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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. Reabilitação de Troços do Colector Pluvial na Av. José Estevão - Gafanha da Nazaré
6. Novo Serviço de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Ílhavo
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Mais Obra

Município de Ílhavo ... em movimento
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O ano de 2007 vai caminhando pelos seus últimos dias, propi-
ciando momentos de balanço e de definição de objectivos para o 
ano novo que se aproxima. A Câmara Municipal de Ílhavo regista a 
elevada importância de 2007 para o cumprimento de objectivos de 
crescimento e desenvolvimento municipal, num tempo em que de-
dicámos uma atenção muito especial aos 70 anos do nosso Museu 
Marítimo de Ílhavo.

Agora é tempo de largar a amarra para partirmos, pela utilização 
da segunda metade deste mandato autárquico, à conquista dos ob-
jectivos definidos nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento 
da CMI para 2008, ultrapassando as dificuldades e aproveitando 
as oportunidades que se nos deparam, sendo os apoios financeiros 
do novo quadro de Fundos Comunitários (já com um ano de atraso 
na sua implementação pelo Governo), a principal oportunidade de 
realização.

A reabilitação do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, que re-
centemente registou a adjudicação do seu concurso pela CMI, vai 
ser uma obra muito importante do ano novo, valorizando um dos 
sítios mais nobre do Município e de toda a região da Ria de Aveiro, 
apostando no seu financiamento pelo QREN. 

Outro conjunto de importantes objectivos que agora vamos mate-
rializar, são ao nível da Educação, com a implementação da Carta 
Educativa do Município recentemente homologada pelo Ministério 
da Educação. Qualificação do parque Escolar, incremento da quali-
dade do ensino com mais frequência e mais sucesso, são os objec-
tivos principais a cumprir.

O ano de 2008 vai ser muito importante para o Município de Ílhavo.
As comemorações dos 110 da Restauração do Município de Ílha-

vo vão marcar a agenda dos próximos doze meses, em momentos 
diversos de festa, de cultura, de obra,..., de honra a uma história de 
realização pela “família municipal” que tem sido de relevante suces-
so. Comemoramos a Nossa Terra e a capacidade de liderarmos e 
construirmos a cada dia e desde há 110 anos o seu crescimento e 
desenvolvimento contínuo.

 Vamos continuar a gerir a CMI com determinação, rigor e trans-
parência, utilizando a Presidência e a Equipa com toda a sua capa-
cidade, e cumprindo sempre uma relação de verdade com todos os 
Cidadãos, e de Parceria com todas as Forças que aceitam o desafio 
que sempre mantemos e fazer mais e melhores coisas pela nossa 
terra.

Aqui fica o convite para partilhar a vida do Município de Ílhavo, de-
senhado por múltiplas formas neste Boletim Municipal que também 
utilizamos para lhe desejar Boas Festas com Tudo de Bom para o 
futuro que vai chegar a cada dia.

Bem Haja.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 
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Editorial

Este projecto de qualificação 
urbana e ambiental, adjudicado 
ao consórcio Conduril, SA e Rosa 
Construtores, SA pelo valor de 
3.073.838.97 Euros (+IVA), envol-
ve um conjunto de obras que irão 
transformar totalmente o espaço, 
tornando-o um dos mais aprazíveis 
da Região. Serão construídas diver-
sas infraestruturas, nomeadamente 
um ancoradouro de recreio, per-
cursos pedonais, que farão a liga-
ção entre a parte antiga e nova do 
Jardim, equipamentos desportivos, 
parques infantis e uma praia fluvial 
com apoio de bar, estando também 
prevista a devida iluminação de toda 
a zona, para que possa ser utilizada 
com segurança pelos cidadãos a 
qualquer hora do dia.

Para o Presidente Eng. Ribau Es-
teves, esta obra realizada pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, no âmbito 
de um acordo de parceria formal e 
financeira com a APA, revela-se de 
grande importância para a Gafanha 
da Nazaré, para todo Município de 
Ílhavo e também para toda a Região, 
pela sua localização numa zona pri-
vilegiada de relação entre a terra e 

Mandato Autárquico 2005/2009

2º Aniversário da Tomada de Posse

Durante a sessão, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo 
efectuou uma apresentação, em 
jeito de balanço, da actividade Mu-
nicipal dos dois primeiros anos de 
mandato, bem como da perspectiva 
dos investimentos municipais a ma-
terializar até final de 2009, frisando 
a elevada importância do QREN 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou 
no passado dia 29 
de Outubro, pelas 18h30, 
na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, uma Sessão 
Evocativa do 
2º Aniversário 
da Tomada de Posse 
do Mandato Autárquico 
2005/2009

2007/2013 para a sua concretização.
Ao nível das obras, Ribau Esteves 

destacou, entre outras, a activação 
do Centro Cultural de Ílhavo, previs-
ta para o primeiro trimestre de 2008, 
ano em que se celebrará o 110º 
aniversário da restauração do Mu-
nicípio de Ílhavo e o início de “uma 
nova política de gestão cultural e 

Adjudicação da Obra de Requalificação

Jardim Oudinot
A Câmara Municipal 
de Ílhavo adjudicou, 
no passado dia 3 de 
Dezembro, a obra de 
requalificação do Jardim 
Oudinot, situado na 
Gafanha da Nazaré.

de parcerias”. O Jardim Oudinot, 
na Gafanha da Nazaré, que será o 
maior Parque da Ria de Aveiro e que 
se irá desenvolver em parceria com 
a Administração do Porto de Aveiro, 
mereceu igualmente um destaque 
especial, assim como os diversos 
investimentos a desenvolver no âm-
bito da sociedade Mais Ílhavo.«

a Ria de Aveiro (na “ponta norte” do 
Canal de Mira), enquadrando o Na-
vio-Museu Santo André, cumprindo-
se, assim, um importante objectivo 
do Plano Unir@Ria ao concretizar-se 
“o maior e melhor Parque da Ria de 
Aveiro, se não mesmo de toda a Re-
gião.”

Com prazo de execução de 5 me-
ses, a requalificação do Jardim Ou-
dinot prevê-se concluída no Verão 
do próximo ano, constituindo assim 
o palco da recepção à Regata Co-
memorativa dos 500 Anos do Fun-
chal, que fará escala no Município 
de Ílhavo de 20 a 23 de Setembro.«



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 19  |  Dezembro 2007

A Assinatura do Acordo de Co-
operação entre a CMI e o Illiabum 
Clube realizou-se no dia 26 de Ou-
tubro, no Pavilhão Capitão Nordeste, 
no intervalo do jogo da Proliga entre 
o Illiabum Clube e o Sampaense, 
que teve início às 21.00 horas.

Comparticipação financeira de  
85.000 Euros e um apoio financeiro 
de 5.000 Euros, no caso da equipa 
sénior se classificar para as meias 
finais da Proliga.

Este Acordo, relativo ao ano de 
2007, que surge depois de termina-
do o necessário trabalho conjunto 
de preparação, visa, tal como tem 
sucedido em anos anteriores, esta-
belecer uma parceria formal entre 
as duas entidades, de forma a pro-
mover o apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo à Associação, ao nível 
institucional, técnico, financeiro e 
logístico, propiciando o desenvolvi-
mento das actividades desta impor-
tante Associação e possibilitando 
um apoio importante, forte e soli-

Foi aprovado no 
passado mês de 
Setembro o 
Acordo de Cooperação 
entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo 
para o ano de 2007.

dário, realizado e desenvolvido em 
verdadeira parceria de trabalho, em 
benefício de toda a população.

Através deste Acordo a Câmara 
Municipal transfere para a Associa-
ção uma verba total de 70.000,00 
Euros, direccionada para a sua ac-
tividade regular (comparticipação 
em salários, energia, combustível, 
etc.), para o Fundo Social (apoio so-
cial ao Bombeiro Voluntário) e para 
a comparticipação na aquisição de 
viaturas.«

Mercado Municipal da Costa Nova

Venda de Marisco Cozido

Illiabum Clube, GD Gafanha e NEGE

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

Estes Acordos surgem no segui-
mento das várias reuniões de traba-
lho entre a Câmara Municipal e as 
referidas Associações Desportivas, 
nas quais foram definidos os termos 
dos Acordos, cujo valor financeiro 
total é de 217.500 Euros. 

A Assinatura do Acordo de Coo-
peração entre a CMI e o GD Gafa-
nha realizou-se no dia 27 de Outu-
bro durante o Jantar do Rally Paper 
do G.D. Gafanha (integrado no pro-
grama das comemorações dos 50 
anos do Clube).

Comparticipação financeira de 
110.000 Euros e um apoio financei-
ro de 10. 000 Euros, caso a equipa 
sénior de futebol suba à 3ª Divisão 
Nacional.

A Assinatura do Acordo de Coo-
peração entre a CMI e o NEGE re-
alizou-se no dia 28 de Outubro, no 
Campo Desportivo do NEGE, no 
final do jogo do Campeonato Distri-
tal da 2ª Divisão entre o NEGE e o 
Paredes do Bairro, que teve o seu 
início às 15.00 horas.

Comparticipação financeira de 
7.500 Euros.

Com a Assinatura destes Acordos 
de Cooperação, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo mantém a sua aposta 
no apoio à actividade das Associa-
ções, que muito tem contribuido 
para o crescimento e desenvolvi-
mento do Município de Ílhavo.«

Acordos de Cooperação CMI

Após a acção de fiscalização de-
senvolvida pela ASAE no Mercado 
Municipal da Costa Nova, que teve 
lugar a 22 de Setembro, e que resul-
tou na apreensão de várias dezenas 
de quilos de marisco cozido em virtu-
de de este não estar a cumprir a le-
gislação em vigor, nomeadamente no 
que diz respeito às condições em que 
o mesmo é transformado, a Câmara 
Municipal providenciou uma reunião 
com os vendedores que, no referido 
Mercado, comercializam este tipo de 

produto, reunião esta que teve lugar 
no dia 24 de Setembro.

Nessa reunião, não obstante as 
condições de transformação serem 
da exclusiva responsabilidade dos 
vendedores, a Câmara Municipal co-
locou a sua Cozinha, localizada nos 
Armazéns Gerais, à disposição dos 
mesmos, por ter verificado que estes à 
partida não dispunham das condições 
técnicas necessárias para o fazer, 
dentro do que a lei determina. Contu-
do, foi sugerido aos vendedores que, 
caso o entendessem, propusessem 
outras soluções alternativas. Nessa 
mesma reunião a Câmara Municipal 
reiterou ainda a sua intenção de iniciar 
já em 2008 a obra de ampliação do 
Mercado da Costa Nova, nos termos 
do estudo prévio que tinha sido apre-
sentado aos vendedores do Mercado 
a 25 de Junho, depois de concluídas 
as negociações com vista à aquisição 
do terreno necessário, que inclui a 

construção de uma cozinha para este 
fim, cuja activação está prevista para 
2009.

No dia 10 de Outubro realizou-se 
uma outra reunião, na qual a propos-
ta da Câmara Municipal (utilização da 
sua Cozinha) foi aceite. Ficou então 
acordado que a Câmara Municipal 
daria seguimento a todas as diligên-
cias necessárias junto das autorida-
des competentes, que tinha entretanto 
iniciado, ainda que informalmente, 
com vista à capacitação, legal e téc-
nica, da Cozinha para o fim específico 
pretendido. Comprometeu-se ainda a 
Câmara a apresentar a breve prazo 
uma proposta no que diz respeito aos 
procedimentos a adoptar por todos os 
vendedores, relativamente à transfor-
mação, transporte e comercialização 
do Marisco. Nessa mesma reunião os 
vendedores, por solicitação da Câmara 
Municipal, apresentaram uma primeira 
estimativa da quantidade e diversida-

de do marisco a transformar em cada 
um dos dias de venda, dado funda-
mental para operacionalizar devida-
mente toda esta complexa operação.

No dia 12 de Novembro teve lugar 
uma nova reunião, na qual a Câmara 
Municipal fez o ponto de situação das 
diligências efectuadas, apresentou 
uma proposta genérica de procedi-
mentos, que foi aprovada por todos, e 
apontou como data de início da ope-
ração o mês de Dezembro, preferen-
cialmente a primeira quinzena. Ainda 
nesta reunião foi ajustada pelos ven-
dedores a estimativa da quantidade e 
diversidade do marisco a transformar 
em cada um dos dias de venda.

No dia 3 de Dezembro, em nova 
reunião, foi apresentada ao porme-
nor a todos os presentes a proposta 
de contrato a celebrar entre a Câmara 
Municipal e cada um dos vendedores, 
com vista à realização desta opera-
ção, e agendada uma reunião entre os 

mesmos e a empresa que vai proce-
der à transformação do Marisco, para 
acertar os necessários pormenores, 
que viria a ter lugar no dia 6 de De-
zembro, na Cozinha. Nesta reunião os 
vendedores propuseram novo ajusta-
mento à estimativa da quantidade e 
diversidade do marisco a transformar 
em cada um dos dias de venda.

Neste momento, encontra-se já ins-
talado ou na posse da Câmara Muni-
cipal todo o equipamento necessário 
(abatedor de temperatura, câmara 
frigorífica, protecções em acrílico 
para bancas, etc.) e aprovado o texto 
do Contrato pelos vendedores. Falta 
apenas a necessária autorização da 
Direcção Geral de Veterinária, atra-
vés da emissão do Número de Con-
trolo Veterinário, cujo processo foi já 
remetido pela Câmara Municipal há 
várias semanas. Assim que for obtido 
o Número, iniciar-se-á imediatamente 
a operação.«

A Câmara Municipal 
de Ílhavo levou a cabo 
nos dias 26, 27 e 28 de 
Outubro as cerimónias 
públicas de assinatura de 
Acordos de Cooperação 
2007/2008 com o Illia-
bum Clube, GD Gafanha 
e NEGE - Novo Estrela 
da Gafanha da Encarna-
ção, respectivamente.
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Propiciar melhores condições de 
segurança para os peões, para os 
ciclistas e para os automobilistas, 
criar mais lugares de estaciona-
mento automóvel e proporcionar 
uma melhor fluidez do tráfego foram 
alguns dos principais objectivos 
desta operação.

Não obstante os incómodos que 
as alterações sempre provocam no 
período inicial da sua implementa-
ção, pelo facto de alterarem os há-
bitos de todos nós, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo considera que esta 
decisão, construída com base num 
estudo técnico e partilhada com um 
conjunto de entidades que a apoia-
ram na Comissão Municipal de 
Trânsito, está já a ter impactos muito 
positivos na vivência urbana desta 
zona da Gafanha da Nazaré.

Outras fases se seguirão a esta, 
no âmbito do reordenamento do 
tráfego, pelo que contamos com a 
atenção e participação de todos os 
Cidadãos neste processo, de forma 
a construirmos um ambiente urbano 
melhor para todos.«
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Com um custo de 135.492,00 
Euros, e um prazo de execução 
de 30 dias, esta reformulação tor-
na-se particularmente importante, 
atendendo ao deficiente estado das 
actuais condutas que se encontram 
instaladas na Ponte, em particular 
no seu passeio Norte e à neces-
sidade do reforço da capacidade 
de transporte de água para a Bar-
ra e Costa Nova (instalando quatro 
condutas em vez das actuais três). 
Aproveitam-se assim as obras em 
curso da reabilitação da Ponte, que 

prevêm uma intervenção no referido 
passeio, referente ao seu alarga-
mento, bem como uma alteração 
funcional, permitindo a circulação 
de velocípedes, pelo que será ne-
cessário proceder a um novo repo-
sicionamento dessas condutas.

Desta forma ficará desde já asse-
gurado o aumento da capacidade 
de transporte de água de forma a 
garantir o reforço do abastecimento 
aquelas povoações.

Assim, em face do desenvolvimen-
to das obras em curso, e tendo em 

consideração os condicionamentos 
de tráfego existentes naquele troço 
da via, será oportuna a simultanei-
dade das obras de reformulação 
das condutas, já que se prevê uma 
intervenção nos passeios, onde as 
mesmas se encontram. Para tal foi 
elaborado um projecto referente a 
esses trabalhos, o qual mereceu 
a aprovação por parte do dono da 
obra (IEP), após consulta do projec-
tista do Projecto de Reabilitação da 
Ponte.«

Conduta adutora de água sobre a Ponte da Barra
Foi recentemente 
aprovada pela Câmara 
Municipal a adjudicação 
dos trabalhos de 
reformulação da 
travessia da conduta 
adutora de água sobre 
a Ponte da Barra.

Gafanha da Nazaré

Reordenamento do Trânsito
A Câmara Municipal de 
Ílhavo iniciou, no âmbito 
das acções do Dia 
Europeu Sem Carros, 
que se assinalou a 22 
de Setembro, uma 
operação de 
reordenamento de 
tráfego no 
Município, arrancando 
numa das zonas 
consideradas prioritárias: 
a Rua D. Manuel 
Trindade Salgueiro e 
área envolvente, na 
Cidade da Gafanha 
da Nazaré.

Centro Cultural de Ílhavo em bom ritmo
O Centro Cultural de Ílhavo con-

tinua em bom ritmo, tendo entrado 
já na sua fase final de construção, 
bem perceptível aos olhos de todos 
os que circularem naquela área. 

Neste momento estão a ser ulti-
mados os arranjos exteriores, quer 
na Praça quer na zona envolvente, 
que irão terminar durante o mês de 
Janeiro, estando já igualmente a ser 
instalados, ao nível do interior do 
edifício, os equipamentos relaciona-
dos com a arquitectura e mecânica 
de cena, assim como com a sala de 
exposições.

A activação do Centro Cultural de 
Ílhavo está prevista para o final do 
1º trimestre de 2008, ficando desta 
forma o Município de Ílhavo e a Re-
gião com um equipamento de eleva-
da qualidade e funcionalidade, que 

constituirá um pólo fundamental de 
desenvolvimento, nomeadamente 
ao nível cultural.

A candidatura da obra do Centro 
Cultural de Ílhavo a Fundos Comu-
nitários (III QCA) foi recentemente 
homologada, em regime de “over-
booking”, tendo sido aprovada, 
para um investimento ilegível de 
6.547.579,72 Euros, uma compar-
ticipação máxima de 3.273.789,86 
Euros (50% de comparticipação).«
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A Câmara Municipal de Ílhavo lan-
çou em Agosto mais uma edição da 
revista jovem “atua!”. No rescaldo 
da Semana Jovem 2007 e a pretexto 
da comemoração do 2º aniversário 
do Fórum Municipal da Juventude 
de Ílhavo, a publicação volta ao en-
contro dos Cidadãos mais Jovens 
do Municipio, prestando-lhes, as-
sim, toda a informação acerca das 
diversas iniciativas promovidas pela 
Câmara Municipal: PMOTL (Pro-
grama Municipal de Ocupação de 
Tempos Livres), Bolsas de Estudo 
Municipais 2007/2008, Programa 
Vocação, Oficinas Criativas, Ílhavo 
Radical, Sábados no Jardim, entre 
outras.

Nesta 6ª edição da “atua!”, cujo 
tema principal é a Semana Jovem 
2007, é possível encontrar diversos 
artigos de grande interesse para os 
Jovens, nomeadamente sugestões 
sobre filmes, livros e jogos, passan-
do pelas dicas sempre úteis acerca 
dos cuidados a ter com o computa-
dor, até ao balanço das actividades 
desenvolvidas pelas Associações 
Jovens do Município.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se pelo enorme sucesso 
desta revista, motivando a sua apos-
ta na política de Juventude continu-
ada, querendo fazer mais e melhor 
pelos nossos Jovens.«

Realizou-se, no passado dia 11 de 
Setembro, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo, a entrega dos 
Certificados e das Bolsas de Parti-
cipação do Programa Municipal de 
Ocupação dos Tempos Livres 2007, 
promovido pela Câmara Municipal 
de Ílhavo. 

Durante as férias, nos meses de 
Julho e Agosto, 88 jovens participa-

Lançamento 
da Revista
Jovem 
“atua”

11 de Setembro - II Aniversário do

Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo
O Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo 
comemorou o 
2º Aniversário das suas 
novas instalações, 
inauguradas pela 
Câmara Municipal 
de Ílhavo a 11 de 
Setembro de 2005.

Como forma de assinalar a data, 
realizou-se a entrega dos certifica-
dos do Programa Municipal de Ocu-
pação dos Tempos Livres 2007 e o 
lançamento da 6ª edição da revista 
jovem “atua!”.

Este espaço, direccionado sobre-
tudo para a faixa etária mais jovem, 
tem atraído um número crescente 
de utilizadores, que usufruem desta 
importante infra-estrutura, numa ver-
tente lúdica e educativa. Ao seu dis-
por existem diversos serviços como 
a Mediateca, a Ludoteca, o Espaço 
de Leitura, o Espaço Internet Muni-
cipal, o SAFE (Serviço de Apoio à 
Formação e ao Emprego da Câmara 
Municipal de Ílhavo) e ainda um Ga-
binete de Apoio à Saúde Juvenil.

Para além de todos os serviços, 
o Fórum Municipal da Juventude 
de Ílhavo leva a efeito, de forma in-
tegrada com o Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha da Nazaré e 
com o Pólo de Vale de Ílhavo, diver-

sas iniciativas que acontecem dia-
riamente, de acordo com a temática 
de cada mês.

O Pólo Vale de Ílhavo esteve 
igualmente de parabéns pelo seu 
2º aniversário, cuja comemoração 

» 3200 Inscrições;
» 11.500 Utilizadores (ano 
2007);
» 116 Certificados atribuídos 
em cursos de informática.

O Fórum Municipal da Juventu-
de de Ílhavo em números:

11 e 12 de Agosto - Ílhavo Radical 2007

ram em diversos projectos, distribu-
ídos por diferentes áreas, desde o 
apoio à infância e à terceira idade, 
passando pela animação de espa-
ços lúdicos e culturais, educação 
ambiental, no âmbito da Bandeira 
Azul, ou pelo apoio administrativo 
em projectos da Câmara Municipal.

Este programa, suportado inte-
gralmente pela Câmara Municipal 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
organizou, pelo quinto ano conse-
cutivo, mais uma edição do Ílhavo 
Radical. Integrada nas Festas do 
Município/Mar Agosto 2007, a inicia-
tiva decorreu no fim-de-semana de 
11 e 12 de Agosto, com uma progra-
mação onde a adrenalina, a aventu-
ra e as emoções fortes estiveram 
sempre presentes.

Este ano, as actividades propos-
tas foram o VI Campeonato Regional 
de Skate, que teve lugar no Skate 
Park da Gafanha da Nazaré, as Es-
colas de Surf, na Praia da Barra, e 

o Parque Radical que se realizou no 
domingo e incluiu actividades como 
Tiro com Arco, Parede de Escalada, 
Rappel, Slide e Insufláveis, tendo 
como cenário o relvado da Costa 
Nova. 

Os amantes dos desportos radi-
cais tiveram, assim, oportunidade 
de demonstrar as suas capacida-
des técnicas e talento para respon-
der aos desafios mais exigentes, 
contribuindo de forma entusiástica 
para o entretenimento do muito pú-
blico presente.«

PMOTL 2007 - entrega de certificados

de Ílhavo, destinou-se aos jovens 
com idades compreendidas entre 
os 16 e os 30 anos e teve como prin-
cipal objectivo a ocupação de forma 
útil dos seus tempos livres, toman-
do contacto com novas realidades, 
experiências e pessoas, auferindo 
ainda uma bolsa pecuniária, cujo 
montante variou entre os 160 e os 
250 Euros, consoante o projecto.«

se concretizou com a realização de 
vários jogos de minuto, tendo ainda 
havido lugar para uma cestinha com 
bolos e música para tornar o dia 14 
de Setembro ainda mais doce e ani-
mado.«
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agosto
PAINT POWER

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
exposição jovem de arte
João Guilherme - Frases Poéticas
mês | Fórum Ílhavo

TORNEIO SERINGBALL 
encontro inter-fóruns
9 Ago | Fórum Ílhavo
9 Ago | Fórum Gaf. Nazaré 

ARMAS DE TINTA
desenho ao ar livre
14 Ago | Fórum Ílhavo
14 Ago | Fórum Gaf. Nazaré
14 Ago | Pólo de Vale de Ílhavo

DESENHO ALTERNATIVO
jogo de grupo
16 Ago | Fórum Ílhavo
16 Ago | Fórum Gaf. Nazaré
16 Ago | Pólo de Vale de Ílhavo

setembro
FUTEBOL DE RUA

JOGOS DE TABULEIROS E DE 
OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

FUTEBOL DE RUA
inscrições abertas para equipas 
10~13 Set | Fórum Ílhavo
10~13 Set | Fórum Gaf. Nazaré 

2.º ANIVERSÁRIO 
Fórum Municipal da Juventude de 
Ílhavo e Pólo de Vale de Ílhavo
11 Set | Fórum Ílhavo
14 Set | Pólo de Vale de Ílhavo

TORNEIO FUTEBOL DE RUA
14 Set | Fórum Ílhavo
14 Set | Fórum Gaf. Nazaré

outubro
EXTRAVAGÂNCIAS

JOGOS DE MESA E DINÂMICAS 
SURPRESA
Exposição “Aterradora Arte”
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

DECORAÇÃO DE ABÓBORAS
traz a tua abóbora
17 Out | Fórum Ílhavo
17 Out | Fórum Gaf. Nazaré
17 Out | Pólo de Vale de Ílhavo

FESTA DE MÁSCARAS
31 Out | Fórum Ílhavo

novembro
FÓRUM MAGUSTO

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

ForMAGUSTO 
Gafanha da Nazaré
magusto com muitas surpresas
7 Nov | Fórum Gaf. Nazaré

ForMAGUSTO 
Vale de Ílhavo
magusto com muitas surpresas
9 Nov | Fórum Gaf. Nazaré

ForMAGUSTO 
Ílhavo
magusto com muitas surpresas
14 Nov | Fórum Gaf. Nazaré

À semelhança dos anos transac-
tos, esta iniciativa registou uma enor-
me adesão por parte dos jovens, as-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, 
no passado mês 
de Julho, mais uma 
edição da Semana 
Jovem que, como já 
vem sendo hábito, 
levou um vasto leque 
de iniciativas em 
áreas como o desporto, 
a música, a arte, 
a formação, entre outras, 
às quatro Freguesias 
do Município.
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sim como de 13 Associações, que 
para além de participarem em gran-
de número nas diversas actividades 

propostas pelo programa, deram 
também o seu importante contributo 
na organização das mesmas, dando 

força ao lema de uma semana feita 
para os jovens, pelos jovens.

A X Mostra Jovem de Artes, que 

marcou o início da Semana Jovem 
Ílhavo 2007, reuniu trabalhos da au-
toria dos jovens artistas que, desta 
forma, aproveitaram a oportunidade 
para os dar a conhecer ao público, 
na Galeria Municipal de Ílhavo. 

O programa contou com diversas 
actividades desportivas, como foi o 
caso dos torneios de ténis, futsal, 
matraquilhos, street-basket, futebol 
de praia e mini-golfe, bem como a 
“Ciber-Lan 2007” que contou com 
várias dezenas participantes. Aulas 
gratuitas de surf, skate, bodybalan-
ce e hip-hop, os workshop’s de so-
corrismo, banda desenhada, orien-
tação, fotografia, bijutaria e teatro 
e, finalmente, cinema ao ar livre e 
insufláveis, foram outras das iniciati-
vas que contribuíram para a partilha 
de momentos de alegria e convívio, 
bem como trocas de experiência.

De salientar ainda a Corrida Mais 
Louca da Ria, a II Etapa do Campe-
onato Nacional de BMX Freestyle e 
o Ílhavo Jovem em Canoa, que con-
feriram à Semana Jovem 2007 uma 
faceta mais radical.

No que diz respeito à animação 
nocturna, este ano foi cabeça de 
cartaz David Fonseca, que encheu 
a Calçada Carlos Paião, em Ílhavo, 
com milhares de pessoas presen-
tes. Seguiu-se o Sarau Pestinhas 
2007, na Gafanha da Nazaré, um 
espectáculo musical com o Grupo 
TV5, na Gafanha da Encarnação e, 
a encerrar, o Festival de Verão 2007, 
na Gafanha do Carmo.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se pelo enorme sucesso 
alcançado nesta edição de 2007, 
tornando público o agradecimento a 
todas as entidades parceiras, bem 
como às mais de duas dezenas de 
jovens que constituíram o “staff” de 
apoio, encontrando-se já a preparar 
a Semana Jovem 2008.«

Semana Jovem 2007
20 a 28 de Julho
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Sábados no Jardim
Julho e Agosto

A edição 2008 dos “Sábados no 
Jardim” regressou assim a diver-
sos espaços públicos do nosso 
Município, percorrendo as quatro 
Freguesias com iniciativas tão di-
versas como os insufláveis, a mo-
delagem de balões, os ateliers de 
reciclagem, a biblioteca ao ar livre, 

No seguimento do 
grande sucesso 
verificado em anos 
anteriores, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
voltou a proporcionar 
aos mais jovens, 
durante os meses de 
Julho e Agosto, sábados 
diferentes, com muita 
animação, alegria, 
convívio, aprendizagem 
e novas experiências. 

a educação rodoviária, o cinema ao 
ar livre, os jogos, as histórias, entre 
muitas outras.

O Jardim Henriqueta Maia, o Par-
que Urbano da Sra. do Pranto, o Lar-
go 31 de Agosto, a Alameda Prior 
Sardo, o Largo do Farol, o Largo da 
N. Sra. da Encarnação, o Relvado 

da Costa Nova e o Jardim Central 
da Gafanha do Carmo foram os lo-
cais escolhidos por centenas de 
crianças e jovens, para preencher 
os seus sábados, que assim pude-
ram passar uma tarde diferente, mas 
acima de tudo muito divertida.«

Oficinas Criativas da Câmara Municipal de Ílhavo

Foram entregues no passado dia 
10 de Dezembro, no Fórum Muni-
cipal da Juventude de Ílhavo, os 
Certificados aos 42 participantes 
nas Oficinas Criativas de Bijuteria, 
Língua Gestual Portuguesa – Nível I 
e Nível II, que decorreram no segun-
do semestre de 2007. Já em Julho 
tinham sido entregues os Certifica-
dos aos 43 participantes nas Ofici-
nas de Fotografia, Teatro e Língua 
Gestual Portuguesa – Nível I.

Desta forma, e tendo chegado ao 
final o primeiro ano deste projecto 
da Câmara Municipal de Ílhavo, o 
balanço é extremamente positivo, 
olhando não apenas ao número to-
tal de participantes, assim como 
aos muitos que se encontram já em 
lista de espera, mas sobretudo ao 
entusiasmo e dedicação que todos 
demonstraram em cada uma das 
Oficinas.

Na sessão de entrega dos Certi-

ficados, o Vereador da Juventude, 
Eng. Paulo Costa, agradeceu a 
grande vontade e o empenho de-
monstrado por todos, formandos 
e formadores, deixando o desafio 
para voltarem a participar em 2008 
nas novas Oficinas que estão neste 
momento a ser preparadas, mas so-
bretudo de proporem novos temas e 
novas ideias, e assim participarem 
de forma ainda mais activa nas mui-
tas iniciativas da Câmara Municipal. 

As Oficinas Criativas são es-
paços de aprendizagem e de 
troca de experiências e de co-
nhecimentos, abrangendo uma 
pluralidade de temas, tendo 
como principal objectivo o fo-
mento nos participantes do gos-
to pelo saber. 

São constituídas por diversos 
módulos independentes, abor-
dando cada um deles uma te-
mática específica, funcionando 
preferencialmente 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 
Oficina existirá uma referência 
acerca da faixa etária preferen-
cial e, caso seja necessário, 
este critério pode ser tido em 
conta na constituição de cada 
um dos grupos.

As Oficinas funcionam pre-
ferencialmente em horário pós 
laboral, em horas e dias a definir 
especificamente em cada um 
dos casos.

O acesso passará, obrigato-
riamente, pela inscrição indivi-

dual em cada um dos módulos, 
através do preenchimento de 
um formulário próprio que po-
derá ser solicitado nos Fóruns 
da Juventude. Esta inscrição, 
para ser efectiva, terá de ser 
acompanhada da liquidação do 
respectivo custo de inscrição, 
consoante o valor previamente 
estipulado e anunciado, após a 
qual será entregue a cada for-
mando o respectivo comprova-
tivo.

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

A data prevista para o início 
de cada módulo poderá ser 
alterada sempre que surja um 
motivo imprevisto que a tal obri-
gue, podendo ainda estar condi-
cionada à efectiva inscrição do 
número mínimo de participantes 
definido para cada módulo.

Os interessados deverão ins-
crever-se até cinco dias antes 
da data prevista para o início de 
cada Oficina.

Oficinas Criativas
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22 a 26 de Outubro de 2007

A iniciar a semana, no dia 22 de 
Outubro, realizou-se a Reunião do 
Conselho Municipal de Educação, 
na Câmara Municipal de Ílhavo e, 
mais tarde, na Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Gomes, 
teve lugar a Reunião do Executivo 
da Câmara Municipal (pública). A 
audiência, formada sobretudo por 
jovens alunos do 11º ano, teve as-
sim a oportunidade de conhecer em 
que moldes se processa a discus-
são dos vários assuntos de índole 
municipal, tendo a área da Educa-
ção merecido maior destaque, com 
a aprovação da sétima edição do 
Concurso Literário Jovem, do Pro-
grama Vocação e do Programa de 
Apoio aos Projectos Educativos. 
Após a reunião, houve lugar à assi-
natura do Protocolo entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a referida Es-
cola, respeitante à utilização do Pa-
vilhão Desportivo pela Câmara que, 
por sua vez, cederá estas instala-
ções às Associações do Município.

Sob o lema “Um dia com o Pre-
sidente”, o dia 23 de Outubro fi-
cou marcado pela experiência de 
três alunos que acompanharam o 
Presidente da Câmara nas várias 
acções agendadas. Cátia Simões, 
aluna do 6º ano de escolaridade da 
EB 2.3 da Gafanha da Nazaré, Ana 
Rita Bola e João Calisto, ambos do 
9º ano, da EB 2.3 da Gafanha da 
Encarnação e EB 2.3 José Ferreira 
Pinto Basto, respectivamente, foram 
os escolhidos para participar nesta 
acção por terem obtido as melhores 
classificações da sua Escola no ano 

lectivo transacto. Os alunos foram 
recebidos pelo Presidente na Câ-
mara Municipal, tendo-se dirigido 
de seguida para o Museu Marítimo, 
onde assistiram ao Workshop da 
InovaçãoRia, no qual Ribau Esteves 
interveio. Outras acções se segui-
ram, sempre com o olhar atento dos 
jovens: uma reunião de trabalho so-
bre o navio Santa Maria Manuela, na 
Pascoal & Filhos e um encontro com 
a Comunicação Social.

Ainda neste dia realizou-se, na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
uma reunião de trabalho com Edu-

cadores, Professores, Conselhos 
Executivos e Conselho Municipal 
de Educação, onde se procedeu 
igualmente à apresentação do PMIE 
- Plano Municipal de Intervenção 
Educativa de 2007/2008.

Nos dias 24 e 25 de Outubro re-
alizaram-se reuniões de trabalho 
com Auxiliares de Acção Educativa, 
na Câmara Municipal, e com Asso-
ciações de Pais, na Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo, respectivamente, 
tendo esta última terminado com a 
apresentação do PMIE.

A área de Educação Ambiental 
conheceu especial destaque no dia 
26 de Outubro com a realização do 
hastear das Bandeiras Verdes em 
vários Estabelecimentos de Ensino 
que realizaram um trabalho relevan-
te na área no ano lectivo 2006/2007. 
Seguiu-se um almoço com as Crian-
ças do Edifício Sócio-Educativo da 
Gafanha da Encarnação, tendo a 
Semana da Educação terminado 
com uma homenagem aos Profes-
sores/Educadores Jubilados, que 
muito contribuíram para a formação 
das nossas Crianças.«

No âmbito de uma 
política activa e
prioritária na qualidade 
da educação das 
Crianças do Município, 
a Câmara Municipal 
promoveu, pelo nono ano 
consecutivo, a Semana 
da Educação. Durante 
a semana de 22 a 26 de 
Outubro foram várias as 
iniciativas e os debates 
de temas de importância 
actual, que envolveram 
toda a Comunidade 
Educativa e membros do 
Executivo Municipal.
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O “Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2007/2008” integra 
um vasto conjunto de acções de 
diferente tipologia: do apoio à ges-
tão corrente das Escolas e Jardins 
de Infância à actividade de forma-
ção cultural, muitas são as apostas, 
num misto de boa tradição e apos-
tas novas. Programas como os de 
Educação Ambiental, Educação 
Rodoviária, Projecto de Iniciação à 
Natação, Inglês, Música, Educação 
Física, Expressões Plásticas, Des-
porto Escolar, Teatro Infantil, Música 
na Escola, Acção “Conhecer Portu-
gal – Lisboa”, Festa de Natal,..., te-
rão a sua execução ao longo do ano 
lectivo 2007/2008.

Com o Programa de Apoio a Pro-
jectos Educativos (PAPE), a Câma-
ra Municipal pretende continuar a 
incentivar e a financiar a realização 
de projectos em todos os estabele-
cimentos de ensino do Município, 
numa lógica de fortalecimento da 
ligação entre a Escola e a Comuni-
dade, privilegiando as áreas da Ci-
dadania, do Ambiente e da Cultura.

No PMIE 2007/2008, é reiterada a 
importância da utilização crescen-

te pela Comunidade Educativa das 
“Escolas Especiais” que a Câmara 
Municipal de Ílhavo tem ao serviço 
de todos: a Escola Municipal de 
Educação Rodoviária, o Centro de 
Educação Ambiental, a Bibliote-
ca Municipal (e os seus Pólos), os 
serviços educativos do Museu Ma-
rítimo, entre outras, são importantes 
oportunidades de formação para to-
dos, cultivando pela sua utilização, 
uma Cidadania activa e saudável.

A parceria com as Associações 
de Pais para a gestão das Cantinas 
e dos ATL’s, devidamente compatibi-
lizada com o Programa de Enrique-
cimento Curricular, será continuada 
com toda a dedicação, assumindo 
a Câmara Municipal de Ílhavo, pelo 
instrumento do Acordo de Coopera-
ção, o apoio ao funcionamento des-
ses importantes serviços que quere-
mos continuem o seu processo de 
crescimento quantitativo e muito em 
especial qualitativo.

As parcerias institucionais conti-
nuarão a ser um meio muito impor-
tante de realização nesta área da 
Educação, centrando-se cada vez 
mais o debate e a definição de polí-

ticas e acções, no Conselho Munici-
pal de Educação. 

O Programa das Bolsas de Estudo 
continuará a ser um instrumento de 
apoio aos jovens com mais dificul-
dades financeiras para realizarem 
os seus estudos.

A Agenda Escolar 2007/2008, 
este ano dedicada à temática da 
cultura e do património do Município 
de Ílhavo, é mais um instrumento de 
informação e de ligação Comunida-
de-Escola.

Este Plano recebeu vários contri-
butos, de Professores, Educadores 
e Gestores, e a aprovação do Con-
selho Municipal de Educação, pelo 
que é agora um instrumento de in-
tervenção para todos os parceiros 
envolvidos.

A área da Educação continua  e 
continuará a receber da CMI uma 
aposta prioritária e intensa, num 
processo de intervenção entre mui-
tos Parceiros, numa caminhada de 
crescimento permanente e de in-
vestimento relevante no património 
principal do Município: as Nossas 
Crianças.«

Entre 12 e 17 de Setembro de 
2007 deu-se início a mais um ano 
lectivo no Município de Ílhavo, num 
ambiente marcado pela tranquilida-
de e normalidade, sem registo de 
qualquer problema de maior.

Ao nível da colocação de Pro-
fessores também se registou uma 
melhoria significativa em relação ao 
ano lectivo anterior, existindo ape-
nas casos pontuais de falta de co-
locação de Professores no arranque 
do ano lectivo, quer ao nível do 1º 
Ciclo como ao nível do restante en-
sino básico e secundário.

Apesar da tranquilidade conse-
guida pelos vários órgãos de gestão 
dos Estabelecimentos de Ensino do 
Município, perspectiva-se que o ano 
lectivo 2007/2008 seja um ano de 
constantes novidades, atendendo 
às várias e continuadas alterações 
que todos os dias são emanadas 
pelo Ministério da Educação, o que 
obriga a um trabalho suplementar 
por parte dos profissionais da edu-
cação.

No entanto, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e toda a rede de parcei-
ros, quer ao nível do Conselho Mu-
nicipal de Educação, bem como 
de todos os actores envolvidos no 
processo educativo, estão atentos 
e determinados em fazer deste ano 
lectivo o melhor de todos, mantendo 
para isso uma relação de trabalho 
constante e um debate e entreajuda 
regular de forma a que todos, em 
conjunto, consigamos ultrapassar 
os vários problemas que possam 
surgir ao longo do ano.«

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, após o 
trabalho de audição 
dos seus Parceiros na 
gestão da Educação no 
Município de Ílhavo e no 
seguimento do trabalho 
de equipa que vem 
sendo realizado há cerca 
de dez anos, apresentou 
o Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 
(PMIE) 2007/2008, no 
dia 23 de Outubro, por 
ocasião da Semana da 
Educação 2007.

Balanço do 
arranque do 
ano lectivo 
2007/2008

Plano Municipal de Intervenção Educativa

Semana da Educação

PMIE 2007/2008
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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.

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. 

A elaboração da Carta Educativa 
do Município de Ílhavo foi realizada 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
em parceria com a Fundação Ma-
nuel 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 favorável 
do Conselho Municipal de Educa-

ção, 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 recentemente 
homologada durante o mês de Ou-
tubro, pelo Ministério da Educação, 
e formalmente apresentada numa 
cerimónia realizada na Direcção 
Regional de Educação do Centro 
no passado dia 22 de Novembro de 
2007.

O documento encontra-se dispo-
nível em www.cm-ilhavo.pt«

O arranque de mais um ano lec-
tivo ficou marcado pelo lançamento 
de mais uma edição da “Agenda 
Escolar”, com o objectivo de dar 
nota, em primeiro lugar, do desejo 
de um bom ano para todos, com tra-
balho e sucesso, na boa formação 
das nossas Crianças e Jovens e na 
boa realização dos Profissionais da 
Educação.

A “Agenda Escolar” 2007/2008 
(publicação que surge pelo quinto 
ano consecutivo) apresenta como 
temática a “Cultura – Património da 
Nossa Gente”, numa alusão clara a 
toda a Nossa história colectiva, rea-
firmando os nossos valores culturais 
e tradições, num ano em que se co-
memoram os 110 Anos da Restau-
ração do Município de Ílhavo (13 de 
Janeiro de 2008).

Pelo folhear da “Agenda Escolar” 
encontramos outras informações 
e oportunidades para aproveitar, 
na procura incessante de rentabili-
zar a vida e as capacidades que o 
Município de Ílhavo disponibiliza a 
todos.

Com o apoio de um conjunto de 
entidades privadas que patrocina-
ram esta edição, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo disponibilizou a Agen-
da Escolar 2007/2008 a todos os 
Educadores e Professores, Funcio-
nários, e aos Alunos do 2º, 3º Ciclo 
e Secundário, os principais destina-
tários desta iniciativa.«

HOMOLOGAÇÃO DA

Carta Educativa
A Câmara Municipal 
de Ílhavo tem assumido, 
desde Janeiro de 1998, 
a Educação como a pri-
meira das suas priorida-
des, concretizando uma 
política reconhecida-
mente planeada e con-
sequente, sendo que 
esta opção assenta num 
dos pilares base em que 
sustentamos o desenvol-
vimento do Município: 
as Pessoas. 

Agenda Escolar 
2007/2008

Esta primeira reunião do ano lec-
tivo 2007/2008, realizada no âmbi-
to da Semana da Educação 2007, 
serviu para efectuar um balanço 
ao arranque do ano lectivo, bem 
como para analisar e votar o Plano 
Municipal de Intervenção Educativa 
2007/2008.

Este importante documento orien-
tador da política educativa munici-
pal foi aprovado por unanimidade 
por todos os membros do Conselho 
Municipal de Educação, tendo o 
mesmo recebido vários contributos 
dos Parceiros envolvidos.

Na reunião participou, pela primei-
ra vez, o representante do Centro de 
Formação de Escolas do Concelho 
de Ílhavo, o qual foi convidado a 
integrar o Conselho Municipal de 
Educação, conforme deliberação 
da última reunião realizada a 4 de 
Julho de 2007.

Por último, foi apresentado a todos 
os elementos do Conselho o progra-
ma da Semana da Educação, tendo 
os mesmos sido convidados a parti-
cipar activamente nas várias iniciati-
vas definidas para a semana.« 

Reunião 
do Conselho 
Municipal 
de Educação 
do Município 
de Ílhavo

ACTIVIDADES NAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
» Aulas de hidroginástica
» Hidromassagem
» Natação em regime livre
» Natação terapêutica (problemas de coluna) com massagens
» Massagens
» Pólo Aquático
» Natação para bebés
» Regime livre com análise técnica
» Combi Aquático (Estrelas do Mar, Pólo Aquático e Jovens Saltadores)
» Hidrokids (hidroginástica para crianças e jovens)*
» Natação (gestão do peso)*
» Festas de aniversário
» Cursos Intensivos
» Aulas de aprendizagem e aperfeiçoamento para crianças e jovens 
» Aulas de aprendizagem e aperfeiçoamento para adultos
» Aulas de natação para crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais

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

No passado dia 22 de 
Outubro reuniu, pelas 
10.30 horas, o Conselho 
Municipal de Educação 
do Município de Ílhavo, 
na sua primeira reunião 
ordinária do ano lectivo 
2007/2008.
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PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

Pavilhão da Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Gomes

Ao abrigo deste Protocolo a Câ-
mara Municipal de Ílhavo obriga-se 
a assumir os custos inerentes à certi-
ficação das instalações desportivas, 
a efectuar o pagamento do aluguer 
das instalações no valor de 600 Eu-
ros, para colmatar as despesas ine-
rentes com recursos humanos e ma-

teriais. A Câmara Municipal assume 
ainda o apoio técnico em termos de 
intervenção nas reparações primá-
rias na rede de água e manutenção/ 
limpeza das redes de colectores de 
esgotos da área dos espaços exte-
riores da escola e da sua estação 
elevatória de esgotos, facultando 

Apoios ao Processo Educativo
Verbas para Expediente e Limpeza e Comunicações

Desde 1999, a Câmara Municipal 
utiliza como critério para a atribui-
ção das verbas para expediente e 
limpeza e comunicações, o número 
de crianças por Estabelecimento de 
Ensino, criando para o efeito vários 
escalões diferentes, introduzindo 
mais justiça na afectação dos meios 
financeiros. 

No que concerne ao Expedien-
te e Limpeza, a Câmara Municipal 
atribuíu 4.375 Euros aos Jardins de 
Infância e 18.645 Euros às Escolas 
do 1º CEB.

Relativamente às verbas para co-
municações, a Câmara Municipal 
de Ílhavo conseguiu negociar com a 
Portugal Telecom a gratuitidade da 
assinatura mensal de alguns telefo-

nes, sendo possível, actualmente, 
beneficiar todos os Jardins de In-
fância e cinco Escolas Básicas do 
1º Ciclo.

Assim, os Jardins de Infância re-
ceberam 2.410 Euros e as Escolas 
do 1º CEB 6.790 Euros para fazer 
face aos gastos com comunicações.

Para o ano lectivo 2007/2008, a 
Câmara Municipal manteve os mes-
mos critérios para atribuição de sub-
sídios para expediente e limpeza e 
comunicações, sendo efectuada a 
transferência da primeira tranche 
para os Agrupamentos de Escola, 
referente a 50% do valor total, du-
rante  o mês de Outubro, sendo a os 
outros 50% transferidos em Feverei-
ro de 2008.«

ainda, ao abrigo deste Protocolo, 
a utilização gratuita de 2 pistas na 
Piscina Municipal de Ílhavo duas ve-
zes por semana no valor de 160 Eu-
ros mensais, em horário compatível 
com a disponibilidade da piscina, 
para formação de alunos ministrada 
pelos professores da escola, no âm-

bito do desporto escolar.
Ainda segundo o mesmo Proto-

colo as Obrigações da Escola Se-
cundária Dr. João Carlos Celestino 
Gomes são, entre outras, assumir a 
substituição do equipamento des-
portivo existente dentro do pavilhão 
(tabelas e balizas), logo que receba 

do Ministério de Educação a res-
pectiva dotação financeira e ceder 
o pavilhão e os respectivos balneá-
rios devidamente limpos e prontos a 
serem utilizados.«

O Executivo Municipal aprovou, no passado dia 22 de Ou-
tubro, o Protocolo de utilização do Pavilhão Desportivo da 
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, cele-
brado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a referida Es-
cola. O objectivo deste Protocolo é rentabilizar convenien-
temente mais um dos equipamentos desportivos existentes 
no Município. Assim o presente Protocolo confere à CMI o 
direito de utilizar o Pavilhão Desportivo de  Segunda à Sex-
ta-feira das 18h30 às 21h30, podendo por sua vez cedê-lo 
a Associações do Município bem como o uso das instala-
ções desportivas para outras actividades, nomeadamente 
a sua utilização aos sábados, sempre que solicitada a ce-
dência ao Conselho Executivo da Escola Secundária.

Para o seu normal 
funcionamento, todos 
os Estabelecimentos 
de Ensino Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico recebem, da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, um subsídio 
para expediente e 
Limpeza e outro para 
Comunicações, de modo 
a fazer face às suas 
despesas.
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13 de Janeiro

Comemoração da Restauração 
do Município de Ílhavo

No que se refere a Ílhavo, 
apesar de muito se escrever 
também sobre as suas origens, 
não se sabe ao certo a sua ori-
gem histórica, nem quando foi 
designado como Concelho. 
Sabemos, no entanto, que é 
um Concelho antigo, mencio-
nado em documentos datados 
de 1095.

Um documento histórico re-
levante que o reconhece é a 
Carta de Foral de D. Dinis, de 
13 de Outubro de 1296.

Outro documento que reafir-
ma essa atribuição é também 
o Foral concedido por D. Ma-
nuel I, em 8 de Março de 1514 
e que rege a vida concelhia 
nacional até à Lei de Mouzinho 
da Silveira, de 16 de Maio de 
1832, que vai abolir os Forais.

A reforma administrativa do 
século XIX e a acção do novo 
governo então formado, afec-
tou Ílhavo, como tantos outros 
Concelhos pelo País, escre-
vendo uma página menos 
colorida da sua história. Por 
razões meramente políticas e 
administrativas, Ílhavo foi ex-
tinto como Concelho e anexa-
do ao Concelho de Aveiro, por 
Decreto de 21 de Novembro 
de 1895. 

Obviamente esta medida 
não foi não foi bem recebida 
no seio das gentes da nossa 
terra. Sentiam-se injustiçadas 
e revoltadas com tal decisão 
e, durante três anos, lutaram 
pela sua autonomia municipal. 
Foi uma revolta generalizada 
da população Ilhavense que 
pacientemente lutou pela sua 

volta do Partido Progressista 
ao poder e, por Decreto de 13 
de Janeiro, restauram os Con-
celhos extintos em 1895, entre 
os quais o de Ílhavo. 

De muito interesse e motivo 
de orgulho foi a sessão ex-
traordinária da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo do dia 28 de 
Janeiro de 1898, na qual se 
debateu este Decreto, elegen-
do o Executivo e se agradece 
publicamente a dedicação ao 
Presidente do Concelho de 
Ministros e do Governador Ci-
vil de Aveiro, Albano de Mello, 

causa, alegando o número de 
fogos existentes no Concelho, 
a vida civil e comercial, o im-
pacto e tradição da sua vida 
marítima que remonta ao prin-
cípio da monarquia e, o valor 
da sua vida rural e marinha... 

Tal como noutros Concelhos, 
conseguiram demonstrar afinal 
a importância da história do 
Município, e mais não fizeram 
senão denunciar as razões pu-
ramente políticas da sua extin-
ção, impondo a necessidade 
de Restauração do Concelho.

E eis que em 1898, com a 

Porque razão decidiu a Câmara Municipal comemorar 
os 110 anos da Restauração do Município?

pela causa do Povo Ilhavense 
em prol da Restauração de 
Ílhavo.

Também a ela assistiu o De-
legado do Governador Civil do 
Distrito, Dr. Manuel Maria da 
Rocha Madaíl.

A população rejubilou neste 
dia e, decorridos 110 anos, 
2008 é o ano para também nós 
festejarmos este marco histó-
rico do Município de Ílhavo, 
assinalando ao longo dos 12 
meses o evento com as mais 
variadas iniciativas que a Câ-
mara Municipal irá promover!«

O que terá levado 
à criação dos Concelhos 
é, na leitura da história 
dos Municípios 
Portugueses, matéria 
incerta, pois não se 
sabe a época, nem a 
região onde surgiu o 
primeiro Concelho. 

Decreto de 21 de Novembro de 1895

Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ílhavo do dia 28 de Janeiro de 1898

Decreto de 13 de Janeiro de 1898

Alberto Ferreira Pinto Basto
Augusto d’ Oliveira Pinto 
Augusto do C. Cardoso Figueira 
Carlos Celest. Pereira Gomes 
Henrique Cardoso Figueiras

Eleito Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
Alberto Ferreira Pinto Basto
Vice-Presidente 
Augusto d’ Oliveira Pinto

Comissão Municipal 
constituída por:
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Para assinalar a data, a Câmara 
Municipal de Ílhavo dinamizou um 
programa comemorativo que teve 
início no dia 7 de Setembro com a 
abertura da Feira do Livro (que es-
teve patente ao público até ao dia 
17) e a apresentação do Livro “Entre 
quem é! Tradições de Trás os Mon-
tes e Alto Douro no Diário de Miguel 
Torga”, pela autora Maria da Assun-
ção Anes Morais.

O dia 11 de Setembro foi dedi-
cado ao tema “A Cultura e a Paz”, 
com a presença especial do prémio 
Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, que 
celebrou a Eucaristia, na Capela de 
Alqueidão, e participou, ao lado do 
Presidente da Câmara, Eng. Ribau 
Esteves, na conferência intitulada 
“A Cultura como Instrumento de 
Paz”, que teve lugar na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo.

No dia 14 as celebrações pros-
seguiram com a entrega dos certi-
ficados da Oficina de Restauro e a 

biente de muita alegria, e só acabou 
no dia seguinte. (d)

De 4 a 29 de Outubro esteve pa-
tente a Exposição “Caricaturas de 
Bernardino Machado”, que contou 
com cerca de 150 visitantes que pu-
deram, desta forma, ficar a conhe-
cer mais sobre a vida de Bernardino 
Machado e alguns acontecimentos 
da época, pelo olhar de alguns dos 
mais conceituados caricaturistas 
portugueses.

A 24 de Novembro realizou-se na 
Sala Polivalente o lançamento livro 
do autor Carlos Duarte: “40 anos 
de Fotografias”. A efeméride contou 
com a presença de cerca de 200 
participantes que, depois de um mo-
mento musical e da apresentação 
do livro, puderam admirar alguns 
dos seus trabalhos numa exposição 
de fotografia cujo tema é a ria.

O mês de Setembro marcou tam-
bém o arranque de mais um ano de 
actividades dos Espaços MAIOR 
IDADE, agora a funcionar em pleno 

De 1 a 31 de Agosto os nossos 
utilizadores entraram na Onda da 
Leitura e frequentaram o espaço da 
Biblioteca de Praia. Registamos um 
total de 1979 utilizadores inscritos 
que usufruíram dos serviços dis-
ponibilizados, nomeadamente: em-
préstimo de livros, leitura de jornais 
e revistas, hora do conto e outras 
actividades diversificadas de pro-
moção do livro e da leitura. (a)

Ao longo do mês de Setembro 
assinalámos o 2º aniversário da Bi-
blioteca Municipal com diferentes 
actividades:

» De 7 a 17 de Setembro, esteve 
patente no átrio da Biblioteca uma 
Feira do Livro que contou com a 
participação de 7 editoras e 1 livrei-
ro. Esta actividade realizada com o 
intuito de promover o livro e a leitura 
permitiu a todos quantos nos visita-
ram a oportunidade de adquirir as 
últimas novidades editoriais a pre-
ços promocionais. (b)

» No ano dedicado a Miguel Tor-
ga, não quisemos deixar de prestar 

a nossa homenagem e, aproveitan-
do o arranque da Feira do Livro, ofe-
recemos aos nossos utilizadores a 
apresentação do livro: “Entre quem 
é! Tradições de Trás-os-Montes e 
Alto Douro no diário de Miguel Tor-
ga” pela autora Maria da Assunção 
Anes Morais.

» No dia 11 de Setembro, come-
morámos o aniversário da biblioteca 
com a realização de uma Eucaristia 
seguida da conferência: “A Cultura 
como instrumento de Paz” proferida 
por D. Ximenes Belo. Num discurso 
simples foi feita uma reflexão sobre 
como a cultura pode ser um veículo 
para a paz. (c)

» A 14 Setembro a actividade 
“Acampar entre leituras e melo-
dias...” foi de festa para os mais 
novos. Ao lançamento do livro “Bar-
batanar nas cores do arco-íris”, pelo 
autor Carlos Canhoto, seguiu-se um 
acantonamento de crianças e jovens 
pertencentes aos diferentes agrupa-
mentos de escuteiros do Município. 
A festa das leituras e melodias per-
durou pela noite dentro, num am-

no espaço da Biblioteca Municipal 
e em todos os Pólos de Leitura, nas 
tardes de Terça a Sexta-feira. Este 
espaço é não só um espaço de con-
vívio de todos os que nele partici-
pam, como também um espaço de 
aprendizagem e partilha de experi-
ências de vida.

Os Pólos de Leitura continuam a 
contar com a participação de mui-
tos dos nossos utilizadores que 
diariamente os visitam. Destaque 
para o Pólo de Leitura da Gafanha 
da Nazaré, que agora recebe tam-
bém os nossos utilizadores de Terça 
a Sexta-feira no horário das 10h00 
– 12h30.

Resumo 
da Actividade
Ao longo dos meses 
de Agosto, Setembro, 
Outubro e Novembro 
foram muitos os que 
nos visitaram e 
participaram nas 
actividades realizadas 
na Biblioteca Municipal.

2º Aniversário da Biblioteca Municipal de Ílhavo
abertura solene da exposição dos 
livros restaurados e encadernados 
nos últimos meses. Mais tarde, deu-
se lugar à realização de um acan-
tomento de diferentes agrupamen-
tos de escuteiros, designado por 
“Acampar entre Leituras e Melodias” 
e à apresentação do livro infantil 
“Barbatanar nas cores do arco-íris”, 
pelo autor Carlos Canhoto.

A Biblioteca Municipal de Ílhavo 
possui mais de 25.000 títulos em di-
versas áreas e suportes, contando 
já com cerca de 3.000 utilizadores 
inscritos. 

Para chegar a toda a população 
do Município de Ílhavo, a Biblioteca 
tem ainda na sua dependência três 
outras pequenas Bibliotecas, deno-
minadas de Pólos de Leitura, que se 
encontram instaladas no edifício do 
Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré e nos Edifícios Sócio-Educati-
vos da Gafanha da Encarnação e 
da Gafanha do Carmo.«

A Biblioteca Municipal 
de Ílhavo comemorou, 
no passado dia 11 
de Setembro, o seu 2º 
aniversário, constituindo 
já uma referência 
na Rede Nacional de 
Bibliotecas e uma peça 
de Arquitectura de 
reconhecido mérito 
a nível nacional 
e internacional.

da b c
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Museu Marítimo de Ílhavo
COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS

O ano de 2007 foi de grande significado para o Mu-
seu Marítimo. Não apenas porque celebrou os seus 
70 anos de vida oficial, mas porque tal efeméride foi 
usada para dar mais futuro ao passado de uma insti-
tuição museológica que o tempo confirma como em-
blema de uma localidade e de uma região.

A estratégia de desenvolvimento local definida pelo 
Município de Ílhavo tem no Museu Marítimo um ele-
mento fundamental. O Museu é o lugar prático e sim-
bólico onde se guardam as memórias da comunidade 
local e onde, quotidianamente, se cuidam dos laços 
de pertença que os ilhavenses querem manter com a 
sua comunidade real e imaginada.

Em 2007 o Museu Marítimo de Ílhavo usou o ins-
trumento mais lógico da sua gestão, a programação 
cultural, para consolidar as suas dinâmicas de cres-
cimento e qualificação. O número de visitantes regis-
tado até final do mês de Novembro já era superior a 
cinquenta mil, registo que fará do Museu Marítimo de 
Ílhavo, pelo quarto ano consecutivo, o mais visitado 
museu municipal do País e um dos dez museus que 
mais visitantes atraem em Portugal. À dimensão dos 
números, acresce a sua composição qualitativa, a 
qual aponta, de forma cada vez mais nítida, para um 
Museu composto de muitos públicos, amigos e ad-
miradores, de inúmeras pessoas que acompanham, 
comentam e vivem o nosso projecto e a nossa dinâmi-
ca programática. Esta esfera de interesse e influência 

tem-se alargado, espontaneamente, a todo o litoral 
português, sendo hoje muito comum (e gratificante) 
receber da parte de diversas comunidades piscató-
rias e dos seus municípios pedidos de extensão de 
certas actividades do Museu.

Este é o resultado natural e previsível de uma estra-
tégia de abertura às escalas nacional e internacional. 
No plano das suas parcerias com entidades estran-
geiras, o Museu fez este ano um caminho inédito: 
tornou-se membro de pleno direito do International 
Congress of Maritime Museums (ICMM), organizou 
colóquios e exposições de âmbito internacional, foi 
convidado a participar em iniciativas comuns na área 
dos patrimónios marítimos. O Museu Marítimo de Ílha-
vo é hoje muito conhecido e reconhecido pelo seu 
projecto singular na área da cultura marítima e pelo 
seu esforço de conjugação de diversas escalas de 
actuação: o local, regional, nacional e internacional. 

Tal integração encontra-se em pleno desenvolvi-
mento. Encontra nas dinâmicas de investigação cien-
tífica e na capacidade de re-imaginação constante 
do projecto expositivo do Museu as suas âncoras 
principais. Não por acaso, o acto mais marcante das 
comemorações dos setenta anos de vida do Museu 
consistiu na publicação do livro Museu Marítimo de 
Ílhavo – Um Museu com História. História inacabada 
que importa continuar a construir tendo bem presente 
que ela só se cumpre quando projectada no futuro.«

O ano de 2007 foi 
marcado pelas 
comemorações dos 
70 anos do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

A celebração das sete 
décadas de vida do 
Museu, aberto ao 
público a 8 de Agosto 
de 1937, constituiu 
um poderoso meio 
de concretização 
das estratégias de 
crescimento qualificado 
do Museu Marítimo 
de Ílhavo.
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A agenda 
comemorativa 
distribuiu-se por
todo o ano, tendo 
como momentos 
fundamentais 
os seguintes: 

João Margalha, José Manuel 
Rodrigues, Manuel Gomes Tei-
xeira, Manuel Magalhães, Mário 
Marnoto, Paula Abreu e Virgílio 
Ferreira. Exposição comissaria-
da por Luís Oliveira Santos.

» Conferência “A tentação ma-
rítima em Miguel Torga”, pela 
Prof.a Doutora Cristina Roba-
lo Cordeiro (Universidade de 
Coimbra). Organização: Confra-
ria Camoniana, Associação de 
Ílhavo/MMI.

1 de Dezembro
» Apresentação do livro “O Bar-
co Moliceiro: Construção de um 
modelo – Escala 1/25”, de An-
tónio Marques da Silva. Co-edi-
ção Município de Ílhavo/Museu 
Marítimo de Ílhavo e Museu de 
Marinha. 

13 de Janeiro
» Reabertura do Navio-Museu 
Santo André
» Exposição de fotografia “He-
róis do Mar”, de Bill Perlmutter

10 de Maio
» Sessão evocativa do Capitão 
Francisco Marques

18 de Maio
» Dia Internacional dos Museus:

- Remodelação das Reservas 
e sua abertura ao público;

- Exposição de fotografia e fil-
me “Les Terre-Neuvas”, de Anita 
Conti

- Lançamento do documen-
tário em DVD “Terra Nova Mar 
Velho”, de Francisco Manso e 
Óscar Cruz

19 de Maio
» Protocolo de depósito do es-
pólio do Arquitecto Octávio Lixa 
Filgueiras

1 de Junho
» Dia Mundial da Criança:

- Serviço Educativo aberto a 
todas as escolas básicas do 
Município

- Peça de teatro “O Conto da 
Ilha Desconhecida” de José Sa-
ramago, pela Companhia de Te-
atro A Barraca

8 a 10 de Agosto
» 70 Anos 70 Horas

- Sessão Solene
- Exposição “A Diáspora dos 

Ílhavos”
- Exposição de fotografia 

“Águas Belas”, de José Manuel 
Rodrigues

- Apresentação da Pintura 
“Ulisses e as Sereias”, de Júlio 
Pomar

- Concerto com Camané
- Espectáculos, Cinema e Te-

atro
- Gastronomia

23 de Agosto
» 6º aniversário do Navio Museu 
Santo André

- Dia Aberto 
- Entrega dos prémios do con-

curso de fotografia “Olhos sobre 
o Mar”. 

- Exibição do documentário de 
Al Gore, “Uma Verdade Inconve-
niente”, seguido de um debate 
sobre o tema “Oceano, que fu-

turo? Mudanças Climáticas e Ci-
dadania Ambiental”, com parti-
cipação de: Prof. Carlos Borrego 
(UA), Eng. Marcos Ré (Vereador 
CMI), Álvaro Garrido (Director 
MMI - moderador).

19 e 20 de Outubro
» Colóquio Internacional “Patri-
mónios Marítimos e Museologia”

21 de Outubro
» 6º aniversário da ampliação e 
remodelação do Museu Maríti-
mo de Ílhavo:
» Apresentação do livro “Museu 
Marítimo de Ílhavo – Um Museu 
com História” e do catálogo “A 
Diáspora dos Ílhavos”

16 e 17 de Novembro
» Dia Nacional do Mar:

17 de Novembro 
» Inauguração da Colectiva de 
Fotografia e Instalação “Meu 
Nome Mar”, com obras de Alber-
to Carneiro, Ana Azevedo, Ana 
Paula Vizinho, Aníbal Lemos, 
Catarina Mendes, Duarte Belo, 
Gérard Castello-Lopes, Hen-
rique Loff, João António Mota, 

Entre 2 de Janeiro e 30 de Novembro de 2007 o 
Museu registou 51000 visitantes. O programa ex-
positivo permitiu atingir dois objectivos cruciais da 
gestão de públicos: consolidação estrutural das 
dinâmicas de crescimento; diversificação de pú-
blicos, com sinais evidentes de um recrutamento 
mais amplo do ponto de vista geográfico e reforço 
do envolvimento com a comunidade ilhavense.

preço 30 Euros
local Loja do Museu Marítimo de Ílhavo

Adquira o livro!
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FESTAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Na programação deste ano, desta-
cou-se a presença de vários artistas 
de renome nacional, nomeadamente 
o famoso fadista Camané, que este-
ve presente nas Comemorações do 
70ª Aniversario do Museu Marítimo 
de Ílhavo, Mickael Carreira que le-
vou ao rubro o Grande Concerto de 
Verão na Costa Nova, a dupla Mi-
guel e André, que animou a noite na 
Gafanha da Nazaré e Sérgio Lucas 
(vencedor dos Ídolos), que encerrou 
a IX edição das Tasquinhas de Ílha-
vo, no Jardim Henriqueta Maia.

Em termos gastronómicos, este 
ano, para além da famosa Mostra 
Gastronómica “As Tasquinhas de 
Ílhavo” e da “Rota das Padeiras”, 
realizaram-se ainda mais duas ini-
ciativas: o 2º Concurso Gastronómi-
co “Sabores a Maresia”, que contou 
com a presença de 11 Restaurantes 
do Município, tendo o primeiro pré-
mio sido atribuído ao Restaurante 
Casa Velha e, outra novidade, o 1º 
Festival de Marisco da Ria de Avei-
ro “Ria A Gosto”, que teve lugar no 
relvado da Costa Nova, numa inicia-
tiva conjunta entre o Illiabum Clube 
e a Câmara Municipal de Ílhavo, que 
pretendeu ser “um elemento promo-
cional da ampliação do Mercado 
Municipal da Costa Nova, bem como 
dos pescadores, dos comerciantes, 
dos habitantes, dos utilizadores e 
dos investidores na Praia da Costa 
Nova”, como referiu Ribau Esteves. 

Entre os dias 1 e 31 de Agosto 
realizaram-se igualmente diversas 
acções de sensibilização ambiental 
especialmente dirigidas aos mais 
novos, nas praias da Costa Nova e 
da Barra, onde também não faltaram 
as Bibliotecas de Praia, que recebe-
ram centenas de visitantes das mais 

variadas faixas etárias.
Durante este mês houve ainda es-

paço para os eventos desportivos, 
com a realização do Ílhavo Radical 
2007 e da “Miss Sumol Cup – Cam-
peonato Europeu de BodyBoard 
Feminino”, que decorreu na Praia 
da Barra, entre os dias 27 e 29 de 
Agosto.

A Cultura integrou igualmente a 
agenda de Agosto, com a realiza-
ção de várias Exposições. Na pri-
meira quinzena esteve patente, na 
Galeria Municipal de Arte, a Expo-
sição Colectiva “Olhar Ílhavo” que 
reuniu diversos trabalhos de Pinto-
res Ilhavenses, a Exposição “A Di-
áspora dos Ílhavos” e “Memórias do 

Museu Marítimo de Ílhavo”, naquela 
unidade museológica e, ainda, os 
cinquenta melhores trabalhos do 
IV Concurso de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar”, que estiveram em ex-
posição, durante todo o mês, no Po-
rão de Salga do Navio Museu Santo 
André.

No âmbito do 70º aniversário do 
Museu Marítimo de Ílhavo, foi apre-
sentado um vasto programa deno-
minado “70 Anos, 70 Horas”, tendo 
o Museu mantido portas abertas 
durante 70 horas consecutivas, 
atraindo milhares de visitantes. O 
Navio Museu Santo André esteve 
igualmente de parabéns, comple-
tando o seu 6º aniversário no dia 23. 

Como já vem sendo 
tradição e no seguimento 
de uma aposta forte na 
promoção e divulgação 
do Município na área 
do Turismo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
realizou, em parceria 
com diversas 
Associações, mais uma 
edição do “Mar Agosto”, 
com programa 
repleto de iniciativas 
nas mais diversas áreas 
como a música, 
o ambiente, a cultura, 
a gastronomia, o 
desporto, entre outras.

Para assinalar a data, o Presidente 
da Câmara Municipal esteve a tra-
balhar em regime de Presidência 
Aberta, seguindo-se a cerimónia de 
entrega dos prémios do IV Concurso 
de Fotografia “Olhos sobre o Mar”, 
seguida da exibição do documentá-
rio “Uma verdade Inconveniente” de 
Al Gore e um debate sobre o tema 
“Oceano, que futuro? Mudanças 
Climáticas e Cidadania Ambiental”, 
com a presença do Prof. Carlos Bor-
rego (Universidade de Aveiro) e do 
Eng. Marcos Ré (Vereador da CMI) 
ficando a moderação a cargo do Dr. 
Álvaro Garrido (Director do Museu 
Marítimo de Ílhavo).

O Mar Agosto 2007 terminou tal 

como começou, em festa, com a re-
alização de um espectáculo musical 
da responsabilidade dos “Ganda 
Malucos”, uma banda do Município, 
que, com a sua irreverência, animou 
as largas centenas de pessoas que 
se deslocaram ao Jardim Central, 
na Gafanha do Carmo.

Com abrangência a todos os gos-
tos e nas quatro freguesias, as Fes-
tas do Município de Ílhavo continu-
am a afirmar-se pela sua vitalidade 
cultural, social e económica, ficando 
desde já o agradecimento público 
a todos aqueles que contribuíram 
para dinamizar a iniciativa, perspec-
tivando-se, desde já, a realização 
da edição 2008.«

Festa 
em Honra 
da Nossa 
Senhora 
das Neves

No âmbito das Festas do Municí-
pio/Mar Agosto 2007, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo levou a efeito, no 
passado dia 4 de Agosto, mais uma 
programação em honra da Nossa 
Senhora das Neves, com a realiza-
ção de uma Celebração Eucarística, 
pelo Padre Fausto Oliveira que teve 
lugar na Capela de Alqueidão. Se-
guiu-se a actuação do Coro de Câ-
mara “Capella Antiqua”, na Bibliote-
ca Municipal, cuja interpretação de 
vários temas clássicos maravilhou 
toda a plateia presente.«

A convite da Câmara Municipal 
de Ílhavo, esta segunda edição 
da Feira da Saúde contou com a 
presença de várias entidades que 
prestam cuidados nessa área, no-
meadamente a Fundação Portugue-
sa de Cardiologia, a Cruz Vermelha, 
os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, 
as Farmácias Branco, Morais, Ançã 
Castro, o Laboratório de Análises 
Avelab, a RiaOptica, a Clínica Den-
tária da Barra, a Adasma, a Escola 

Profissional de Vagos e a AFA Mas-
sagens, que durante todo o dia pro-
moveram as questões relacionadas 
com os modos de vida e, conse-
quentemente, os hábitos e rotinas 
promotores de saúde e bem-estar 
dos Cidadãos, tendo igualmente re-
alizado gratuitamente vários exames 
médicos às mais de duas centenas 
que acorreram ao local.

Com esta iniciativa, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo pretendeu 

Feira da Saúde, Barra 2007

igualmente fazer uma chamada de 
atenção para o incumprimento do 
Estado para com a população da 
Praia da Barra que enviou recente-
mente ao Ministério da Saúde um 
abaixo-assinado, onde 1.227 resi-
dentes demonstravam o seu com-
promisso em se inscreverem nesta 
Extensão de Saúde. 

O Presidente da Câmara, Eng. Ri-
bau Esteves, afirmou que a escolha 
estratégica das instalações da Ex-

Realizou-se no 
passado dia 4 de Agosto 
a segunda edição Feira 
da Saúde, no âmbito do 
programa das Festas do 
Município/Mar Agosto, 
que decorreu no edifício 
da Extensão de Saúde 
da Barra.

tensão de Saúde da Barra para aco-
lher a II Feira da Saúde constituiu 
“um sinal político para mostrar ao 
Ministério da Saúde que o mesmo já 
se encontra ao dispor dos Cidadãos 
e tem plena capacitação para pres-
tar as funções para que foi cons-
truído”, adiantando que continua a 
aguardar resposta por parte do Mi-
nistério da Saúde ao ofício enviado 
no final de Março, onde voltava a 
questionar quando é que o Estado 
ia cumprir o compromisso assumido 
e pagar a dívida de cerca de 200 
mil euros respeitante à empreitada 
de construção do edifício.

Para o autarca, o facto de não se 
atingir o requisito de 1.500 utentes 
para que seja efectivada a abertu-
ra do edifício, não é uma justifica-
ção aceitável já que, para além dos 
moradores, a Praia da Barra acolhe 
milhares de pessoas na época bal-
near, sendo esta uma variável de 
grande relevância que não pode ser 
descurada.«

Mar Agosto 2007



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição

O Concurso contou com a par-
ticipação de 11 Restaurantes do 
Município, que apresentaram uma 
ementa de manjares deliciosa, em 
que o bacalhau constituiu o elemen-
to principal.

O júri, constituído pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, pelo Director 
Geral das Pescas, Dr. Eurico Mon-
teiro, pelo Presidente da Associação 
dos Industriais do Bacalhau, Sr. Rui 
Dias, pelo Grão Mestre da Confra-
ria do Bacalhau, Professor Reigota 
e presidido pelo Chefe Fernando 
Heleno, teve a difícil tarefa de esco-
lher os pratos de bacalhau que mais 
se destacaram, devido à excelente 
qualidade de confecção e apresen-
tação dos mesmos.

Assim, o vencedor foi o Restauran-
te Casa Velha que levou a concurso 
uma Salada Quente de Bacalhau 
com pimentos assados e azeite de 
alho. O segundo lugar foi atribuído 
ao Bacalhau à Gafanhão, preparado 
pelo Restaurante Gafanhão, caben-

do o terceiro lugar ao Restaurante 
Marisqueira da Costa Nova com o 
seu Bacalhau à Casa. 

Participaram ainda a Churrasca-
ria Restaurante Barra 92 (Bacalhau 
com Broa), o Farnel (Bacalhau à 
Casa), a Pizzaria Ilhapizza (Pizza de 
Bacalhau), o Restaurante D. Couti-
nho (Surpresa de Bacalhau), o Res-
taurante O Parquedista (Bacalhau à 
Casa), o Restaurante O Porão (Ba-
calhau à Gafanhão) e o Restaurante 
Villa Madrid (Bacalhau à Marinhei-
ro).

Para além do prato de bacalhau 
admitido a concurso, todos os res-
taurantes levaram ainda uma segun-
da mostra gastronómica à sua esco-
lha, que fez as delícias dos convivas 
presentes. Da famosa caldeirada de 
enguias, às sardinhas na telha ou 
lasanha de bacalhau, o difícil era 
mesmo saber por qual optar.

Todas estas receitas serão publi-
cadas num livro de receitas a editar 
oportunamente pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo.«

À semelhança das edições ante-
riores, a Organização contou com o 
apoio da Associação de Industriais 
de Bacalhau, consubstanciado na 
oferta de 1.200 Kg do fiel amigo que 
serviu de base para as mais de mil e 
uma ementas que estiveram ao dis-
por dos visitantes durante os quatro 
dias de duração do certame.  

A mostra gastronómica contou 
uma vez mais com a presença de 
6 Associações do Município que 
deram vida e sabor ao evento, no-
meadamente o Rancho da Casa do 
Povo de Ílhavo, o Grupo de Jovens 
“A Tulha”, a Associação Chio Pó-Pó, 
os Bombeiros Voluntários de Ílha-
vo, o CCD da Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Confratasca da Confraria 
do Bacalhau e uma padeira de Vale 
de Ílhavo com a venda das famosas 
padas e pão doce. O Stand da Câ-
mara de Ílhavo, como já vem sendo 
tradição, contou com a presença de 

A nona edição das 
Tasquinhas de Ílhavo, 
organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em 
parceria com a Confraria 
Gastronómica do 
Bacalhau, abriu as 
suas portas ao público 
no dia 22 de Agosto, 
no Jardim Henriqueta 
Maia, em Ílhavo.

Rota das Padeiras

“Sabores a Maresia”

16 |  17

No seguimento de 
uma aposta forte na 
promoção e divulgação 
do Município de Ílhavo 
na área do Turismo, 
a Câmara Municipal 
realizou no passado 
dia 6 de Agosto um 
Concurso Gastronómico, 
com o objectivo de 
divulgar a nossa já 
famosa gastronomia, 
e dar assim continuidade 
a um processo de 
afirmação de Ílhavo 
como a Capital 
do Bacalhau. 

IX Mostra Gastronómica
As Tasquinhas de Ílhavo

artesãos a laborarem ao vivo.
A animação das Tasquinhas foi 

constante e diversificada com a 
actuação do Grupo Pauliteiros “Mi-
randanças”, do Grupo “Polk – Tri-
buto a Quadrilha”, de Sérgio Lucas, 
não faltando uma noite dedicada ao 
fado.

As Tasquinhas despediram-se no 
dia 26 de Agosto, tendo superado 
as melhores expectativas dada a 
afluência de mais de 30.000 visitan-
tes.«

Este ano, no âmbito da realiza-
ção de mais uma edição da “Rota 
das Padeiras”, numa homenagem 

àquelas que diariamente amassam, 
tendem e levam ao forno o famoso 
pão de Vale de Ílhavo e que contou 
com a actuação especial da Mar-
cha do Grupo de Jovens da Praia 
da Barra, cujo mote de participação 
nas Marchas Sanjoaninas foi o pão, 
a Câmara Municipal inaugurou um 
novo Trilho Cultural denominado “Na 
Rota das Padeiras”, num percurso 
que levará o visitante a desfrutar ao 
máximo a maravilhosa união entre 
os generosos recursos naturais e os 
recursos culturais que em Vale de 
Ílhavo se vestem de uma unicidade 
deliciosa.«

O Navio Museu Santo André co-
memorou, no passado dia 23 de 
Agosto, o seu 6º aniversário. Nesta 
data comemorativa, este pólo do 
Museu Marítimo esteve aberto gra-
tuitamente ao público durante todo 
o dia, tendo sido visitado por cerca 
de um milhar de pessoas. 

O programa das comemorações 

6º Aniversário 
Navio Museu Santo André

integrou também a presença, duran-
te a tarde, do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, que esteve a 
trabalhar em regime de Presidência 
Aberta e atendimento aos Muníci-
pes.

Seguiu-se a entrega dos prémios 
aos vencedores do Concurso de Fo-
tografia “Olhos sobre o Mar 2007” 
e, a finalizar, foi exibido o documen-
tário “Uma Verdade Inconveniente” 
de Al Gore, seguido de um debate 
sobre o tema “Oceano, que futuro? 
Mudanças Climáticas e Cidadania 
Ambiental”, que contou com a par-
ticipação do Professor Carlos Bor-
rego (Universidade de Aveiro) e do 
Eng. Marcos Ré (Vereador da CMI) 
ficando a moderação a cargo do Dr. 
Álvaro Garrido (Director do Museu 
Marítimo de Ílhavo).«

Concurso Gastronómico do Município de Ílhavo

Celeste Sacramento faleceu a 2 
de Outubro de 2007, por motivos de 
doença.

Nascida a 4 de Janeiro de 1927, a 
mais antiga padeira de Vale de Ílha-
vo, desde muito cedo se iniciou na 
actividade, ajudando a mãe na ven-
da dos famosos e saborosos folares 
e padas de Vale de Ílhavo.

Aos 80 anos, e apesar de debili-
tada, Celeste Sacramento ainda se 
mantinha no activo, demonstrando 
sempre muita sabedoria e gosto no 
que fazia, facto que fez dela uma 
das principais referências da “Rota 
das Padeiras”, iniciativa que a Câ-
mara Municipal de Ílhavo promove 
anualmente, no âmbito das Festas 
do Município/Mar Agosto.

As suas mãos sempre foram para 
si o mais valioso instrumento de tra-
balho na criação de alimento capaz 
de satisfazer, com simplicidade, to-
dos quantos partilham o gosto pelos 
tradicionais folares e pelas singula-
res padas de Vale de Ílhavo.

 Que a vida activa e dedicada 
desta sagaz padeira seja exemplo e 
incentivo para que se perpetue uma 
arte tão digna e especial, como é a 
da proverbial confecção do pão.«

Falecimento 
da D. Celeste 
Sacramento
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Visita a Ílhavo - 10 e 12 de Setembro de 2007

Com o objectivo de assinalar esta 
data, a Câmara Municipal de Ílhavo, 
em parceria com a Junta de Fregue-
sia da Gafanha da Encarnação, re-
alizou uma visita de trabalho à Vila, 
na qual participaram diversos autar-
cas da Câmara Municipal, Junta e 
Assembleia de Freguesia.

Nesta visita mereceu especial 
atenção um conjunto importante 
de obras em curso e a concretizar 
brevemente, como é o caso do Sa-
neamento Básico, da requalificação 
da zona envolvente ao Pavilhão 
Municipal e à EB 2,3, do Parque da 
margem nascente do Canal de Mira 
(junto ao Caminho do Praião), da 
Casa Mortuária e da requalificação 

do largo localizado entre o Cemité-
rio e o Parque Desportivo do NEGE 
e da nova ligação da Rua da Fonte 
ao Nó 4 da A25.«

III Aniversário da Elevação da Gafanha da Encarnação a Vila
No passado 
dia 9 de Dezembro, 
Domingo, assinalou-se 
a passagem do 
3º aniversário da 
Elevação da Gafanha 
da Encarnação a Vila.

Ministro das Pescas e Oceanos do Canadá
O Ministro Canadiano escolheu 

os dias seguintes para uma visita 
de trabalho ao Município de Ílhavo, 
onde foi recebido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, no 
edifício dos Paços do Concelho. 
Neste encontro foram abordados te-
mas relacionados com as pescas e 
a sua importância para o nosso Mu-
nicípio, bem como a estreita relação 
cultural entre Ílhavo e St. John’s, no 
âmbito da geminação entre ambos 
os Municípios. Seguiu-se uma visita 
ao Museu Marítimo de Ílhavo, obra 
de indiscutível importância, como 
casa de cultura e epopeia da pesca 
do Bacalhau. Do programa da visita 
constou ainda um almoço de traba-
lho com associações de pesca lo-
cais, nomeadamente a Associação 

dos Armadores das Pescas Indus-
triais, a Associação de Armadores 
de Pesca Longínqua e a Associa-
ção de Industriais do Bacalhau.

Esta visita oficial reflecte a gran-
de importância que o Município de 
Ílhavo tem para o Sector das Pes-
cas Português e para a economia 
nacional, e para a sua congénere 
Canadiana.«

O Ministro das Pescas 
e dos Oceanos do 
Canadá, Loyola Hearn, 
deslocou-se a Portugal 
para uma visita oficial 
entre 10 e 12 de 
Setembro, tendo o 
primeiro dia sido 
ocupado em Lisboa 
com o seu homólogo 
português, Dr. Jaime 
Silva, que actualmente 
preside ao Conselho 
Europeu das Pescas. 

Vice Ministro da Juventude e Desportos de Angola
O Vice Ministro da Juventude e 

Desportos de Angola, Dr. Albino 
da Conceição José, esteve recen-
temente no Município de Ílhavo, 
onde foi recebido pelo Presidente 
da Câmara. Com o  objectivo  de 
estabelecer protocolos de coope-
ração entre alguns Municípios de 
Angola, (da zona de Luanda), e o 
Município de Ílhavo nas áreas das 
Novas Tecnologias da Informação, 
Juventude, Acção Social e Despor-
to, o Vice Ministro visitou ainda al-
guns equipamentos desportivos do 
nosso Município.  

Visita a Ílhavo - 10 de Novembro de 2007
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Biblioteca Municipal de Ílhavo

No seguimento de notícias vindas 
a público sobre a titularidade da Bi-
blioteca Municipal e do Fórum da 
Juventude, no seguimento de mais 
um episódio de um velho problema 
com cerca de quinze anos, respei-
tante ao loteamento da Quinta de 
Alqueidão, entendemos prestar al-
guns esclarecimentos sumários so-
bre esta matéria, em cuja resolução 
por negociação com a sociedade 
comercial “Nolasco & Coelho a CMI 
continua apostada.

No âmbito de uma discussão que, 
desde 1992, existe com múltiplas 
facetas, entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a referida sociedade co-
mercial, esta veio reclamar a rever-
são do lote onde está actualmente 
implantada a biblioteca, lote esse 
que tinha sido doado pela já referida 
sociedade à CMI, em 1995, com vá-

rias condições, uma das quais con-
sistia em assistir-lhe esse direito,

“(...)
c) se, pela donatária, não forem 

realizadas as obras ou prestada a 
colaboração previstas em propos-
tas por ela aceites nos termos das 
comunicações que à doadora foram 
feitas por ofícios números 4824, de 
24/06/92 (na qual declarou aceitar 
comparticipar nas obras de infraes-
truturas do loteamento da Quinta de 
Alquidão)  e 5468, de 24/06/93;”

No entanto, o que está aqui em 
causa é apenas a propriedade do 
lote de terreno (já que as ruínas do 
antigo palácio foram demolidas para 
acolher a nova biblioteca e o Fórum 
da Juventude) e não a propriedade 
desses novos equipamentos que fo-
ram edificados, de boa fé, sobre o 
referido lote.

Recorde-se a propósito e a títu-
lo de exemplo que, não só todo o 
processo de concurso público e 
construção da Biblioteca ocorreram 
antes da propositura da referida 
acção, como do próprio título de re-
gisto predial do prédio não consta a 
referida condição.

Embora se mantenha disponível 
para concluir com a empresa em 
causa o processo negocial que en-
cetou em 2004, com vista a garantir 
a transmissão do referido lote de 
terreno para a propriedade da Au-
tarquia, livre de ónus ou encargos 
(propósito que é, aliás subscrito 
pela própria empresa), a CMI bem 
sabe que, se se esgotar sem suces-
so a via negocial, sempre lhe assis-
tirá o direito de adquirir o dito lote de 
terreno por força de uma acção de 
acessão industrial imobiliária.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
lamenta que a ligeireza com que 
alguns instrumentalizaram informa-
ção que, não sendo confidencial, 
devia ser reservada no âmbito de 
um processo onde a autarquia pode 
desobrigar-se definitivamente de 
cumprir a obrigação de construir/
comparticipar infraestruturas de um 
loteamento particular com um custo 
estimado em 290.000,00 Euros (de 
acordo com a referida deliberação 
de 17.06.1992), mas reitera a certe-
za de que, não estando em causa a 
propriedade e o investimento públi-
co realizado na construção e activa-
ção da Biblioteca Municipal, dentro 
em breve também estará definitiva-
mente ultrapassada a questão da 
propriedade do lote de terreno onde 
a mesma está implantada.

Devemos também referir que, da 

interpretação que fazemos do con-
trato programa para a instalação da 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, cele-
brado em 7 de Janeiro de 2005, en-
tre a Câmara Municipal de Ílhavo e o 
então designado Instituto Português 
do Livro e da Biblioteca, a situação a 
que nos reportamos é insusceptível 
de, em qualquer caso, fundamentar 
quer a suspensão, quer a supressão 
do financiamento acordado, o que 
se aplica também ao financiamen-
to conseguido em sede do Quadro 
Comunitário de Apoio.

Mais importante de tudo, continua 
a ser a disponibilização pela CMI e 
a utilização por milhares de Cida-
dãos destes equipamentos públicos 
municipais, que se revestem de ele-
vada importância social e cultural.«

CMI proprietária de pleno direito
No seguimento de 
notícias vindas a público 
sobre a titularidade da 
Biblioteca Municipal e 
do Fórum da Juventude, 
no seguimento de mais 
um episódio de um velho 
problema com cerca de 
quinze anos, respeitante 
ao loteamento da 
Quinta de Alqueidão, 
entendemos prestar 
alguns esclarecimentos 
sumários sobre esta 
matéria, em cuja 
resolução por 
negociação com a 
sociedade comercial 
“Nolasco & Coelho a CMI 
continua apostada.

QCA III 
Homologação de Candidaturas

Candidatura do Centro Cultural de 
Ílhavo ao Programa Operacional 
da Cultura

Esta Candidatura apresentou um 
investimento de 10.548.055,76 Eu-
ros, tendo sido aprovada, para um 
investimento ilegível de 6.547.579,72 
Euros, uma comparticipação máxi-
ma de 3.273.789,86 Euros (50% de 
comparticipação).

Foram recentemente 
homologadas duas can-
didaturas da Câmara 
Municipal de Ílhavo aos 
Fundos Comunitários 
do QCA 2000/2006, em 
regime de “overbooking”:

Candidatura da Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo/Fórum da Juventude 
(Capela de Alqueidão ao Progra-
ma Operacional do Centro (Eixo 1)

Esta Candidatura apresen-
tou um total de investimento de 
2.588.374,25 Euros, tendo sido 
aprovada, para um investimen-
to ilegível de 2.585.270,32 Euros, 
uma comparticipação máxima de 
1.525.309,49 Euros (59% de taxa de 
comparticipação).

Tratando-se de aprovações em 
regime de “overbooking”, o valor da 
comparticipação a receber poderá 
ficar abaixo do valor máximo apro-
vado, dependendo esse valor da 
disponibilidade de verbas que vão 
derivar de reafectação nesta fase 
final de execução dos Programa 
Operacionais.«
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Maior Idade 2007
SEMANA DA MAIOR IDADE - VIVER SOLIDÁRIO

A edição deste ano inclui artigos 
variados e apresenta, também, com 
principal destaque três entrevistas 
realizadas a três seniores do Muni-
cípio (D. Arminda Ferreira da Silva, 
Prof. Reigota e Sr. Celestino Prior), 
que nos relatam histórias de vida, 
de pessoas que desempenharam e 
continuam a desempenhar um papel 
essencial no seio da comunidade. 

Ao longo desta quarta edição 
podemos também encontrar pas-
satempos, receitas e informações 
acerca de Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Municí-
pio e do trabalho desempenhado 
pela Câmara Municipal na área so-
cial.

Com esta revista pretende-se de 
uma forma simples e directa dar a 
conhecer o que de melhor existe 
nas nossas Gentes mais maduras e 
num Município que aposta nas pes-
soas e nas suas vidas.

Pretende-se, cada vez mais, que 
esta seja uma revista de e para os 
nossos “maiores”, estando aberta 
a todos os que queiram contribuir 
para a sua elaboração.

A Revista “Maior Idade - a qua-
tro” foi distribuída gratuitamente aos 
cerca de 1.500 munícipes que par-
ticiparam nas Visitas Culturais que 
integraram a iniciativa Maior Idade/
Viver Solidário deste ano.«

No âmbito da Maior 
Idade 2007 – Viver 
Solidário, a Câmara 
Municipal editou a revista 
Maior Idade – a Quatro, 
correspondente ao 
quarto número, recheada 
de artigos e notícias 
úteis para um dia-a-dia 
mais saudável da nossa 
Maior Idade.

Lançamento 
da Revista
“Maior Idade
a quatro”

Realizou-se no passado 
mês de Setembro a 9ª 
edição da Maior Idade 
- Viver Solidário, 
uma iniciativa pródiga 
em acções dirigidas à 
população com 65 ou 
mais anos, residente 
no Município de Ílhavo, 
e que contou com uma 
adesão de mais de 
1.500 participantes.

À semelhança dos anos transac-
tos, entre os dias 10 e 16 de Setem-
bro foram muitas as iniciativas nas 
quais a nossa Gente mais vivida e 
experiente viu a sua agenda repleta 
de actividades diversas em momen-
tos de agradável Convívio, Alegria, 
Solidariedade, Descoberta, Música, 
Teatro e Cultura.

A semana teve início com a inau-
guração da exposição “De Mãos 
Dadas” que contou, uma vez mais, 
com o empenhamento das várias 
Instituições Particulares de Solida-
riedade Social do Município, que 
apresentaram a toda a comunida-
de uma boa parte do seu trabalho. 
Seguiu-se o lançamento da Revista 
Maior Idade – A Quatro, repleta de 
diversos artigos úteis, de carácter 
informativo e de diversão.  

O dia 10 de Setembro ficou igual-
mente marcado pelo arranque de 
mais uma época do projecto Movi-
mento Maior, tendo-se efectuado, 
no dia seguinte, a reabertura dos 
Espaços Maior Idade. Depois de 
umas merecidas férias, estes espa-
ços, criados pela Câmara Municipal 
de Ílhavo em 2006, encontram-se 
novamente à disposição dos Senio-
res que pretendam ocupar os seus 
tempos livres.

Este ano as visitas propostas fo-
ram Penedono/Senhora da Lapa/
Viseu, Óbidos/Alcobaça/Batalha, 
Évora/Estremoz/Portalegre e nave-
gando na Ria de Aveiro, todas elas 
de grande interesse e de difícil es-
colha.

As rubricas Músicas de Sempre 
com destaque para Carlos Paião, o 
Musical “Amália” de Filipe La Féria, 
assim como o Encontro entre Avós 

e Netos e o Baú das Sabedorias 
fizeram parte de uma semana com 
diversas actividades, onde não fal-
taram as Técnicas de Relaxamento 
e Stress, jogos de Boccia Sénior e 
Mini-golfe.

No dia 14 foi ainda possível rir e 
descontrair com a Revista à Por-
tuguesa “O Peso Certo”, cuja pre-
sença do famoso e divertido actor 
Fernando Mendes fez encher por 
completo o Pavilhão Municipal Cap. 
Adriano Nordeste, em Ílhavo.

A noite seguinte foi de Bailarico 

Popular que teve lugar no Mercado 
Municipal da Gafanha da Nazaré, 
tendo a actuação do grupo musical 
Sequência propiciado um pezinho 
de dança ao nossos Seniores e uma 
demonstração de danças de salão 
pelos utentes do Projecto Movimen-
to Maior 2006/2007 e pela Colectivi-
dade da Coutada.

O programa da Maior Idade des-
pediu-se com a realização da Festa 
da Maior Idade no Jardim Oudinot, 
onde, sob o lema “cada um traz o 
seu”, foram partilhadas deliciosas 

iguarias à medida que a animação 
ia crescendo de interesse, com a 
associação aos tradicionais e belos 
festejos em honra a Nossa Senhora 
dos Navegantes.

Esta edição da Maior Idade – Vi-
ver Solidário, que se saldou num 
enorme sucesso, levou a Câmara 
Municipal de Ílhavo a iniciar a pre-
paração da 10º edição da Maior 
Idade, no ano em que se vai assina-
lar o 110º aniversário sobre a Res-
tauração do Concelho/Município de 
Ílhavo.«

A Câmara Municipal de Ílhavo 
associou-se à iniciativa pelo sétimo 
ano consecutivo, tendo o Presidente, 
Eng. Ribau Esteves, congratulado a 
sénior pela “relação de felicidade 
que mantém com a vida”, afirman-
do que ela “representa a força de 

D. Piedade das Neves – 107º Aniversário
Chama-se Piedade 
das Neves, é natural 
da Gafanha do Carmo e 
celebrou, no passado dia 
9 de Novembro, o seu 
107º aniversário. A 
convite da Associação 
de Solidariedade da 
Gafanha do Carmo, a 
pessoa mais idosa do 
Município de Ílhavo 
passou o dia em 
ambiente de festa no ATL 
da referida Associação, 
rodeada de Crianças, 
amigos e familiares, que 
assim lhe prestaram 
homenagem pela sua 
longevidade, lucidez e 
boa disposição.

acreditar que a vida pode ser longa 
e vivida com intensidade”.

Cantaram-se os “Parabéns a 
Você” e as Crianças ajudaram a 
apagar as velas, tendo a primeira 
fatia sido entregue à aniversarian-
te. Depois de agradecer a Deus os 

seus 107 anos, a D. Piedade afir-
mou-se muito emocionada e feliz 
com o gesto de todos os presentes, 
despedindo-se com um “até para o 
ano”.«  
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APROVAÇÃO

Foi aprovado pela Direcção Geral 
dos Recursos Florestais, através de 
ofício enviado à Câmara Municipal 
de Ílhavo no passado mês de Agos-
to, o Plano Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios do Muni-
cípio de Ílhavo. Esta aprovação sur-
ge depois de igual decisão tomada 
pela Comissão Municipal da Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, Câ-
mara Municipal e Assembleia Muni-
cipal de Ílhavo.

O Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios constitui 

um instrumento fundamental de pla-
neamento, programação, organiza-
ção e execução de um conjunto de 
acções de prevenção, pré-supres-
são e reabilitação de áreas ardidas, 
visando concretizar os objectivos 
do Plano Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, ou seja, 
aumentar a resiliência do território 
aos incêndios florestais, reduzir a 
incidência dos incêndios, melhorar 
a eficácia e eficiência do ataque e 
da gestão dos incêndios, recuperar 
e reabilitar os ecossistemas e comu-

nidades, e adoptar uma estrutura 
orgânica e funcional eficaz.

Com a aprovação deste Plano 
assim como com a activação do 
Gabinete Técnico Florestal Intermu-
nicipal (Ílhavo, Vagos e Oliveira do 
Bairro), estarão criados dois instru-
mentos fundamentais ao nível do 
planeamento e da acção no terreno, 
com vista à preservação de um seu 
património tão importante como é a 
Floresta.«

Conselho Municipal de Segurança de Ílhavo

Teve lugar, no passado dia 7 de 
Dezembro, mais uma reunião do 
Conselho Municipal de Segurança. 
Participaram nesta reunião, ou fi-
zeram-se representar, o Presidente 
da Câmara Municipal, que preside 
ao Conselho, o Presidente da As-
sembleia Municipal, as Juntas de 
Freguesia, os representantes elei-
tos pela Assembleia Municipal, o 
coordenador da Protecção Civil, a 
Delegação de Saúde, os Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo, a Capitania 
do Porto de Aveiro, o Destacamen-
to Territorial de Aveiro da GNR, a 
Polícia Judiciária, a Cruz Vermelha 
Portuguesa, o Instituto Português da 
Droga e Toxicodependência, o Con-
selho Local de Educação, o Centro 
Regional de Segurança Social e os 
Sindicatos.

Como tem sido habitual, após a 
intervenção do Presidente da Câ-
mara sobre a situação económica 

municipal, procedeu-se à análise 
dos relatórios sobre as matérias que 
são da competência do órgão, as-
sim como à discussão de diversas 
questões relacionadas com a temá-
tica da segurança de uma forma ge-
ral, e com o Município de Ílhavo de 
uma forma particular.

O Conselho Municipal de Segu-
rança de Ílhavo, criado em 2001, 
é um órgão consultivo a quem 
compete cooperar com a Câmara 
Municipal e os Serviços Municipais 
de Protecção Civil, analisando, re-
flectindo e propondo estratégias de 
actuação, nomeadamente, em ma-
téria de segurança, criminalidade, 
toxicodependência, marginalidade 
e exclusão social.

Compete, designadamente, ao 
Conselho Municipal de Segurança 
emitir parecer sobre as seguintes 
matérias:

a) a evolução dos níveis de crimi-
nalidade na área do Município;

b) o dispositivo legal de seguran-
ça e a capacidade operacional das 
forças de segurança;

c) os resultados da actividade 
municipal de protecção civil e de 
combate a incêndios;

d) as condições materiais e os 
meios humanos empregues nas 
actividades sociais de apoio aos 
tempos livres, particularmente dos 
jovens em idade escolar;

e) o acompanhamento de acções 
dirigidas, em particular, à preven-
ção da toxicodependência e á aná-
lise da incidência social do tráfico 
de droga;

f) o levantamento das situações 
sociais que, pela sua particular vul-
nerabilidade, se revelem de maior 
potencialidade criminógena e mais 
carecidas de apoio à inserção.«
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No passado dia 7 de Dezembro, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, acompanhado pelo Vereador 
do Pelouro da Segurança e Protec-
ção Civil, Eng. Paulo Teixeira Costa, 
recebeu no edifício dos Paços do 
Município uma comitiva da Guarda 
Nacional Republica, composta pelo 
Comandante do Destacamento Ter-
ritorial de Aveiro, Tenente Henrique 
Faria, pelo novo comandante do 
Posto da Gafanha da Nazaré, Sar-
gento Chefe Lisboa Pereira e pelo 
anterior comandante do mesmo 
Posto, Sargento Chefe Diamantino 
de Sousa.

Esta visita teve como objectivo 
apresentar formalmente o novo Co-
mandante do Posto da Gafanha da 
Nazaré, que iniciou funções no iní-
cio do passado mês de Novembro, 
assim como apresentar os cumpri-
mentos de despedida do Sargento 
Chefe Diamantino de Sousa que, de 
Julho de 2006 a Novembro deste 
ano, comandou aquela unidade. A 
este respeito, o Presidente da Câ-
mara Municipal, para além de ter 
desejado o maior sucesso ao novo 
Comandante nesta sua nova, mas 
muito importante missão, agrade-
ceu ao Sargento Chefe Sousa o ex-
celente trabalho que desenvolveu 
durante este tempo, sendo sua con-
vicção, partilhada por muitos cida-
dãos, que se tratou sem dúvida de 
um dos mais capazes comandantes 
que já passou por aquele Posto.

Este momento foi igualmente apro-
veitado pela Câmara Municipal para 
partilhar com estes responsáveis da 
GNR um conjunto de preocupações 
ao nível da segurança, assim como 
abordar algumas situações futuras 
que irão exigir a colaboração da 
Guarda.«

Presidente da 
Câmara Muni-
cipal de Ílhavo 
recebe comiti-
va da GNR

Encerrou no passado dia 31 de 
Outubro o Posto da GNR da Gafa-
nha da Nazaré, tendo o seu efectivo 
sido transferido para o Posto Terri-
torial da Gafanha da Nazaré, o qual 
ficou desta forma responsável pelo 
policiamento das Freguesias da Ga-
fanha da Nazaré, Gafanha da En-
carnação e Gafanha do Carmo.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se com esta decisão do 
Ministério da Administração Interna, 
embora com 9 meses de atraso, 
pois esta situação foi prevista acon-
tecer em simultâneo com a abertu-
ra do novo Quartel da Gafanha da 
Nazaré.«

Encerramento 
do Posto 
da GNR da 
Gafanha da 
Encarnação

Plano Municipal 
da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios

Foi no passado mês de Outubro 
que João Bio cessou a sua activida-
de como Comandante dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo, passando 
ao Quadro de Honra.

Ao longo dos 15 anos em que de-
sempenhou tão importante função, 
demonstrou sempre um conheci-
mento técnico profundo relativamen-
te a todas as matérias relacionadas 
com o exercício desta actividade, 
assim como excelentes capacida-
des de liderança e de entrega quer 
à corporação, quer à população do 
Município de Ílhavo e de outros Mu-
nicípios onde muitas vezes foi cha-
mado a intervir.

Estas suas capacidades, reco-
nhecidas por todos aqueles que 
mais de perto lidaram com ele, fo-
ram igualmente muito importantes 
para os milhares de Bombeiros que 
formou ao longo destes anos e que 
hoje exercem a sua actividade em 
dezenas de corporações espalha-
das pelo nosso país.

Nesta hora não de despedida, 
mas de até já, já que pessoas como 
o Comandante Bio jamais se conse-
guirão afastar do apoio e do socorro 
às populações, como referiu o Ve-
reador da Segurança e Protecção 
Civil Eng. Paulo Costa na sessão de 
Tomada de Posse do novo Coman-
dante, Carlos Alberto Mouro, que 
teve lugar em Outubro último, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo endereça 
por esta via um profundo agradeci-
mento ao Comandante João Bio pe-
los anos de grande dedicação aos 
Bombeiros e à População do Muni-
cípio, fazendo votos para que conti-
nue, como sempre, disponível para 
ajudar o próximo.

Ao novo Comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, Car-
los Alberto Mouro, igualmente um 
homem portador de excelentes 
qualidades técnicas e humanas, re-
conhecidas e apreciadas dentro e 
fora do nosso Município, a Câmara 
Municipal deseja o maior sucesso 
nesta sua nova missão, na certeza 
que será capaz de manter os nos-
sos Bombeiros nos patamares de 
assinalável qualidade e eficiência a 
que já nos habituaram.«

Após 15 anos
de serviço, 
João Bio cessa 
funções como 
comandante 
dos Bombeiros 
Voluntários 
de Ílhavo
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
aderiu, pelo sexto ano consecuti-
vo, ao Dia Europeu Sem Carros “Na 
Cidade sem o meu carro!”, o qual 
resultou em mais uma experiência 
muito positiva para todos os mora-
dores, participantes ou simples vi-
sitantes, contribuindo, desde logo, 
para que as nossas Cidades de 
Ílhavo e Gafanha da Nazaré conti-
nuem a ser compostas por “melho-
res ruas para todos!”, tornando-as, 
dessa forma, mais acolhedoras e 
seguras para as gerações vindou-
ras, promovendo, paralelamente, o 
seu desenvolvimento sustentado.

Como é já do conhecimento ge-
ral, a iniciativa teve como objectivo 
definir uma zona na Cidade na qual 
os habituais veículos motorizados 
foram substituídos pelos peões, bi-
cicletas, actividades educacionais 
e ainda pela animação, constituindo 
um convite claro a (re)pensarmos as 
nossas Cidades, nomeadamente os 
problemas ambientais e de mobili-
dade subjacentes, bem como a for-
ma como convivemos e vivemos nos 
dias que passam. Este ano procurá-
mos ir ainda mais longe, consubs-
tanciando o evento com algumas 
acções, de efeito permanente, rea-

A abertura oficial do Percurso 
“Cidade de Ílhavo” teve início pelas 
16h30 na Rua Direita e final cerca 
das 18h00 no mesmo local, tendo 
todo o percurso sido acompanhado 
por técnicos da HERA (Associação 
para a Valorização e Promoção do 
Património)  e do GEMA (Grupo de 
Espeleologia e Montanhismo de 
Aveiro), convidados pela Câmara 
Municipal de Ílhavo que, como tem 
sido habitual,   forneceram a todos 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo inaugurou 
no passado dia 22 de 
Setembro, no âmbito 
do Dia Europeu Sem 
Carros, mais um 
percurso da Rede de 
Percursos Pedestres 
do Município de Ílhavo, 
denominado 
“Cidade de Ílhavo”.

Dia Europeu Sem Carros
NUNCA É DEMAIS UM CARRO A MENOS!

lizadas nos dias que o precederam, 
conforme se explicita de seguida.

Dia 19 de Setembro  
UMA POLÍTICA AMBIENTAL MÓ-
VEL E SUSTENTÁVEL 
: : Colocação das placas de braille 
na Rede de Equipamentos de Reco-
lha Selectiva Municipal
LOCAL Todo o Concelho

Dia 20 de Setembro  
UMA POLÍTICA AMBIENTAL MÓ-
VEL E SUSTENTÁVEL 
: : Redefinição da orientação do trá-
fego automóvel, com novos planos 
de circulação, criação de estacio-
namentos e criação de Ciclovia.
LOCAL Gafanha da Nazaré – Rua D. 
Manuel Trindade Salgueiro e zona 
envolvente

Dia 21 de Setembro  
AS CRIANÇAS COMO VEÍCULOS 
DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
: : Acção «Escola Sem Carros» Es-
cola Básica do 1º Ciclo nº de Ílha-
vo e Escola Básica do 1º Ciclo da 
Cambeia (Gafanha da Nazaré), num 
passeio a pé da Escola até ao cen-
tro da respectiva cidade, com lugar 
à realização de uma composição 

escrita conjunta e participação na 
«hora do conto».
LOCAL Ílhavo e Gafanha da Nazaré

Dia 22 de Setembro  
DIA EUROPEU SEM CARROS 2007
LOCAL Ílhavo (Rua Arcebispo Pe-
reira Bilhano) e Gafanha da Nazaré 
(Avenida José Estêvão)
Horário: 9h00 às 19h00.

: : Inauguração do Trilho Urbano 
«Cidade de Ílhavo»
LOCAL Ílhavo.

: : A Educação Rodoviária na pro-
moção de comportamentos Susten-
táveis 
LOCAL Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária - Gafanha da Nazaré.

Consideramos assim que os ob-
jectivos foram alcançados com 
enorme sucesso, o que não seria 
possível sem o profundo empenha-
mento das Entidades, Associações, 
Comerciantes e Estabelecimentos 
de Ensino do Concelho, que con-
nosco dinamizaram o evento e a 
quem deixamos o nosso público 
agradecimento.«    

os participantes informações pre-
ciosas sobre a história, a fauna e 
a flora desta área do Município de 
Ílhavo.

Este novo Percurso, de cariz emi-
nentemente Cultural/Urbano e com 
uma extensão de aproximadamen-
te 6 Km,  guia os seus utilizado-
res numa interessante jornada de 
(re)descoberta da Cidade de Ílhavo, 
misturando de forma harmoniosa o 
passado com o presente, a área 

urbana com a área natural (Ria), o 
conhecido com o ainda desconhe-
cido.

O Jardim Henriqueta Maia, a Igre-
ja Matriz, o Bairro e o Esteiro da Ma-
lhada, a Biblioteca Municipal, o Par-
que Illiabum, o Solar dos Maias, o 
Museu Marítimo de Ílhavo, o Cinema 
“Texas”, a Vila Vieira, o Centro Cultu-
ral de Ílhavo, a Capela da N. Sra do 
Pranto, a Rua Direita e os Becos são 
alguns dos pontos a visitar.« 

Trilho Urbano Cidade de Ílhavo
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Recolha 
de óleos 
alimentares 
e lâmpa-
das fluores-
centes no 
Econcentro 
Municipal

Como é já do conhecimento pú-
blico, o Município de Ílhavo, por al-
turas do mês Março de 2007 e na 
abertura da sua +ECO 2007 (Se-
mana do Ambiente), colocou em 
prática na zona histórica da Cidade 
de Ílhavo (na área que vai desde 
o Cruzeiro Cimo de Vila, passando 
pela Rua Arcebispo Pereira Bilhano 
e terminando na Igreja Matriz, en-
globando becos, travessas e vielas 
adjacentes), numa parceria com a 
empresa concessionário de reco-
lha de resíduos, o projecto Piloto de 
Recolha de Resíduos Porta-a-Porta, 
com vista à sua futura extensão a 
outras áreas do Município, à seme-
lhança aliás daquilo que já se passa 
em muitas das Cidades da Europa. 

A gestão dos resíduos, e os ele-
vados encargos à mesma associa-
dos, obrigam a um esforço de todos 

nós na procura das melhores solu-
ções, as quais por sua vez devem 
ter em conta a gestão integrada do 
Ambiente no seu todo. Foi movidos 
destes princípios e de uma profun-
da vontade de participar activamen-
te na regeneração/requalificação da 
zona histórica da Cidade de Ílhavo 
que, após a retirada total dos con-
tentores, colocámos em prática a re-
colha porta-a-porta, ou quando não 
é possível na ‘boca’ do respectivo 
beco, dos Resíduos Sólidos Urba-
nos de forma a Responsabilizar (o 4º 
R da Política dos 4 R) cada um pela 
efectiva deposição selectiva que 
dos mesmos é agora posta em prá-
tica. Acresce que toda a zona agora 
envolvida neste projecto - que é de 
todos e, ao mesmo tempo, muito de 
cada um – se encontrava deficitária 
em termos de recolha selectiva de 
Resíduos, passando agora a dispor 
de meios privilegiados para o fazer!

Ao fim do 3º trimestre de projecto, 
já é possível revelar alguns dados 
mais consistentes, os quais se apre-
sentam de seguida de forma muito 
sumária:

Menos 9.300 Kg de Resíduos são 
encaminhados para o Aterro;

Mais 11.300 Kg de Vidro Separa-
do e Reciclado;

Mais 8.200 Kg de papel e cartão 
Separado e Reciclado;

Mais 5.300 Kg de plástico Sepa-
rado e Reciclado.

Contudo, porque ao mesmo, por 

um lado, estão associados determi-
nados custos que a Câmara Munici-
pal suporta na sua totalidade (aqui-
sição dos sacos; deposição dos 
Resíduos Indiferenciados em Aterro, 
despesas com o transporte, entre 
outros e que rondam os 18.000,00 
Euros /ano), bem como, por outro, 
o facto de algumas pessoas ‘mais 
distraídas’ continuarem a insistir na 
deposição incorrecta dos Resídu-
os, a Câmara Municipal continua a 
manter a área sob vigilância atenta 
(tendo, inclusive, sido levantados 
até ao momento 13 Autos de Notícia 
de Contra-Ordenação), de forma a 
que todos sem excepção possamos 
contribuir para um Ílhavo mais culto, 
mais cívico, melhor e onde todos, 
cada vez mais, gostem de viver!« 

Encontramo-nos na década que 
as Nações Unidas designaram como 
a da «Educação para o Desenvol-
vimento Sustentável», criando em 
todos nós expectativas, energia e 
motivação ainda maiores no sentido 
de tornarmos efectivamente o Am-
biente no nosso Lar, fazendo cada 
vez mais e melhor pela nossa Rua, 
pelo nosso Beco, pela nossa Esco-
la, pela nossa Freguesia, pelo nosso 
Município e pelo nosso País, missão 
que é de todos sem excepção: 
Crianças, Jovens, Professores, Pais 
e Autarquia (um pouco como aliás 
se passa nas nossas casas: a divi-
são das tarefas familiares enobrece 
e potencia os resultados finais).

O Programa/Projecto Eco-Escolas 
tem precisamente como objectivos 
«encorajar acções, reconhecer e 

premiar o trabalho desenvolvido 
pelo Estabelecimento de Ensino na 
melhoria do seu desempenho am-
biental». Para tal há que dar segui-
mento a uma simples metodologia 
de trabalho e na qual a Câmara Mu-
nicipal tem sido participante activo, 
empenhado e criativo.

Foi na qualidade de parcei-
ros e amigos que, no ano lectivo 
2006/2007, trabalhámos com os Jar-
dins de Infância da Chousa Velha, 
da Légua, da Gafanha de Aquém, 
da Gafanha da Encarnação Sul e 
da Gafanha do Carmo; Escolas Bá-
sicas do 1º Ciclo da Chousa Velha, 
Nº 1 de Ílhavo, N. Sr.ª do Pranto, N.a 
Sr.a dos Campos, Barra, Marinha 
Velha e Gafanha da Encarnação 
Norte e Escola Secundária de Ílhavo 
na implementação deste projecto, 

tarefa coroada de êxito com a atri-
buição das respectivas Bandeiras 
Verdes (galardão máximo e final do 
projecto). O hastear do galardão 
teve a sua cerimónia, em cada um 
dos respectivos Estabelecimentos 
de Ensino, no passado dia 26 de 
Outubro, englobada na Semana da 
Educação. 

Desta forma, as 13 Bandeiras Ver-
des atribuídas aos Estabelecimen-
tos de Ensino do nosso Município 
fazem do mesmo o 2º MELHOR ao 
nível Nacional, encontrando-nos já a 
trabalhar arduamente neste ano lec-
tivo, na definição deste e de outros 
projectos que compõem o Programa 
Educativo Municipal para o Ambien-
te, com o objectivo de fazer mais e 
melhor pela nossa Terra.«

O Coastwatch Europe é um pro-
jecto de defesa e estudo ambiental 
dos sistemas litorais europeus, ten-
do sido criado na Irlanda (1989) e 
envolvendo já cerca de 23 países. 
Actualmente essa recolha de dados 
ambientais ocorre em simultâneo 
nos diferentes Países aderentes, 
sempre na época pós-balnear, sen-
do que a coordenação nacional do 
mesmo está a cargo da Organiza-
ção Não Governamental do Am-
biente  - GEOTA (Grupo de Estudos 
do Ordenamento do Território e Am-
biente). O levantamento e a sistema-
tização dos dados, retirados de 500 
em 500 metros e para blocos de 5 
km, reveste-se de uma importância 
fundamental para o estudo do Lito-
ral na sua globalidade, permitindo 
algumas intervenções/correcções 
a nível local, através da elaboração 
do «Relatório Anual de Caracteriza-
ção da Situação Ambiental das Zo-
nas Costeiras», o qual é divulgado 
à população em geral no final de 
cada ano civil. 

É pois com redobrado prazer e 
motivação que levamos a efeito, 
pelo sexto ano consecutivo, o pro-
jecto em causa e novamente como 
Coordenadores Regionais dos blo-
cos pertencentes à área geográfica 
do nosso Município. Está igualmen-
te previsto que o mesmo decorra 
segundo 4 fases distintas, mas in-
terligadas entre si: 1ª ) sessão de 
Boas Vindas aos Professores envol-
vidos (teve lugar no passado dia 24 
de Outubro); 2ª) saídas de campo 
– Novembro e Dezembro; 3ª) elabo-
ração de propostas de divulgação 
do trabalho efectuado – Janeiro a 
Junho de 2008 e 4ª) realização do 
4º Seminário Local «As Escolas e o 
Coastwatch» - Junho de 2008.

Este é, sem dúvida, um projecto 
que tem desencadeado e potencia-
do cada vez mais «O Amor ao Mar 
e à Ria» nas novas e futuras gera-
ções!«

Crianças e Jovens 
Estudantes do Município 
percorrem os seus 50 
quilómetros de Litoral!   

Projecto 
Coastwatch 
Europe 

Projecto Piloto na zona 
histórica da Cidade de 
Ílhavo já vai no seu 3º 
trimestre!   

Projecto Piloto de 
Recolha de Resíduos Porta-a-Porta 

Fruto dos passos firmes que o Mu-
nicípio tem dado na área ambiental, 
passou a ser possível depositar no 
Ecocentro Municipal e de forma se-
lectiva as lâmpadas fluorescentes 
e os óleos alimentares, dois resí-
duos para os quais se perspectiva-
ram sempre inúmeras dificuldades 
quanto ao seu destino e perigosida-
de envolvida.

Como é do conhecimento geral, 
as lâmpadas possuem mercúrio na 
sua composição o que as torna num 
resíduo perigoso, embora de 2003 
a esta parte já seja possível proce-
der à sua reciclagem no nosso País, 
nomeadamente em Setúbal. Assim, 
e durante a +ECO 2007 (Semana 
do Ambiente) passou a ser possível 
depositar selectivamente aquele re-
síduo no Ecocentro Municipal, pre-
ferencialmente colocadas na sua 
caixa de origem, ou outra adequada 
para o efeito, de forma a evitar pos-
síveis quebras.

Os Óleos Alimentares Usados 
sempre foram um dos principais ‘ini-
migos’ das Estações de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR’s), quan-
do depositados pela canalização lá 
de casa, ou dos solos, quando ‘es-
condidos’ nos mesmos. Agora já é 
possível promover a sua reciclagem, 
bastando para tal efectuar a devida 
deslocação até ao Ecocentro Muni-
cipal e aí depositar selectivamente, 
e no equipamento adequado, os 
Óleos Alimentares.«     

Projecto 
Eco-Escolas 
Ílhavo já é o 
2º Município 
a nível Nacional!   
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O certame, de grande importân-
cia para o sector das pescas, pre-
tendeu afirmar a magnífica Região 
de Aveiro na rota internacional do 
sector, proporcionando o intercâm-
bio de interesses e oportunidades 
de negócio entre as cerca de 87 
empresas presentes e as cerca de 
centena e meia representadas in-
directamente, dando um panorama 
dos sectores da pesca, aquicultura, 
construção naval, náutica de re-
creio, produtos do mar, o seu pro-
cessamento e transformação, equi-
pamentos e aparelhos marítimos de 
pesca, entre outros. 

Sendo Ílhavo um Município que 
tem por lema “o mar por tradição”, 
ancorado em razões de natureza 
geográfica, histórico-cultural e eco-

O Parque de Feiras e 
Exposições de Aveiro 
recebeu, entre os dias 
20 e 23 de Setembro, 
o I Salão Internacional 
do Mar, Pescas e 
Aquicultura - 
Interpescas. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
procedeu à entrega dos prémios 
aos vencedores do Concurso de Fo-
tografia “Olhos sobre o Mar 2007”, 
no passado dia 23 de Agosto, no 
Navio Museu Santo André, que co-
memorou nesse mesmo dia o seu 6º 
aniversário.

Participaram nesta edição mais 
de uma centena de pessoas, oriun-
das de todo o País, que concorre-
ram com cerca de 500 fotografias 
de grande qualidade, tendo os 50 
melhores trabalhos estado em expo-
sição até ao final do mês de Agosto 
na Sala de Exposições Temporárias 
(Porão de Salgado) do Navio Museu 
Santo André.

CATEGORIA COR
1º Prémio: Ana Filipa Scarpa 
2º Prémio António Bastos 
3º Prémio Jorge Jacinto 
Melhor do Concelho Jorge Jacinto 
Menção Honrosa Laurentino Simões 
Menção Honrosa Luís Teotónio 

CATEGORIA P/B
1º Prémio José Maria Pimentel 
2º Prémio Sérgio Calado Santos 
3º Prémio Luís Miguel Casqueira 
Melhor do Concelho Luís Miguel 
Casqueira 

VENCEDORES

Actividades Educacionais 
e Ambientais reúnem 
nas Praias da Barra e 
da Costa Nova mais 
de 2 200 participantes!    

Câmara Municipal de Ílhavo presente no

Interpescas
I Salão Internacional do Mar, Pescas e Aquicultura

nómica, entendeu a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo aceitar o convite de 
parceria institucional do projecto, 
que teve então como Patrocinador 
Oficial o Museu Marítimo de Ílhavo, 
por celebrar o seu 70º aniversário 
e constituir um testemunho vivo da 
importância da pesca.

Num Município banhado por co-
res alegres de Sol, Mar e Ria, os 
Palheiros da Costa Nova, o Farol da 
Barra e o Museu Marítimo de Ílhavo 
deram o mote para uma composi-
ção visualmente atractiva e original 
do stand da Câmara Municipal de 
Ílhavo, que assim marcou presença 
e promoveu as suas potencialida-
des turísticas, tendo sido procurado 
por milhares de visitantes, oriundos 
de todo o país.«

Projecto Praia Limpa Tem Mais Pinta! 

A campanha “Praia Limpa tem 
Mais Pinta!”, finalizado o seu sexto 
ano de edição e com mais de 6.000 
Crianças/Jovens participantes, tem 
como objectivo estimular os mais 
jovens utentes das Praias, e a partir 
destes os próprios Pais e famílias, 
para os benefícios decorrentes em 
se encontrar uma Praia, ou areal, 
devidamente limpa. Nas três últi-
mas épocas balneares alargámos a 
sua dinamização ao mês de Julho, 
de forma a que os ATL dos nossos 
Estabelecimentos de Ensino pudes-
sem da mesma usufruir, tendo os 
resultados sido extremamente mo-
tivadores e empreendedores para 
continuarmos «a fazer Educação 
Ambiental durante todo o ano». 

Actividades como o «Jogo Lim-
po», «A minha Praia tem Bandeira 
Azul», «dar uma mãozinha às du-
nas...», «Jogos tradicionais», «Os 
Vigilantes da Praia», «quem conta 
um conto, acrescenta-lhe um pon-
to!» ou a «Biblioteca de Praia», 
continuarão, certamente, no futuro 
a receber a visita de muitos Estabe-
lecimentos de todo o Distrito, bem 
como dos utentes, mais jovens, às 
nossas Praias de todo o País.   

Destaque especial e natural para 
a dinamização do Núcleo de Edu-
cação Ambiental da Costa Nova, 
nomeadamente através do projecto 
«dar uma mãozinha às dunas...». 
Os objectivos são claros: por um 
lado, dar continuidade ao trabalho 

de manutenção dos Ecossistemas 
Dunares das nossas Praias (com vá-
rias acções de reflorestação dunar), 
bem como, por outro, iniciar um tra-
balho de requalificação pontual com 
acções de remoção de espécies in-
festantes – por exemplo o chorão. 

Para «dar uma mãozinha às du-
nas...» não deixamos de dar toda a 
atenção à criação de viveiros de es-
torno que permitirão a observação 
in loco do crescimento de uma das 
espécies mais importantes na sus-
tentação e sobrevivência dos ecos-
sistemas dunares – o estorno, a qual 
se desenrolará durante a ano lectivo 
que agora se iniciou.«

Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”

CATEGORIA COR
1º Prémio: Ana Filipa Scarpa

CATEGORIA P/B
1º Prémio José Maria Pimentel
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Segundo o Ministro do Ambiente, 
Nunes Correia, a preparação dos 3 
Planos Polis (Ria Formosa, Ria de 
Aveiro e Litoral Norte, de Caminha 
a Esposende) perspectiva-se para o 
ano 2008, de forma a iniciar os pro-
jectos no ano seguinte. No entanto, 
Ribau Esteves chamou a atenção 
para o facto de, entre os três locais 
que deverão ser alvo deste tipo de 
programa, a laguna aveirense ser 

“o único território que tem um pla-
no de ordenamento intermunicipal 
aprovado por todas as entidades 
competentes”, defendendo que “se 
comece a trabalhar até ao final do 
primeiro trimestre do próximo ano”. 

Para o Presidente da GAMA, é 
urgente a intervenção na laguna 
aveirense, nomeadamente na ques-
tão da dragagem e protecção das 
margens realçando “ser fundamen-

tal para a vitalidade do ecossiste-
ma” e que se deverá fazer o devido 
aproveitamento dos fundos comuni-
tários.

Estando actualmente a gestão 
da Ria sob alçada da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, os municípios 
defendem um novo organismo de 
gestão integrado que inclua a par-
ticipação do Governo, das Câmaras 
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Protocolo “Aveiro Digital 2007: Agir para Ligar”

Este Programa, que tem como 
objectivo promover a qualificação 
da população, através de uma inter-
venção articulada a nível territorial, 
envolverá as Câmaras Municipais, 
as Juntas de Freguesia, os Centros 
RVCC, o IEFP, a Rede Escolar e a 
Rede Social. Para este efeito, serão 
utilizados os recursos já existentes 
na Rede de 94 Espaços Internet 
Aveiro Digital, locais onde irá ser 

dada a formação, que no Município 
de Ílhavo são cinco, um Municipal e 
um em cada uma das Freguesias.

Este Protocolo permitirá então o 
uso correcto e eficiente das com-
petências das Câmaras Municipais 
associadas da AMRia, relacionadas 
com a gestão e manutenção dos 
Espaços Internet Aveiro Digital Mu-
nicipais, assim como com as suas 
funções na Rede Social e na Rede 

Escolar, necessárias para a caracte-
rização da população com maior po-
tencial de adesão à formação. Fará 
igualmente uso das competências 
das Juntas de Freguesia relaciona-
das com a gestão e manutenção 
dos Espaços Internet Aveiro Digital 
das Freguesias e das suas condi-
ções de conhecimento e proximida-
de da população, necessárias para 
o bom cumprimento dos principais 

Na sequência da 
última reunião da 
GAMA - Grande Área 
Metropolitana de Aveiro, 
realizada no passado 
dia 16 de Novembro, o 
Presidente Ribau Esteves 
saudou, na conferência 
de imprensa que se lhe 
seguiu o anúncio feito 
pelo Governo sobre a 
criação de um programa 
Polis para a Gestão da 
Ria de Aveiro. 

Municipais, através da GAMA e da 
AMRIA, da Universidade de Aveiro e 
da Administração do Porto de Avei-
ro, reprovando, assim, a intenção 
do Governo de transferir essa fun-
ção para a Administração Regional 
Hidrográfica de Centro.

A terminar a Conferência de Im-
prensa, Ribau Esteves anunciou 
ainda os novos administradores não 
executivos da SIMRIA: José Eduar-

do Matos e Gil Nadais, Presidentes 
de Câmara de Estarreja e Águeda, 
respectivamente, substituirão Ribau 
Esteves (Ílhavo) e Manuel Oliveira 
(Ovar). 

Na referida reunião procedeu-se 
igualmente à distribuição dos Pe-
louros nas diversas áreas de activi-
dade, com o objectivo de “transpor 
para a ambiência da Junta da GAMA 
aquilo que é a estruturação de fun-
cionamento dos executivos munici-
pais com a atribuição de Pelouros 
aos seus membros”, como explicou 
Ribau Esteves. Assim, a Acção So-
cial e Saúde foi atribuída a Oliveira 
do Bairro, Actividade Económica a 
Vagos, Ambiente e Protecção Civil a 
Estarreja, Associativismo e Fregue-
sias à Murtosa, Cultura e Desporto 
a Sever do Vouga, Desenvolvimento 
Regional (QREN e Turismo) a Ílhavo, 
Educação e Juventude a Alberga-
ria-a-Velha, Política de Cidades, 
Mobilidade e Transportes a Aveiro, 
Modernização Administrativa e Re-
cursos Humanos a Águeda, Obras 
Municipais e Intermunicipais a Ana-
dia e Planeamento e Gestão Urbana 
a Ovar.«

Foi recentemente 
assinado entre a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Associação 
de Municípios da Ria 
(AMRia) e as Juntas 
de Freguesia de S. 
Salvador, Gafanha da 
Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha 
do Carmo, um Protocolo 
no âmbito do Programa 
“Aveiro Digital 2007: 
Agir para Ligar”.

16 de Novembro de 2007

Reunião dos Presidentes    
       da GAMA

objectivos deste Programa (funcio-
namento dos Espaços Internet e 
qualificação da população).

A assinatura deste Protocolo vem 
assim juntar esforços e recursos 
com vista a garantir a boa execução 
do projecto “Aveiro Digital 2007: 
Agir para Ligar” no Município de 
Ílhavo.«

1. Espaço Internet Municipal (Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo)
2. Espaço Internet da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré (Centro Cultural)
3. Espaço Internet da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação (Salão Cultural)
4. Espaço Internet da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo (Junta de Freguesia)
5. Espaço Internet da Junta de Freguesia de S. Salvador (Pólo de Vale de Ílhavo do 
Fórum Municipal da Juventude)

1.

2. 3. 4.

5.
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Atribuição de subsídio pontual ao Grupo 
de Jovens “A Torre”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio no valor de 850,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
do Torneio de Futsal, inserido no progra-
ma da Semana Jovem Ílhavo 2007.

Atribuição de subsídio pontual à Asso-
ciação Cultural Rota da Poesia
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio no valor de 600,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
do recital de Música e Poesia “Poesia & 
Músicas do Mundo”, inserido no progra-
ma da Semana Jovem Ílhavo 2007.

Atribuição de subsídio pontual à Cyber-
clip - Associação de Jovens de Tecnolo-
gia do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio no valor de 200,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
da “CyberLan 2007”, inserida no progra-
ma da Semana Jovem Ílhavo 2007.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) e Associações do Municí-
pio.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município do 
pagamento de 912,00 Euros relativos ao 
mês de Julho.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Setembro de 2007
Resumo

Acordo de Cooperação a estabelecer 
com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo para o 
corrente ano.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Acordo de Cooperação, que 
entre outras coisas prevê uma transfe-
rência financeira para a AHBVI no valor 
de 70000,00 Euros.

Atribuição de cinco subsídios pontuais 
ao CASCI - Centro de Acção Social do 
Concelho de Ílhavo para apoio a rendas 
de casa de munícipes carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Margarida São Marcos, que prevê a atri-
buição de subsídios no valor de 1950,00, 
450,00, 400,00, 200,00 e 322,40 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à San-
ta Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
apoio a renda de casa a munícipe caren-
ciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Asso-
ciação Académica da Universidade de 
Aveiro.

» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio no valor de 1500,00 
Euros, como forma de apoio à edição do 
“Kit do Caloiro 2007”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Setembro de 2007
Resumo

Abertura de Concurso Público para a 
execução da empreitada de “Jardim Ou-
dinot/Requalificação - 2ª fase”.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, que apresen-
ta um valor estimado de 3.275.772,00 
Euros.

Atribuição de três subsídios pontuais à 
Fundação Prior Sardo para apoio a ren-
da de casa a munícipe carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Margarida São Marcos, que prevê a atri-
buição de subsídios no valor de 300,00, 
555,00 e 487,50 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de Estu-
do 2007/2008.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Reordenamento do trânsito na Freguesia 
da Gafanha da Nazaré 1ª fase - Cale da 
Vila.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Derrama para cobrança no ano de 
2008.
» Deliberado por maioria, com a absten-
ção dos Vereadores do Partido Socialis-
ta, aprovar a presente proposta, que pre-
vê uma Derrama no valor de 1,5%. Mais 
se deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Taxas de Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) para vigorar no Município de 
Ílhavo.
» Deliberado por maioria, com os votos 
contra dos Vereadores do Partido Socia-
lista, aprovar a presente proposta que 
prevê as seguintes taxas: prédios rústi-
cos - 0,8%, prédios urbanos - 0,8%, pré-
dios urbanos avaliados nos termos do 
CIMI - 0,5%, assim como uma majoração 
de 30% da taxa aplicável a prédios ur-
banos degradados. Mais se deliberou o 
seu envio à Assembleia Municipal.

Preço de venda a praticar da Medalha 
“70 Anos, 70 Horas do Museu Marítimo 
de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão do Presidente da Câmara Muni-
cipal, que prevê que o preço de venda 
ao público seja de 10,00 Euros.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) e Associações do Municí-
pio.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Julho de 2007
Resumo

Atribuição de subsídio pontual ao CAS-
CI - Centro Acção Social  do Concelho 
de Ílhavo para apoio a renda de casa de 
munícipe carenciado.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
400,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção Prior Sardo para apoio a renda de 
casa de munícipe carenciado.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
250,00 Euros.

Protocolo de Colaboração de Recolha e 
Tratamento de Biomassa.
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que prevê, entre outras 
coisas, a rentabilização, pela empresa 
EnerForest – Empresa de Biomassa para 
a Energia, S.A., através do Centro Fabril 
de Cacia da Portucel, dos materiais (resí-
duos verdes) resultantes da limpeza das 
florestas, dos cortes fitossanitários que 
por ventura se considerem necessários 
e das podas ou limpezas de árvores dos 
jardins municipais ou mesmo dos parti-
culares desde que colocados no Eco-
centro Municipal.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) e Associações do Municí-
pio.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresentada 
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município de pa-
gamento de 2258,00 Euros relativos ao 
mês de Junho.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
23 de Julho de 2007
Resumo

Apresentação informal de Grupo de Jo-
vens - Grupo Prá Ria
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Agosto de 2007
Resumo

Protocolo de Cedência da Escola dos 
Moitinhos ao Grupo de Jovens “A Torre”
Deliberado por unanimidade ratificar o 
presente Protocolo.

Atribuição de subsídio pontual ao CAS-
CI - Centro Acção Social  do Concelho 
de Ílhavo para apoio a renda de casa de 
munícipe carenciado
»Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
450,00 Euros.

que isenta Associações do Município do 
pagamento de 337,60 Euros relativos ao 
mês de Agosto.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Setembro de 2007
Resumo

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção Prior Sardo para apoio a renda de 
casa a munícipe carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
360,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de Outubro de 2007
Resumo

Acordo de Colaboração celebrado entre 
a Direcção - Geral de Recursos Flores-
tais (DGRF) e os Municípios de Vagos, 
Oliveira do Bairro e Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Acordo de Colaboração, que 
tem como objectivo assegurar o enqua-
dramento financeiro do apoio a prestar 
pela DGRF às Câmaras Municipais, para 
comparticipação das despesas de fun-
cionamento do Gabinete Técnico Flores-
tal Intermunicipal.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) e Associações do Municí-
pio.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresentada 
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município do pa-
gamento de 1409,00 Euros relativos ao 
mês de Setembro.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Outubro de 2007
Resumo

Protocolo celebrado entre a Associação 
de Municípios da Ria, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo e as Juntas de Freguesia 
da Gafanha da Encarnação, Gafanha da 
Nazaré, Gafanha do Carmo e S. Salva-
dor.
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Protocolo, que tem como 
objectivo estabelecer as condições de 
cooperação entre as outorgantes para 
a execução do Projecto “Aveiro Digital: 
Agir para Ligar”, que visa promover a 
qualificação da população.

Proposta de ajuste pontual ao EU 05 - 
envolvente da Capela Nova da Gafanha 
de Aquém. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta.

Proposta de alteração/revisão do EU 24 -  
Eixo Estruturante da Gafanha da Nazaré 
- proposta de ocupação para a área en-
tre a Rua Padre Américo/Rua Francisco 
Xavier/Rua D. Dinis (ligação entre EU 24 
e EU 38).
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta.

Câmara Municipal de Ílhavo

O Executivo Municipal de-
liberou na sua reunião de 17 
de Setembro, fixar os valores 
do IMI para o ano 2008 (e 
manter as condições de ma-
joração aplicadas aos pré-
dios urbanos degradados), 
mantendo a situação que tem 
vigorado nos últimos anos: 
prédios rústicos – 0,8%; pré-
dios urbanos – 0,8%; prédios 
urbanos avaliados nos ter-
mos do CIMI – 0,5%).

Entendeu a Câmara Muni-
cipal ser prudente manter os 
valores das taxas de IMI que 
têm vindo a ser utilizadas nos 
últimos anos, mantendo toda 
a atenção e acompanha-
mento da evolução da co-
brança deste imposto (que 
neste ano de 2007 deverá ter 
um valor igual ou inferior a 
2006), na perspectiva da sua 
estabilização face às altera-
ções entretanto implemen-
tadas (redução dos valores 
dos coeficientes de localiza-
ção pela Portaria 1002/2006, 
de 20 de Setembro, que tem 
efeitos retroactivos) e as que 
poderão advir do processo 
ordinário de revisão dos co-
eficientes de localização (em 
curso).«

IMI 2008 
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» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Margarida São Marcos, que prevê a atri-
buição de um subsídio unitário no valor 
de 50,00 Euros para o escalão A, a cada 
um dos 324 alunos carenciados, e no va-
lor de 30,00 Euros para o escalão B, a 
cada um dos 67 alunos carenciados.

Protocolo de Utilização do Pavilhão da 
Escola Secundaria Dr. João Carlos Ce-
lestino Gomes.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente Protocolo.

Processos com isenção de Taxas.
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão de isentar do pagamento de ta-
xas eventos realizados por Associações 
no Município.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Novembro de 2007
Resumo

Adjudicação da empreitada de “Refor-
mulação da Travessia da Conduta Adu-
tora de Água sobre a Ponte da Barra”.
» Deliberado por unanimidade proceder 
à adjudicação da empreitada à empresa 
Teixeira Duarte - Engenharia e Constru-
ções, SA, pelo valor de 135.492,00 Euros 
+ IVA.

Estudo Urbanístico de ligação entre o EU 
de Cimo de Vila e o PP das Cancelas.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente Estudo Urbanístico.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção Prior Sardo para apoio a renda de 
casa de munícipe carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
600,00 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais à As-
sociação dos Amigos da Praia da Bar-
ra para limpeza dos sanitários junto ao 
“Largo do Obelisco” e ao “Molhe Sul”, 
na Praia da Barra, e ao Rancho Folcló-
rico “Os Palheiros da Costa Nova” para 
limpeza dos sanitários junto ao Posto de 
Turismo na Costa Nova.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Marcos Labrincha Ré, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
2.800,00 Euros à Associação dos Ami-
gos da Praia da Barra e no valor de 
1.400,00 Euros ao Rancho Folclórico “Os 
Palheiros da Costa Nova”, relativo ao 
período compreendido entre o início do 
mês de Outubro de 2007 e o final do mês 
de Maio de 2008.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) e Associações do Municí-
pio.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresentada 
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município de pa-
gamento de 2.376,40 Euros relativos ao 
mês de Outubro.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Novembro de 2007
Resumo

Atribuição de subsídio pontual à Pa-
róquia da Sagrada Família da Praia da 
Barra.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
200,00 Euros, para apoio ao concerto de 
Música Clássica aí realizado no âmbito 
do Programa Mar Agosto - Festas do Mu-
nicípio 2007.

Atribuição de subsídio pontual à Escola 
Secundária Dr. João Carlos Celestino 
Gomes de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,00 Euros, para apoio às acções 
realizadas nesta Escola no âmbito da 
Semana Medieval, nomeadamente a sua 
participação no Festival de Teatro 2007, 
do Município de Ílhavo, com a peça “Ro-
meu e Julieta”.

Prolongamento do horário dos estabe-
lecimentos comerciais e de serviços na 
Quadra de Natal/Ano Novo.
» Deliberado por unanimidade fixar o 
período de Natal e Ano Novo para pro-
longamento do Horário do Comércio, 
nos seguintes termos: Natal – de 24 de 
Novembro a 24 de Dezembro; Ano Novo 
– de 26 de Dezembro a 1 de Janeiro de 
2008.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Novembro de 2007
Resumo

Voto de pesar em memória da Dra. Maria 
José Senos da Fonseca Picado, falecida 
no dia 25 de Novembro.
O presente voto de pesar, apresentado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
foi subscrito pelos restantes membros 
do executivo. 

Alteração/Revisão do Estudo Urbanístico 
(EU) 23 - Lebres (Gafanha da Nazaré) - 
Rua Afonso de Albuquerque/Luís de Ca-
mões/João XXIII/Camilo Castelo Branco 
- Gafanha da Nazaré.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente alteração do EU 23

Grandes Opções do Plano e Orçamen-
to da Câmara Municipal de Ílhavo 2007 
– 3as Alterações.
» Deliberado por maioria, com a absten-
ção dos Vereadores do Partido Socialis-
ta, ratificar a decisão do Presidente da 
Câmara Municipal.

Atribuição de subsídio pontual à Asso-
ciação Sharpie Club (Portugal)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1250,00 Euros, para apoio da sua acti-
vidade e respectivas acções durante o 
ano de 2007.

Acordo de Cooperação 2007 a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o 
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação 
(NEGE).
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente Acordo, que prevê, entre outras 
coisas, uma comparticipação financeira 
ao Novo Estrela da Gafanha da Encarna-
ção no valor de 7.500,00 Euros.

Programa Vocação 2008.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as Normas de Participação no Programa 
Vocação 2008, destinado a jovens entre 
os 14 e os 25 anos.

VII Concurso Literário Jovem.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as Normas de Participação no VII Con-
curso Literário Jovem, dirigido aos alu-
nos dos 1º, 2º e 3º ciclos das Escolas do 
Município.

Programa de Apoio a Projectos Educati-
vos (PAPE) 2007/2008.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as Normas do Programa de Apoio a Pro-
jectos Educativos (PAPE) 2007/2008.

Atribuição de subsídios para Comunica-
ções/Telefone - Ano Lectivo 2007/2008.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Margarida São Marcos, que prevê a atri-
buição de um subsídio para comunica-
ções/telefone às Escolas Básicas do 1º 
Ciclo no valor de 6.790,00 Euros e aos 
Jardins de Infância da rede pública do 
Município de Ílhavo no valor de 2.410,00 
Euros.

Atribuição de subsídios de Expediente e 
Limpeza - Ano Lectivo 2007/2008.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Margarida São Marcos, que prevê a atri-
buição de um subsídio para comunica-
ções/telefone às Escolas Básicas do 1º 
Ciclo no valor de 18.645,00 Euros e aos 
Jardins de Infância da rede pública do 
Município de Ílhavo no valor de 4.375,00 
Euros.

Apoio pontual para transporte escolar 
2007/2008 a aluna com deficiência au-
ditiva.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um apoio pontual ao Encar-
regado de Educação da jovem, no valor 
total de 387,00 Euros, correspondente 
ao valor do passe escolar da Gafanha 
da Encarnação para Ílhavo, de Outubro 
de 2007 a Junho de 2008 (excepto inter-
rupções lectivas), de forma a fazer face 
às despesas realizadas com o transporte 
da aluna em causa.

Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 
2007/2008.

Alteração pontual ao EU 25 - Estudo Ur-
banístico da Chousa Velha.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta.

Acordos de Cooperação 2007/2008 a 
celebrar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Colectividades de cariz despor-
tivo do Município de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os presentes Acordos, que prevêm, en-
tre outras coisas, uma comparticipação 
financeira ao Grupo Desportivo da Ga-
fanha no valor de 110.000,00 Euros e 
um apoio financeiro de 10.000,00 Euros 
caso a equipa sénior de futebol suba à 
3ª Divisão Nacional, e ao Illiabum Clube 
no valor de 85.000,00 Euros e um apoio 
financeiro de 5.000,00 Euros no caso 
da equipa sénior se classificar para as 
meias finais da Proliga.

Atribuição de subsídio pontual às Asso-
ciações participantes nas Marchas San-
joaninas de Ílhavo/2007.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta, que prevê a atribui-
ção de um subsídio no valor de 500,00 
Euros aos Amigos da Malha da Carva-
lheira, de 500,00 Euros à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Secundária da Gafanha da Naza-
ré, de 500,00 Euros ao Grupo de Jovens 
“A Tulha”, de 750,00 Euros à Associação 
Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da 
Costa Nova, de 1000,00 Euros ao Gru-
po de Jovens da Praia da Barra, de 
1.000,00 Euros à Associação de Pais e 
Amigos das Crianças da Gafanha da En-
carnação, de acordo com o determinado 
nas normas de participação.

Subsídio pontual à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo para apoio a renda de 
casa de munícipe carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
400,00 Euros.

Subsídio pontual ao Lar do Divino Salva-
dor para apoio a renda de casa de muní-
cipe carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
240,00 Euros.

Subsídio pontual a Fundação Prior Sardo 
para apoio a renda de casa de munícipe 
carenciada.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor de 
330,00 Euros.

Grandes Opções ao Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Ílhavo de 2007 
- 2as alterações.
» Deliberado por maioria, com a absten-
ção dos Vereadores do Partido Socialis-
ta, ratificar a decisão do Presidente da 
Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Outubro de 2007
Resumo

26 |  27

Considerando que o plano 
de investimentos para o pró-
ximo ano e anos seguintes, 
que está claramente estru-
turado e assumirá o conteú-
do das Grandes Opções do 
Plano e do Orçamento para 
2008 (e também para 2009), 
vai continuar a ter uma rele-
vante dimensão financeira, o 
Executivo Municipal delibe-
rou fixar, ao abrigo do nº 1 do 
artigo 14º da Lei nº 2/2007, 
de 15 de Janeiro (a nova Lei 
das Finanças Locais), o valor 
da Derrama para o ano 2008 
em 1,5%.

Embora não disponhamos 
de indicadores objectivos 
que permitam aferir o refle-
xo desta alteração sobre a 
receita fiscal do Município 
de Ílhavo, existem perspecti-
vas de que o valor absoluto 
da Derrama pode vir a ser 
menor (pela aplicação da 
nova Lei), embora subsistam 
dúvidas que só a aplicação 
prática dissipará, sobre se a 
redução da taxa poderá ser 
compensada por uma nova 
base tributável mais alarga-
da (e eventualmente abran-
gendo mais contribuintes).«

Derrama
2008 
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