia. 

APRESENTAÇÃO 
E OBJECTIVOS

No ano de 2007 o MMI comple-
ta setenta anos de vida. O projecto 
de um “Museu sobre os usos e cos-
tumes dos ilhavenses” foi imagina-
do por um grupo de figuras locais 
desde o começo dos anos vinte do 
século passado. O Museu de Ílhavo 
abriu portas a 8 de Agosto de 1937. 
Foi seu fundador o Senhor Américo 
Teles (1893-1989), coleccionador 
incansável e etnógrafo do litoral por-
tuguês, cuja figura tutelar se evoca 
num busto exposto com carácter 
permanente no átrio principal do ac-
tual edifício do Museu.

Sem prejuízo do inestimável con-
tributo de todos os seus directores, 
do Grupo de Amigos que esteve na 
origem da instituição e que sempre 
a acompanhou, dos funcionários e 
da comunidade de públicos que o 
Museu foi cativando, importa referir 
o insubstituível papel do Dr. António 
da Rocha Madhaíl (1893-1969), ar-
quivista e historiador, primeiro Direc-
tor do Museu e principal mentor do 
projecto museológico até meados 
da década de sessenta.

No sentido de conhecermos me-
lhor a história do Museu e de sermos 
fiéis ao seu trajecto institucional, a 
programação de 2007 inclui a pu-
blicação do livro Museu Marítimo de 
Ílhavo – Um Museu com História.

O projecto cultural do MMI, 
do qual resulta a programação de 
2007, orienta-se pelas seguintes fi-
nalidades sócio-culturais:

a) Dar futuros ao passado, as-
sumindo a vocação primordial da 
conservação de colecções de cultu-
ra material que comportem indícios 
de vida marítima e de patrimónios 
imateriais relevantes para compor 
narrativas expositivas e outras;

b) Sedimentar identidades atra-

Nova Política Cultural
Câmara Municipal de Ílhavo
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No dia 3 de Outubro de 2006, 
o Navio-Museu Santo André foi re-
bocado para a doca seca dos es-
taleiros da NAVALRIA, S.A. onde, 
durante mês e meio, foi objecto de 
trabalhos de recuperação da infra-
estrutura, com relevo para os tra-
balhos de pintura e isolamentos do 
casco. A 6 de Dezembro o navio 
regressou ao local onde se encon-
tra amarrado desde 2002 – no canal 
de Mira, junto ao Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré – onde se pros-
seguiu os trabalhos de beneficiação 
da superstrutura e dos interiores.  

Nesta primeira fase, o plano de 
remodelação do discurso expositivo 
incidiu na concepção e aplicação 
de:

- circuito de segurança para vi-
sitantes; 

- plano informativo e de legen-
dagem dos espaços museográficos, 
isto é, das antigas funcionalidades 
do navio;

- timeline (cronologia compara-
da) da história da pesca do baca-
lhau e da respectiva evolução tec-
nológica, situando aí o percurso do 
Santo André;

- transformação do antigo paiol 
de redes num atelier para o Serviço 
Educativo do navio e instalação nes-
se espaço de um filme de animação 
sobre “Pesca, Recursos e Ambien-
te”;

- instalação de um memorial in-
teractivo contendo os nomes e ros-
tos de todas os tripulantes do navio 
entre 1948 e 1975 no porão de con-
gelados.

Considerando o extraordinário 
êxito dos primeiros cinco anos de 
vida do Santo André como navio-
museu, durante os quais ultrapas-
sou os 100 mil visitantes, e as ex-
celentes possibilidades que oferece 
como unidade patrimonial capaz de 
articular consumos culturais e turis-
mo, após o cumprimento deste pla-
no de recuperação o navio-museu 
inicia um novo ciclo da sua existên-
cia que se pretende sustentável e 
sempre dinâmica. Tal como os ho-
mens do mar sentem e acreditam, 
também nós cremos que os navios 
têm vida e que merecem preservá-la 
porquanto arquivam estórias e histó-
ria, memórias e identidades.

Reabertura do Navio 
Museu Santo André

» Reabertura do Navio Museu Santo André
» Comemoração dos 70 anos do Museu Marítimo de Ílhavo

A escolha do Ano de 2007 para 
materializar essa nova política, cujos 
contornos completos serão apre-
sentados oportunamente, tem muito 
a ver com o facto de neste ano se 
comemorarem os 70 anos do Museu 
Marítimo de Ílhavo e se verificar no 
último trimestre do ano, a activação 
do Centro Cultural de Ílhavo.

Os 70 anos do Museu Marítimo 
de Ílhavo, são o momento escolhido 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
para marcar uma referência à rica 
história deste Museu Municipal, 
para apresentar trabalhos de gran-
de importância sobre a história do 
Museu e “dos Ílhavos”, e para levar 
o Museu para novos desafios e no-
vos públicos. 

No Município que tem “o Mar 
por Tradição”, o Museu Marítimo de 
Ílhavo, com as muitas histórias que 
investiga e partilha - das quais se 
destaca a da pesca à linha do ba-
calhau -, é um elemento estruturante 
da política cultural que temos con-
cretizado e que vamos continuar a 
concretizar, num crescimento cada 
vez mais para a dimensão nacional 
e internacional.

A apresentação do programa 
das comemorações dos 70 anos do 
Museu Marítimo de Ílhavo ocorre no 
Navio Museu Santo André, ancorado 
no seu Cais sobre o Canal de Mira 
da Ria de Aveiro no Jardim Oudinot 
(Gafanha da Nazaré), regressando 
ao convívio de todos após um inves-
timento de restauro e de valorização 
do seu discurso expositivo. 

O Navio Museu Santo André foi 
uma importante aposta da Câmara 
Municipal de Ílhavo na valorização 
do Museu como “Casa de Cultura 
do Mar” e Museu Vivo e moderno na 
sua relação com a história e com as 
Pessoas.

No último trimestre do ano, o 
Centro Cultural de Ílhavo vai marcar 
o ritmo de uma cultura produzida e 
promovida com maior capacidade 
e dimensão, partindo à conquista 
de novos públicos no Município e 
na Região, numa aposta parceira e 
complementar com o muito trabalho 
que tem vindo a acontecer a este 
nível. Mais e Melhor acção cultural 
com uma perspectiva integrada no 
caminho de desenvolvimento que 
temos vindo a construir, é a opção 
que vamos concretizar em 2007.

A aposta no desenvolvimento 

vés de um processo constante de 
preservação dinâmica das memó-
rias marítimas de âmbito local, re-
gional e nacional;

c) Pôr em relevo e maximizar a 
rendibilidade cultural e programáti-
ca dos patrimónios que mais singu-
larizam o Museu e que são mais sus-
ceptíveis de “globalizar localismos” 
– uso estratégico do património da 
pesca do bacalhau (a “faina maior”) 
como marca principal da instituição 
e seu elemento patrimonial mais ex-
pressivo;

d) Proceder a um observató-
rio cuidado das identidades locais 
no sentido de, periodicamente, se 
perceber até que ponto os discur-
sos memoriais do Museu suscitam 
adesões ou fragmentam identida-
des - problema teórico e prático do 
“contrato social” dos Museus com a 
comunidade em que se inserem. 

Do ponto de vista instrumental, 
ou relativamente ao uso da progra-
mação como recurso da dinâmica 
institucional, o programa de activi-
dades do MMI para 2007 prossegue 
os seguintes objectivos:

a) Exprimir e dinamizar todas as 
valências ou áreas de trabalho da 
instituição: Colecções; Exposições; 
Educação; Investigação-Arquivo; 
Cultura-Divulgação. Para cada uma 
dessas áreas é programado um 
evento relevante.

b) Persistir numa estratégia de 
programação capaz de afirmar o 
Museu como Casa de Cultura do 
Mar;

c) Consolidar a trajectória recen-
te de crescimento e qualificação do 
Museu como instituição museológi-
ca singular na área dos patrimónios 
marítimos;

d) Reforçar a divulgação nacio-
nal e internacional do MMI, conferin-
do sustentabilidade ao crescimento 
de públicos da instituição e à sua 
crescente qualificação programáti-
ca;

e) Reforçar a componente de 
investigação do Museu, de forma 
a conferir sustentabilidade ao seu 
projecto cultura e à sua dinâmica de 
programação;

f) Reforçar os laços do Museu 
com a comunidade ilhavense por 
meio de projectos culturais relativos 
à história local e de programas de 
conservação memorial.

10 de Maio
70 anos do navio Creoula

18h00
Sessão evocativa do Senhor Ca-
pitão Francisco Marques

18 de Maio
Dia Internacional dos Museus

09h~24h
Dia Aberto Visitas guiadas às 
Reservas do Museu

21h00
Inauguração da exposição
“Anita Conti - Les Terre-Neuvas

21h30
Exibição e apresentação do 
DVD “Terra Nova, Mar Velho”
Francisco Manso e Óscar Cruz

19 de Maio

17h30
Assinatura do Protocolo de De-
pósito de Espólio de Octávio 
Lixa Filgueiras

maio

Programa 
dos 70 Anos
Museu Marítimo de Ílhavo

No âmbito do cumprimento do 
Plano de Acção de 2007, a Câmara 
Municipal de Ílhavo tem como uma 
das suas prioridades a implemen-
tação de uma nova política cultural, 
que propicie a qualificação da pro-
dução e da oferta cultural, assim 
como a sua promoção junto de no-
vos públicos.
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Cerca de um ano depois de ter 
sido construída pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, ao abrigo de um 
Contrato-Programa celebrado com 
o Ministério da Saúde em Fevereiro 
de 2005, a Extensão de Saúde da 
Barra continuar por activar. Esta si-
tuação incompreensível, que lesa 
os interesses da população do Con-
celho, mas em especial da Praia da 
Barra, motivou um pedido formal de 
esclarecimentos enviado pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo ao Coor-
denador da Sub-Região de Saúde 
de Aveiro.

Neste ofício, enviado no passa-
do dia 2 de Abril, e que surge no 
seguimento de outras diligências já 
efectuadas no passado, a Câmara 
Municipal lembra este responsável 
que a comunicação da finalização 
da obra à Sub-Região de Saúde de 
Aveiro e à Administração Regional 
de Saúde do Centro foi já formal-
mente efectuada em Março de 2006, 
altura em que foi solicitada informa-
ção sobre a data prevista para colo-
cação do mobiliário e equipamento, 
assim como para a sua activação, o 
que nunca foi cabalmente respondi-

Extensão de Saúde da Barra
Activação da

do, refugiando-se os responsáveis 
pelo Ministério da Saúde numa nova 
questão ligada a uma “lista de 1500 
utentes”, nunca antes referenciada.

A Câmara Municipal faz ainda 
referência à declaração assinada 
por 1227 Cidadãos da Barra, onde 
assumem o compromisso de proce-
derem à sua “inscrição na Extensão 
de Saúde da Barra, como utentes 
dos Serviços Públicos de Saúde e 
acto imediato à sua activação”, so-
licitando ainda “que a activação da 
Extensão de Saúde da Barra, ocorra 
com a maior brevidade possível”. 

Esse abaixo-assinado foi recep-
cionado oficialmente pelos referi-
dos responsáveis do Ministério da 
Saúde, com referências de “acu-
sação de recepção” (Coordenador 
da Sub-Região de Saúde de Aveiro 
a 28 de Dezembro de 2006) e de 
“devida ponderação” (Presidente 
da ARSCentro, a 2 de Janeiro de 
2007), sem que até hoje tivesse ha-
vido uma resposta objectiva a esses 
Cidadãos assim como à Câmara 
Municipal de Ílhavo, registando-se o 
facto da Câmara Municipal de Ílha-
vo ter tomado conhecimento formal 

Esta estrutura está prevista no 
Plano de Desenvolvimento Social do 
Município e no Plano de Pormenor 
da Colónia Agrícola, tendo a insti-
tuição em causa recebido há vários 
anos o apoio institucional formal do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, para o desenvolvimento 
deste importante objectivo, que se 
mantém actual.

Esta matéria foi igualmente alvo 
de apreciação pela Assembleia Mu-
nicipal, que a aprovou por unanimi-
dade.

» O Executivo Municipal 
aprovou, na sua reunião 
de 22 de Janeiro, uma 
Declaração de Interesse 
Público Municipal do 
projecto de construção 
de um Lar para a Terceira 
Idade, no seguimento da 
solicitação apresentada 
pela entidade proponente, 
o Centro Social Paroquial 
da Gafanha da Encarnação.

Com o objectivo de promover 
e generalizar o acesso à prática 
desportiva, como veículo facilitador 
de saúde, bem-estar, autonomia e 
independência, proporcionando, 
também, espaços de lazer e de con-
vívio, a Câmara Municipal de Ílhavo 
criou em Maio de 2006 o Projecto 
“Movimento Maior”, a pensar em 
quem tem 60 ou mais anos.

Este projecto dispõe de diversas 
actividades físicas, nomeadamente: 
a Hidroginástica, as Danças de Sa-
lão, os Exercícios de Manutenção e 
as Técnicas de Relaxamento, com 
monitores credenciados, decorren-
do nas cidades de Ílhavo e da Gafa-
nha da Nazaré, mais concretamente 
nas Piscinas Municipais de Ílhavo e 
da Gafanha da Nazaré, no Pavilhão 
Municipal Capitão Adriano Nordeste 
e no Mercado Municipal da Gafanha 
da Nazaré.

Durante a fase experimental do 
“Movimento Maior”, a qual decorreu 
de Maio a Julho de 2006, facilmente 
se constatou o interesse e a motiva-
ção dos seus participantes.

Em Setembro assistiu-se ao iní-
cio da época 2006/2007 de todas 
as modalidades que compõem o 
programa, com a periodicidade de 
duas sessões semanais.

A adesão a todas elas tem vindo 
a assistir a um crescendo de partici-
pantes completamente motivados e 
interessados em levar por diante o 
lema “mente sã em corpo são”.

Actualmente, os frequentadores 
chegam à centena e meia, distribuí-
dos por cinco turmas de Hidroginás-
tica, enquanto que nas modalidades 
Danças de Salão, Exercícios de Ma-
nutenção e Técnicas de Relaxamen-
to funcionam duas turmas de cada.

Comprovado o interesse a ade-
são a este programa, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo irá colocar à dispo-
sição de todos novas e motivantes 
modalidades, tais como o Boccia e 
a Caminhada, estando também pre-
vistas outras realizações ao longo 
da ápoca.

Para participar no “Movimento 
Maior” basta ter idade igual ou su-
perior a 60 anos, residir no Município 
de Ílhavo e estar inscrito no Centro 
de Saúde de Ílhavo ou respectivas 
Extensões. Para formalizar a inscri-
ção pode dirigir-se à Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo ou a qualquer um 
dos Pólos de Leitura, onde serão da-
das todas as informações adicionais 
relativas a qualquer das actividades 
físicas do Movimento Maior.

desse abaixo-assinado a 22 de De-
zembro 2006.

Neste novo ofício agora enviado, 
a Câmara Municipal de Ílhavo ques-
tiona ainda quanto tempo mais vai 
o Ministério da Saúde demorar a to-
mar a decisão de honrar o seu com-
promisso com a Câmara Municipal 
de Ílhavo e com a População da 
Praia da Barra, activando a Exten-
são de Saúde da Barra e pagando 
à Câmara Municipal os 148.342,00 
Euros que lhe deve, de acordo com 
o previsto no referido Contrato-Pro-
grama.

O envio deste ofício motivou a 
apresentação na reunião do Execu-
tivo Municipal de passado dia 2 de 
Abril de uma proposta no sentido de 
subscrever formalmente por acto de 
ratificação, todas as diligências rea-
lizadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo na gestão do 
processo de construção e activação 
da Extensão de Saúde da Barra, no-
meadamente no que respeita à as-
sumpção de responsabilidades por 
parte do Ministério da Saúde. Esta 
proposta foi aprovada pelo Executi-
vo Municipal, transitando agora para 
a Assembleia Municipal.

Atendendo à gravidade da situ-
ação, a Câmara Municipal deu a ga-
rantia aos responsáveis do Ministé-
rio da Saúde de estar a providenciar 
diligências a outro nível, para que 
a resposta às questões solicitadas 
não continue adiada e para que o 
Ministério da Saúde assuma honra-
damente as suas responsabilidades 
e coloque em funcionamento a Ex-
tensão de Saúde da Barra.

Lar do Centro Social Paroquial 
da Gafanha da Encarnação
Declaração de interesse Público Municipal

Construção

Em Setembro de 2007, no âm-
bito da realização de mais uma 
semana da Maior Idade, a Câmara 
Municipal iniciou a dinamização dos 
Espaços Maior Idade, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo e nos seus Pó-
los de Leitura.

Desde o primeiro dia têm sido 
de facto gratificantes os momentos 

partilhados com os nossos Senio-
res que participam nestes Espaços, 
tendo-se realizado várias activida-
des, desde as mais simples às mais 
complexas, sempre desenvolvidas 
com o maior empenho e entusias-
mo.

Ao longo dos últimos meses fo-
ram realizadas várias actividades 
pelos nossos utentes dos Espaços 
Maioridade, nomeadamente:

» Actividades de expressão plás-
tica, como por exemplo a criação de 
enfeites para a sala, no período de 
Natal, envolvendo-nos a todos no 
espírito natalício. Mesmo os que por 
motivos de visão ou outro não pude-
ram ser tão activos, fizeram compa-
nhia e transmitiram alegria cantando 
ou contando histórias divertidas. 

» Karaoke, promovendo o canto 
e a dança;

» Jogos como dominó, cartas, 
bingo e outros jogos de tabuleiro; 

» Elaboração de um livro de re-
ceitas com a contribuição de uma 
receita por semana e respectiva 
prova para o lanche;

» Construção de papagaios de 
papel, revivendo as brincadeiras de 
antigamente;

» Ensino de construção de flo-

» Saber envelhecer exige 
novas aprendizagens, 
novas adaptações e 
encarar a vida de forma 
construtiva. É nesse 
sentido que a Câmara 
Municipal de Ílhavo fez 
várias apostas, 
pensando na promoção 
da melhoria da 
qualidade de vida, no 
bem-estar psicológico 
desta camada da 
população.

Espaços Maior Idade
res em papel, moldagens em barro 
branco, trabalhos com lãs, pintura 
em papel, em pedras, renda, enfim, 
um rol de actividades diversificadas 
que exemplificam bem a criativida-
de e a vivacidade dos nossos se-
niores.

Saber envelhecer exige novas 
aprendizagens, novas adaptações e 
encarar a vida de forma construtiva. 
É nesse sentido que a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo fez várias apostas, 
pensando na promoção da melhoria 
da qualidade de vida, no bem-estar 
psicológico desta camada da popu-
lação.

Para aderir a este importante 
movimento saudável basta apare-
cer:

» Terça-feira
Biblioteca Municipal de Ílhavo

» Quarta-feira
Pólo de Leitura 
da Gafanha do Carmo

» Quinta-feira
Pólo de Leitura 
da Gafanha da Encarnação

» Sexta-feira
Pólo de Leitura 
da Gafanha da Nazaré
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Biblioteca Municipal de Ílhavo

2ª FEIRA | 14h00 às 18h00

3ª A 6ª FEIRA | 09h30 às 12h30

3ª A 6ª FEIRA | 14h00 às 18h30

SÁBADO | 14h00 às 18h00

Av. G
eneral Elmano Rocha - Alqueidão

3830 - 198 Ílhavo

biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

Tel 234 321 103

Pólos de Leitura da Biblioteca Municipal de Ílhavo

2ª A 6ª FEIRA | 14h30 às 18h30

Gafanha da Nazaré

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

R. Padre Guerra nº 113 

3830 - 711 Gafanha da Nazaré

Tel 234 199 077

Gafanha da Encarnação

Edifício Sócio-Educativo da Gafanha da Encarnação

R. Padre António Diogo

3830 - 516 Gafanha da Encarnação

Tel 234 086 668

Gafanha do Carmo

Edifício Sócio-Educativo da Gafanha do Carmo

R. Central nº 45

3830 - 404 Gafanha do Carmo

Tel 234 398 009

Ao longo 

do período 

de que decorreu 

entre Dezembro 

e Março 

foram várias 

as actividades 

desenvolvidas, mas 

salientamos aquelas 

que nos merecem 

maior destaque:

» A 16 de Dezembro todos foram 

convidados a participar na apresen-

tação do livro: “Alegrai-vos! Homi-

lias a Frei Silvino”, te
ndo o programa 

incluído Missa de Acção de Graças 

na Capela de Alqueidão, seguida 

da apresentação do livro na Sala 

Polivalente, que contou com a exibi-

ção do Grupo Coral da Vera Cruz e, 

obviamente a tradicional sessão de 

autógrafos. (» 1)

» Dirigido ao público mais jovem, 

no dia 24 de Fevereiro foi realizado 

um Workshop sobre “Banda Dese-

nhada sem Desenho”. E
sta sessão 

contou com a participação de jo-

vens e adultos que se divertira
m de 

forma bem diferente neste sábado 

especial. Todos se deixaram levar 

pelas histórias que construíram, e 

os trabalhos realizados foram ver-

dadeiras surpresas que merecerão 

destaque ao longo do próximo mês 

de Maio. (» 2)

» Sempre disponível para rece-

ber as visitas das nossas escolas, a 

Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) 

contou, ao longo destes 4 meses, 

com a presença de muitas crianças 

e jovens que a visitaram, sempre 

acompanhados de Professores e 

Educadores, participando em acti-

vidades diversas. Destacamos os 

dias 16 e 17 de Janeiro em que um 

grupo de 40 crianças do Jardim de 

Infância da Gafanha da Encarna-

ção visitou a Biblioteca Municipal 

de Ílhavo, tendo ficado a conhecer 

a história do Gaspar e aprofunda-

do os seus conhecimentos sobre a 

Pesca do Bacalhau. (» 3)

» A 14 de Fevereiro a BMI rece-

beu um grupo de 17 alunos de ensi-

no especial da EB 2/3 José Ferreira 

Pinto Basto, que visitaram a Bibliote-

ca e participaram numa actividade 

especial, “L
ivros em volta do Amor”, 

para comemoração do Dia dos Na-

morados e da Amizade. Realizaram 

um conjunto de actividades relacio-

nadas com a leitura, expressão cor-

poral e música. O dia acabou com o 

momento “Chá Literário – O Segredo 

nas palavras”, com a leitura de poe-

mas e a sua declamação por alguns 

voluntários.

» De 5 a 9 de Março a BMI aliou-

se a duas escolas do concelho na 

comemoração da Semana da Lei-

tura, participando em diferentes 

actividades de promoção do livro, 

nas quais crianças e jovens desco-

briram a BMI e o que ela lhes pode 

oferecer.

» Os mais pequeninos também 

tiveram os seus grandes momen-

tos na BMI. A BEBETECA continua 

a ser o ponto de encontro dos mais 

novos que, sempre acompanhados 

pelas famílias, têm participado nas 

actividades propostas. Lembramos 

aqui alguns desses momentos: 13 

de Janeiro – Minhoco, Minhoca; 10 

de Fevereiro – Os Afectos.

Os Pólos de Leitura continuam a 

receber a visita dos nossos utiliza-

dores residentes nas Gafanhas do 

Carmo, da Encarnação e da Nazaré. 

Para eles são também preparadas e 

desenvolvidas actividades diversas. 

No Pólo de Leitura da Gafanha do 

Carmo desenvolve-se à Quinta-fei-

ra à tarde a Hora do Conto dirigida 

aos mais novos; no Pólo de Leitura 

da Gafanha da Encarnação reserva-

mos as tardes de Quarta e Sexta-fei-

ra para contar as nossas histórias a 

todos que por lá passam.

O projecto “Baú de Histórias” 

persiste na sua viagem por todos 

os Jardins-de-infância e Escolas 

Básicas do Município. Recheados 

de histórias e aventuras, continuam 

a ser levados a todas as crianças, 

semeando o vício do livro e o gosto 

pela leitura. A entrega de cada Baú 

é uma festa para todos os que par-

ticipam nela, é contada uma história 

e no ar ficam muitas outras por con-

tar. To
das as crianças têm assim a 

oportunidade de, pelo menos uma 

vez por cada ano escolar, divagar 

na leitura e nos livros que enchem 

cada Baú.

» 1

» 2

» 3
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
esteve uma vez mais presente na 
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
a maior feira de promoção turística 
do país, que decorreu na FIL (Par-
que das Nações), de 24 a 28 de 
Janeiro.

Aproveitando esta excelente 
oportunidade de promoção do Con-
celho, a Câmara Municipal de Ílhavo 
esteve representada através de um 
stand próprio, fazendo jus ao slogan 
“o Mar por Tradição”, divulgando 
assim as suas potencialidades tu-
rísticas.

Os Palheiros da Costa Nova, o 
Farol da Barra, o Museu Marítimo de 
Ílhavo foram os principais elementos 
utilizados na composição do stand, 
que esteve localizado no Pavilhão 1, 
sempre muito apreciado pelos visi-
tantes devido à sua tipicidade.

Este acordo é o corolário de um 
longo (cerca de nove anos) e difícil 
processo negocial que a Câmara 
Municipal de Ílhavo desenvolveu 
com a Direcção Geral do Património 
(DGP) e cujo resultado final, assume 
na sua substância a proposta que a 
Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) 
sempre defendeu, ou seja: a CMI 
entrega à DGP, os terrenos onde 
se localiza a EB 2,3 de Ílhavo, nas 
Cancelas, e onde a CMI realizou as 
necessárias obras de infraestrutura-
ção para que a Escola possa existir 
e funcionar, e a DGP entrega à CMI 

Carnaval de Vale de Ílhavo
2007

Falar de Carnaval em Ílhavo, 
remete-nos obrigatoriamente para 
Vale de Ílhavo. A realização do 
Carnaval de Vale de Ílhavo conhe-
ceu foros de grande projecção até 
1965, ano em que se deixou de re-
alizar, vindo a ser retomado no ano 
de 1999 muito graças ao esforço e 
empenho da Associação Recreativa 
e Cultural “Os Baldas”.

Esta Associação, tem ao longo 
dos últimos oito anos, centrado os 
seus esforços na revitalização de 
um corso carnavalesco de cariz tra-
dicional e popular, envolvendo as 
forças vivas e toda a população da 
localidade, tendo a Câmara Munici-
pal de Ílhavo como principal parcei-
ro desta acção.

O Carnaval de Vale de Ílhavo 
é uma manifestação sui generis de 
cultura popular que pelas suas ca-
racterísticas singulares como a Dan-
ça do Santo, o Tó-có-Corno e a pre-
sença dessas figuras incontornáveis 
dos Cardadores o torna único, com 
toda a sua tradição e alegria.

A personagem mítica dos Car-
dadores de Vale de Ílhavo é uma 
figura ímpar no mundo, quer pelo 
colorido dos seus trajes quer pelas 
suas exóticas actuações, sempre 
envoltas em mistério mas respeita-
das por quem as observa.

De origens conturbadas e es-
peculativas (alguns referem a sua 
origem nos Índios) constituem o fas-
cínio e a atracção curiosa de muitas 
pessoas, com os seus gritos e enor-
mes saltos. Dão corpo a estas figu-

ras que saem às ruas para “ cardar”, 
os homens, geralmente solteiros, 
que em contornos de secretismo e 
corporativismo fazem as máscaras 
e vestes tornando-os irreconhecí-
veis. É dito que no início dos festejos 
a carda era real, posteriormente os 
picos foram substituídos por lixa, e 
hoje em dia a carda é composta uni-
camente por duas tábuas lisas.

Os cardadores fantasiam-se 
com máscaras feitas de pele de car-
neiro, roupa interior feminina, meias 
até ao joelho e vários chocalhos 
amarrados à cintura. Nas máscaras, 
os olhos são desenhados e pintados 
com cortiça, o formato do nariz é fei-
to com panos vermelhos e o bigode 
com pêlo de rabo de boi. Na parte 
de trás da máscara, prendem-se as 
fitas de papel coloridas, curtas e es-
treitas, denominadas de paródias. 
Nas costas do cardador são cozi-
das à sua indumentária, fitas largas 
e compridas do mesmo papel.

O grupo tem um líder, e este é 
normalmente solteiro e cardador há 
mais anos. Distingue-se dos outros 
elementos do grupo, por ter choca-
lhos maiores e um apito (símbolo de 
liderança com a finalidade de reu-
nião de todos os elementos), maior 
volume das paródias e pelos seus 
grandes e vistosos penachos.

Mais uma vez valeu a pena uma 
visita ao corso carnavalesco de Vale 
de Ílhavo para apreciar estas perso-
nagens ao vivo.

Câmara 
Municipal 
de Ílhavo 
presente 
na BTL 2007
Bolsa 
de Turismo 
de Lisboa

» Comemorou-se no passado mês de Fevereiro, 
com especial incidência entre os dias 17 a 20, 
e um pouco por todo o país, o Carnaval.
Também no Município de Ílhavo foram várias 
as Instituições, Entidades e Associações que deram 
liberdade à imaginação, à folia e sátira, criando 
corsos carnavalescos bastante animados.

o edifico da ex-Escola Preparatória 
de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
renova assim a sua aposta na utili-
zação e assumpção da propriedade 
do edifício da ex-Escola Preparató-
ria de Ílhavo, tendo como perspecti-
va de base proceder à sua remode-
lação e instalação de um “Centro de 
Artes e Ofícios”.

» O Executivo Municipal deliberou aprovar o acordo 
de permuta da antiga Escola Preparatória de Ílhavo 
(imóvel do Estado) pelos terrenos onde está 
implantada a actual Escola do Ensino Básico EB 2,3 
de Ílhavo (imóvel propriedade do Município), nos ter-
mos acordados com a Direcção Geral do Património.

Transferência 
de propriedade do 
edifício da 
ex-Escola Preparatória 
de Ílhavo, 
da Direcção Geral 
do Património, 
para a CMI
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+ ECO 2007 - Semana do Ambiente
19 a 24 de Março

» +ECO 2007 revela 90.000 participantes 
em 4 anos de Educação Ambiental Municipal!

A dinamização de mais uma Se-
mana do Ambiente, a +ECO 2007, 
assumiu contornos de importância 
máxima na apresentação a toda a 
Comunidade do Concelho do muito 
trabalho que a Câmara Municipal de 
Ílhavo está a desenvolver na área do 
Ambiente, na qual procura, igual-
mente, potenciar a disponibilidade 
e o interesse demonstrados pelos 
Estabelecimentos de Ensino do 
Concelho, assumindo, desde logo, 
um papel fundamental no desenvol-
vimento destas matérias. O evento 
permitiu a renovação da alegria e 
da motivação, condimentos neces-
sários para participar activamente 
no desenho de um Concelho ainda 
mais bonito!

A Semana do Ambiente é, sem 
sombra de dúvidas, a grande reu-
nião das emoções (e tantas foram 
vividas) que as nossas Crianças, 
Jovens e Professores experimen-
tam em cada um dos momentos 
que connosco trabalham (e conti-
nuarão a trabalhar) e partilham nas 
diferentes temáticas e projectos de 
natureza ambiental. Sentimos de 
forma crescente o vital envolvimen-
to e enorme carinho que os nossos 
Encarregados de Educação depo-
sitam em todo este trabalho, o qual 
expressa o orgulho que deposita-
mos em manter Viva e Participati-
va a construção de um Concelho 
Sustentado/Sustentável, sem que tal 
facto lhe possa retirar vitalidade e 
competitividade.

O inicio da edição 2007 fica 
marcado pelo anúncio de importan-
tes novidades ao nível da Recolha 
Selectiva Municipal de Resíduos Só-
lidos Urbanos, nomeadamente o ini-
cio da experiência-piloto de recolha 
selectiva porta-a-porta numa deter-
minada área do Concelho (Cruzeiro 
Cimo de Vila até à Igreja Matriz) o 
inicio da Recolha Selectiva de Re-
síduos de perigosidade acrescida 
– lâmpadas fluorescentes e óleos 
alimentares – no Ecocentro Munici-
pal e o desenvolvimento integrado 
e alargado no tempo de um Plano 
de Reflorestação Municipal, envol-
vendo preferencialmente Crianças 

e respectivas Famílias. Importan-
tes resultados e decisões foram, 
mais uma vez, comunicados(as) e 
assumidos(as) este ano: o balanço 
da Educação Ambiental no Conce-
lho, no ano 2006, que registou mais 
de 30.000 participantes ou apro-
ximadamente, se atendermos aos 
últimos 4 anos de trabalho, 90.000 
participantes; a importante redução 
verificada na Recolha Selectiva Es-
colar dos Resíduos Sólidos, fruto 
de uma adequação na sua gestão 
e com recurso constante aos ‘R’ 
de Redução e de Reutilização; o 
esforço profundo que continuamos 
a acompanhar e a acarinhar de to-
dos aqueles que trabalham no Edi-
fício da Câmara Municipal e demais 
valências municipais (Biblioteca, 
Fóruns da Juventude, Piscinas e 
Museu Marítimo), visível no sucesso 
que a campanha «O nosso Papel é 
Valorizar o Seu!» tem conseguido 
granjear.

A +ECO 2007 voltou a privilegiar 
ainda, por um lado, um dos marcos 
mais importantes na Política Am-
biental Municipal e que diz respeito 
à requalificação dos Ecossistemas 
Dunares das Praias do Concelho 
(Barra e Costa Nova), através da 
dinamização de acções de reflo-
restação com estorno e arranque 
de espécies infestantes (chorão), e 
por outro, um dos nossos Parceiros 
na dinamização de todo este traba-

» 23 de Março
Acção “Na Escola Sem Carros”

» 22 de Março
Visita ao Parque Biológico de Gaia

» 20 de Março
Acção “Recolha Selectiva Porta-a-Porta”

» 19 de Março
Abertura da + ECO 2007

» 19 de Março
Abertura da Exposição “Ambiente Vivo”

«Educai as crianças, para que não seja necessário castigar os adultos!» (Pitágoras)

lho – o Parque Biológico de Gaia, 
numa viagem que serviu de prémio 
as duas das turmas que mais se 
têm destacado no desenvolvimento 
das temáticas ambientais. De igual 
modo, não foi esquecida a campa-
nha EcoTrocas, de forma a poten-
ciar cada vez mais a aproximação 
e participação dos Pais/Famílias no 
desenvolvimento destas matérias, 
com a atribuição dos Ecopontos 
Domésticos às turmas que mais se 
destacaram na exposição de traba-
lhos «O Ambiente Vivo».

Três últimas importantes refe-
rências. Uma para a dinamização 
de um dia completamente dedica-
do aos aspectos relacionados com 
a Mobilidade Sustentável, tão em 
voga nos últimos tempos, através 
da dinamização da acção «Na Es-
cola Sem Carros» sob a forma de 
uma ecoviagem (a pé e de Trans-
porte Público), com direito a registo 
fotográfico para posterior realização 
da exposição «A Aventura dos 23!», 
através da qual as Crianças do 4º 
ano da Escola da Chousa Velha dei-
xam o desafio aos próprios Pais para 
uma participação activa no desenho 
de um Concelho ainda mais bonito, 
bem como para a dinamização, em 
parceria com o Instituto do Ambien-
te, do Workshop «Mudar no Presente 
para Garantir o Futuro»! As últimas 
referências especiais vão para o en-
cerramento desta semana temática 

na forma de um espectáculo  alegre, 
vivo e cheio de cor, características a 
que o GimClube a todos já habitou, 
e que encheu por completo o Audi-
tório do Museu Marítimo, bem como 
para a dinamização da campanha 
«PAIS NATUREZA», como forma de 
premiar os Pais que de forma mais 
paciente e sem regatear esforços 
têm, repetidamente, levado os seus 
Resíduos Sólidos Urbanos a destino 
ambientalmente adequado – Eco-
centro Municipal!

Este verdadeiro exercício de 
Cidadania, que a todos parece con-
seguir mobilizar, permite alargar o 
«ECO» nesta causa de protecção, 
conservação e construção de mais 
e melhor Ambiente. 

Bandeira de Prata da Mobilidade

Câmara Municipal de Ílhavo

» 21 de Março
Acção “Dar uma Mãozinha às Dunas”

» 23 de Março
Workshop sobre Mobilidade Sustentável

» 24 de Março
Sarau de Encerramento

A Câmara Municipal de Ílha-
vo recebeu, no passado dia 29 de 
Janeiro, a Bandeira de Prata da 
Mobilidade. Este galardão, atribuí-
do pela Associação Portuguesa de 
Planeadores do Território (APPLA), é 
o reconhecimento pelo esforço que 
a Câmara Municipal de Ílhavo tem 
vindo a desenvolver no âmbito da 
Rede Nacional de Cidades e Vilas 

com Mobilidade para Todos, de que 
Ílhavo é um dos municípios funda-
dores, no sentido de, progressiva-
mente, promover a eliminação de 
barreiras arquitectónicas com o ob-
jectivo último de garantir condições 
de circulação para todos, em segu-
rança e num quadro de melhoria de 
qualidade de vida das populações.

As diversas intervenções foram 
realizadas ao nível, por exemplo, da 
construção de rampas para aces-
so a serviços públicos, do rebaixa-
mento das guias dos passeios nos 
acessos às passadeiras, da colo-

cação de grelhas nas caldeiras das 
árvores, da criação zonas pedonais, 
da transformação de WC’s em WC’s 
acessíveis, da regularização de pa-
vimentos, implantação de sinais so-
noros em semáforos, entre outras.

Não obstante este grande es-
forço desenvolvido nomeadamente 
nos últimos dois anos, subsistem 
ainda diversas barreiras que irão 
ser alvo de intervenções futuras, 
no sentido de transformar o nos-
so Concelho num local ainda mais 
acessível, contribuindo desta for-
ma para o bem estar de todos, em 

especial dos cidadãos com mobili-
dade condicionada, sejam residen-
tes no Concelho, sejam turistas ou 
simples visitantes, pois este tipo de 
política tem contribuído igualmente 
para o aumento da capacidade de 
atracção do nosso Concelho no im-
portante sector do Turismo.

Este galardão foi entregue no 
âmbito de uma sessão pública, na 
qual o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo apresentou ainda a 
estratégia de qualificação urbana 
do Centro das Cidades de Ílhavo e 
da Gafanha da Nazaré.
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Como todos já sabemos, a pre-
ocupação em proteger e percor-
rer os trilhos do litoral não pode, 
nem deve, ser 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 sim a todo o ano, desempe-
nhando neste caso o projecto «Co-
astwatch Europe», que a CMI têm 
vindo a promover desde há vários 
anos, um papel vital no acompanha-
mento e vigilância da evolução das 
nossas Zonas Costeiras, bem como 
dos «comportamentos cívicos» que 
com as mesmas são mantidos, atra-
vés da caracterização ambiental da 
faixa costeira, com o preenchimento 
de um questionário por cada troço 
de 500 metros, em blocos de 5 Km.

A manifestação da maioria dos 
participantes neste novo ano de di-
namização do projecto é a de que, 
regra geral, os blocos se encontra-
vam em melhores condições do que 
em anos anteriores, para o que terão 
seguramente contribuído as acções 
de limpeza levadas a efeito, por altu-
ra do coastwatch europe 2006, com 
as próprias Escolas participantes, 
bem como as acções dinamizadas 
pelos vários Agrupamentos de Es-
cuteiros do Concelho .

Assim, a exemplo do que tem 
acontecido nas edições anteriores, 
os percursos dinamizados de 2 de 
Fevereiro a 12 de Março, totalizaram 
aproximadamente os 50 km de cos-
ta (que acompanham toda a frente-
mar e a frente-ria) que compõem o 
nosso Concelho, repartidos por 9 
blocos/percursos, envolvendo 8 Es-
colas: Escolas Básicas do 1º Ciclo 
da Chousa Velha, da Ferreira Gordo, 
da Marinha Velha, da Cambeia, da 
Barra, a EB 2,3 da Gafanha da En-
carnação, Escolas Secundárias da 
Gafanha da Nazaré e de Ílhavo (num 
total de 190 participantes entre Alu-
nos, Professores e Autarquia).

Cada Estabelecimento de Ensi-
no participante encontra-se agora 
a elaborar os respectivos trabalhos 
resultantes da dinamização do pro-
jecto, que serão apresentados no 
3º Seminário Local «As Escolas e o 
coastwatch», a anunciar em altura 
oportuna.

Estamos, pois, convictos 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!

» Ílhavo é já o melhor 
Concelho do Distrito 
e um dos mais 
representativos no País!

» Cerca de 200 Crianças 
e Jovens do Concelho 
percorreram os 50 km da 
faixa costeira do Conce-
lho de Ílhavo, desempe-
nhando um papel impor-
tante na evolução dos 
comportamentos cívicos.

“Eco-Escolas”

Ao delegarmos nos mais Jo-
vens um papel activo na Educação 
e Gestão do Ambiente, estaremos 
sempre a valorizar os aspectos ge-
ofísicos e culturais oferecidos pelo 
mesmo, conseguindo a sua preser-
vação face às gerações futuras. Por 
outro lado, é importante continuar a 
fazer das Crianças um «aliado» im-
portante nesta tarefa difícil mas ali-
ciante, de que preservar o Ambiente 
é acima de tudo uma questão de Ci-
dadania, o que só será possível com 
a conjugação dos esforços de todos 
nós – Escolas, Pais e Autarquia.

Temos, como é do conhecimento 
de todos (tendo já sido inúmeras ve-
zes reconhecidos pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), 
com mérito e justa distinção, como 
Autarquia modelo na forma como 
acarinhamos e acompanhamos 
os projectos), acompanhado com 
enorme carinho e disponibilidade a 
implementação de todo o processo 
e actividades a desenvolver no âm-
bito do Projecto Eco-Escolas, no(s) 
Estabelecimento(s) de Ensino ou 
fora deste(s). Foi como parceiros e 
amigos que trabalhámos com o Jar-
dim de Infância e a Escola da Chou-
sa Velha, as Escolas da Senhora 
dos Campos, Marinha Velha, Senho-
ra do Pranto, Barra e nº 1 de Ílhavo 
na dinamização do projecto e acti-
vidades subjacentes, trabalho esse 
coroado de êxito com a atribuição 
da Bandeira Verde de Eco-Escola 
para o ano lectivo 2006/2007.     

Este trabalho continuado e, 
como tal, mais acompanhado per-
mitiu que no ano lectivo 2006/2007 
tenham aderido 15 Estabelecimen-
tos de Ensino do Concelho (Jardim 
de Infância e a Escola da Chousa 
Velha, as Escolas da Senhora dos 
Campos, Marinha Velha, Senhora do 
Pranto, Barra, nº 1 de Ílhavo, Escola 
e Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação Sul, Jardins de Infância 
da Gafanha de Aquém, da Légua, 
da Gafanha do Carmo, as Escolas 
da Chave, Gafanha da Encarnação 
Norte e Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes), facto que nos tor-
nou no melhor Concelho do Distrito 
e, seguramente, num dos mais re-
presentativos do País! Agora é altura 
de, todos juntos, potenciarmos todo 
o trabalho efectuado e a efectuar, 
de forma a que as 15 Candidaturas 
se possam traduzir em igual número 
de Bandeiras Verdes... é que o Am-
biente agradece! 

Separação de RSU
Balanço 2006

A Política Municipal para 

Projecto
A Política Gestão de Resíduos 

assenta em objectivos e estratégias 
que visam garantir a preservação 
dos recursos naturais e a minimiza-
ção dos impactos negativos sobre a 
Saúde Pública e o Ambiente. Para 
a prossecução destes objectivos, 
importa incentivar a redução da pro-
dução dos resíduos e a sua reutili-
zação e reciclagem por fileiras. Em 
grande medida, tal passa pela pro-
moção de acções de sensibilização 
ambiental, consistentes e concer-
tadas, as quais se afiguram como 
uma ferramenta imprescindível à 
consciencialização e formação, seja 
dos indivíduos, seja da sociedade 
em geral, sobre os problemas am-
bientais que nos rodeiam e dizem 
respeito. 

A Câmara Municipal de Ílhavo, 
norteada por estes objectivos, tem 
vindo nos últimos anos a incremen-
tar um forte investimento na área da 
Gestão dos Resíduos. A aposta des-
te Executivo na concessão a uma 
empresa privada dos Serviços de 
Recolha e Transporte a Destino Final 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
e de Limpeza Urbana no Município, 
constituiu-se como um ponto de 
viragem crucial, que afastou para 
sempre, da memória colectiva de 
todos nós, um século XX que, nos 
seus derradeiros anos, se expunha 
exibindo ainda aos transeuntes ima-
gens de ruas sujas e enxovalhadas, 
polvilhadas de contentores igual-
mente velhos, por vezes, imundos... 
Felizmente hoje, o espaço urbano 

internalizou, além da amplitude e 
linearidade das formas, as vias de 
cintura e pistas cicláveis, a mobili-
dade para todos, etc., bem como 
o conceito de “cidadania urbana”, 
vivido no dia-a-dia pela adopção 
práticas e comportamentos ambien-
talmente correctos. Poder-se-á dizer 
que o Ecocentro Municipal/Centro 
de Educação Ambiental tem assu-
mido, desde Julho de 2003, um pa-
pel activo e essencial na consolida-
ção e no desenvolvimento daqueles 
comportamentos. A prova de que os 
números expressam, universalmen-
te, a verdadeira dimensão de vonta-
des, que o ser humano quando quer 
é capaz de fazer melhor, ilustra-se 
nos quadros e gráficos que segui-
damente se apresentam.

Uma nota de destaque ainda 
para o Novo Regulamento Munici-
pal de Resíduos Sólidos Urbanos, 
aprovado em 2006, que represen-
ta uma importante actualização no 
que respeita à legislação em vigor 
e também uma adequação efectiva 
à estratégia da Gestão Municipal de 
Resíduos. 

Estamos por isso no caminho 
certo e o Concelho de Ílhavo volta, 
uma vez mais, a ser um Município 
Pioneiro, com o lançamento do seu 
mais recente projecto – a Recolha 
Integrada de RSU «porta-a-porta». 
Trata-se de uma experiência piloto 
que abrange o núcleo antigo da Ci-
dade de Ílhavo, entre o Cruzeiro da 
Rua Cimo de Vila (passando pelas 
Ruas Arcebispo Pereira Bilhano e 
Serpa Pinto) e a Igreja Matriz. O pro-

jecto estreou-se no passado dia 20 
de Março e fez parte integrante da 
+ECO 2007 (Semana do Ambiente). 
Com o slogan: “LONGE DA VISTA 
MAIS PERTO DE SI” pretende ma-
ximizar a separação multimaterial: 
papel, vidro e embalagens e, simul-
taneamente, reduzir a produção de 
resíduos indiferenciados. E, se as 
mais valias ambientais com este 
tipo de recolha integrada são ine-
quívocas, já o sucesso deste pro-
jecto experimental requer um maior 
envolvimento e uma maior respon-
sabilização por parte da população 
abrangida, seja na forma como fa-
zem a separação dos materiais, seja 
no cumprimento dos horários e dos 
dias específicos de deposição, sob 
pena de se comprometer a sua via-
bilidade operacional. Certos de que 

a população abrangida por este 
projecto inovador de recolha selec-
tiva de resíduos «porta-a-porta», 
quer chamar a si os princípios das 
boas práticas ambientais e de cida-
dania, caracterizadoras das socie-
dades modernas, acreditamos no 
êxito do mesmo e apelamos, desde 
já, à participação activa de todos os 
concidadãos intervenientes, para 
que em breve possamos divulgar os 
bons resultados: redução efectiva 
do lixo indiferenciado, maiores taxas 
de separação por material, e ainda 
máxima comodidade na separação 
e na deposição.

Em suma, o melhor para o Am-
biente é, seguramente, o melhor 
para si! Portanto, não fique indife-
rente, participe neste projecto: Re-
duza, Separe e Urbanize a sua Rua. 

Evolução da Recolha Selectiva no Concelho de Ílhavo

Resíduos (ton.)

Vidro

Papel/Cartão

Embalagens

Total

2006

605,22

327,10

135,53

1067,85

1998

75,00

0,00

0,00

75,00

2005

507,26

275,28

103,42

885,96

2004

483,30

228,26

79,26

790,82

2003

425,14

176,64

54,60

656,38

2002

334,12

117,86

28,66

480,64

2001

297,06

52,94

12,589

362,59

2000

280,10

48,00

7,60

1067,85

1999

170,10

35,50

1,39

206,99

» A evolução positiva da recolha selectiva no Concelho, deve-se ao substancial 
aumento do número de ECOPONTOS, que passaram de 11 em 1999, 
para 43 em 2001, existindo actualmente 82 ECOPONTOS

Acrescem aos números anteriores, 
as fileiras dos materiais selectiva-
mente depositados no Ecocentro 
Municipal, constantes do quadro 
seguinte, que se destacam so-
bretudo pela sua importância em 
termos de valorização ambiental: 
os electrodomésticos usados, os 
“monstros” (mobiliário doméstico 
fora de usos, os resíduos verdes e 
os entulhos, tantas vezes alvo de 
abandono clandestino, por parte 
dos seus detentores.

Tipo de Material

Electrodomésticos usados

Embalagens

Entulhos

Monstros

Papel

Resíduos Verdes

Sucatas

Vidro

Total

2006

25.890

13.260

60.000

33.140

6.125

11.860

9.280

21.000

180,555

2005

24.320

6.420

26.000

19.720

5.310

5.500

6.440

5.480

99.190

2004

28.320

6.480

30.780

11.080

7.040

11.160

-

4.880

99.740

Evolução da Quantidade de Materiais Depositados - Ecocentro

“Coastwatch Europe 2007”
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Decorreu no passado dia 30 
de Março, na Câmara Municipal 
de Ílhavo, a segunda reunião da 
Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios de Ílhavo, 
fazendo parte da ordem de traba-
lhos a análise da versão preliminar 
do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDF-
CI), assim como a discussão de di-
versos assuntos relacionados com 
a temática dos incêndios florestais, 
nomeadamente no que diz respeito 
à sua prevenção.

O PMDFCI, que constitui um 
importante instrumento de planea-
mento e de actuação, com vista so-
bretudo à prevenção dos incêndios 
florestais, assim como à atenuação 
dos seus efeitos, irá sofrer duran-
te o corrente mês de Abril os seus 
ajustamentos finais, com vista à sua 
aprovação durante o próximo mês 
de Maio/Junho.

De entre os outros assuntos de-
batidos, merece especial destaque 
o Gabinete Técnico Florestal Inter-
municipal (Ílhavo, Vagos e Oliveira 
do Bairro), cuja constituição aguar-
da agora decisão formal da Direc-
ção Geral dos Recursos Florestais, 

assim como as muitas iniciativas 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
tem levado a efeito, sobretudo no 
sentido de sensibilizar as popula-
ções, sobretudo os mais jovens, 
para as questões relacionadas com 
a prevenção. Exemplo disso é a 
Agenda Escolar 2006/2007, subor-
dinada ao tema “A Segurança dos 
Cidadãos e a Protecção Civil”, as 
diversas acções sensibilização am-
biental desenvolvidas nas escolas 
durante o ano lectivo, o Projecto 
Secur-Ria (já concluído e imple-
mentado), a comemoração do Dia 
Internacional da Protecção Civil (1 
de Março), marcado pela apresen-
tação da nova brochura do Serviço 
Municipal de Protecção Civil e pela 
sua nova mascote, ou ainda Progra-
ma Vocação 2007 – 2º turno, em que 
um dos projectos, que irá envolver 
três jovens durante os próximos me-
ses de Abril, Maio e Junho, versará 
sobre a Protecção Civil.

A próxima reunião da Comissão 
ficou já agendada para o próximo 
mês de Maio, tendo como objectivo 
principal a discussão acerca do Pla-
no Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios.

Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios

A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou este dia através de um conjunto 
de iniciativas, das quais se destacam a realização de um Simulacro na Esco-
la Básica 2.3 da Gafanha da Nazaré, a apresentação da Mascote do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, bem como a apresentação da nova Brochura 
Informativa do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC).

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 capa-
cidade de intervenção, sensibilizando cada um dos nos-
sos cidadãos para o papel vital que podem e devem as-
sumir na prevenção de situações de risco, integrando 
desta forma, cada um deles, a equipa da Protecção 
Civil.
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Dia Internacional da Protecção Civil
1 de Março

Assim, sob a supervisão técnica 
dos Bombeiros Voluntários de Ílha-
vo, realizaram-se no passado dia 24 
(EB 2,3 da Gafanha da Encarnação), 
25 (EB 2,3 da Gafanha da Nazaré) e 
31 de Janeiro (EB 2,3 José Ferreira 
Pinto Basto – Ílhavo), acções de for-
mação acerca do uso de extintores, 
nas quais participaram dezenas 
de educadores, professores e au-
xiliares, que puderam desta forma 
familiarizar-se com este meio tão 
importante de combate a incêndios, 
mas que, para ser eficazmente utili-
zado, deve respeitar um conjunto de 
cuidados básicos. Para além deste 
exercício prático, foram transmitidos 
a todos os participantes um conjun-
to de regras fundamentais, com vis-
ta a uma correcta actuação em caso 
de acidente na escola. 

Para além destas importantes 
iniciativas, que no futuro se irão 
continuar a repetir de forma regu-
lar, realizou-se no passado dia 1 de 
Março, no âmbito do Dia Internacio-
nal da Protecção Civil, na EB 2.3 da 
Gafanha da Nazaré, um simulacro, 
com o objectivo de testar não só o 
Plano de Emergência desta escola, 
mas igualmente o Plano Municipal 
de Emergência.

Tratou-se de um exercício com 
uma dimensão considerável, no qual 
participaram cerca de 600 alunos e 
mais de 20 bombeiros dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo,  com 5 via-
turas. Nesta acção participou ainda 
a GNR da Gafanha da Nazaré.

O resultado do “acidente”, cau-
sado por uma explosão num labo-
ratório, seguida de incêndio, foram 
4 alunos feridos, tendo havido a 
necessidade de evacuar outros 12 
através de uma auto-escada.

O balanço desta iniciativa é 

» 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 nos últimos 
meses, junto de vários 
estabelecimentos de 
ensino do Concelho, um 
conjunto de iniciativas, 
dirigidas a todos os 
responsáveis dos Órgãos 
de Gestão dos 
Agrupamentos, 
Professores, Educadores 
e Pessoal Auxiliar, para 
além naturalmente dos 
alunos.

A prevenção em meio escolar

extremamente positivo, sendo de 
realçar a qualidade do Plano de 
Emergência e a adequada prepa-
ração que todos os intervenientes 
demonstraram durante o exercício, 
que foi preparado de forma a se 
aproximar o mais possível de uma 
situação real.

Nos próximos meses de Abril e 
Maio irão ser realizados dois outros 
exercícios semelhantes, noutros es-
tabelecimentos de ensino.

Estas iniciativas, através da qual 
a Câmara Municipal de Ílhavo de-
monstrou mais uma vez uma aten-
ção e uma dedicação muito espe-
cial às questões relacionadas com 
segurança e o bem-estar dos Ci-
dadãos, em especial das crianças, 
insere-se num plano de acção mais 
vasto, que incluiu ainda, entre outras 
iniciativas, a escolha da “Segurança 
dos Cidadãos e a Protecção Civil” 
como tema principal do Plano Muni-
cipal de Intervenção Educativa e da 
Agenda Escolar 2006/2007.

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 activida-
de desenvolvida pelo estado e pelos 
cidadãos com a finalidade de preve-
nir os riscos colectivos inerentes a 
situações de acidente grave, catás-
trofe ou calamidade, de origem na-
tural ou tecnológica, e de atenuar os 
seus efeitos e socorrer as pessoas 
em perigo, quando aquelas situa-
ções ocorram”.

» mascote da protecção civil do concelho de ílhavo» nova brochura informativa do SMPC
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Fórum Aveiro Digital 

Esta iniciativa, prevista para 
o final no Programa Aveiro Digi-
tal 2003-2006, teve como princi-
pal objectivo mostrar à comuni-
dade os excelentes resultados 
obtidas pela materialização dos 
muitos projectos apoiados pelo 
Programa, proceder ao seu ba-
lanço global, assim como pers-
pectivar o futuro, no âmbito do 
próximo pacote de fundos co-
munitários.

Para o nosso Município, 
este Programa, que represen-
tou um importante investimento, 
constituiu uma excelente opor-
tunidade para concretizar um 
conjunto vasto de objectivos, 
nomeadamente no que respeita 
à implementação de um con-
junto de medidas de reforma 
de funcionamento dos Serviços 
Municipais e de metodologias 
de gestão, com vista à  melhoria 
objectiva ao nível do funciona-
mento dos serviços municipais, 
com o aumento da sua eficiên-
cia, a facilitação do acesso pe-
los Munícipes, a desburocrati-
zação e a sua sustentabilidade 
financeira.

Os projectos promovidos/
participados pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo abarcaram áreas 
tão diversas como a educação, 
protecção civil, ambiente, in-
formatização, digitalização e 
produção de conteúdos, mo-
dernização administrativa, actu-
alização do cadastro, sistemas 
de informação geográfica, entre 
outras, sendo que, além de en-
tidade beneficiária, a Câmara 
Municipal de Ílhavo foi também 
entidade gestora, dado o facto 
de presidir à Associação de Mu-
nicípios da Ria e de integrar (por 
este facto) a Comissão Execu-
tiva do Programa Aveiro Digital 
2003/2006.

» Aveiro Digital: 
um desafio 
aos agentes 
do desenvolvimento 
regional.

O Programa Aveiro Digital é um 
instrumento mobilizador da socie-
dade e de mudança cultural, pro-
movendo o desenvolvimento social, 
económico e cultural da região da 
Associação dos Municípios da Ria, 
através da qualificação das pesso-
as e das organizações.

O Programa Aveiro Digital abran-
ge os 11 Municípios da região da 
AMRia: Águeda, Albergaria-a-Velha, 
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Mur-
tosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever 
do Vouga e Vagos, com uma popu-
lação de 350.000 habitantes.

A gestão do Programa é da res-
ponsabilidade conjunta AAD – As-
sociação Aveiro Digital e da AMRIA 
– Associação de Municípios da Ria 
e a sua execução resultou da mobi-
lização de 326 Entidades públicas e 
privadas, localizadas na região.

A dimensão da dinâmica so-
cial e a abrangência geográfica do 
Programa permitiram uma maior 
partilha de serviços e soluções e 
facilitaram a difusão de processos 
e práticas por um vasto conjunto 
de agentes do desenvolvimento re-
gional, expandindo o impacto dos 
investimentos e propiciando o efeito 
multiplicativo.

O trabalho em equipa destas 
Entidades a nível regional potenciou 
sinergias muito saudáveis na com-
plementaridade de competências, 
na partilha de práticas e na troca 
de experiências, na conjugação de 
esforços e na racionalização de re-
cursos para implementar soluções e 
para resolver problemas comuns.

O Programa Aveiro Digital pro-
piciou condições para novos mo-
dos na vida pessoal e na vida das 
organizações como a administração 
pública, as escolas, a universidade, 
os hospitais, as empresas, as enti-
dades sociais e culturais em toda a 
região da Ria de Aveiro.

» A Câmara Municipal 
de Ílhavo esteve 
presente, no passado 
dia 9 e 10 de Março, 
no Fórum Aveiro Digital, 
que decorreu no Parque 
de Feiras e Exposição 
de Aveiro. 

A administração pública local e re-
gional, evidenciando a sua capaci-
dade e dinâmica de modernização, 
mobilizou-se para racionalizar meios 
e processos e para capacitar e qua-
lificar as suas estruturas técnicas e 
humanas, investindo na formação, 
operando novos sistemas e lançan-
do serviços on-line.

» Sistema Integrado de Gestão 
Cadastral;

» Serviços SIG da região da 
AMRia;

» Serviços de Back-Office e 
Front-Office dos Municípios;

» Planos e SIG de Risco e Segu-
rança para a região da AMRia;

» Planos e SIG do Ambiente e da 
Água para a região da AMRia;

» Portal regional da AMRia.

Administração 
Pública Local

Porque a educação das crianças e 
jovens é sempre um compromisso 
de todas as sociedades, a comu-
nidade educativa da região empe-
nhou-se no na criação de serviços 
e produtos pedagógicos que refor-
çam a qualificação do sistemas e 
dos agentes educativos e estimulam 
o compromisso da sociedade e das 
famílias com a educação.

» Serviços de Gestão e Adminis-
tração da Rede Escolar da AMRia;

» Curricula Digital e de E-Lear-
ning de Português e Matemática;

» Serviços On-Line para a Co-
munidade Educativa da AMRia;

» Serviços de Formação a Dis-
tância para Professores.

Educação e 
Comunidade Educativa

A Universidade de Aveiro e a sua 
comunidade universitária, vectores 
decisivos na trajectória de desen-
volvimento regional, assumiram as 
oportunidades de modernização 
dos seus serviços e da sua capaci-
dade científica para servir a socie-
dade, com a produção de materiais 
educativos e a disponibilização on-
line dos seus espólios artísticos e 
culturais.

» Sistema de Aquisição de Bens 
e Serviços;

» Sistema Integrado de Tele-Tra-
balho;

» Sistema de Contacto on-line 
com a UA;

» Produtos Pedagógicos para a 
Educação;

» Biblioteca e Arquivo Digital 
On-line.

Universidade e 
Comunidade Universitária

Os serviços de saúde na região, 
pelo investimento em novos siste-
mas, redes e serviços, ganharam 
novas e estimulantes capacidades, 
com fortes impactos no acesso à 
saúde, na racionalização dos meios 
e dos processos e na qualificação 
dos seus profissionais.

» Serviços de Tele-Diagnóstico 
da AMRia;

» Portal regional de Serviços da 
Saúde;

» Processo Clínico Electrónico.

Serviços de Saúde

Os sistemas públicos e privados de 
Solidariedade Social, comprometi-
dos com a eficiência dos serviços e 
com a qualidade dos seus profissio-
nais, modernizaram os seus siste-
mas e processos, lançaram serviços 
de inclusão social e promoveram 
culturas e práticas de partilha e de 
solidariedade em rede.

» Serviços de Gestão e Adminis-
tração da Rede de IPSS;

» Processo Electrónico Utente;
» Serviços de Apoio a Idosos em 

Situações de Risco;
» Centros e Serviços de Info-In-

clusão;
» Serviços de Oferta e de Procu-

ra de Solidariedade Social.

Solidariedade Social

A dinâmica empresarial da região 
evidenciou-se nos fortes investimen-
tos na qualidade e na eficiência dos 
processos de gestão, produção, 
marketing e comercialização, foram 
promovidos pelos agentes económi-
cos e pelas suas associações em-
presariais.

» Serviços de Localização e Ma-
rketing de Zonas Industrias de Nova 
Geração;

» Serviços de Gestão da Produ-
ção on-line;

» Serviços Comerciais e de Ma-
rketing;

» Serviços de Gestão de Stocks, 
Armazéns e Expedição;

» Serviços TurísticosRota da Luz

Economia Regional

Para construir uma dinâmica so-
cial inclusiva, motivada para a cria-
tividade e para a qualificação, foi 
instalada uma rede de 95 Espaços 
Internet com mais de 500 computa-
dores que garantem a toda a popu-
lação o acesso gratuito à Internet e 
às Tecnologias da Informação e Co-
municação.

Esta rede de Espaços Internet, 

Comunidade Digital
abrangendo 11 Municípios e 84 Fre-
guesias só é possível pelo compro-
misso e capacidade das Autarquias 
locais da região que criaram condi-
ções para oferecer estes serviços a 
toda a população.

Nestes Espaços Internet Aveiro 
Digital aprende-se a utilizar as TIC, 
aprende-se a usar a Internet para 
serviços bancários e para adquirir 

serviços e produtos. Aprende-se 
a usar os serviços tributários, a re-
querer certidões e a procurar em-
prego...

Mas aprende-se sobretudo a co-
municar com o mundo e a descobrir 
a imensa biblioteca que a Internet 
oferece.

O Projecto SICAVIM ganhou 
o Prémio de “Projecto SIG do 
Ano 2006” atribuído pela ESRI 
Portugal

Em cerimónia que teve lugar 
no dia 28 de Março em Lisboa, o 
“SICAVIM - Sistema de Informa-
ção Cadastral de Vagos, Ílhavo 
e Mira” recebeu oficialmente 
o Prémio “Projecto SIG do Ano 
2006”.

O projecto, que surgiu no 
âmbito do Programa Aveiro Di-
gital 2003/2006, envolvendo os 
três municípios, foi distinguido 
pelo seu carácter inovador e 
mesmo pioneiro a nível nacional, 
tendo suscitado o interesse ge-
ral da comunidade SIG e de di-
versas entidades ligadas a esta 
área.

As entidades culturais e o movimen-
to associativo tiveram oportunidade 
de investir em novas formas e mo-
dos para oferecer o seu espólio e os 
seus serviços, digitalizando o patri-
mónio, promovendo a arte digital e 
novos produtos pedagógicos, racio-
nalizando a sua gestão e fortalecen-
do o associativismo em rede.

» Digitalização do espólio e 
Serviços Pedagógicos dos Museus 
Marítimo, Ílhavo; Museu Egas Moniz, 

Informação, Cultura e Lazer

Orçamento: 22 milhões Euros
Número de Projectos: 78
Nº de Entidades Beneficiárias: 326
Duração: 48 meses
Avaliação Externa: Centro de Inves-
tigação e Estudos Sociais - ISCTE

Factos e Números

Estarreja e Museu  S.Joana, Aveiro;
» Hemeroteca Digital das Biblio-

tecas na região da AMRia;
» Arquivo Digital do Juizado de 

Paz da Murtosa;
» Academia de Artes Digitais;
» Rede de Painéis Públicos de 

Informação;
» Serviços de Gestão e Reserva 

de Recintos Desportivos;
» Serviços de Gestão e Promo-

ção das Associações da região da 
AMRia.
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» a existência de vários grupos 
com actividades marginais;

» entre outros,...;
justificam em absoluto e há muito 

tempo, a realização da obra do novo 
Quartel da GNR da Gafanha da Na-
zaré, que, servindo as Freguesias 
da Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo, 
contribuirá de forma relevante para 
o aumento da capacidade operacio-
nal da GNR.

Novo Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré
Finalmente a abertura aos Cidadãos
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Esta nota pública de congratu-
lação serve também como aviso à 
População desta boa notícia, dado 
o facto do Governo ter tomado a de-
cisão de activação do novo edifício, 
sem qualquer comunicação informal 
ou oficial, e sem qualquer aviso in-
formal ou formal à População e/ou 
à Comunicação Social: utilizou ape-
nas uma folha de papel manuscrita, 
que nem sequer está assinada ou 
timbrada, afixada na porta do velho 
Quartel.

Não tendo explicação para esta 
mudança sem aviso (situação abso-
lutamente inédita), mesmo após so-
licitação de explicação ao Ministro 
da Administração Interna, queremos 
saudar vivamente a activação do 
novo Quartel da GNR da Gafanha 
da Nazaré, partilhar a saudação e a 
notícia com Todos e desejar aos mi-
litares da GNR um bom trabalho em 
prol das Populações nesta sua nova 
casa, que também tem boas condi-
ções para receber os Cidadãos.

Neste momento, queremos tam-
bém agradecer publicamente aos 
Cidadãos que venderam à Câmara 
Municipal de Ílhavo (por acordo ne-
gocial) os terrenos (cerca de 4.500 
m2), que foram entregues pela CMI 
ao Ministério da Administração Inter-
na (a título gracioso) para realização 
desta construção. Foi um dos mui-
tos gestos que a Câmara Municipal 
de Ílhavo praticou durante cerca de 
20 anos na luta por esta obra que 
agora e finalmente está ao dispor de 
Todos.

Queremos também deixar uma 
referência pública ao então Secretá-
rio de Estado Dr. Luís Pais de Sousa, 
que no dia 31 de Março de 2004 se 
deslocou ao Município para assinar 
o despacho de abertura do concur-
so público da obra, tendo visitado 

» A Câmara 
Municipal de Ílhavo 
congratula-se 
publicamente com a 
abertura do novo Quartel 
da GNR da Gafanha da 
Nazaré, que está 
disponível aos Cidadãos 
desde o passado 
dia 30 de Janeiro, 
na Rua Luís de Camões, 
junto à A25.

os terrenos na Gafanha da Nazaré, 
o que permitiu o início da obra em 
Junho de 2005, e recentemente, a 
sua finalização e activação.

Esta é uma nova capacidade 
para o Município de Ílhavo, justifica-
da em absoluto e há muito tempo, 
e que servindo as Freguesias da 
Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo, 
contribuirá de forma relevante para 
o aumento da capacidade operacio-
nal da GNR, tão importante para a 
segurança dos Cidadãos.

BREVE 
HISTORIAL DO PROCESSO

A opção de construção
A opção de construção de um 

novo Quartel da GNR na Gafanha 
da Nazaré perde-se no tempo, ha-
vendo referências no final da déca-
da de 80. Foi reiterada pelo Governo 
em 1995, a decisão de construir um 
novo Quartel da GNR na Gafanha da 
Nazaré, que implicaria a desactiva-
ção do velho edifício e do Quartel da 
GNR da Gafanha da Encarnação.

O terreno necessário
Os terrenos indicados como ne-

cessários pelo GEPI foram sendo 
entregues pela Câmara Municipal 
de Ílhavo desde 1995 ao MAI/GEPI, 
tendo a parcela “final” sido entregue 
em 1999 (depois da resolução de 
um problema com a JAE, proprie-
tária dessa parcela). O Sec. Estado 
Dr. Armando Vara confirmou ao Pre-
sidente da CMI a resolução deste 
problema, pelo que se partia de ime-
diato para a execução do projecto 
(em 1999). A localização do Quartel 
foi sucessivamente confirmada pela 
CMI e pelo GEPI e GNR, ao longo 
de todos estes anos. Porém, nada 

aconteceu, para além da continua-
da presença da obra no PIDDAC de 
muitos anos.

Retomado o processo em Abril 
de 2002, junto do novo Secretário 
de Estado, Dr. Luís Pais de Sousa, 
e realizados trabalhos de estudo 
prévio do projecto do novo Quartel, 
foi solicitado pelo MAI/GEPI à CMI a 
aquisição de mais duas parcelas de 
terreno, a somar aos terrenos já dis-
poníveis. A CMI disponibilizou for-
malmente os terrenos ao MAI/GEPI 
a 1 de Setembro de 2003. Ainda em 
2006, foi disponibilizada mais uma 
outra parcela para completar a área 
de logradouro frontal.

Finalmente o Projecto
Tendo o Secretário de Estado Dr. 

Rui Pereira, em audiência realizada 
a 17  Julho de 2001, informado o 
Presidente da CMI que o projecto do 
Quartel da GNR da Gafanha da Na-
zaré nunca tinha sido iniciado, este 
governante mandou então executar 
o projecto. Realizou-se uma reu-
nião de trabalho com uma empresa 
privada projectista (em Agosto de 
2001), embora não se confirmaram 
avanços reais. O projectista (a em-
presa Ucha & Cabral, LDA) solicitou 
a compra de mais duas parcelas de 
terreno à CMI em Setembro 2001, 
para somar à área já disponibiliza-
da, solicitação esta posta em causa 
um mês depois com a hipótese de 
alteração da localização.

Mais entraves: o Director do 
MAI/GEPI informa telefonicamente o 
Presidente da CMI, da necessidade 
de se ponderar uma nova localiza-
ção do Quartel (em Outubro 2001), 
ficando para agendar uma visita de 
trabalho à Gafanha da Nazaré. 

Finalmente, desenvolvidos con-
tactos entre o MAI/GEPI, a equipa 

projectista e a CMI, o MAI/GEPI 
apresenta o estudo prévio do pro-
jecto do novo Quartel da GNR da 
Gafanha da Nazaré à CMI em Maio 
de 2003. 

O Lançamento do Concurso 
Público

Concluído o projecto de execu-
ção, o Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Administração Inter-
na, Dr. Luís Pais de Sousa, desloca-
se a Ílhavo para assinar o despacho 
de abertura do concurso público 
para construção do novo Quartel da 
GNR da Gafanha da Nazaré, a 31 
de Março de 2004. 

A Execução da Obra
A obra foi iniciada em Junho 

2005 pela empresa Argoconstruto-
ra, por um valor de adjudicação de 
911.663,91 euros, tendo sido finali-
zada em Dezembro 2006.

 
A Urgência
As dificuldades operacionais 

sentidas pela GNR, dadas as precá-
rias  condições de uma velha casa 
de habitação adaptada a quartel, 
num Concelho que exige uma actu-
ação mais forte por parte das autori-
dades policiais, dados vários factos 
derivados da sua natureza geográfi-
ca e sócio-económica:

» duas praias;
» dois canais da Ria de Aveiro;
» uma grande área de Mata Na-

cional;
» a maior parte das estruturas 

do Porto de Aveiro;
» a mais elevada taxa de den-

sidade populacional dos Concelhos 
da Região Centro;

» um dos mais elevados índices 
de sinistralidade rodoviária do Distri-
to de Aveiro;

Tendo em conta o comunicado 
do Ministério da Administração In-
terna, a Câmara Municipal de Ílhavo 
(CMI) presta os seguintes esclareci-
mentos:

» 1. O novo Quartel da GNR da 
Gafanha da Nazaré está a funcionar 
desde o dia 29 de Janeiro e abriu ao 
Público no dia 30 de Janeiro;

» 2. A CMI teve conhecimento 
deste facto, na manhã do dia 31, 
através de um munícipe indigna-
do com o papel não timbrado nem 
assinado, colado na porta do velho 
Quartel, que dava conta da mudan-
ça de instalações;  

» 3. No dia 1 de Fevereiro, às 
9h00 da manhã, a CMI toma posi-
ção pública sobre este facto;

» 4. No dia 2 de Fevereiro, a CMI 
e outras entidades, receberam um 
ofício datado de 31 de Janeiro, com 
carimbo de emissão dos CTT do dia 
1 FEV às 22h, do Ministério da Admi-
nistração Interna/Guarda Nacional 
Republicana, Brigada Territorial nº 
5, dando conhecimento da activa-
ção das novas instalações;

» 5. A CMI, reitera a sua posição 
do ineditismo desta circunstância, 
dada em nota pública no dia 1 de 
FEV, repetindo também, que o mais 
importante é o facto do novo Quartel 
da GNR da Gafanha da Nazaré es-
tar disponível aos Cidadãos desde 
a passada Terça-feira (30 de Janei-
ro), na Rua Luís de Camões, (junto à 
A25), situação em relação à qual a 
CMI reitera a sua congratulação.

Nota Pública 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo
(em 01.02.2007)

Nova Nota Pública 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo
(em 02.02.2007)



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 17  |  Abril 2007

ciados.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida São Mar-
cos, que prevê a atribuição de três 
subsídios no valor de 270,00, 200,00 
e 240,00 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais 
ao CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para apoio a 
rendas de casa de munícipes caren-
ciados.
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada 
pela Vereadora Prof. Margarida São 
Marcos, que prevê a atribuição de 
dois subsídios no valor de 300,00 e 
483,60 Euros.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações 
do Concelho.
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Eng. 
Paulo Costa, que isenta associa-
ções do concelho do pagamento de 
1294,49 Euros relativos ao mês de 
Dezembro.

5.as Alterações às Grandes Opções 
do Plano (G.O.P.) e Orçamento da 
CMI de 2006.
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar a Alteração das G.O.P. e Orça-
mento de acordo com o Despacho 
do Presidente da Câmara Munici-
pal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

» Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos Vereadores do Par-
tido Socialista, aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, assim como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações 
do Concelho.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apre-
sentada pelo Vereador Eng. Paulo 
Costa, que isenta associações do 
concelho do pagamento de 447,83 
Euros relativos ao mês de Setembro, 
2063,40 Euros relativos ao mês de 
Outubro e 1908,78 Euros relativos 
ao mês de Novembro.

Abertura de Concurso Público de 
empreitada para “Execução das 
infra-estruturas de electricidade e 
telefones na Zona Industrial da Ga-
fanha d’Aquém”.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, 
que prevê um prazo de execução 
de 60 dias e um valor estimado de 
50.950,00 Euros.

Subsídio pontual à Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação Distrital de 
Aveiro.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 2.000,00 Euros, como forma de 
apoio ao auxílio que a Cruz Verme-
lha Portuguesa prestou aos frequen-

tadores das praias da Barra e da 
Costa Nova durante os meses de 
Julho e Agosto.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Dezembro 2006
Resumo

Actualização do Tarifário dos Ser-
viços de Abastecimento de Água, 
Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais Domésticas.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Marcos Ré.

Atribuição de subsídios pontuais à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
rendas de casa de munícipes caren-
ciados.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida São Mar-
cos, que prevê a atribuição de três 
subsídios no valor de 300,00, 425,00 
e 600,00 Euros.

Atribuição de segundo subsídio 
pontual ao CCD - Centro Cultural e 
Desportivo dos Trabalhadores do 
Município de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio no valor de 15.000,00 Euros, 
como forma de apoio ao desenvol-
vimento das suas actividades, no-
meadamente dirigido às acções do 
Natal.

Atribuição de subsídio extraordiná-

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Novembro 2006
Resumo

Cedência de parcela de terreno com 
a área de 688 m2, à Associação de 
Solidariedade Social da Gafanha do 
Carmo, para a ampliação do seu 
Centro Comunitário.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a cedência da parcela.

Actualização de Taxas do Regula-
mento Municipal de Urbanização e 
da Edificação (RMUE) para 2007.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta, que prevê uma actu-
alização de 3,1% (taxa de inflação).

Estudo Urbanístico para o quartei-
rão das Ruas N. Sra da Nazaré e 
Rua Padre M. Nóbrega (EU 03 - EU 
das Covas).
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Urbanístico.

Criação da Associação “Ílhavo Co-
mércio Vivo” (projecto UAC/Unidade 
Acompanhamento e Coordenação).
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta, assim como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Dezembro 2006
Resumo

Constituição de Sociedade Anóni-
ma (CMI/Privados) para realização 
de investimentos de interesse mu-
nicipal.

rio e pontual à Obra do Apostolado 
do Mar/Clube Stella Maris para a 
sua reactivação e relançamento.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio no valor de 4.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual e ex-
traordinário à Associação Património 
dos Pobres de Ílhavo, para custear 
parte da obra de ampliação e remo-
delação do Lar de S. José.
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 140.000,00 
Euros, a liquidar da seguinte for-
ma: 50.000,00 Euros em Dezembro 
de 2006, 50.000,00 Euros em Abril 
2007 e 40.000,00 Euros em Outubro 
de 2007.

Subsídio de Estudo para o Ano Lec-
tivo de 2006/2007 - segunda aden-
da à listagem inicial.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Prof. Margarida São Marcos, 
que prevê a atribuição de subsídio 
no valor de 30,00 Euros, correspon-
dente ao Escalão B.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Dezembro 2006
Resumo

Atribuição de subsídios pontuais à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
rendas de casa de munícipes caren-
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Câmara Municipal de Ílhavo DELIBERAÇÕES

No actual Brasão da Câmara Municipal de Ílhavo, o listel colocado sob 
o escudo das armas do Município de Ílhavo, inscrevem-se os dizeres “Ci-
dade de Ílhavo”. Segundo as regras gerais da ciência e arte heráldicas, os 
dizeres da orla ou listel devem conter o nome da localidade, o qual pode 
ser precedido e/ou seguido de eventuais epítetos, bem como por vezes de 
expressões como “Município de”, Concelho de”, Câmara de”, “Cidade de”, 
“Freguesia de” ou “Vila de”.

A referência à Cidade não tem por isso carácter obrigatório, e uma vez 
que no Município de Ílhavo existe outra cidade (da Gafanha da Nazaré), não 
sendo por isso possível distinguir hierarquicamente a heráldica do Município 
da de uma das suas (quatro) Freguesias.

Assim, o Executivo Municipal aprovou a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da CMI para que se proceda à alteração dos dizeres insertos no listel 
colocado sob o escudo de armas do Município de “Cidade de Ílhavo” para 
“Município de Ílhavo”, uma vez que no âmbito da recente reforma administra-
tiva, se tornou comum designar os Concelhos por Municípios.

A deliberação integra também a orientação aos Serviços da Câmara 
Municipal de Ílhavo para que implementem procedimentos que garantam 
a correcta utilização da Heráldica Municipal e Logótipo da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, dissuadindo e penalizando a sua utilização indevida e não 
autorizada, de acordo com os termos da Lei no 53/91 de 7 de Agosto e do 
Decreto-Lei no 36/2003 de 2 de Março.

Heráldica Municipal Agenda

data 12 e 13 de Abril
iniciativa 
InterEscolas 2007 – V Encontro das 
Escolas do Concelho de Ílhavo
local 
Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré e EB 2, 3 e Escolas Secun-
dárias
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo, em 
parceria com as EB 2,3 e Escolas 
Secundárias do Concelho

data 13 de Abril
iniciativa 
III Jornadas da Juventude do Muni-
cípio de Ílhavo
local 
Auditório do Museu Marítimo de 
Ílhavo
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo
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Resumo

Pedido de cessão de posição con-
tratual de 6 lojas (5 espaços co-
merciais e 1 espaço destinado a 
estabelecimento de restauração e 
bebidas) por parte do consórcio 
que se encontra a construir o Centro 
Cultural de Ílhavo.
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Parti-
do Socialista, aprovar a proposta.

Pedido de autorização para trans-
missão do direito de concessão do 
parque de estacionamento do Cen-
tro Cultural de Ílhavo por parte do 
consórcio que se encontra a cons-
truir o Centro Cultural de Ílhavo.
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Parti-
do Socialista, aprovar a proposta.

Actualização preços no âmbito dos 
serviços prestados pela empresa 
STL – Sociedade de Transportes e 
Limpezas, Lda.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
uma actualização no valor de 3,1% 
(taxa de inflação).

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações 
do Concelho.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apre-
sentada pelo Vereador Eng. Paulo 
Costa, que isenta associações do 
concelho do pagamento de 1278,00 
Euros relativos ao mês de Janeiro.

Atribuição de apoio publicitário ao 
Clube Minigolfe da Costa Nova, para 
a realização do XI Torneio Palheiros 
da Costa Nova.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê um apoio publicitário no valor 
de 500,00 Euros.

Antecipação de subsídio à Associa-
ção Cultural e Desportiva “Os Ílha-
vos” por conta do Acordo de Coo-
peração para 2007.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 10.000,00 Euros, sendo 
5.000,00 Euros a transferir no mês 
de Janeiro e os outros 5.000,00 Eu-
ros no mês de Março, para apoio à 
realização do 24º Grande Prémio de 
Atletismo “Os Ílhavos”- Campeonato 
Distrital de Estrada (28 de Janeiro) e 
da 30ª Edição da Volta a Ílhavo em 
Bicicleta, integrado no calendário 
da Federação Portuguesa de Ciclis-
mo (3 de Março).

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Janeiro de 2007
Resumo

Adjudicação do Concurso para 
constituição de Sociedade Anónima 
(CMI/Privados) para realização de 
investimentos de interesse munici-
pal.
» Deliberado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores do Parti-
do Socialista, celebrar o contrato de 

Sociedade Anónima nos termos da 
proposta apresentada pelo Consór-
cio Irmãos Cavaco/FDO/Ensul/Meci 
e de acordo com o relatório da Co-
missão de Análise. Mas se delibera 
o seu envio à Assembleia Munici-
pal.

Eleição dos Órgãos Sociais da As-
sociação “Ílhavo Comércio Vivo”.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a nomeação como re-
presentantes da Câmara na Assem-
bleia-Geral da Associação “Ílhavo 
Comércio Vivo”, os Vereadores Eng. 
Fernando Caçoilo, Eng. Paulo Costa 
e Prof. Margarida São Marcos.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Fevereiro de 2007
Resumo

Parecer da Câmara Municipal de 
Ílhavo no âmbito da Discussão Pú-
blica acerca das Orientações Es-
tratégicas para o Sector Marítimo 
Portuário.
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento e concordar com 
o presente parecer.

Adjudicação do Concurso da em-
preitada para “Execução das Infra-
estruturas de Electricidade e Telefo-
nes na Zona Industrial da Gafanha 
d’Aquém”.
» Deliberado por unanimidade 
proceder à adjudicação à empre-
sa João Santos & Coelho, Lda. de 
acordo com o relatório da Comissão 

15 de Janeiro de 2007
Resumo

Relatório Final do Programa Munici-
pal de Bolsas de Estudo 2006/2007.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a atribuição de Bolsas de Estudo 
propostas pelo júri, que contempla a 
atribuição de um total de 24 Bolsas. 

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de Ílha-
vo para apoio a renda de casa de 
munícipes carenciados.
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada 
pela Vereadora Prof. Margarida São 
Marcos, que prevê a atribuição de 
dois subsídios no valor de 300,00 e 
500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para apoio 
a rendas de casa de munícipes ca-
renciados.
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada 
pela Vereadora Prof. Margarida São 
Marcos, que prevê a atribuição de 
dois subsídios no valor de 300,00 e 
300,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
rendas de casa de munícipes caren-
ciados.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida São Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 195,00 Euros.

de Análise, pelo valor de 54.523,22 
Euros (cinquenta e quatro mil qui-
nhentos e vinte e três euros e vinte 
e dois cêntimos), acrescido do IVA 
à taxa legal em vigor. Mais se deli-
berou a execução da audiência de 
interessados no âmbito do CPA: não 
havendo reclamações, a adjudica-
ção é definitiva.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
renda de casa de munícipes caren-
ciados.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida São Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 90,00 Euros.

Subsídio de Estudo para o Ano Lec-
tivo de 2006/2007 - terceira adenda 
à listagem inicial.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida São Mar-
cos, que prevê a atribuição de dois 
subsídio no valor de 50,00 Euros, 
correspondentes ao Escalão A e de 
um no valor de 30,00 Euros, corres-
pondente ao Escalão B.

Atribuição de subsídios pontuais aos 
Estabelecimentos de Ensino no âm-
bito do Programa de Apoio a Projec-
tos Educativos (PAPE) 2006/2007.
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Fevereiro de 2007

data 19 de Abril
iniciativa 
VI Aniversário da Elevação da Ga-
fanha da Nazaré a Cidade
local 
Gafanha da Nazaré
organização
Câmara Municipal de Ílhavo/Jun-
ta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré

data 23 de Abril
iniciativa 
Entrega dos prémios do VI Concur-
so Literário Jovem
local 
Biblioteca Municipal de Ílhavo
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo

data 24/25 de Abril
iniciativa 
Comemoração do XXXIII Aniversá-
rio do 25 de Abril
local 
Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo

data 29 e 30 de Abril, 1 de Maio
iniciativa 
Comemoração do 1º de Maio – Dia 
do Trabalhador
local 
Sra dos Campos
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo, Junta 
de Freguesia de S. Salvador, ADCR 
Sra dos Campos e Rancho Regio-
nal da Casa do Povo de Ílhavo

data 4 a 27 de Maio
iniciativa 
Festival de Teatro do Concelho de 
Ílhavo 2007
local 
Espaços culturais do Concelho
organização 
Câmara Municipal de Ílhavo



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 17  |  Abril 2007


