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Em plena época alta das férias de muita Gente, que a Todos desejamos 

boas e retemperadoras, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) publica a edi-

ção de Julho 2006 do seu Boletim Municipal, oportunidade para dar conta 

dos acontecimentos mais relevantes da vida do Município nos últimos e nos 

próximos meses.  

Nesta edição, dedicamos um suplemento especial às questões da “Mo-

dernização Administrativa”, apresentando os novos instrumentos de gestão 

da CMI, projectos em desenvolvimento com a aplicação das novas tecno-

logias da informação e da comunicação, e em especial, novos serviços ao 

dispor do Cidadão: a melhoria da produtividade e da eficiência dos Serviços 

Municipais é a aposta que estamos a concretizar.

No mundo e no mapa, encontra cada vez com mais facilidade esta nos-

sa (sua) terra, aqui no centro da costa ocidental portuguesa: esperamos a 

sua visita real. Na internet, temos o nosso site renovado; estamos em www.

cm-ilhavo.pt, à espera da sua visita virtual e agora com novos serviços e 

mais informação.

Das obras inauguradas nos últimos meses, quero destacar, pela sua ele-

vada importância a vários níveis:

- a Via da Ria e a Via da Colónia Agrícola (vias que pertencem à rede 

viária estruturante) que acrescentam qualidade de vida a moradores e uti-

lizadores;

- o Edifício de Serviços Públicos da Barra, que tem desde então a funcio-

nar a Delegação da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, o Serviço de 

Informação Municipal, o Posto de Turismo da Rota da Luz e o Posto dos CTT. 

Continuamos a trabalhar com a População da Barra, ajudando e pressionan-

do o Ministério da Saúde para que honre os seus compromissos, colocando 

em funcionamento a Extensão de Saúde, motivo principal da construção 

deste edifício, após compromisso assumido entre a CMI e o Governo.  

Da vida que o convidamos a partilhar nas próximas semanas, quero des-

tacar as Festas do Município / MarAgosto com os seus variados momentos, 

e a beleza total da nossas praias da Barra e da Costa Nova, com a sua qua-

lidade bem simbolizada na Bandeira Azul e na Bandeira de “Praia Acessível, 

Praia para Todos”.

Neste Verão, saboreie o calor e a frescura do nosso Sol e do nosso Mar, 

conheça melhor a riqueza da nossa Terra e da nossa Gente.

Entre na Onda da Nossa Terra.   

A cada Dia, ajude-nos a fazer mais e melhores coisas para darmos mais 

Vida ao Município de Ílhavo. 

Bem Haja. 

Bom Trabalho e Boas Férias. 

José Ribau Esteves, eng.

Presidente da Câmara Municipal 

actualmente incaracterístico, onde 
se concentra de forma desarticulada 
um grande número de equipamen-
tos, com o objectivo de definir com 
clareza o uso e a leitura de centro 
urbano, estatuto que de facto este 
espaço detém. A zona de interven-
ção situa-se em pleno centro urbano 
da Gafanha da Nazaré, incidindo so-
bre a área ainda hoje ocupada com 
o antigo mercado, a sede da Junta 
de Freguesia e os CTT (edifícios a 
demolir faseadamente), e sobre a 
sua envolvente urbana.

O concorrente classificado em 
primeiro lugar ficará com a incum-
bência do prosseguimento dos es-
tudos, através de contrato formal a 
celebrar no prazo de 30 dias, con-
tados a partir da data de publicação 
oficial dos resultados do concurso. 
Aos concorrentes cujos trabalhos 
ficarem classificados em segundo 
e terceiros lugares serão atribuídos 
os prémios de 3500 e 1500 euros 
respectivamente, a liquidar imedia-
tamente 60 dias após a publicação 
oficial dos resultados.

No seguimento do anúncio feito 
pelo Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo a 19 de Abril de 2006 
(aquando das comemorações do 5º 
aniversário da elevação da Gafanha 
da Nazaré a Cidade), o Executivo 
da Câmara Municipal de Ílhavo deli-
berou a 5 de Junho de 2006 aprovar 
a abertura do “Concurso público de 
ideias para a elaboração do projec-
to da área envolvente ao antigo Mer-
cado da Gafanha da Nazaré”. 

Este concurso tem como objec-
tivo a requalificação de um espaço 

equilibrada de um futuro mais har-
monioso onde haverá sempre espa-
ço para todos.

Por um lado, a Bandeira Azul, 
atribuída às nossas duas praias pela 
Fundação para a Educação Ambien-
tal e cujo Operador Nacional é a As-
sociação da Bandeira Azul da Euro-
pa, representa o símbolo máximo de 
qualidade, que distingue o esforço 
de diversas entidades, entre elas, e 
de forma bem presente, a Câmara 
Municipal de Ílhavo. Para ser haste-
ado este galardão, que é o culminar 
de um longo processo, a comunida-
de e a sua praia têm de cumprir um 
conjunto de critérios que vão desde 
a qualidade da água do banho e 
do ambiente costeiro, à informação 

e educação ambiental, segurança, 
equipamentos e serviços. O esforço 
deve ser feito por todos por forma 
a assegurar que todos também sem 
excepção possam, de facto, visitar 
ambientes limpos e seguros, no fun-
do as bases sólidas de um desen-
volvimento sustentado das zonas 
costeiras.

Por outro lado, a Bandeira da 
Acessibilidade representa o culmi-
nar do projecto «Praia Segura, Praia 
para todos!», no qual a Câmara 
Municipal de Ílhavo se tem empe-
nhado fortemente nos últimos anos, 
com o objectivo de tornar as praias 
do Concelho acessíveis às pessoas 
de mobilidade condicionada. Estes 
investimentos visam, então, a salva-
guarda dos direitos dos cidadãos 
com mobilidade reduzida (criando 
condições para o efectivo acesso 
às praias), mas igualmente poten-
ciar essa mais valia, através da pro-
moção destas praias como destino 
de férias junto de públicos alvo, seja 
em Portugal ou no estrangeiro.

Estas são duas excelentes for-
mas de dizer e demonstrar que Ílha-
vo tem, e continuará a ter, o «mar 
por tradição».

A Conservação da Natureza 
pode, e deve, constituir-se como um 
valioso activo na concentração dos 
esforços decisivos para a constru-
ção de um desenvolvimento que se 
quer cada vez mais sustentado. O 
Município de Ílhavo tem certamente, 
pelo valioso Património Natural que 
acolhe e procura proteger, um con-
tributo muito importante a dar nesta 
matéria. Pelo que foi com enorme 
satisfação que, no passado dia 21 
de Junho, vimos serem galardoadas 
as Praias da Barra e da Costa Nova 
com as Bandeiras Azul e da Acessi-
bilidade (símbolo visível do projecto 
«Praia Segura, Praia para todos!»). 
Ambos os galardões representam, 
de facto, a aposta na construção 

Praias de Ílhavo galardoadas com

Bandeira Azul e“Praia Acessível, 
Praia para Todos”

Editorial

Concurso Público de ideias para
Projecto da área envolvente ao antigo 
Mercado da Gafanha da Nazaré
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Inauguração do

Edifício de Serviços Públicos da Barra
Foi inaugurado no passado dia 

23 de Abril o Edifício de Serviços 
Públicos da Barra. 

Localizado junto à Igreja, num 
terreno anteriormente afecto ao 
Parque de Campismo, o edifício foi 
construído de raiz e representa um 
investimento de aproximadamente 
400 mil euros, dos quais 80 por cen-
to respeitam à obra da Extensão de 
Saúde.  

Na ala nascente do edifício en-
contram-se já a funcionar, com gran-
de sucesso, a delegação da Junta 
de Freguesia da Gafanha da Naza-
ré, um Serviço de Informação Muni-
cipal da Câmara, o Posto de Turismo  
e um Posto dos CTT.

Com a activação daqueles ser-
viços, a Câmara Municipal de Ílhavo  
cumpriu mais um compromisso para 
com a população da Barra, num in-
vestimento que se espera total com 
a abertura da Extensão de Saúde, 
no âmbito de um Contrato Programa 
celebrado no mandato anterior en-
tre a Câmara Municipal de Ílhavo e o 
Ministério da Saúde.

Falta agora que o Ministério da 
Saúde honre os seus compromissos 
com a CMI e com a População da 
Barra, colocando em funcionamento 
a Extensão de Saúde. Refira-se que 

Reabilitação da

Ponte da Barra em curso
Novo
Quartel da GNR da Gafanha 
será activado até final do ano

Na visita que efectuou no passa-
do dia 7 de Julho ao novo Quartel da 
GNR da Gafanha da Nazaré, o Sub-
Secretário de Estado da Administra-
ção Interna garantiu publicamente 
que este importante equipamento, 
pelo qual a Câmara Municipal de 
Ílhavo luta há quase 20 anos, e 
para o qual contribuiu com cerca de 
3.000m2 de terrenos, será activado 
até final do corrente ano.

A confirmar-se, trata-se sem dú-
vida de uma excelente notícia para 

a Câmara Municipal, para a popula-
ção do nosso Concelho, assim como 
para a GNR, que vai finalmente po-
der exercer a sua importante actua-
ção nas Freguesias da Gafanha da 
Nazaré, Gafanha da Encarnação e 
Gafanha do Carmo, em adequadas 
condições de trabalho, o que não 
acontece hoje em dia, como aliás 
é do conhecimento de todos, obri-
gando os militares da Guarda a um 
grande esforço e sacrifício diários.
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Finalmente e após um longo trabalho de sensibilização da EP (do ex-IEP e da ex-JAE) iniciado 
pela Câmara Municipal de Ílhavo em Fevereiro de 1998, está em curso a obra de reabilitação da 
Ponte da Barra.

Com uma duração prevista de dois anos, esta importante obra irá nomeadamente dotar a ponte 
de melhores condições de segurança para quem lá circula, seja de automóvel, bicicleta ou a pé, 
intervindo igualmente ao nível da iluminação.

A Câmara Municipal de Ílhavo solicita a compreensão de todos os Cidadãos utilizadores da Pon-
te da Barra, para a gestão dos condicionalismos decorrentes da obra, que seguramente decorrerá 
com elevados níveis de qualidade.

este edifício foi construído tendo 
como objectivo principal a instala-

ção da Extensão de Saúde da Barra, 
e dando seguimento a um compro-

misso assumido pelo Governo de 
Portugal, que urge seja cumprido.
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Inauguração da

Via de Ligação 
da Estrada da Mota ao Nó da A25
Teve lugar no passado dia 
30 de Abril, na presença de 
largas centenas de pesso-
as, a inauguração da Via de 
Ligação da Estrada da Mota 
(Gafanha d’Aquém) ao Nó da 
A25 / Friopesca (Gafanha da 
Nazaré). Na cerimónia, que 
começou junto aos Armazéns 
Gerais da Câmara Municipal 
de Ílhavo, o Presidente da 
Câmara procedeu ao descer-
ramento das placas das duas 
rotundas, apresentando os 
nomes das novas Vias: Via da 
Colónia Agrícola e Via da Ria.

A Via de Ligação da Estrada da 
Mota ao Nó da A25, com uma ex-
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tensão de 3,5 Km e uma Ciclovia, 
representa um investimento de 1,3 
milhões de euros, constituindo mais 
uma das peças da Rede Viária Es-
truturante que a Câmara Municipal 
de Ílhavo tem vindo a desenvolver 
desde 2000, depois de abertas à 
circulação outras de igual relevân-
cia: a Estrada da Mota, a Variante 
das Bichaneiras e a Via da Malhada, 
a Via das Lavegadas, a Via da Bar-
quinha e a Via da Vista Alegre.

Esta importante obra assume 
grande importância para o Con-
celho, ao unir as freguesias de S. 
Salvador e da Gafanha da Nazaré, 
possibilitando o desvio do tráfego 
automóvel da zona urbana, facul-
tando assim mais conforto e segu-
rança à população, cumprindo ain-
da funções de qualificação urbana 
e ambiental. Esta Obra vai receber 
um apoio dos fundos comunitários 
de cerca de 670 mil euros (a fundo 
perdido).
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Desportílhavo 2006
06

Como já vem sendo hábito, e 
dando cumprimento ao Plano Mu-
nicipal de Intervenção Educativa 
2005/2006, a Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou o DESPORTÍLHAVO 
2006 – Festa do Desporto Escolar, 
que teve lugar no passado dia 22 de 
Junho, durante todo o dia, no campo 
relvado do Grupo Desportivo da Ga-
fanha, com o objectivo de encerrar 
mais uma época do Projecto de Ex-
pressão e Educação Físico Motora, 
realizado ao longo do ano lectivo.

Tal como nas edições anterio-
res, o DESPORTÍLHAVO 2006 con-
sistiu num dia desportivo em que 
as Crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Concelho tiveram a opor-
tunidade de, em convívio e em festa, 
praticarem vários tipos de modalida-
des desportivas e outras actividades 
preparadas para o efeito.

Cada Escola teve reservada a 
manhã ou a tarde do dia 22 de Ju-
nho para participar nesta iniciativa, 
tendo sido distribuído um lanche, 
um diploma de participação e um 
boné a cada Criança.

Na edição deste ano foram 
cerca de duas mil as Crianças do 

1º Ciclo do Ensino Básico que par-
ticiparam no Desportílhavo 2006, 
tendo sido envolvidos cerca de 100 
monitores cedidos pelo Grupo Des-
portivo da Gafanha, Illiabum Clube 
e Escola Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes para orientar as 32 
estações de jogos criadas.

Para animar todos os partici-
pantes envolvidos, a Câmara Mu-
nicipal disponibilizou 11 insufláveis 
e introduziu várias novidades neste 
ano, nomeadamente a criação de 
uma zona dedicada às artes, uma 
dedicada à dinamização de contos 
e dramatização e uma área subordi-
nada à educação ambiental.

Durante a actividade, e a pensar 
no bem estar dos participantes, fo-
ram distribuídas sete mil garrafas de 
água, e dois mil lanches, tendo ain-
da sido mobilizados doze autocar-
ros para transportes das Crianças e 
respectivos Professores e Auxiliares 
de Acção Educativa.

A Câmara Municipal ofereceu 
ainda, a cada participante um boné  
e um diploma de participação, ten-
do o Programa Aveiro Digital patro-
cinado a oferta de uma t-shirt.

VII Festival de Natação Concelho de Ílhavo
Desde o ano 2000, a Câmara 

Municipal de Ílhavo tem realizado 
o Festival de Natação do Concelho 
de Ílhavo, tendo como objectivo ce-
lebrar o final da época do Projecto 
de Iniciação à Natação e, ao mesmo 
tempo, possibilitar que familiares e 
amigos dos participantes possam 
assistir a uma demonstração do 
trabalho realizado ao longo do ano 
pelas crianças.

Desde a sua primeira edição, 
esta acção colheu a adesão de mui-
tos participantes que, tendo como 
pano de fundo a prática da natação, 
contribuíram para a realização de 
uma grande festa, com muito con-
vívio à mistura, tornando-se obri-
gatória a sua repetição nos anos 
seguintes. 

No entanto, o aumento do núme-
ro de participantes obrigou a que o 
Festival de Natação do Concelho de 
Ílhavo fosse repartido por dois dias 
e pelas duas piscinas municipais, 
de modo a que todos tivessem pos-
sibilidade de mostrar a familiares e 
amigos as aprendizagens efectua-
das ao longo da época.

Atendendo à grande adesão 
nas edições anteriores, quer de par-
ticipantes quer de público, realizou-
se nos dias 17 e 24 de Junho, a VII 
edição.

No dia 17 de Junho exibiram-se, 
na Piscina Municipal da Gafanha 
da Nazaré, as Crianças dos Jardins 
de Infância e IPSS do Concelho de 
Ílhavo que frequentaram ao longo 
do ano o Projecto de Iniciação à 
Natação, num total de cerca de 800 
Crianças, enquanto que no dia 24 
foi a vez dos alunos das Classes de 
Natação das Piscinas Municipais 
efectuarem a sua exibição na Pisci-
na Municipal de Ílhavo.

A exibição do dia 17 de Junho 
contou ainda com a participação es-

pecial das equipas de pré-competi-
ção e de competição do Beira-Mar e 
do Clube da Associação de Pais da 
Gafanha da Encarnação.

Mais uma vez foi bem visível o 
ambiente de convívio e de festa en-
tre todos os participantes, desde 
alunos a educadores e a monitores, 
que contribuíram para que as Pis-
cinas Municipais fossem invadidas 
por familiares e amigos que não qui-
seram perder as exibições.

Na edição deste ano a Câmara 

Acção

Conhecer 
Portugal/
Lisboa 
2006

Todos os anos, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo convida os Alunos 
do 3º ano de escolaridade, e res-
pectivos Professores, a participarem 
numa visita de estudo a Lisboa, com 
passagem pelo Parque das Nações, 
Oceanário de Lisboa, Mosteiro dos 
Jerónimos, Torre de Belém e Jardim 
Zoológico.

Nesse sentido, a Câmara Muni-
cipal realizou, no passado dia 14 de 
Junho (quarta-feira), a oitava edição 
da Acção “Conhecer Portugal/Lis-
boa” dirigida aos alunos do 3º ano 
de escolaridade, como forma de 
premiar a sua passagem pelo 1º Ci-
clo do Ensino Básico.

Esta acção, que alia a vertente 
lúdica à vertente pedagógica, pre-
tendeu mais uma vez ser um mo-
mento de muita alegria e de conví-
vio entre Alunos e Professores e, 
ao mesmo tempo, propiciar novas 
descobertas e aprendizagens, enri-
quecedoras para a formação global 
das nossas Crianças.

Na edição deste ano foram man-
tidas as visitas ao Oceanário e ao 
Jardim Zoológico de Lisboa, incluin-
do uma passagem de autocarro 
pelo Mosteiro dos Jerónimos, Centro 
Cultural de Belém, Padrão dos Des-
cobrimentos e Torre de Belém. No 
entanto, e devido ao tempo chuvoso 
que se fez sentir durante a parte da 
tarde, não foi possível usufruir da vi-
sita ao Jardim Zoológico nas melho-
res condições.

Na edição deste ano participa-
ram na Acção Conhecer Portugal/
Lisboa cerca de 500 Crianças e 
respectivos Professores, tendo sido 
mobilizados 11 autocarros para a 
viagem.

Para além de facultar a entrada 
gratuita de todos os participantes 
no Oceanário de Lisboa e no Jardim 
Zoológico de Lisboa, bem como o 
transporte, a Câmara Municipal ofe-
receu também a cada participante 
um boné e, seguramente, um dia 
diferente e bem passado.

Municipal de Ílhavo voltou a apostar 
na criação de um ambiente de festa, 
incluindo várias surpresas, nomea-
damente a presença de um palhaço 
gigante insuflável, que acompanhou 
os grupos durante a exibição do dia 
17 de Junho.

Na sessão realizada no dia 24 
de Junho, os participantes tiveram 
a oportunidade de desfrutar das 
emoções de fazer slide para a água, 
experimentar mergulho e ainda di-
vertirem-se num insuflável aquáti-

co. No final do dia realizou-se uma 
mega-aula de hidroginástica, com 
a participação de 150 utentes, que 
coloriu o espelho de água da Pisci-
na Municipal de Ílhavo.

Para premiar todos os partici-
pantes, a Câmara Municipal ofere-
ceu uma touca para a exibição, um 
lanche para os mais novos, uma t-
shirt para os adultos, e um diploma 
de participação neste VII Festival de 
Natação do Concelho de Ílhavo.
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Entrega de prémios do

V Concurso Literário Jovem

Criado em 2002, o Concurso Li-
terário Jovem tem como objectivo 
principal motivar nas crianças e jo-
vens do nosso Concelho, em espe-
cial nos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos 
do Ensino Básico, o gosto pela leitu-
ra e pela escrita.

Ano após ano tem-se assistido 
a um aumento significativo quer da 
quantidade, quer da qualidade dos 
trabalhos recebidos, o que, natu-
ralmente, tem dificultado cada vez 
mais a tarefa do júri.

Na edição deste ano partici-

param mais de 100 trabalhos, nas 
categorias texto narrativo (género 
conto) e texto poético, produzidos 
pelos muitos jovens escritores que 
no passado dia 24 de Abril enche-
ram por completo a Biblioteca Muni-
cipal, local escolhido para a entrega 
dos prémios.

Parabéns às crianças e jovens 
participantes, assim como aos pais 
e professores, que seguramente irão 
continuar a estimulá-los para lerem 
e escreverem cada vez mais.

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Na Floresta”, de Inês Sofia Teixeira Ribau, da EB 1 da Marinha Velha;
2º Prémio “O Peixinho Mágico”, de Marco Paulo Proença de Sousa, da EB 1 da Sra do Pranto;
3º Prémio “O Meu Cão”, de Inês da Silva Pereira, da EB 1 da Sra do Pranto;
Menção Honrosa “O Gato Mentiroso”, de Francisco Manuel da Rocha Garrelhas, da EB 1 da Gafanha do Carmo;
Menção Honrosa “As Sementes”, de João da Rocha Oliveira Bio, EB1 da Sra do Pranto;
Menção Honrosa “O Candeeiro Mágico”, de Inês Lages Pereira, da EB 1 da Sra dos Campos; 
Menção Honrosa “ O Planeta Alegre”, de Bruno Fernandes Pereira, da EB 1 da Ermida.

2º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “A Árvore Mágica”, de Carolina Maria Teixeira Ribau, da EB 2/3 da Gafanha da Nazaré;
2º Prémio “Carolina e o Relógio sem Badalo”, de Ana Cláudia dos Santos Reigota, da EB 2/3 José Ferreira Pinto 
Basto;
3º Prémio “O Lápis, A Borracha e o Afiador”, de Vanessa Marta Peixoto, da EB 2/3 da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa “A Gata Fugitiva”, de Margarida Oliveira Soares, da EB 2,3 José ferreira Pinto Basto.

3º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Duarte, O Doido do Mar e a Menina Sem Nome”, de Mónica Nogueira Ribau, da EB 2/3 José Ferreira 
Pinto Basto;
2º Prémio “O Princípio”, de Sara Fradinho Arrais, da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto;
3º Prémio “A Espada Sagrada”, de Rafael Víctor Shimassek, da Escola Secundária de Ílhavo.

TEXTO POÉTICO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Um Dia de Outono”, de Natasha Barreirinha Lopes, da EB 1 Sra do Pranto;
2º Prémio “O Passarinho”, de Daniela Moreira Rodrigues, da EB 1 de Ílhavo;
3º Prémio “Se Eu Fosse a Professora”, de Mafalda Tomé de Almeida e Silva, da EB 1 da Chave;
Menção Honrosa “Apetece-me”, de Gonçalo Oliveira Silvestre Ladeiro, da EB 1 da Ermida;

2º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Um Traço e uma Traça”, de João Emanuel da Cruz Areias, da EB 2/3 da José Ferreira Pinto Basto;
2º Prémio “Andorinhas”, de Ana Cláudia dos Santos Reigota, da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto;
3º Prémio “Uma Flor, Um Grande Amor”, de Joana Gil Távora de Almeida Ferreira, da EB 2/3 José Ferreira Pinto 
Basto;

3º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Histórias de Um Pescador”, de Gil Manuel Lopes Miranda, da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto;
2º Prémio “Creoula no Coração”, de José Pedro Esteves Tavares, da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto;
3º Prémio “Assim Quero Ser”, de Sara Ramalheira Martins, EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto;

Para qualquer um dos escalões e das modalidades o 1º Prémio tem o valor de 100,00 Euros, o 2º de 50,00 Euros e o 
3º de 25,00 Euros. Os prémios serão entregues sob a forma de material didáctico.

Volvidos oito meses sobre o ar-
ranque do programa de generaliza-
ção do ensino do Inglês no 1º ciclo 
no Concelho de Ílhavo, o balanço 
que se faz do trabalho desenvolvido 
não poderia ser mais positivo.

Se as estatísticas e a avaliação 
que o Ministério da Educação publi-
ca são tão benéficas, muito se deve 
à exigência e ao profissionalismo 
daqueles que se empenharam e 
abraçaram, sem medo, um projec-
to pioneiro, ambicioso e de grande 
responsabilidade como é o de sen-
sibilizar as crianças para a aprendi-
zagem de uma Língua Estrangeira.

Foi esta a ideia transmitida aos 
professores contratados pela autar-
quia aquando da sua participação 

no 1º encontro de professores de 
Inglês no 1º CEB, realizado a 3 de 
Junho pela DREC. 

A parceria desenvolvida entre 
a Câmara Municipal e os três Agru-
pamentos de Escolas do Concelho 
de Ílhavo abrangeu, no ano lectivo 
2005/2006, 823 alunos de 19 es-
tabelecimentos de ensino. Os oito 
“teachers” que semanalmente tra-
balharam com as turmas dos 3º e 4º 
anos de escolaridade, acompanha-
ram com orgulho e satisfação o en-
tusiasmo e o progresso das crianças 
que ao longo do ano aprenderam a 
cantar o “A,B,C”, os “Days” da se-
mana, pintaram com o “blue, yellow, 
red, green...” , jogaram ao bingo 
com o “twenty, ten, five, six...”, ao 
dominó com os “pencils, pens, rub-
bers, rulers...” , montaram estendais 
com “socks, trousers, t-shirts...”, te-
atralizaram situações do dia-a-dia 
“What’s your name? Where do you 
live?...”, e falaram da sua “family: 
father, mother, sister...”. Entre activi-
dades lúdicas e exercícios escritos, 
conviveram com uma realidade que 
lhes era nova e que, esperamos, te-
nha contribuído para o seu cresci-
mento intelectual e cultural. Por tudo 
isto, pensamos que o desafio que foi 
lançado foi vencido e completamen-
te “Knocked Out”.
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1 de Junho de 2006

Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança conti-
nua a ser uma data com muito sig-
nificado para os mais pequenos, 
sendo o seu dia por excelência e vi-
vido de uma forma entusiástica, em 
ambiente de grande festa por toda a 
Comunidade Educativa.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
considera, também, este dia muito 
especial, pelo que todos os anos 
propõe às Crianças do Pré-Escolar 
que o comemorem de uma forma 
diferente, preparando para o efeito 
uma série de actividades.        

Assim, e no âmbito do Plano 
Municipal de Intervenção Educati-
va 2005/2006, e na sequência das 
acções realizadas nos anos anterio-

res, a Câmara Municipal de Ílhavo 
realizou, no passado dia 1 de Junho 
(quinta-feira), a comemoração de 
mais um Dia Mundial da Criança, 
com um programa especialmente 
dirigido às crianças da rede Pré-Es-
colar (público e privado) do Conce-
lho de Ílhavo.

No presente ano, a Câmara Mu-
nicipal apresentou uma proposta di-
ferente para os Jardins de Infância, 
fazendo apelo a uma participação 
de carácter mais activa por parte 
dos intervenientes e, ao mesmo tem-
po, um contacto mais directo com a 
comunidade. Assim, preparou uma 
série actividades, no relvado da 
Costa Nova, as quais incluíram 10 

insufláveis e oito áreas de jogos es-
pecialmente concebidos para esta 
faixa etária. 

As temáticas escolhidas para os 
jogos foram os Direitos das Crian-
ças e “O Mar por Tradição”, pelo 
que foram criadas duas piscinas 
que simularam o “nosso mar”. Nes-
se sentido, foi lançado um desafio a 
todas as crianças e Jardins de In-
fância para criarem ou produzirem 
elementos marítimos para “alimen-
tar o nosso mar”, tendo sido criados 
para o efeito peixes, conchas, etc., 
nos mais variados materiais.

Como já é habitual neste tipo de 
iniciativa, a Câmara Municipal de 
Ílhavo ofereceu um lanche a cada 
Criança e bem como providenciou o 
transporte das mesmas para o local 
do evento.

Esta iniciativa teve lugar no rel-
vado da Costa Nova, realizando-se 
das 9.30 às 11.45 horas e contou 
com a participação de cerca de 800 
Crianças do Pré-Escolar, da rede 
pública e privada do Concelho de 
Ílhavo.

Com um cenário de fundo belís-
simo, composto pelo Canal de Mira 
(Ria de Aveiro), este foi um dia de 
grande animação de confraterniza-
ção entre crianças, educadores e 
pessoal auxiliar, que ficará por muito 
tempo na memória dos mais novos.

Programa 
de Generalização 
do Ensino do Inglês 
aos alunos do 3º e 4º 
anos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico

Aprender Inglês 
no Concelho de  Ílha-
vo: desafio K.O.
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Foi recentemente aprovado pela 
Câmara e pela Assembleia Munici-
pal de Ílhavo, o novo Regulamento 
Municipal de Bolsas de Estudo.

A decisão de alterar o anterior 
Regulamento, que vigorava desde 
o Ano Lectivo 1999/2000, surge no 
âmbito da implementação de um 
vasto conjunto de decisões respei-
tantes a regulamentação, da qual 
fazem parte muitos outros Regula-
mentos, mas também com o objec-
tivo de melhor o adaptar à realidade 
actual, depois de alguns anos de 
experiência.

Do Regulamento agora aprova-
do, que mantém contudo grande 
parte das disposições do anterior, é 

Novo
Regulamento 
Municipal de Bolsas de Estudo

de destacar o facto de agora ape-
nas serem admitidas candidaturas 
de alunos com idade inferior a 25 
anos, de o número e o montante das 
Bolsas a atribuir passarem a ser de-
finidos ano a ano pela Câmara Mu-
nicipal, e de os bolseiros passarem 
a ter de disponibilizar 75 horas por 
ano para a realização gratuita de ta-
refas de índole diversa, na área do 
Ambiente, Protecção Civil, Apoio à 
Terceira Idade, Apoio à Infância, Pa-
trimónio, entre outras.

O Programa Municipal de Bolsas 
de Estudo 2006/2007 será lançado 
durante o mês de Setembro, já ao 
abrigo do novo Regulamento.

3º turno
Programa Vocação

Em Março de 2005, fruto de um 
Protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Administra-
ção Regional de Saúde do Centro/
Sub-Região de Aveiro, foi criado o 
Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil 
(GASJ) da Gafanha da Nazaré, que, 
logo no primeiro ano de existência, 
realizou mais de duas centenas de 
consultas, de modo personalizado, 
gratuito e confidencial, através de 
uma equipa composta por médi-
ca, enfermeira, assistente social e 
psicóloga, prestando assim um im-
portante apoio aos jovens do nosso 
Concelho.

Em Abril de 2006, olhando so-
bretudo ao sucesso verificado na 
Gafanha da Nazaré, foi assinado 
novo Protocolo com vista à amplia-
ção do serviço para Ílhavo. Assim, 
em Maio entrou em funcionamento 
no Fórum Municipal da Juventude o 
Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil 
(GASJ) de Ílhavo que, desde o seu 
primeiro dia, se revelou igualmente 
um grande sucesso, tendo já pres-
tado diversas consultas a dezenas 
de jovens.

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil

Novo Gabinete em Ílhavo

O GASJ pretende informar os adolescentes sobre:
- Transformações físicas (puberdade)
- Transformações sociais (relações com a família, amigos, namorado/a, so-
ciedade)
- Transformações psicológicas (construir a identidade)
- Afectividade (sentimentos e emoções)
- Sexualidade (prevenir infecções sexualmente transmissíveis, gravidez in-
desejada, rastreio do cancro do colo do útero)

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil (Gafanha da Nazaré)
(Edifício do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré)
Rua Prior Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
Quarta-feira | 15h00 às 18h00
Tel 234 367 433

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil (Ílhavo)
(Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo)
Av. General Elmano Rocha
Alqueidão
3830-198 Ílhavo
Quarta-feira | 14h30 às 17h30
Tel 234 321 079

Outros locais onde podes encontrar apoio:
808 222 003
Sexualidade em Linha 
Segunda a Sábado | 10h00 às 19h00

800 202 484

Encontram-se abertas até ao 
próximo dia 31 de Agosto, as ins-
crições para o 3º turno (Outubro a 
Dezembro) do Programa Vocação 
2006.

Organizado pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e tendo como objec-
tivo a ocupação dos tempos livres 
e a valorização pessoal dos jovens 
em época de aulas, este Programa 
é dirigido a jovens estudantes com 
idades compreendidas entre os 14 
e os 25 anos, que residam ou estu-
dem no Concelho de Ílhavo.

A carga horária em cada um dos 
turnos é de 90 horas, que serão dis-
pendidas pelos jovens ao longo dos 
três meses, sendo os dias e os horá-
rios previamente acordados com o 
responsável de projecto, de forma a 
não prejudicar as suas obrigações 
escolares, que são naturalmente 
prioritárias.

As áreas em que os projectos 
irão decorrer são as seguintes: Fo-
mento da Actividade Desportiva, 
Apoio à Juventude, Valorização e 
Promoção da História e do Patrimó-
nio, Animação Cultural.

As inscrições poderão ser entregues:

Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo;

Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré;

Fórum Municipal da Juventude – Pólo de Vale de Ílhavo;

Câmara Municipal de Ílhavo. 

As Fichas de Inscrição e Normas de Participação encontram-se 

ainda disponíveis em www.cm-ilhavo.pt.

Aos participantes será entregue um Certificado de Participação e 

uma Bolsa no valor de 200,00 Euros/turno

08

Passeio Ciclo-Turístico

Grande Pedalada 2006

Dando cumprimento a uma tra-
dição já com seis anos, a Câmara 
Municipal de Ílhavo organizou, no 
passado dia 18 de Junho, Domingo, 
mais uma edição da Grande Peda-
lada, que reuniu mais de duas cen-
tenas de amantes das duas rodas, 
mas acima de tudo do bom e sau-
dável convívio.

Com início pelas 10h30 junto ao 
Pavilhão Municipal Capitão Adriano 
Nordeste, em Ílhavo, a Grande Pe-
dalada percorreu depois as quatro 
Freguesias do Concelho, sempre 
em ritmo tranquilo, com algumas 
pausas para descanso dos partici-

pantes e para a indispensável repo-
sição de líquidos, nomeadamente 
água.

O almoço decorreu no Parque 
de Merendas da Gafanha da En-
carnação, tendo a chegada à Pis-
cina Descoberta de Vale de Ílhavo 
acontecido cerca das 17h00, dando 
a todos a possibilidade de um re-
frescante mergulho após o esforço. 
Como é habitual, foi efectuado já na 
piscina o sorteio das bicicletas, ca-
pacetes e outros brindes entre todos 
os presentes.

A edição da primeira Grande 
Pedalada realizou-se em 2001, as-

sumindo então o nome de Pedalada 
do Milénio, para assinalar precisa-
mente a entrada no novo milénio.

De então para cá, a Câmara 
Municipal de Ílhavo tem realizado 
esta iniciativa ano após ano, sem-
pre com enorme sucesso, pois são 
sempre centenas os participantes, 
de todas as idades, oriundos de 
todo o Concelho e também de fora 
dele, que, durante esse dia, optam 
por apreciar a grande beleza natural 
desta região, ao mesmo tempo que 
praticam uma actividade tão saudá-
vel e amiga do ambiente como é o 
ciclo-turismo.
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SABEDORIA

Exposição Temática
Exposição de fotos e resultados 
expressivos temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição de Fotografia
André São Marcos
mês | Fórum Ílhavo

Exposição de Pintura
Maria do Céu S. Garrelhas
mês | Fórum Gaf. Nazaré

Mil Saberes
Atelier de construção conceptual e 
prática de saberes regionais e lo-
cais
07 Abr | Fórum Ílhavo
11 Abr | Fórum Gaf. Nazaré
22 Abr | Pólo de Vale de Ílhavo

Ovos da Terra
Atelier de decoração de ovos da 
Páscoa (a)
12 Abr | Fórum Ílhavo
13 Abr | Fórum Gaf. Nazaré
08 Abr | Pólo de Vale de Ílhavo

Constrói a tua máq. fotográfica
Atelier
26 Abr | Fórum Ílhavo
27 Abr | Fórum Gaf. Nazaré

ARTES E OFÍCIOS

Exposição Temática
Exposição de fotos e resultados 
expressivos temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição de Pintura (b)
André São Marcos
mês | Fórum Ílhavo

Eu quero ser ...
Partilha de gostos profissionais atra-
vés da arte
10 Mai | Fórum Ílhavo
08 Mai | Fórum Gaf. Nazaré
13 Mai | Pólo de Vale de Ílhavo

Passado e Presente
Feira de profissões 
(as suas evoluções)
17 Mai | Fórum Ílhavo
19 Mai | Fórum Gaf. Nazaré

Calçada Portuguesa
Atelier de construção didáctica da 
calçada portuguesa (c)
31 Mai | Fórum Ílhavo
29 Mai | Fórum Gaf. Nazaré
20 Mai | Pólo de Vale de Ílhavo

Melhor Pose profissional
Concurso de fotografia de pose e 
caracterização de profissões
23 Mai | Fórum Gaf. Nazaré

Atelier de Pintura com os dedos 
27 Mai | Pólo de Vale de Ílhavo

SUPER-HERÓIS

Exposição Temática
Exposição de fotos e resultados 
expressivos temáticos
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré
mês | Pólo de Vale de Ílhavo

Exposição de Fotografia
Jorge Vieira
mês | Fórum Ílhavo

Exposição de Desenho
Bruno Fernandes
mês | Fórum Gaf. Nazaré

BD como antigamente
Desenha a tua BD
07 Jun | Fórum Ílhavo
12 Jun | Fórum Gaf. Nazaré

Puzzle BD
Atelier de construção de puzzles 
com história aos quadradinhos
14 Jun | Fórum Ílhavo
19 Jun | Fórum Gaf. Nazaré

Fotos aos Quadradinhos
Concurso/atelier de expressão plás-
tica e fotográfica
20 Jun | Fórum Ílhavo
16 Jun | Fórum Gaf. Nazaré

Super Heróis
Atelier de construção artística sobre 
o super herói preferido (e)
27 Jun | Fórum Ílhavo
26 Jun | Fórum Gaf. Nazaré
03 Jun | Pólo de Vale de Ílhavo

Fotonovela
Realização de uma fotonovela
17 Jun | Fórum Gaf. Nazaré

Constrói o teu relógio
17 Jun | Pólo de Vale de Ílhavo

Resumo da Actividade
Abril a Junho de 2006

abril maio junho
a d ecb

atua nova casa
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Fórum Municipal da Juventude 
ÍLHAVO
Av. Gen. Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
telf.: 234 321 079 
(junto à Biblioteca Municipal)

Fórum Municipal da Juventude 
GAFANHA DA NAZARÉ
Rua Padre Guerra 
3830-711 Gafanha da Nazaré
telf.: 234 183 773
(Centro Cultural G. N.)

Fórum Municipal da Juventude 
PÓLO DE VALE DE ÍLHAVO
Rua da Fonte, 5 
3830-279 Vale de Ílhavo 
telf.: 234 326 826
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14 a 22 de Julho

Semana Jovem Ílhavo 2006
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Semana Jovem 2006

Corrida Mais Louca da Ria 2006

Decorreu no passado dia 15 de 

Julho, Domingo, inserida no progra-

ma da Semana Jovem 2006, mais 

uma edição da Corrida Mais Louca 

da Ria, que este ano trouxe à Cos-

ta Nova 13 embarcações originais, 

que demonstraram que quase tudo 

flutua e serve para navegar.

Apesar das altas temperaturas, 

foram centenas as pessoas que não 

quiseram perder pitada desta inicia-

tiva, assistindo à dedicação, imagi-

nação e perícia demonstrada pelas 

oito Associações do Concelho que 

participaram na Corrida, justifican-

do plenamente o investimento da 

Câmara Municipal de Ílhavo, assim 

como o slogan “O Mar por Tradi-

ção”, ficando desde logo lançado o 

desafio para a participação na edi-

ção 2007 da Corrida Mais Louca da 

Ria.

Categoria “Demonstração”
Sub-categoria “Construção”
1º lugar (1) 
Associação Cultural da Gafanha do Carmo, embarcação “Thor”
2º lugar (2)
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, embarcação “Vamos p’ra Faina”

Sub-categoria “Transformação”
1º lugar (3)
Grupo de Jovens da Praia da Barra, embarcação “Yellow Submarine”
2º lugar (4)
Clube Natureza Aventura de Ílhavo, embarcação “Capuchinho Vermelho”

Categoria “Corrida”
Sub-categoria “Construção”
1º lugar (2)
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, embarcação “Vamos p’ra Faina”
2º lugar (5)
Grupo de Jovens Arco-íris, embarcação “Íris Tuka”

Sub-categoria “Transformação”
1º lugar (4)
Clube Natureza Aventura de Ílhavo, embarcação “Capuchinho Vermelho”

Prémio “Melhor Técnica de Navegação” (5)
Grupo de Jovens Arco-íris, embarcação “Íris Tuka”

Prémio “Boa Disposição” (6)
Associação Costa Jovem, embarcação “Bateira de Malucos”

Terminou, no passado dia 22 de 
Julho, sábado, mais uma edição da 
Semana Jovem, organizada pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Da edição deste ano há a desta-
car, como tem sido habitual, a gran-
de participação dos jovens nas mui-
tas iniciativas que preencheram por 
completo o programa, assim como 
a colaboração activa e empenha-
da de quinze associações, o maior 
número alguma vez registado, con-
solidando assim o modelo de uma 
Semana Jovem não só feita para os 
jovens, mas sobretudo feita pelos 
jovens, 

Das actividades realizadas me-
recem especial destaque as muitas 
e diversificadas actividades des-
portivas, como é o caso do ténis, 
do futsal, dos matraquilhos, do stre-
et-basket, do skate, da canoagem, 
do surf, ou ainda do minigolfe, mo-
dalidade que pela primeira vez fez 
parte da Semana, assim como as 
que aliaram a vertente desportiva 
à descoberta do Concelho, como 
foi o caso do Bikepaper do Grupo 
de Jovens Nautae e do Pedipaper, 
organizado pelo Grupo de Jovens 
Arco-Íris.

Nota igualmente para a Mostra 
Jovem d’Artes, já uma referência 
obrigatória nas iniciativas culturais 

no nosso Concelho, para a “Cyber-
lan 2006”, mais uma vez a cargo da 
Cyberclip, para a mostra de papa-
gaios em papel, pelo Agrupamento 
de Escuteiros da Gafanha da Naza-
ré, assim como para as actividades 
nocturnas, onde os concertos, o ci-
nema ao ar livre, pela primeira vez 
na Gafanha da Nazaré e Gafanha 
da Encarnação, o Sarau das Pesti-
nhas, o Festival de Verão Arco-Íris, 
a iniciativa “Fados nas Escadinhas”, 
organizada com pela Costa Jovem, 
ou o recital “Poesias & Lusofonias”, 
a cargo da Rota da Poesia, delicia-
ram todos os presentes.

Do programa da Semana Jo-
vem 2006 fizeram ainda parte mais 
uma edição da Corrida Mais Louca 
da Ria e o 28º Campeonato Nacio-
nal de Precisão de Aterragem em 
Paraquedismo/4ª Prova da 9ª Taça 
de Portugal, sem dúvida dois dos 
momentos mais altos da Semana.

A fechar um agradecimento 
especial a todas as entidades que 
colaboraram com a Câmara Munici-
pal nesta iniciativa, assim como às 
mais de duas dezenas de jovens 
que durante várias semanas volun-
tariamente constituíram o “staff” da 
Semana Jovem, e que muito contri-
buíram para o seu sucesso,

4 5 2 1
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18 a 21 de Março

InterEscolas 2006
Decorreu de 18 a 21 de Abril, 

numa realização da Câmara Munici-
pal de Ílhavo em parceria com as EB 
2,3 e Escolas Secundárias do Con-
celho, a edição 2006 do InterEsco-
las, que mais uma vez registou uma 
grande participação.

Dirigido especialmente aos alu-
nos e professores destas Escolas, o 
InterEscolas desde sempre assumiu 
como seus principais objectivos a 
promoção de um maior contacto e 
troca de experiências entre estes 
estabelecimentos de ensino, assim 
como dar a conhecer à população 
do nosso Concelho o muito trabalho 
por eles efectuado.

Da edição deste ano há a des-
tacar, como tem sido habitual, o ele-
vado número de jovens participan-
tes nas actividades, assim como a 
grande qualidade e diversidade das 
mesmas, fruto do trabalho dedicado 
e empenhado de todos os seus res-
ponsáveis.

Das Exposições às Palestras, 
dos Laboratórios Abertos aos 
Workshops, da Dança ao Despor-
to, passando pelo Teatro, pela Feira 
Vocacional ou pela Feira do Livro, 
foram dias plenos de emoção e de 
novas descobertas.

Tal como aconteceu em 2005, 
InterEscolas integrou no seu pro-
grama as Jornadas da Juventude 
do Município de Ílhavo, nas quais 
participaram dezenas de jovens, 
que tiveram aí a oportunidade de 
debater diversas temáticas do seu 
interesse. 

18 terça
09h30  
Workshop “Jornais Escolares”
local Biblioteca Municipal

14h30  
Festival de Teatro 
e Demonstração de Dança
org Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré e EB 2,3 da Gafanha da 
Encarnação
local Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré

16h00
Teatro de Fantoches
org EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
local Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré

19 quarta
09h00  
Laboratório Aberto
org EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
local EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

10h00  
Aula de Planeamento Urbano
local Câmara Municipal de Ílhavo

10h00  
Clube de Matemática
org EB 2,3 José Ferreira Pinto 
Basto - Ílhavo
local EB 2,3 José Ferreira Pinto 
Basto – Ílhavo

19h00 
Inauguração da Exposição “Expres-
sões 11”
org Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes
local Biblioteca Municipal de Ílhavo

20 quinta
todo o dia
II Jornadas da Juventude do Muni-
cípio de Ílhavo
org Câmara Municipal de Ílhavo
local Auditório do Museu Marítimo 
de Ílhavo

todo o dia
“Feira Vocacional” e “Feira do Livro”
org Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes
local Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes

21 sexta
10h00
“À conversa com... os agentes 
locais de desenvolvimento”
org Núcleo de Estágio de Geo-
grafia da EB 2,3 da Gafanha da 
Encarnação
local Biblioteca Municipal

14h00
I Torneio InterEscolas de Minigolfe
local Minigolfe de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo 
organizou no passado dia 20 de 
Abril, no Auditório do Museu Marí-
timo de Ílhavo, as segundas Jorna-
das da Juventude do Município de 
Ílhavo.

Nesta iniciativa, integrada no 
programa do InterEscolas 2006, 
participaram dezenas de jovens, 
maioritariamente do Concelho de 
Ílhavo, que durante todo o dia pude-
ram debater diversos assuntos que 
fazem parte do seu dia-a-dia.

O painel da manhã foi dedicado 
ao Ensino e Saídas Profissionais, 
tendo as intervenções sido proferi-
das por representantes da UNISAFE 
– Unidade de Inserção na Vida Ac-
tiva da Câmara Municipal de Ílhavo, 
da Escola Profissional de Aveiro e 
da Escola Profissional de Agricultura 
de Desenvolvimento Rural de Vagos, 
que, para além de terem apresenta-
do cada um dos seus serviços/insti-
tuições, trouxeram para o debate as 
suas experiências do dia-a-dia.

Após a pausa para almoço teve 
início o primeiro painel da tarde, no 
qual duas técnicas do Gabinete de 

II Jornadas da Juventude 
do Município de Ílhavo

Apoio à Saúde Juvenil (Dra La Salle-
te e Enf. Fernanda) e o estilista Joel 
Reigota falaram a todos os presentes 
sobre Saúde e Sexualidade Juvenil. 
A principal nota a reter diz respeito 
à importância de todos contribuir-
mos para a criação de uma geração 
de jovens devidamente informados, 
mas sobretudo formados, acerca 
destas matérias, que adoptem com-
portamentos de vida saudáveis, mas 
que acima de tudo saibam aceitar o 
seu próprio corpo.

Após o longo e interessante 
período de debate, seguiu-se o ter-
ceiro e último painel, cujo tema foi 
a Geração Digital, de certa forma a 
imagem de marca de uma nova ge-
ração onde a tecnologia digital está 
presente em tudo, ou quase tudo, 
como é o caso da fotografia e da 
música, áreas que foram discutidas 
com a participação do fotógrafo Pe-
dro Tavares e de elementos da ban-
da EZSpecial.

A todos ficou já lançado o desa-
fio para a realização das terceiras 
Jornadas.

O Skate Park da Câmara Muni-
cipal de Ilhavo foi palco da etapa 
inaugural do Circuito Nacional Et-
nies Skate 2006, que decorreu no 
fim-de-semana de 27 e 28 de Maio. 

Organizada pelo Radical Ska-
te Clube, com o apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo, esta primeira 
etapa do Circuito contou com a par-
ticipação de mais de 100 skaters de 
todo o país, numa viagem que valeu 
bem a pena, apesar do forte calor 
que se fez sentir, uma vez que as 
opiniões continuam unânimes em 
considerar este Skate Park como o 
melhor nacional. Os Skaters foram 
divididos pelas categorias Iniciados, 
Amadores e Profissionais, contan-
do-se entre eles os melhores skaters 

27 e 28 de Maio
Skate Park recebeu
1º etapa do Circuito Nacional de Skate 2006

nacionais, que compareceram para 
mostraram o seu valor.

Esta prova realçou também o 
forte desenvolvimento do Skate na 
zona Norte do País. Ilhavo, Aveiro, 
Porto, Póvoa de Varzim, Vila Nova 
de Famalicão e Viana do Castelo fi-
zeram-se representar com um gran-
de número de competidores em pro-
va, em especial nas categorias dos 
Iniciados e Amadores.

É de salientar a vitória, na Ca-
tegoria Amadores, de Diogo Tei-
xeira, da Gafanha da Nazaré, que, 
por jogar em casa, conhecia bem 
as rampas, confirmando por isso a 
teoria de que a criação de um bom 
espaço dedicado ao Skate gera o 
aparecimento de novos valores.

PROFISSIONAIS
1º Classificado
Francisco Lopez (Benfica)

2º Classificado
Ricardo Fonseca (Pontinha)

3º Classificado
Ruben Gamito (Vila Nova de Santo 
André)

AMADORES
1º Classificado
Diogo Teixeira (Gafanha da Nazaré)

2º Classificado
Pedro Roseiro (Alcabideche)

3º Classificado
Pedro Carreira (Lisboa)

INICIADOS
1º Classificado
Rogério Venâncio (Leiria)

2º Classificado
Duarte Neto (Alcabideche)

3º Classificado
Alex Candeias (Porto)

Best Trick
Nuno Relógio (Olhão)
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Comemorações do

Feriado Municipal de Ílhavo 2006
A celebração do Feriado Muni-

cipal de Ílhavo 2006 realizou-se no 
passado dia 17 de Abril, Segunda-
feira de Páscoa, numa organização 
da Câmara Municipal com o apoio 
de algumas Associações do Con-
celho.

As comemorações tiveram início 
cerca das 10h30 com a participação 
da Fanfarra dos Bombeiros Voluntá-
rios de Ílhavo, num desfile que co-
meçou no Quartel e terminou junto 
aos Paços do Concelho, onde teve 
lugar o Hastear das Bandeiras.

A Sessão Solene Comemorativa 
aconteceu meia hora mais tarde, no 
Salão Nobre, com as intervenções 
do Presidente da Assembleia Muni-
cipal, Dr. Neves Vieira, do Presiden-
te da Câmara Municipal, Eng. Ribau 
Esteves e dos representantes de três 
dos quatro partidos com assento na 
Assembleia Municipal, seguindo-se 
a entrega das Condecorações Ho-
noríficas. Nesta cerimónia a Autar-
quia homenageou Martins da Cruz, 
que foi Comandante do Navio de 
Treino de Mar Creoula, com a Meda-
lha do Concelho em Vermeíl, Maria 
Júlia Labrincha, funcionária da Câ-
mara Municipal de Ílhavo durante 
cerca de 25 anos, com a Medalha 
de Dedicação em Vermeíl e, por fim, 
a título póstumo, com a Medalha de 
Mérito Cultural em Prata, foi conde-
corado o artesão Samuel Corujo.

Após a cerimónia das Condeco-
rações, realizou-se a inauguração 
da Exposição Colectiva “Viver Ílha-

Comemorações do
V Aniversário da Elevação 
da Gafanha da Nazaré a Cidade

A Gafanha da Nazaré comemo-
rou no passado dia 19 de Abril cin-
co anos de elevação à categoria de 
Cidade. 

Para assinalar a data, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo e a Junta de 
Freguesia realizaram um conjunto 
de acções comemorativas que de-
correram de 19 a 23 de Abril.

O programa teve início com a 
presença da Filarmónica Gafanhen-
se durante o Hastear das Bandeiras, 
seguindo-se a Sessão Solene, que 
se realizou na Sede da Junta de 
Freguesia, com as intervenções do 
Presidente da Assembleia de Fre-
guesia, Amantino Lopes Caçoilo, 

Comemorações 

32º 
aniversário 
do 
25 de Abril

Numa organização conjunta en-
tre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Associação Cultural, Desportiva 
e Recreativa Senhora dos Campos, 
realizaram-se nos dias 24 e 25 de 
Abril de 2006, as Comemorações 
do 32º Aniversário do Dia da Liber-
dade.

A abertura da Exposição “A Re-
volução dos Cravos em Banda De-
senhada”, que esteve patente ao 
público na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo até ao dia 3 de Maio, marcou 
o início das comemorações, tendo-
se registado cerca de uma cente-
na de visitantes. Na manhã do dia 
seguinte, teve lugar o XIV Grande 
Prémio de Atletismo Senhora dos 
Campos, seguindo-se a actuação 
do Conjunto Musical Contest. O já 
tradicional Jogo de Futebol entre 
Autarcas e Dirigentes Associativos, 
que se realizou no final da tarde, no 
Complexo Desportivo da Gafanha 
da Nazaré, encerrou o programa.

vo” com a presença de António Ne-
ves, Júlio Pires, André Capote, João 
Mouro, Cajó, Ferreira de Almeida e 
Paulo Oliveira, artistas ilhavenses 
que, desta forma, se associaram ao 

evento, enaltecendo o Concelho de 
Ílhavo com as suas pinturas.

Do programa fez também parte 
o Mercado à Moda Antiga, que de-
correu durante todo o dia nas ins-

talações do Mercado Municipal de 
Ílhavo, contando com a participação 
de diversas Associações do Conce-
lho, entre elas o Chio-pó-pó, Asso-
ciação que, como tem sido habitual, 

cordenou esta iniciativa. Ponto de 
encontro para centenas de pesso-
as que acorreram ao local, fazendo 
assim parte de um cenário que re-
criava a ambiência de um mercado 
dos anos 50/60 do século passado. 
A oferta era vasta e tentadora, com 
a venda de artigos diversos desde 
animais e artesanato típico da re-
gião até aos verdadeiros manjares, 
onde o bacalhau ou os tradicionais 
folares de Vale de Ílhavo não pode-
riam faltar.

O Concerto com as Bandas Mú-
sica Velha e Música Nova teve lugar 
no Relvado do Mercado Municipal 
de Ílhavo, pelas 16 horas, e a final 
do Torneio das Velhas Guardas em 
Futebol de 11 que aconteceu uma 
hora mais tarde, no Complexo Des-
portivo da Gafanha.

E assim terminou mais uma edi-
ção das Comemorações do Feriado 
Municipal de Ílhavo 2006 que, para 
regozijo da Autarquia, se viveu com 
intensidade ao homenagear aque-
les que mais se destacaram e que 
constituem um exemplo de vida 
para todos nós, num Concelho cada 
vez mais próspero e dinâmico.

do Presidente da Assembleia Muni-
cipal de Ílhavo, Dr. Neves Vieira, do 
Presidente da Junta de Freguesia, 
Manuel Serra e, a finalizar, do Presi-
dente da Câmara Municipal de Ílha-
vo, Eng. Ribau Esteves. Todos os 
oradores felicitaram a Cidade, que 
apesar de muito jovem demonstra 
já um grande desenvolvimento so-
cio-económico e cívico. “Podemos 
considerar que a Gafanha da Naza-
ré é uma Cidade com mérito porque 
é preciso ter mérito para se atingir 
aquilo que é substantivo na lei, para 
se ganhar o Estatuto de Cidade, e 
esse mérito foi possível, porque 
houve trabalho que tem vindo a ter 

continuidade, o que faz desta Cida-
de, uma Cidade em crescimento, na 
área dos serviços, da indústria,  na 
actividade económica, na qual há 
investimentos por parte da Admi-
nistração Central e Local”, afirmou o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo. Após a cerimónia, seguiu-se 
a inauguração da III Exposição Co-
lectiva de Jovens Artistas da Gafa-
nha da Nazaré que esteve patente 
no Centro Cultural até ao dia 29 de 
Abril. As acções desse dia termina-
ram com uma Missa Comemorativa 
que teve lugar na Igreja Matriz da 
Gafanha da Nazaré.

A comemoração do 5º Aniversá-
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rio da Gafanha da Nazaré prosse-
guiu no dia 22 de Abril com o Fórum 
Municipal da Juventude/Espaço In-
ternet da Junta de Freguesia aber-
to todo o dia e com a realização de 
mais uma edição das Trocas à Moda 
Antiga na Escola Secundária da Ga-
fanha da Nazaré. Os festejos finali-
zaram no dia seguinte com a inau-
guração do Edifício dos Serviços 
Públicos da Barra, a que se seguiu a 
Festa da Cidade com a actuação do 
Grupo Etnográfico da Gafanha da 
Nazaré, Teatro do Espaço de Con-
vívio da Junta de Freguesia e Baile 
à Moda Antiga, e que registou uma 
grande afluência de público.
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Exposição “A Saga dos Astrolábios”, 
na Sala de Exposições Temporárias 
do Museu Marítimo de Ílhavo 

Exposição de fotografia “Atlânticos”, 
de Rui Fonseca, na Galeria de Foto-
grafia do Museu Marítimo de Ílhavo. 

Serviço Educativo (a)
“A pesar o Sol” - Projecto educativo, 
no âmbito da temática da exposição 
temporária para escolas básicas e 
secundárias (áreas de História, Ge-
ografia, Física e Matemática) – Ins-
crições abertas 

Ciclo de conferências “A Saga dos 
Astrolábios:

22 de Abril
17h30
“Astrolábios e arqueologia subaquá-
tica” | Dr. Francisco Alves (CNANS)

Exposição de fotografia 
“Planeta Água”, de Paulo Maga-
lhães, no Navio-Museu Santo An-
dré. 

Exposição “A Saga dos Astrolábios”, 
na Sala de Exposições Temporárias 
do Museu Marítimo de Ílhavo. Até 28 
de Maio

Exposição de fotografia “Planeta 
Água”, de Paulo Magalhães, no Na-
vio-Museu Santo André. 

Serviço Educativo 
“A pesar o Sol” - Projecto educativo, 
no âmbito da temática da exposição 
temporária para escolas básicas e 
secundárias (áreas de História, Ge-
ografia, Física e Matemática) – Ins-
crições abertas 

2 de Maio
Jornada do Mar “Conchas e Algas”. 
Serviço Educativo do MMI (b)

6 de Maio
Apresentação do livro “O Vocabulá-
rio Marítimo Português e o problema 
dos Mediterraneísmos”, da Dr. Ana 
Maria Lopes no auditório do MMI; 
(c)

1 de Junho (d)
Jornada do Mar “Mar Salgado”/Dia 
Mundial da Criança. Org. Serviço 
Educativo do MMI.

3 de Junho
Jornada do Mar “Mar Salgado”/Dia 
Mundial da Criança, com ateliers 
temáticos e peça de teatro “Mari-
nheiros de Água Doce, pela Arteri-
so. Org. Serviço Educativo do MMI. 
(14h30-18h00)

10 de Junho
Inauguração da exposição Mar, de 
Manuel Magalhães – Fotografias e 
aguarelas em papel de prata

17 de Junho
Inauguração da exposição Rumbo 
ao Gran Banco de Terranova – Ex-
posição sobre a história da pesca 
do bacalhau em Espanha.

Resumo da Actividade
Abril a Junho de 2006

abril maio

a

a d ec
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À semelhança de anos anteriores, 
durante o mês de Agosto de 2006 o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo oferece múltiplos 
e bons motivos para uma visita. Os novos 
horários de abertura ao público e o novo 
sistema de ingressos alargam o tempo e 
as possibilidades de visita.

Os dias 8 de Agosto (aniversário do 
Museu) e 23 de Agosto (aniversário do 
Santo André) terão entradas livres entre 
as 10 e as 24 horas.

O Museu Marítimo de Ílhavo celebra 
o seu 69º aniversário no dia 8 de Agosto. 

As comemorações terão lugar às 18 
horas com a inauguração de uma expo-
sição intensa e invulgar: Caixa da Memó-

junho

ria – Tributo aos Homens que foram ao 
Bacalhau (instalação e fotografia). Trata-
se de um memorial em forma de cubo, 
composto por centenas de rostos de pro-
tagonistas da “faina maior” e respectivos 
nomes. O projecto expositivo resultou do 
restauro e digitalização do espólio de 
cerca de 20 mil fotografias e fichas de 
tripulantes de navios bacalhoeiros e con-
tou com apoio financeiro do programa 
INFORDICO/Aveiro Digital. 

Porque evoca, exalta e interage, a 
Caixa da Memória constitui um projecto 
expositivo semelhante a outras aborda-
gens estéticas de memórias do trabalho 

18 de Maio
Dia Internacional dos Museus; 
Dia Aberto:
Visitas guiadas ao MMI;
Visitas guiadas à exposição 
“A saga dos Astrolábios” - Ateliers 
pedagógicos;

Conferência de Imprensa para apre-
sentação de produtos museológicos 
resultantes de financiamento do pro-
grama INFORDICO/ AVEIRO DIGI-
TAL (Biblioteca do MMI/ 17 horas)

26 de Maio
Apresentação do catálogo da expo-
sição temporária “A Saga dos Astro-
lábios”;
Conferência de encerramento da 
exposição temporária pelo Almiran-
te Max Justo Guedes - “Náutica dos 
Descobrimentos portugueses” (Au-
ditório do MMI, 21H30);

que têm sido elaboradas em museus es-
trangeiros e centros de arte.

Em sucessivos módulos, serão exibi-
das 1 200 fotos de pescadores e oficiais 
da pesca do bacalhau que fizeram da 
grande pesca o seu modo de vida entre 
1935 e 1974. Familiares e amigos dos 
tripulantes poderão aceder a um compu-
tador instalado na exposição e solicitar 
cópia da respectiva ficha de inscrição 
marítima. 

Principal património cultural dos ilha-
venses, a “faina maior” permite múltiplas 
abordagens.

Além da inauguração da exposição 
Caixa da Memória, o público poderá 
apreciar a remodelada ala direita da ex-
posição permanente “Faina Maior/Capi-
tão Francisco Marques” e participar na 
apresentação de três produtos de inves-
tigação elaborados a partir de documen-
tação de arquivo do Museu, com apoio 
do programa INFORDICO/Aveiro Digital. 

Será apresentado o catálogo da ex-
posição de fotografia Atlânticos, de Rui 
Fonseca, uma co-edição MMI/Centro 
de Artes e Espectáculos da Figueira da 
Foz.

Um Mar de Filmes
Durante algumas noites de Agosto, 

às 21:30 h., haverá cinema de temática 
marítima no auditório do Museu. A entra-
da é gratuita.

O navio-museu Santo André ce-
lebra o seu 5º aniversário no dia 23 de 
Agosto

Às 18 horas terá lugar a entrega dos 
prémios do concurso de fotografia do 
Município de Ílhavo “Olhos sobre o Mar”, 
cujos trabalhos se encontram em exibi-
ção por todo o mês, e será apresentado o 
plano de remodelação do navio-museu.

Agosto 2006

b
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Biblioteca Municipal de Ílhavo 
distinguida pelo Chicago Athenaeum Museu de Arquitectura e Design

A Biblioteca Municipal de Ílhavo 
foi recentemente distinguida com o 
Prémio Internacional de Arquitectu-
ra 2006, atribuído pelo prestigiado 
Chicago Athenaeum – Museu de 
Arquitectura e Design. Este projec-
to foi, juntamente com outros 32, 
seleccionado de entre várias cen-
tenas de candidaturas oriundas 
dos mais conceituados gabinetes e 
arquitectos de todo o mundo, e es-
tará exposto em Dublin, na Irlanda, 
no Royal Institute of Irish Architects, 
no próximo mês de Dezembro. A 
acompanhar a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo estará o Estádio Municipal 
de Braga, desenhada por Eduardo 
Souto de Moura, os dois únicos re-
presentantes do nosso pais.

O Prémio Internacional de Arqui-
tectura (International Architecture 
Awards®) foi criado pelo Chicago 
Athenaeum – Museu de Arquitectura 
e Design em 2005, e visa distinguir 
e homenagear o que em cada ano 
de melhor se faz em arquitectura ao 
nível mundial.

Nas duas edições deste pré-
mio concorreram largas centenas 
de projectos, da responsabilidade 
dos mais conceituados arquitectos 
e gabinetes dos cinco continen-
tes, abrangendo áreas tão diversas 
como sedes de grandes empresas, 
arranha-céus, instituições, comple-
xos desportivos e de transportes, 
aeroportos, planeamento urbano, 
monumentos de culto, moradias 
particulares ou edifícios pluri-resi-
denciais, podendo ser obras já edi-
ficadas ou apenas meros projectos 
de arquitectura.

Inaugurada em 11 de Setembro de 2005, representando um inves-
timento de cerca de dois milhões de euros, a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, projectada pela dupla Nuno e José Mateus, está instalada no que 
resta do Solar Visconde de Almeida, edifício nobre datado dos séculos 
XVII/XVIII e posteriormente alterado e demolido. Do edifício original sub-
sistia apenas a fachada principal (sudeste) e a Capela, ambas em ruína. 
Da antiga cocheira, que rematava o conjunto a sudoeste, já nada resta-
va, mas o que persistia do edifício eram elementos de uma arquitectura 
qualificada, nas proporções do desenho e elegância de todo o trabalho 
de cantaria. São registos construídos que rareiam em Ílhavo e que por 
isso a Câmara Municipal de Ílhavo e a equipa de arquitectos entendeu 
preservar e integrar. 

Hoje, este conjunto arquitectónico, composto pela Biblioteca Muni-
cipal, pelo Fórum Municipal da Juventude e pela renovada Capela do 
Palácio de Alqueidão, constitui já uma importante referência do nosso 
Concelho, e marcam a aposta desta Câmara Municipal na preservação 
e promoção do património arquitectónico e no crescimento cultural do 
Concelho de Ílhavo, aposta agora reforçada pela obtenção deste presti-
giante galardão.

mais informações
www.chi-athenaeum.org

mais informações
www.cm-ilhavo.pt
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3 de Abril
Comemoração do Dia Internacional 
do Livro Infantil 

23 de Abril
Comemoração do Dia Mundial do 
Livro
O livro, como peça importante na 
nossa vida, requer que sejam cria-
das actividades no sentido da sua 
promoção e sua leitura. As diversas 
actividades desenvolvidas ao longo 
do mês de Abril tiveram em conta 
precisamente esses objectivos.

24 de Abril
Entrega do Prémio e diplomas de 
participação na IV edição do Con-
curso Literário 2006, acontecimento 
que contou com cerca de 160 jo-
vens e respectivos familiares.

Exposição Onze resultante dos tra-
balhos da Escola Secundária Dr. 
Celestino Gomes, patente até dia 
24 do mesmo mês. Salientamos que 
esta foi também uma iniciativa que 
trouxe bastante público à biblioteca 
durante o período em que esteve 
patente ao público.

Resumo da Actividade
Abril a Junho de 2006

abril
a d ec

1 de Maio 
Comemoração do Dia do Trabalha-
dor – “Conta-nos um segredo”

27 de Maio (b) 
Comemoração do Dia do Autor Por-
tuguês
Chá Literário com aroma a Camo-
mila
 
Para esta actividade contamos com 
a adesão de 10 pessoas, que parti-
ciparam com entusiasmo. 
Esta actividade consistia na leitura 
de poemas de autores portugueses 
enquanto se saboreava um chá de 
camomila, num momento de lazer, 
na brisa relaxante de um fim de tar-
de, no jardim interior da biblioteca.
Conseguimos também oferecer mo-
mentos de convívio entre os utentes. 
Foi uma actividade que correu muito 
bem.
Com esta iniciativa pretendíamos 
que as pessoas participassem de 
forma activa, lendo poemas.

25 e 26 de Maio 
Desfecho do Projecto anual Baú de 
Histórias

maio
1 de Junho (c)
Inauguração do Espaço Bebeteca
“Todos os livros vêm dos sonhos e 
todos os sonhos vêm dos livros”
Espectáculo de Poesia sensorial 
com “ORQUESTRA DE PALAVRAS”

3 de Junho (d)
Comemoração do Dia Mundial da 
Criança

“ Sorrisos Coloridos”
Atelier de Pinturas Faciais

22 de Junho (e)
Participação no Desportílhavo com 
o espaço da biblioteca

28 de Junho
Visita da Associação Humanitária 
de Salreu com 28 crianças de ATL e 
Infantário que participaram na hora 
do conto com o maior entusiasmo.

junho
b

15

A Bebéteca é um espaço de aprendi-
zagem activa e de incentivo à leitura para 
crianças e bebés. As crianças devem ter 
um grande contacto com os livros des-
de cedo, por isso mesmo, foi criado este 
espaço a pensar nelas. O objectivo é 
permitir que as crianças se ambientem 
na Biblioteca como espaço privilegiado 
que procurem mais tarde como nossos 
leitores e utilizadores. Neste espaço são 
realizadas actividades sempre acompa-
nhados pelos Pais.

 
Está pedagógica e cientificamente 

provado que as crianças aprendem a ler 
com mais facilidade quando têm ao seu 
dispor materiais de leitura e ao mesmo 
tempo oportunidade para os explorar. Ver 
os adultos a ler durante os tempos livres 
e a ida à Biblioteca incentiva na criança 
o hábito de ler.

Os objectivos de uma Bebeteca são, su-
mariamente:
- Proporcionar momentos de descoberta, 
utilizando livros, fantoches, filmes e os 

brinquedos existentes neste espaço;
- Tornar um espaço de convívio, de pra-
zer e agradável de maneira a que as 
crianças tenham um bom desenvolvi-
mento infantil;
- Ajudar os adultos a descobrir a criança 
que existe dentro de si;
- Permitir um maior contacto entre as 
crianças e os seus pais, fora do ambien-
te doméstico;
- Tentar mostrar aos Pais que todos nós 
somos bons contadores de histórias;
- Incentivar o hábito de leitura.

Queremos que, pais e crianças utili-
zem este espaço, descobrindo-se mutua-
mente para que também, juntos, possam 
descobrir o prazer pela leitura e perceber 
que o livro também pode e deve ser um 
brinquedo fundamental que acompanha 
o desenvolvimento da criança.

A inauguração da Bebéteca preten-
deu ser um marco importante para o nos-
so concelho. Para isso foi feito o convite 
a todos os bebés nascidos no concelho 

25 de Abril (a)
O dia 25 de Abril foi comemorado 
na Biblioteca com a exposição iti-
nerante “A Revolução dos Cravos 
em Banda Desenhada”, realizada 
com o patrocínio da Comissão para 
as Comemorações Oficiais dos 25 
anos do 25 de Abril e organizada 
pelo Centro de Documentação 25 
de Abril da Universidade de Coim-
bra, Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra e Bedete-
ca de Lisboa.

Inauguração
do Espaço Bebeteca

em 2005 e 2006 até à data da inaugura-
ção da bebeteca para beneficiarem da 
oferta do conjunto “O Sonho de Mariana”, 
composto por:
- Um livro denominado “O Sonho de Ma-
riana”  
- Um Guia para Pais denominado “Por-
quê ler ao meu bebé?”
- Uma almofada para sonhar.

A partir desta data é nossa intenção 
proporcionar aos bebés e crianças até 
aos 3 anos de idade, juntamente com o 
adulto que o acompanhe, um espaço de 
ligação ao livro e à palavra e de aprendi-
zagem activa, explorado de uma forma 
especializada. 

Este espaço funcionará na Secção 
Infantil, num ambiente relaxante, e com 
actividades diversas em torno de uma 
vasta quantidade de livros e outros ma-
teriais didácticos adequados.

Venha até cá e desfrute connosco do 
prazer e da alegria do seu filho!

Cá vos esperamos!
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Muita animação nas

Marchas Sanjoaninas de Ílhavo

Comemorações do

Dia de Portugal (10 de Junho)

A Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a estar em New Bedford/
EUA com toda a comunidade por-
tuguesa, na ambiência das come-
morações do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portu-
guesas, e do compromisso assumi-
do em Outubro de 2000, no âmbito 
dos protocolos de cooperação com 
a Associação Humanitária Amigos 
de Ílhavo.

Dando cumprimento a uma tra-
dição já com vários anos, a Câmara 
Municipal de Ílhavo promoveu a re-
alização, nos passados dias 17, 23 
e 24 de Junho, das Marchas Sanjo-
aninas de Ílhavo, que este ano visi-
taram, para além do Pavilhão Muni-
cipal Capitão Adriano Nordeste, em 
Ílhavo, local já habitual, o centro da 
cidade da Gafanha da Nazaré e a 
Praia da Barra, contribuindo assim 
para uma maior promoção e visibili-
dade desta tradição, que possui raí-
zes bem fundas na nossa cultura.

O ano de 2006 marca igualmen-
te o fim do Concurso, que deu lugar 
ao Desfile, passando as Marchas a 
receber um prémio de participação 
maior, ao qual poderão adicionar um 
apoio financeiro suplementar, me-
diante decisão da Equipa de Ges-
tão das Marchas Sanjoaninas 2006, 
constituída pela Câmara Municipal 
e por representantes de cada uma 
das Associações.

Esta edição contou com a par-
ticipação dos Amigos da Malha da 
Carvalheira, do CCD dos traba-
lhadores da Câmara Municipal de 
Ílhavo, do Grupo de Jovens “A Tu-
lha”, do Grupo de Jovens da Praia 
da Barra e do Rancho Folclórico 
“Os Palheiros da Costa Nova”, que, 
honrando e querendo manter viva a 
tradição, trabalharam com grande 
alegria e entusiasmo para que a fes-
ta das Marchas Sanjoaninas tivesse 
o brilho a que já nos habituou.

São principais objectivos desta iniciativa:
- manter viva a tradição desta festa de cultura popular bem acarinhada pelas popula-
ções do Concelho de Ílhavo, e que faz parte do calendário anual das iniciativas culturais 
promovidas pela autarquia;
- promover a divulgação da criação artística a nível da coreografia, da música, da poesia 
e demais componentes envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominante-
mente de raiz popular;
- promover a notoriedade e visibilidade cultural e turística do Concelho de Ílhavo.
Pelo êxito alcançado em 2006 com as Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, estão criadas as 
condições que permitem perspectivar para 2007 mais uma excelente edição desta festa 
tão popular e tão do agrado das nossas gentes.

Comemorações do

Dia do Pescador

Com o objectivo de assinalar o 
Dia do Pescador, a Câmara Munici-
pal realizou um conjunto diversifica-
do de acções, que tiveram lugar no 
passado dia 31 de Maio.

 Destas acções, merece espe-
cial destaque a visita do Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo aos 
cais dos Pescadores da Costa Nova 
e da Mota, bem como a realização 
de uma Conferencia de Imprensa no 
Navio Museu Santo André, onde fo-
ram abordados os seguintes temas: 
Plano Estratégico Nacional do Fun-
do Europeu das Pescas 2007-2013, 
Experiência Mar Creoula 2006 e Re-
gata Internacional 2008.

Seguiu-se um almoço de traba-
lho com entidades locais, regionais 

e nacionais do Sector das Pescas, 
onde foi efectuada uma apresenta-
ção do Plano Estratégico de Fundo 
Europeu das Pescas 2007-2013, 
pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo. Este fórum serviu 
ainda para a discussão acerca dos 
muitos problemas que afectam o 
sector, assim como da política na-
cional e europeia das pescas.

O Presidente da Câmara Muni-
cipal foi ainda o orador convidado 
do jantar da Confraria Gastronómica 
do Bacalhau, onde foi apresenta-
da a estratégia da Câmara no que 
respeita ao desenvolvimento sócio-
económico utilizando o Sector e a 
Cultura da Pesca.

De 8 a 14 de Junho participá-
mos nos festejos do Dia de Portugal, 
com a presença de uma Delegação 
composta pela Vereadora Prof. Mar-
garida São Marcos e pelo pintor 
Ilhavense Júlio Pires. 

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo aproveitou esta opor-
tunidade para enviar uma carta de 
congratulações ao novo Mayor de 

New Bedford – Mayor Scott Lang, 
pela sua recente vitória eleitoral, 
manifestando na mesma missiva a 
vontade de continuar a estreitar la-
ços de cooperação entre as duas 
Cidades irmãs – Ílhavo e New Be-
dford. Esta carta foi lida pelo próprio 
Mayor Lang nas cerimónias oficiais 
das Comemorações do Dia de Por-
tugal em New Bedford na presença 
de milhares de pessoas.
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6 a 28 de Maio

Festival de Teatro 2006

Comemorou-se no passado dia 
13 de Julho o 16º aniversário da 
elevação de Ílhavo a Cidade. Para 
o efeito, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia de S. 
Salvador prepararam um programa 
de eventos que incluiu uma Sessão 

Comemorações do

16º Aniversário da 
Elevação de Ílhavo a Cidade

Comemorações do

1º de Maio 
(Dia do Trabalhador)

No âmbito das Comemorações 
do 1º de Maio – Dia do Trabalhador, 
a Câmara Municipal de Ílhavo, a 
Junta de Freguesia de S. Salvador, 
a A.D.C.R. Senhora dos Campos e o 
Rancho Regional da Casa do Povo 
de Ílhavo organizaram um conjunto 
de iniciativas que registaram grande 
sucesso.

Do programa, recheado de di-
versas iniciativas, destaca-se a 1ª 

Como já vem sendo tradição, a 
Câmara Municipal de Ílhavo dedi-
cou o mês de Maio ao Teatro, orga-
nizando mais uma edição do Fes-
tival de Teatro, com o objectivo de 
descentralizar a Cultura, indo ao en-
contro da população espalhada pe-
las quatro freguesias do Concelho, 
apresentando oito diversificados 
espectáculos de grande qualidade 
e para todos os gostos.  

O dia 6 de Maio marcou a 
abertura do Festival com a repre-
sentação da peça “Gargalhada de 
Yorick”, pelos conhecidos actores 
André Gago e Joaquim Nicolau (Te-
atro Instável), no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré.

No Sábado seguinte, dia 13 de 
Maio, foi a vez de receber, no Teatro 
da Vista Alegre, o Grupo de Teatro 
Raízes Verde Pinho e a peça “Me-
mórias de Soror a Saudade – Tributo 
a Florbela Espanca”. No dia 19 de 
Maio, o Teatro esteve presente em 
Vale de Ílhavo, com a comédia “O 
Velório”, representada pelo Grupo 
de Teatro da Leça da Palmeira.

A realização do Festival de Te-
atro do Concelho de Ílhavo contri-
bui também para a intensificação e 
melhoria do relacionamento entre a 
Autarquia e as Associações do Con-
celho que se dedicam à nobre arte 
de representar. No âmbito dos Pro-
tocolos de Cooperação, contámos 
com a participação do GRAL - Gru-
po Recreativo Amigos da Légua que 

apresentou, “em casa”, no dia 20 de 
Maio, a comédia “A Pachacha”, da 
autoria de José Perdigão, proporcio-
nando ao público presente momen-
tos de grande satisfação e alegria. 
No dia 26 de Maio, a freguesia a 
Gafanha da Encarnação recebeu o 
Grupo de Teatro Ribalta que apre-
sentou a peça “As Duas Gatas”. A 
Associação Cultural da Gafanha do 
Carmo apresentou de forma brilhan-
te a peça “Espinhos e Flores”, a qual 
motivou a presença e agrado do pú-
blico que encheu o Salão Cultural 
daquela freguesia.  

A pensar nos mais novos, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo dedicou a 
semana de 15 a 19 de Maio ao Te-
atro Infantil, que decorreu no Teatro 
da Vista Alegre. O Grupo de Teatro 
Ribalta representou a peça “A Loja 
do Mestre André” e fez as delícias 
das cerca de 2200 Crianças dos 
Jardins de Infância e Escolas do 1o 
Ciclo do Concelho de Ílhavo.

A terminar o Festival de Teatro 
2006, o Grupo Radar 360º animou 
a Calçada Arrais Ançã, na Costa 
Nova, com uma original peça de te-
atro de rua intitulada “Cajon, Facas 
e Banderilhas”. 

O Festival de Teatro constitui 
actualmente um evento regular no 
calendário das iniciativas de âmbito 
cultural do Concelho de Ílhavo que 
este ano, uma vez mais, se saldou 
bastante positiva, motivando a reali-
zação da próxima edição em 2007.

edição do Concurso de Karaoke da 
Senhora dos Campos, o V Torneio 
do Trabalhador em Futsal, os Ma-
traquilhos Humanos, o Baile com o 
Grupo MP3, a actuação dos Ganda 
Malucos e, a finalizar, o 10º Festi-
val de Folclore Primavera 2006 que 
contou com a actuação de vários 
Ranchos Folclóricos oriundos dos 
mais diversos pontos do país.

Solene Comemorativa, e uma Noite 
Cultural Ilhavense.

Na Sessão Solene, que decor-
reu na Junta de Freguesia de S. 
Salvador, todos os intervenientes 
se referiram ao desenvolvimento 
sócio-económico e ao crescimen-
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to urbano que a cidade sofreu nos 
últimos anos, oferecendo mais e 
melhor qualidade de vida aos seus 
habitantes. Na sua intervenção, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, afirmou 
que “não se pode ficar apenas pelo 
passado, mas sim pensar no que 
se está a viver e no que se vai vi-
ver”, referindo que “no presente e 
no futuro pretende ter como agen-
tes de desenvolvimento da Cidade 
o Governo, a Câmara Municipal, 
os grupos económicos privados e 
as Associações”. Mencionou ain-
da a aposta do Executivo com vis-
ta ao desenvolvimento da mesma, 
nomeadamente, as conversações 
que se estão a processar com uma 
multinacional da área da Inovação 
e Desenvolvimento, bem como os 
passos que estão a ser dados com 
vista à construção do novo Tribunal 
e do novo Quartel de Bombeiros, 
assim como a requalificação urbana 
da cidade antiga.

O encerramento das comemo-
rações aconteceu pelas 21h30, no 
Museu Marítimo de Ílhavo, com uma 
Noite Cultural, num espectáculo de 
animada rapsódia onde participa-
ram vários artistas ilhavenses.
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Projecto

“Coastwatch Europe 2005”
     encerra com a comemoração 
     do Dia Mundial dos Oceanos

A grande riqueza e diversidade 
natural da costa da nossa região, 
marcada por um lado pela presen-
ça constante da Ria de Aveiro, e 
por outro pela importância vital dos 
ecossistemas associados ao litoral 
das nossas Praias da Barra e da 
Costa Nova, constitui o principal 
motivo para, juntos, continuarmos a 
delinear o desenvolvimento da mes-
ma, o qual se quer, sempre e cada 
vez mais, sustentado.

É neste âmbito que o projecto 
«coastwatch europe» assume parti-
cular relevância, nomeadamente na 
vigilância e, consequente, denúncia 
dos actos menos nobres praticados 
para com a nossa Costa. Decorren-
te do mesmo, verificamos, com mui-
to entusiasmo, que em cada rua do 
nosso Concelho temos ganho um 

Entendemos que a Educação 
Ambiental pode e deve ser o pro-
cesso, ao mesmo tempo simples e 
complicado, que passa por factos 
tão elementares, como o ensino 
das noções básicas de limpeza e 
higiene, até assuntos menos con-
cretos como a compreensão pelos 
problemas, saberes e hábitos que 
rodeiam um determinado Concelho 
e/ou Região. 

Contudo, esta maior abrangên-
cia que a Educação ganhou deve 
visar sempre a criação de hábitos 
educativos que permitam aos cida-
dãos (re)pensar o ambiente que os 
rodeia. 

Foi com base nestes pressu-
postos que a Câmara Municipal de 
Ílhavo comemorou o Dia Mundial 
do Ambiente de forma diferente e, 
como tal, especial, isto é através 
da dinamização de um espectáculo 
de Dança, no qual o papel principal 

Dia Mundial do Ambiente 2006

“A dança enquanto 
ambiente lúdico para um 
desenvolvimento”

vigilante atento para as atitudes pra-
ticadas por todos, mas sobretudo 
para as próprias!

A resposta ao desafio lançado 
não podia ter sido mais clara: com 
a ajuda, colaboração, empenho e 
carinho das nossas Crianças e dos 
nossos Jovens, bem como com 
a participação sempre activa dos 
nossos Professores, conseguimos, 
para além do sentido de responsa-
bilidade e o respeito pela Natureza 
que certamente ajudámos a cons-
truir, dinamizar todos os percursos 
que se encontram dentro dos limi-
tes geográficos do nosso Concelho, 
envolvendo, aproximadamente, 200 
pessoas. Mas só com base neste 
acompanhamento diário, e como tal 
permanente, será possível continuar 
nos «trilhos do litoral».

O projecto culminou, mais uma 
vez, num momento vivido por todos 
de uma forma muito especial e que 
consistiu na apresentação e discus-
são dos trabalhos realizados, entre 
as várias Escolas (e os vários graus 
de Ensino), sob a forma do 2º Se-
minário Local «As Escolas e o coas-
twatch». O evento teve lugar no Dia 
Mundial dos Oceanos e conseguiu 
prender a atenção e o empenho de 
todos, o que desde já motiva a que, 
no próximo ano, possam existir mais 
momentos semelhantes. 

Agradecemos, desta forma e 
com elevado reconhecimento, o tra-
balho tão importante e valioso que 
está a ser desenvolvido nesta área, 
numa parceria que continuamos a 
considerar vital entre as Escolas do 
Concelho e a Câmara Municipal.

coube às Crianças que, de forma 
mais activa, trabalham na Educação 
Ambiental. Dançando, dramatizan-
do e brincando, através de modali-
dades como o Aero Kids e o Ballet 
Clássico, os jovens praticantes de-
senvolvem a coordenação motora 
e a concentração, mas também a 
criatividade e a expressão corporal, 
entre outros.

Ao dinamizar este evento, em 
parceria estreita com o ginásio Gi-
mclube, a Câmara Municipal de Ílha-
vo pretendeu dar destaque ao papel 
especial, e já muito adulto, que as 
Crianças vão revelando, ao mesmo 
tempo promovendo a mobilização e 
sensibilização dos Munícipes para a 
importância que os mesmos assu-
mem, enquanto Família, no acom-
panhamento e dinamização de ati-
tudes mais amigas do Ambiente e, 
como tal, mais saudáveis.

Com o objectivo prioritário de 
envolvermos de forma crescente os 
Encarregados de Educação nesta 
nova forma de Educar, virada para 
a preservação do Ambiente com 
atitudes de verdadeira cidadania 
(o exemplo pode muito bem passar 
pela simples separação do lixo), 
foi lançada, em Março de 2005, a 
campanha «EcoTrocas». Ela é diri-
gida a todas as Crianças e Jovens 
dos Estabelecimentos de Ensino do 
Concelho, e respectivos Encarrega-
dos de Educação, bastando para tal 
o preenchimento de uma ficha de 
identificação. 

A campanha constitui-se tam-

bém como uma tentativa clara de 
despertar para uma utilização mais 
frequente do Ecocentro Municipal 
(que as nossas Crianças já conhe-
cem como o «Castelo da Recicla-
gem») com vista à deposição de 
alguns tipos de Resíduos Sólidos 
Urbanos naquele equipamento. 
Para tal cada Criança recebe uma 
caderneta, na qual são registadas 
e pontuadas (de acordo com o(s) 
tipo(s) e quantidade de resíduo(s) 
as idas ao Ecocentro. À medida que 
a caderneta se for preenchendo, 
serão atribuídos os respectivos pré-
mios (ex.: material promocional do 
Ambúzio; t-shirt Ambúzio e, quando 

preencherem o cartão na totalidade 
– 75 pontos, um Ecoponto Domés-
tico). 

O balanço após pouco mais de 
1 ano de campanha não podia ser 
mais positivo: mais de 200 Crianças 
inscritas (algumas das quais vão já 
na 3ª inscrição), tendo já sido atribu-
ídos 11 ecopontos do tipo domésti-
co. 

É nossa convicção que a pre-
sente metodologia poderá poten-
ciar, cada vez mais, as boas práti-
cas ambientais no nosso Concelho 
e, porque não, no nosso País.

3º número da revista

“O Ambúzio”

3º número da Revista «O Am-
búzio» com referência especial ao 
Património Natural e Construído de 
Ílhavo! 

A envolver todas as activida-

des e temáticas ambientais, demos 
ainda mais vida à nossa Revista de 
Educação Ambiental “O Ambúzio”, 
agora na sua terceira versão (já dis-
tribuída por todos os Estabelecimen-
tos de Ensino do 1ºCiclo Concelho). 

Ela marcou também o destaque 
que temos dado à preservação do 
Património Natural e/ou Construído 
do nosso Concelho, convictos de 
que o mesmo, por um lado, perpe-
tua a memória de todos aqueles que 
contribuíram para que o nosso Con-
celho seja de facto o mais bonito 
do País, e, por outro, crie nos mais 
novos a profunda vontade de o co-
nhecer e, consequentemente, de o 
preservar - «ninguém pode proteger 
aquilo que desconhece!».   

A continuidade deste projecto 
constitui uma clara demonstração 
da nossa vontade em chegar cada 
vez mais longe nesta forma marca-
damente diferente de fazer Ambien-
te – alegre, inspiradora e criativa.

Campanha
“EcoTrocas” mais um caso de sucesso!
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Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios

Decorreu no passado dia 26 de 
Junho, a primeira reunião da Comis-
são Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Ílhavo, fazendo 
parte da ordem de trabalhos a ins-
talação da Comissão, bem como 
a discussão de diversos assuntos 
relacionados com os incêndios flo-
restais, nomeadamente no que diz 
respeito à sua prevenção.

De entre estes assuntos merece 
especial destaque a constituição do 
Gabinete Técnico Florestal, tendo a 
este respeito os presentes sido in-
formados que a Câmara Municipal 
de Ílhavo continua absolutamente 
empenhada na sua activação o mais 
brevemente possível, assumindo-o 
como um importante instrumento de 
gestão da floresta da região, sendo 
um elemento chave na elevação da 
qualidade do trabalho de prevenção 
dos fogos florestais numa perspecti-
va intermunicipal.

O Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, cuja 
criação está relacionada com a 
activação do Gabinete Técnico Flo-
restal, vai iniciar formalmente a sua 
elaboração nas próximas semanas, 
sendo um elemento de planeamento 

básico, necessário à boa gestão.
Pelo Responsável pela Protec-

ção Civil Municipal, Ver. Eng. Paulo 
Costa, foi feita uma apresentação 
sumária de acções que têm sido 
desenvolvidas nesta área: acções 

comemorativas do Dia Internacional 
da Protecção Civil, Programa Voca-
ção (área Protecção Civil), Percurso 
Pedestre “Entra a Ria e a Floresta” 
(em final de elaboração), gestão do 
projecto “SecurRia”, e outras acções 

de sensibilização da população.
Participaram nesta primeira 

reunião da Comissão, cujo princi-
pal objectivo é a coordenação, a 
nível local, das acções de defesa 
da floresta contra incêndios flores-

tais, bem como a sua execução, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, que pre-
side à Comissão; Eng. Paulo Costa, 
responsável pela Protecção Civil 
Municipal; Comandante João Bio, 
em representação dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo; Manuel Serra, 
Presidente da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré, eleito pela 
Assembleia Municipal; Eng. Gilberto 
Silva, representante do Instituto de 
Conservação da Natureza; Alferes 
Henrique Faria, em representação 
da Guarda Nacional Republicana; 
Prof. Margarida S. Marcos, em re-
presentação do Concelho Local de 
Educação do Concelho de Ílhavo.

É ainda de salientar o grande 
empenho e disponibilidade de-
monstrado por todas as entidades 
presentes, no sentido de poderem 
colaborar entre si de forma ainda 
mais intensa, contribuindo também 
desta maneira para uma melhor pre-
paração da prevenção aos incên-
dios florestais, assim como a eleva-
da importância da participação dos 
Cidadãos nas tarefas diárias que 
minimizam o risco de incêndio nas 
nossas florestas.

Conselho Municipal de Segurança de Ílhavo

tecção Civil, analisando, reflectindo e propondo estratégias de actuação, nomeadamente, em matéria de segurança, 
criminalidade, toxicodependência, marginalidade e exclusão social.

Integram este Conselho, entre outros, o Presidente da Câmara, que preside, o Presidente da Assembleia Munici-
pal, os presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, o coordenador da Protecção Civil, o Delegado de Saúde, 
o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, o Capitão do Porto de Aveiro, o comandante do Destacamento 
Territorial de Aveiro da GNR, e representantes do Ministério Público, Polícia Judiciária, Serviços de Estrangeiros e 
Fronteiras, Cruz Vermelha, Instituto da Droga e Toxicodependência, Conselho Local de Educação, Centro Regional 
de Segurança Social e da Assembleia Municipal de Ílhavo.

Compete, designadamente, ao Conselho Municipal de Segurança emitir parecer sobre as seguintes matérias:
a) a evolução dos níveis de criminalidade na área do Município;
b) o dispositivo legal de segurança 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 prevenção da toxicodependência e á análise da 

incidência social do tráfico de droga;
f) o levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior potenciali-

dade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.

intervenção do Presidente sobre a 
situação económica municipal.

O Conselho Municipal de Segu-
rança de Ílhavo, criado em 2001, é 
um órgão consultivo a quem compe-
te cooperar com a Câmara Munici-
pal e os Serviços Municipais de Pro-

Decorreu no passado dia 3 de 
Maio, mais uma reunião do Conselho 
Municipal de Segurança de Ílhavo, 
destacando-se da respectiva ordem 
de trabalhos a análise de vários dos 
relatórios sobre as matérias que são 
da competência do órgão e uma 
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O Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo realizou de 8  a 13 de 
Maio de 2006 uma visita oficial à No-
ruega e Islândia, dando seguimento 
ao convite dos Presidentes das Câ-
maras Municipais de Alesund (No-
ruega) e Grindavík (Islândia).

A comitiva foi composta pelo 
Presidente da CMI, pela sua Ad-
junta, pelo Cônsul da Islândia em 
Aveiro, António Ribau, este na dupla 
função de membro da Direcção da 
Associação dos Industriais de Ba-
calhau.

Os principais objectivos desta 
visita residiram no estreitar de laços 
entre o Município de Ílhavo e estes 
dois Países, nomeadamente com 
Municípios e Empresários que têm 
actividades no sector das pescas 
e muito em especial no negócio do 
bacalhau. De referir que a ISLÂNDIA 
é o segundo principal País de onde 
Portugal importa bacalhau para ser 
transformado, principalmente, nas 
unidades industriais do Concelho 
de Ílhavo (18.000 toneladas por ano 
de bacalhau salgado verde, com 
um valor de cerca de 100 milhões 
de euros).

Várias foram as visitas a estrutu-
ras portuárias e empresas de pes-
ca, armazenagem, transformação e 
comercialização de bacalhau, algu-
mas das quais com relações comer-
ciais com empresas do Concelho de 
Ílhavo.

Estabelecer relações ao nível 
político, cultural e social foram os 
objectivos que estiveram na base 
das visitas e das reuniões com o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Alesund, Kopagovur e Grindavík.

A nível cultural, destacamos a 
presença oficial da comitiva Ilha-
vense nas Comemorações do Dia 
do Pescador em Grindavík, com es-
pecial relevo a inauguração da ex-
posição “Newfoundland – The Land 
of Cod” no Museu do Bacalhau em 
Grindavik, exposição essa oferecida 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
fruto de um trabalho de cooperação 
com o Museu Marítimo de Ílhavo e 
no âmbito do protocolo de coope-
ração entre as duas Cidades irmãs: 
Ílhavo e Grindavík. 

Visita oficial do presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Noruega e Islândia

A Câmara Municipal de Ílha-
vo vai assumir a Vice-Presidência 
do Conselho Fiscal da Associação 
Europeia de Municipalidades com 
Marina (AEMA) nos próximos dois 
anos, segundo ditaram as eleições 
para os órgãos sociais daquela en-
tidade, que tiveram lugar na cidade 
de Villeneuve-Loubet, França, no 
passado dia 12 de Maio.

As eleições foram realizadas no 
âmbito da reunião do V Conselho 
Geral Ordinário da AEMA, agenda-
da previamente para esta cidade 
francesa, de forma a coincidir com 
a realização do V Congresso Euro-
peu de Localidades com Marina ou 
Porto de Recreio, que se desenro-
lou entre os dias 12 e 15 de Maio no 
mesmo local.
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O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo realizou uma visita 
oficial à Comunidade Emigrante de 
New Bedford, EUA nos dias 22 e 23 
de Julho, no âmbito das acções de 
cooperação com a Associação Hu-
manitária “Os Amigos de Ílhavo” de 
NewBedford, e da geminação entre 
os dois Municípios.

No Sábado, dia 22 de Julho e já 
a altas horas da noite (madrugada 
em Portugal) e devido a algumas al-
terações no horário dos voos a isso 
obrigou), eram muitos os conterrâ-
neos presentes na  inauguração da 
Sede da “Associação Humanitária 
Os Amigos de Ílhavo”(AHAI). Foi um 
momento alto na vida da AHAI, e por 
isso mesmo os nossos conterrâneos 
Ilhavenses quiseram dar ao evento 
toda a “pompa e circunstância”, ten-
do o momento tido direito a  “corte 
de fita”, bolo e champanhe! Depois 
dos discursos proferidos pelo pre-
sidente da Associação Humanitária 
“Os Amigos de Ílhavo” e pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, seguiu-se a cerimónia da As-
sinatura do Acordo de Cooperação 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Associação Humanitária os Ami-
gos de Ílhavo (AHAI) para 2006 e 
2007.

No Domingo dia 23 foi o dia do 
grande  Picnic de angariação de 
fundos para a AHAI (com fins de as-
sistência social) no Holly Ghost Park 
no Allen Neck Road. Eram muitos os 
voluntários Ilhavenses e Amigos de 
Ílhavo que desde cedo muito traba-
lharam para que esta grande Festa 
fosse um enorme sucesso. Desde a 
bilheteira à cozinha, da quermesse 
aos muitos artistas que passaram 
pelo palco, foi tudo feito por amor a 
Ílhavo e com o mérito da direcção 
da “Associação Humanitária Os 
Amigos de Ílhavo” que tão bem sou-
be dinamizar uma mega operação 
de angariação de fundos para as al-
truístas causas a que a Associação 
se dedica. Solidários nesta causa, 
estiveram presentes a Miss New Be-
dford 2006, a Cônsul de Portugal em 
New Bedford, Dra Fernanda Coelho 
e o novo Mayor de New Bedford, Mr. 

Scott Lang, com quem o Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo 
reuniu e apresentou cumprimentos 
oficiais em nome do Município de 
Ílhavo.

Presentes estiveram ainda vá-
rios órgãos de comunicação local 

rádio e TV, nomeadamente a WJFD, 
para quem o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo deu uma entre-
vista.

Foi de facto uma grande festa 
este Picnic em New Bedford, vivida 
por largas centenas de pessoas que 
por nascimento, adopção ou tão só 

grande Amizade estão ligadas a 
Ílhavo. A fechar tão imensa anima-
ção podemos contar com a presen-
ça em palco de um coro internacio-
nal masculino  a cantar a “Canção 
de Ílhavo”! Estão todos Parabéns.

No âmbito da visita aos Estados 
Unidos da América, o Presidente da 

Aproveitando a passagem por 
Newark, o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo foi recebido 
oficialmente no City Hall de Newark 
pelo Mayor Cory Booker (recente-
mente eleito), seguindo-se um almo-
ço de trabalho onde estive presente 
o Vereador português na Câmara de 
Newark, Augusto Amador.

Os dois Presidentes de Câma-
ra assumiram o compromisso de 
realizar acções de dinamização da 
Geminação entre os dois Municí-
pios. Cory Booker fez questão de 
salientar que a visita do Presidente 
da Câmara de Ílhavo fica para a His-
tória como sendo a primeira visita in-
ternacional por ele recebida desde 
que foi eleito Mayor de Newark.

Câmara Municipal de Ílhavo proce-
deu ainda à apresentação pública e 
lançamento da distribuição da edi-
ção em Inglês do “Roteiro Turístico 
do Município de Ílhavo”, nova apos-
ta na promoção do Município, que 
passa ser utilizada nas suas várias 
acções promocionais.
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Plano Estratégico

Porto de Aveiro - parecer Câmara Municipal de Ílhavo

pesca artesanal.
O Porto de Aveiro é o único do País 

que tem Porto de Pesca Longínqua (que 
integra um terminal especializado de pei-
xe congelado), Porto de Pesca Costeira 
com Lota, e um Cais para a Pesca Arte-
sanal, estruturas estas todas localizadas 
na área portuária, na Cidade da Gafanha 
da Nazaré, com um conjunto relevante 
de unidades industriais de transforma-
ção de pescado. Esta é uma capacidade 
enorme, que a APA tem de gerir e poten-
ciar, assumindo-a como um elemento es-
tratégico relevante.

 
2. Parceria na Gestão da Ria de 

Aveiro

Não pode o Porto de Aveiro fazer de 
conta que não existe bem dentro, (e até 
numa localização central e fulcral) da Ria 
de Aveiro. Aliás é a APA uma entidade 
muito importante para a gestão da barra, 
elemento essencial para a existência do 
Porto e da Ria.

Assim sendo, e olhando também à 
história de relacionamento do Porto de 
Aveiro com a própria gestão da Ria de 
Aveiro, deve o PEPA assumir a opção 
da APA ser parte atenta e activa na ges-
tão da Ria de Aveiro, numa postura de 
parceira institucional geradora de uma 
existência com qualidade para a Ria de 
Aveiro.     

3. Gestão de “Zonas Não Portuá-
rias” 

Com a referência de “Zonas Não 
Portuárias” da área portuária juridica-
mente definida, entendemos que o PEPA 
deve assumir o objectivo da gestão em 
parceria institucional formal entre a APA e 
a Câmara Municipal de Ílhavo, das zonas 
do Jardim Oudinot e do Forte da Barra.

Sendo zonas urbanas e de fruição 
aberta à População, deve o PEPA defi-
nir um modelo de ordenamento e gestão 
específico para estas zonas, assumindo 
a garantia da sua disponibilização à frui-
ção de todos. 

Temos uma perspectiva globalmente 
positiva do proposto Plano Estratégico 
do Porto de Aveiro, enaltecendo a sua 
existência e a perspectiva aberta da sua 
elaboração. 

Temos também como muito clara e 
até óbvio, que a consideração pela APA 
das propostas deste parecer da CMI, te-
rão como consequência uma relevante 
valorização do PEPA.

Agradecemos a consideração e a 
ponderação das nossas propostas, es-
tando ao dispor para cooperar neste im-
portante trabalho, de quem – APA e CMI 
– tem um caminho comum para continuar 
a trilhar.   

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 

- o Plano de Pormenor da Envolvente 
Norte/Poente à Gafanha da Nazaré.

A Câmara Municipal de Ílhavo tem 
definido no plano estratégico de desen-
volvimento do Município, o crescimento 
do sector terciário com um contributo da 
actividade portuária. Este crescimento 
assumirá uma relação equilibrada com 
o desenvolvimento industrial e urbano do 
Município e muito em especial da cida-
de da Gafanha da Nazaré, garantindo a 
qualidade de vida da população e dos 
operadores portuários. 

Crescimento e desenvolvimento 
equilibrado e sustentável é a aposta que 
vamos continuar a assumir e a concreti-
zar, na certeza de que o Porto de Aveiro 
tem uma área de influência operacional 
que ultrapassa os limites político-admi-
nistrativos do Município de Ílhavo, que 
tem na dinâmica região de Aveiro a sua 
região de eleição próxima, com capaci-
dade de chegar cada vez mais a outras 
regiões de Portugal e de Espanha.

 
Este é o enquadramento em que vi-

vemos o Porto de Aveiro, como realidade 
do nosso passado e presente, e elemen-
to de importância relevante para o futuro 
de que queremos ser parte, com mais e 
melhor desenvolvimento, qualidade de 
vida, emprego e riqueza.

Em boa hora a Administração do 
Porto de Aveiro, realiza e coloca em dis-
cussão pública o Plano Estratégico do 
Porto de Aveiro (PEPA), ciente das mui-
tas relações de mútuo interesse entre o 
Porto de Aveiro e a Comunidade em que 
se insere.

A gestão da relação entre uma área 
portuária e uma zona urbana, tem dentro 
de si dificuldades e tensões naturais, que 
necessitamos de acautelar, tanto quanto 
possível, com a utilização de Planos 
Estratégicos e Planos de Ordenamento 
do Território. Entendemos ser esta uma 
situação que exige todos os cuidados, 
sabendo além do mais, que tem pouco 
tempo o fim de uma relação muito difí-
cil do Porto de Aveiro com a população 
(em especial os proprietários) que vive 
por perto, em especial na Gafanha da 
Nazaré.

É referido no PEPA que “o porto de 
Aveiro não está sujeito a pressões urba-
nas” e que tem uma “grande reserva de 
terrenos disponíveis (190 ha)”.

Propõe o PEPA a “criação de uma 
zona tampão entre o porto e a zona ur-
bana envolvente”, caracterizando esta 
acção com pormenor. Concordando com 
este “objectivo estratégico”, não concor-
damos com os “objectivos da acção” 
quando, além do mais, desaguam na 
descrição de uma acção que entende-
mos estar já feita com toda a correcção, 
na versão actual do “Plano de Pormenor 
da Envolvente Norte/Poente da Gafanha 
da Nazaré (PP)”, que mereceu aprova-

ção da Câmara Municipal de Ílhavo e do 
Conselho de Administração do Porto de 
Aveiro.

De facto a área em causa no acima 
referido PP, com os usos nele previstos, é 
fundamental para fazer bem o interface 
entre a área portuária e a zona urbana da 
Cidade da Gafanha da Nazaré: alargar a 
via de cintura portuária, colmatar a ma-
lha urbana, instalar um espaço verde que 
ajude a qualificar a relação da operação 
portuária com a vivência urbana, criar 
uma zona nobre de comércio e serviços, 
são os seus objectivos principais, dese-
nhados no PP com o devido equilíbrio. 

Entendemos pois que a área em 
causa neste PP, é pela sua localização 
e pelos usos definidos, a verdadeira e 
correcta “zona tampão entre o porto e 
a zona urbana envolvente”. Estas são 
as definições de ocupação dos terrenos 
desta “zona tampão” que entendemos 
que realizam bem o necessário equilíbrio 
entre a zona urbana e a área portuária.

Devemos referir que é muito impor-
tante a boa gestão das “vantagens es-
tratégicas da grande reserva de terrenos 
disponíveis (cerca de 190 ha)” (aliás bem 
assumida no documento), sendo que a 
sua ocupação tem de ser feita com uma 
opção de atraír investimentos (ao nível 
da logística, do comércio e da indústria) 
com relação directa com a operação por-
tuária. Deve também o Porto de Aveiro, 
ser co-gestor com as Câmaras Munici-
pais de áreas industriais próximas, de 
forma a potenciar a sua própria oferta de 
serviços e as capacidades existentes e 
em crescimento da sua região.   

O Porto de Aveiro, com as capacida-
des da sua área portuária, com uma ges-
tão partilhada das zonas industriais exis-
tentes e em criação nos Municípios que 
integram a Grande Área Metropolitana de 
Aveiro e a Associação de Municípios da 
Ria (entre outros geograficamente mais 
próximos, como Anadia), e com a utili-
zação das infraestruturas de transportes 
rodoviários e ferroviários, tem a opção 
e a oportunidade em mãos, de ser uma 
muito importante Plataforma Logística na 
Região Centro do País e da Península 
Ibérica.

Este conjunto de questões aqui refe-
ridas, são para a Câmara Municipal de 
Ílhavo e para a População do Município 
de Ílhavo, da maior importância, enten-
dendo que o PEPA tem orientações erra-
das e não escolhe o mais indicado dos 
caminhos.

1. A Marina da Barra como elemen-
to estratégico

O Porto de Aveiro tem uma relevan-
te actividade na área comercial (sólidos 
e líquidos), na área química e na pesca 
(longínqua, costeira e artesanal), faltan-
do a concretização do investimento na 
área da náutica de recreio, que tem na 

Por proposta do Presidente da CMI 
com a qual o Executivo Municipal concor-
dou por unanimidade, a Câmara Municipal 
de Ílhavo emitiu parecer formal sobre o Pla-
no Estratégico do Porto de Aveiro (PEPA), 
ao qual a Administração da APA deu a devi-
da atenção, assumindo o compromisso de 
o ter em devida conta, para a versão final 
do PEPA.

Transcrevem-se neste texto os aspec-
tos essenciais desse importante parecer.

O Município de Ílhavo acolhe na sua 
área geográfica a mais importante e a 
maior (cerca de 90%) parte da área de 
operação do Porto de Aveiro, infraestru-
tura de estatuto e de relevância nacional, 
que tem assumido e continuará a assumir 
uma importância crescente no Município 
de Ílhavo, na Região e no País.

A terra que tem “O Mar por Tradição” 
e o bacalhau como a sua carga de re-
ferência, recebe com naturalidade a es-
trutura portuária, e é parte integrante e 
importante da “Rota do Peixe da Ria e do 
Mar” que o Concelho possui, numa rela-
ção íntima e viva entre, história e cultura, 
natureza e actividade económica dinâmi-
ca, gastronomia e Vida de Gente.

O dinamismo da sua Administração 
e o investimento do Governo, com a 
utilização de Fundos Comunitários, e o 
apoio das populações locais e da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, tem permitido ao 
nosso Porto de Aveiro, um crescimento 
considerável nos últimos anos, com a 
concretização de um relevante conjunto 
de obras.

O Porto de Aveiro tem uma relevante 
actividade na área comercial (sólidos e lí-
quidos), na área química e na pesca (lon-
gínqua, costeira e artesanal), faltando a 
concretização do investimento na área 
da náutica de recreio, que tem na Marina 
da Barra o seu investimento de referên-
cia. Este velho e importante objectivo, 
que é também um projecto âncora para 
o desenvolvimento turístico de toda a 
região da Ria de Aveiro, recebe todo o 
empenho da Câmara Municipal de Ílhavo 
para a sua concretização, partilhando o 
trabalho da Administração do Porto.

O Município de Ílhavo acolhe com 
gosto e gestão solidária, o Porto de Avei-
ro, materializando uma gestão partilhada 
nas zonas de interface entre a área ur-
bana e a área portuária, com vários pro-
jectos geridos em parceria, e aos quais 
vamos continuar a dedicar trabalho que 
possa ter como consequência a materia-
lização de mais obras e em especial de 
mais e melhor desenvolvimento para o 
Porto de Aveiro, para o Município, para a 
Região e o País. São disso exemplo: 

- a ligação ferroviária do Porto de 
Aveiro à Linha do Norte;

- a 3a fase da Via de Cintura Portu-
ária;

- a qualificação do Jardim Oudinot;

Marina da Barra o seu investimento de 
referência. 

O PEPA não assume o objectivo da 
Marina da Barra com a devida importân-
cia estratégica que verdadeiramente tem 
para o Porto, para o Município e para o 
País. Esta situação deve ser corrigida.

Além da definição clara da impor-
tância estratégica da náutica de recreio 
para o Porto de Aveiro, e dentro desse 
objectivo da construção da Marina da 
Barra como elemento de elevada impor-
tância para a afirmação internacional do 
Porto nessa área em crescimento, deve 
também o documento ser corrigido nal-
guns aspectos de pormenor.

 2. Plano de Ordenamento Territo-
rial do Pólo de Desenvolvimento

Este é um objectivo muito importan-
te, devendo a APA assumir com clareza 
a necessidade de o gerir em estreita ar-
ticulação com a Câmara Municipal de 
Ílhavo.

A “descrição da acção” deve ser 
complementada com a seguinte nota: 
“Este Plano deve ser devidamente articu-
lado com o PDM de Ílhavo, de forma a 
garantir a devida articulação de ordena-
mento e vivência entre a área portuária e 
a zona urbana”.

3. Promoção conjunta do Porto de 
Aveiro

Entendemos que este importante 
objectivo deve ser assumido com uma 
estratégia articulada com outras forças 
vivas da região onde o Porto de Aveiro 
se localiza. Câmaras Municipais, Empre-
sas, Associações,..., devem participar e 
ser envolvidas em acções de promoção 
do Porto, assumindo também, nas suas 
acções promocionais, o Porto de Aveiro 
como elemento relevante a promover de 
forma articulada.

4. Prazos de Implementação 

Daquilo que é o nosso conhecimento 
do desenvolvimento dos projectos, en-
tendemos que deve ser alterada a defi-
nição dos prazos de implementação da 
“construção do acesso ferroviário” e da 
“conclusão da 3a fase da via de cintura 
portuária”. 

1. A Pesca e o apoio à Pesca Ar-
tesanal

O Porto de Aveiro tem, dentro da 
sua área de jurisdição, um conjunto rele-
vante de embarcações de pesca artesa-
nal, tendo inclusivamente uma estrutura 
construída de raiz como Cais de Pesca 
Artesanal, junto à Ponte da Barra, na Ga-
fanha da Nazaré.

Entendemos que este aspecto deve 
ser devidamente referido, num Porto que 
deve assumir como um dos seus objec-
tivos estratégicos o apoio à actividade 
da pesca, com particular cuidado para a 

Nota 
de Introdução

Nota 
Principal sobre o PEPA

Outras 
Notas sobre o PEPA

Omissões
a colmatar no PEPA

Nota Final
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talmente nos actos físicos de obra que é preciso continuar a praticar, como este 
que já está aqui a ser praticado. 

A Câmara Municipal de Ílhavo, que tem o privilégio de receber a maior parte 
de infraestrutura do Porto de Aveiro, manterá o seu acompanhamento, o seu 
apoio institucional, a sua parceria activa com a Administração do Porto de 
Aveiro, desde o momento que ela seja, como é a actual, trabalhadora, zelado-
ra pela rentabilização dos investimentos do Estado e fundamentalmente zeladora 
pela rentabilização do tempo que a cada dia vai chegar e que exige da nossa 
parte dádivas de energia e de entrega, para que possa ser total e globalmente 
rentabilizado. 

Assim sendo, vamos seguramente continuar a aprofundar esta parceria, va-
mos continuar a estar atentos e activos na rentabilização dos capitais públicos, 
dos capitais privados e das capacidades de todos, nas várias perspectivas que 
temos em cima da mesa, na gestão de alguns problemas que temos para resolver, 
e na sustentabilidade global deste desenvolvimento que o nosso Porto vai segura-
mente continuar a percorrer. 

É preciso que o Porto de Aveiro tenha uma relação tranquila com a área 
urbana, civilizada como aquela que tem acontecido nestes últimos anos; uma 
tranquilidade e uma civilidade, construtora de uma relação optimizada do cres-
cimento de uma operação que é comercial, que é logística, que é industrial, mas 
que também é urbana, pela relação íntima que tem com a População do Município 
da Região Centro do País que tem maior densidade populacional: Ílhavo.

Neste Município como em todo o País é muito importante o investimento 
público, é muito importante o investimento privado, mas o mais importante de 
tudo, sempre são, sempre foram e sempre têm que continuar a ser, as PESSO-
AS e é por isso que a sustentabilidade do crescimento desta estrutura portuária se 
tem que continuar a fazer com investimentos tão importantes, quanto aquele que 
está em desenvolvimento formal, da ligação ferroviária à linha do Norte, quanto 
aquele que tem brevemente que estar em desenvolvimento formal, da terceira e 
última fase da construção da via de cintura portuária nesta querida Cidade da 
Gafanha da Nazaré, além de outros investimentos noutras áreas da economia, no-
meadamente no sector importantíssimo do turismo com esse grande investimento 
dentro da área portuária que é ou que vai ser a Marina da Barra. 

Senhor Secretário de Estado, saiba V. Exa, do empenhamento total, não só da 
Câmara Municipal de Ílhavo, mas dos Autarcas da Associação dos Municípios da 
Ria de Aveiro, para que esta nossa área portuária e todos os parceiros públicos e 
privados que aqui sejam parte, ou que queiram ser parte de um sucesso garantido 
que aqui teremos, saiba V. Exa do nosso empenho, da nossa determinação em 
sermos mais e melhor do que aquilo que fomos até aqui, como parte deste desen-
volvimento, parte desta aposta, sabendo que temos na nossa mão a capacidade 
de ser parte e a representação de Populações que acarinham objectivamente o 
crescimento e desenvolvimento das suas Terras, mas que exigem respeitabilidade 
para também elas serem parte de todo este desenvolvimento. 

Saiba V. Exa, da nossa disponibilidade para trabalhar, para apoiar o Gover-
no naquilo que é a sua opção sensata e útil de criar objectivamente o desen-
volvimento e podermos todos assinalar a cada passo e a cada dia a constru-
ção de um Portugal mais capaz, mais realizador de riqueza, de emprego, mas 
fundamentalmente de Felicidade para a nossa Gente. 

Muito Obrigado.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 

Exmos Senhores
Governador Civil 
Presidente do Conselho de Administração da APA 
Presidente da Martifer 
Vice-Presidentes das Câmaras Municipais de Aveiro e de Ílhavo 
Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré 
Capitão do Porto de Aveiro
Deputado
Presidente da Comunidade Portuária de Aveiro
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Algumas palavras muito simples neste momento que é basicamente um mo-
mento de aposta no futuro. 

Aquilo que se faz aqui hoje, que se fez e se está a fazer desde há várias 
semanas a esta parte, é basicamente concretizar fisicamente a aposta no futuro 
que vem andando nos nossos discursos, nas nossas apostas de investimento de 
Estado, ao nível desta infraestrutura nacional que é o Porto de Aveiro. 

São momentos como este que valem a pena assinalar, que valem a pena regis-
tar e obviamente que a presença de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado 
marca bem a importância deste momento, porque tudo aquilo que se fez até aqui 
é muito importante, mas a verdade é que tudo aquilo que está para fazer daqui 
para a frente é bem mais importante.

Desde logo permitam-me que homenageie a População da Gafanha da Na-
zaré, que recebeu ao longo de tantos anos, com tantas agruras, com tantos maus 
tratos, um Porto de Aveiro que entrou com os pés na sua relação com a População, 
que entrou de forma injusta, incorrecta e tantas vezes imoral, tendo esta População 
sabido  lutar e vencer essas agruras, permitindo a criação de condições, para que 
o Estado e o Governo da Nação (gestor desse Estado), criasse, investisse nesta 
infraestrutura que hoje, e já há alguns anos, tem verdadeira dimensão Nacional.

Uma segunda palavra para esse mesmo Estado e para os Governos que ao 
longo dos tempos foram materializando objectivamente um investimento público, 
para que esta infraestrutura portuária de dimensão e importância Nacional, tenha 
criado capacidade para dar passos como aquele que se está a dar hoje. 

É bom que tenhamos consciência que estes passos são importantes porque 
houve e há Governos que materializaram investimentos de muitos milhões de eu-
ros em infraestruturas, sobre as quais é possível materializar outro tipo de inves-
timentos que vão justificar os investimentos que o Governo da Nação tem feito e 
seguramente vai continuar a fazer na infraestrutura do Porto de Aveiro.

E eis-nos chegados aqui, ao momento em que os operadores privados, os 
investidores privados, têm o seu momento, têm o seu papel como entidades que 
são gestoras da rentabilização dos capitais dos seus associados (obviamente e 
em primeira instância), mas também como entidades que são gestoras da renta-
bilização e da optimização dos investimentos do próprio Estado, entidades princi-
pais na criação de riqueza e de emprego, elementos fundamentais para o desen-
volvimento de um qualquer País em qualquer um dos quatro cantos do Mundo. 

Aquilo que a Martifer aqui faz, como um dos vários passos que se propõe dar, 
é essa resposta de quem também é parte do processo de desenvolvimento do 
País, de desenvolvimento do Município de Ílhavo e desta região que alberga com 
privilégio o Porto de Aveiro. Assim assume ser parte deste processo de desenvol-
vimento, investindo, criando potencialmente riqueza e objectivamente emprego.

Estão assim reunidas as premissas todas, para que este seja um momento 
exemplar e que tenhamos capacidade de multiplicar, nos contratos que são preci-
sos assinar (como aqueles que se assinaram aqui recentemente), mas fundamen-

Porto de Aveiro em desenvolvimento

 - a palavra do Presidente Ribau Esteves

No passado dia 18 de Julho, realizou-se a cerimó-
nia oficial que assinalou o início da construção de uma 
unidade fabril de produção de biodiesel, no Porto de 
Aveiro (Gafanha da Nazaré) pela empresa Martifer, 
tendo contado com a presença do Secretário de Esta-
do Adjunto do Ministro da Economia.

Pela relevante importância política, apresentamos 
na íntegra, o discurso proferido nessa ocasião, pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ri-
bau Esteves.
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21 de Julho

Regata “500 anos do Funchal”
Realizou-se no passado dia 21 

de Julho a bordo do NRP Sagres, 
em Lisboa, a apresentação oficial 
da “Funchal 500 Tall Ships Regatta 
2008” (a regata da Sail Training In-
ternational, que vai comemorar os 
500 anos do Funchal, a realizar na 
primeira quinzena de Setembro), 
numa acção conjunta da Câmara 
Municipal do Funchal, da Câmara 
Municipal de Ílhavo e da Sail Trai-
ning International. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
esteve representada nesta sessão, 
pelo seu Presidente Eng. Ribau Es-
teves, que no seu discurso lançou 
um desafio e um convite aos cerca 
de 80 Comandantes dos grandes 
veleiros presentes e que este ano 
participaram na “Tall Ships Race 
2006” / STI de Lisboa, a visitarem 
Ílhavo e a participarem na “Funchal 
500 Tall Ships Regatta 2008”

O Município de Ílhavo (que aco-
lherá os navios da regata no Terminal 
Norte do Porto de Aveiro) é o ponto 
intermédio da Regata de 2008 que 

Postos de Turismo do Concelho de Ílhavo
A necessidade de divulgar o 

nosso Concelho de forma cada vez 
mais eficaz, nomeadamente junto 
dos muitos turistas que regularmente 
nos visitam, tem merecido da parte 
da Câmara Municipal uma atenção 
muito especial. Os relevantes inves-
timentos realizados por exemplo ao 
nível dos Postos de Turismo do Con-
celho, e consequente mudança de 
filosofia na sua gestão com vista a 
um aumento global da sua qualida-
de, para a qual também contribuiu 
a assinatura de um Protocolo com a 
Região de Turismo da Rota da Luz, 
são um exemplo desse empenho.

Depois de há já alguns anos a 
Câmara Municipal de Ílhavo ter pro-
cedido à requalificação do Posto de 
Turismo da Costa Nova, assistiu-se 
já este ano à activação dos novos 
Postos de Turismo de Ílhavo e da 

se iniciará em Falmouth (Inglaterra) 
e terminará no Funchal.

Esta acção constitui uma aposta 

importante na promoção do Conce-
lho e da Região, dando seguimento 
ao trabalho realizado de promoção 

dos valores da Vida e do Mar, aos 
investimentos em curso, à nossa 
história marítima, e à capacidade 

conquistada na organização de vá-
rios eventos, nomeadamente a “Ex-
periência Mar Creoula”.

Barra, dotando assim o Concelho 
de uma invejável rede de úteis e 
dinâmicos centros de promoção e 
divulgação turística. 

O novo Posto de Turismo de Ílha-
vo, integrado na nobre zona ocu-
pada pelo Parque Illiabum e inau-
gurado pela Câmara Municipal no 
passado mês de Março, vem subs-
tituir, com um considerável aumento 
de qualidade, o antigo Posto situado 
nas traseiras do edifício da Câmara. 
No caso do Posto da Praia da Bar-
ra, inaugurado em Abril último, tra-
ta-se igualmente de um importante 
equipamento, gerido num regime 
de parceria, albergando igualmente 
a Delegação da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré, o Posto do 
CTT e um Serviço de Informação 
Municipal. 

Posto de Turismo de Ílhavo
Av. 25 de Abril
Tel 234 325 911

Posto de Turismo da Costa Nova
Av. José Estêvão
Tel 234 369 560

Posto de Turismo da Praia da Barra
Rua Comandante Azevedo e Silva
Tel 234 396 212
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Agenda

Intercâmbio Juvenil Ílhavo
St. John’s (Canadá)
O Concelho de Ílhavo e St. John’s (Canadá), voltam, através dos seus jovens, 

a estar mais próximos, como aconteceu durante décadas, através dos nossos 
homens do mar.

De 31 de Julho a 7 de Agosto, oito jovens do nosso Concelho irão visitar St. 
John’s. Uma semana depois, de 15 a 22 de Agosto, será a vez de oito jovens ca-
nadianos nos visitarem.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo e da Cidade de St. John’s, visa 
manter bem viva a ligação entre estes os dois povos, cabendo sobretudo aos mais 
novos esta importante tarefa, em nome do passado, mas especialmente em nome 
do futuro.

Mar Agosto – Festas do Município
Organizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo, com a parceria de várias Asso-

ciações, as Festas do Município irão tornar a encher de alegria, cor e movimento o 
nosso Concelho, neste mês em que tanta gente nos visita.

Muita música, cultura, tradição, desporto e actividades recreativas são algu-
mas das propostas, numa homenagem ao Sol, à Ria e ao Mar, à nossa História e 
em especial à VIDA.

Ílhavo Radical 2006
Agosto volta a ser o mês dos amantes das actividades mais radicais. A edição 

2006 do Ílhavo Radical terá lugar no fim de semana de 12 e 13 de Agosto, fazendo 
parte do seu programa actividades como o skate, o surf, o rappel, o slide, a parede 
de escalada, entre outras, que irão preencher por completo este fim de semana. 
Ideal para os adeptos das emoções fortes e da pura adrenalina.

Percurso pedestre “Entre a Ria e a Floresta”
A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder, no próximo dia 13 de Agosto, 

pelas 10h00, à abertura do terceiro percurso da Rede Municipal de Percursos 
Pedestres do Município de Ílhavo. Depois dos percursos “Entre a Ria e o Mar” e 
“Costa Nova”, é a vez do percurso “Entre a Ria e a Floresta”, que terá o seu início 
junto à “Bruxa”, na Gafanha da Encarnação, percorrendo depois o Caminho do 
Praião para sul, até ao limite do Concelho, entrando depois na zona florestal com 
destino ao centro da Sra do Campos, onde termina.

A concentração está marcada para o início do percurso.

Sábados no Jardim
Agosto marca o segundo mês da iniciativa Sábados no Jardim. Insufláveis, 

modelagem de balões, pinturas faciais, ateliers de reciclagem, jogos, biblioteca, 
computadores, experiências, ateliers de criação artística, educação rodoviária são 
algumas das actividades propostas.

Os Sábados no Jardim vão estar a 5 de Agosto no Parque Urbano da Sra. do 
Pranto (Junto ao Mercado de Ílhavo), a 19 de Agosto no Jardim da Alameda Prior 
Sardo, na Gafanha da Nazaré e a 27 de Agosto no Jardim do Centro, na Gafanha 
do Carmo.

Experiência Mar Creoula
A Câmara Municipal de Ílhavo vai voltar a proporcionar, entre o dia 24 de Agos-

to e 9 de Setembro, “Experiências de Mar” a cerca de 200 dos seus Munícipes, 
distribuídos por 4 viagens. As viagens serão ao longo da costa, sendo a primeira 
entre Lisboa e Ílhavo (de 24 a 25 de Agosto), a segunda entre Ílhavo e Santander 
(de 27 a 31 de Agosto), a terceira entre Santander e Ílhavo (de 3 a 7 de Setembro) 
e a quarta entre Ílhavo e Lisboa (de 8 a 9 de Setembro). 

MaiorIdade
Para os Maiores do Concelho, a Câmara Municipal está a como tem sido habi-

tual a preparar um programa diversificado, a decorrer de 11 a 17 de Setembro.
Para além das habituais visitas, exposições, bailes e espectáculos, existiram 

algumas novidades, para além do lançamento de mais uma edição da revista 
“Maioridade”.

Inscrições de 16 a 30 de Agosto, nos locais habituais. Mais informações atra-
vés do telefone 234 329 602 ou em www.cm-ilhavo.pt.

31 de Julho a 22 de Agosto

1 a 30 de Agosto

12 e 13 de Agosto

13 de Agosto

5, 19 e 26 de Agosto

24 de Agosto a 9 de Setembro

11 a 17 de Setembro
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Abril de 2006
Resumo

Regulamentos Municipais
Deliberado por unanimidade apro-
var os seguintes Regulamentos Mu-
nicipais: Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água e Drenagem 
de Águas Residuais (Alteração), Re-
gulamento da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, Regulamento Municipal 
do Campo de Mini-Golfe da Cidade 
de Ílhavo, Regulamento Municipal 
de Utilização de Cartografia, Re-
gulamento do Fórum Municipal da 
Juventude, Regulamento do Museu 
Marítimo de Ílhavo, Regulamento 
Municipal de Utilização e Funcio-
namento dos Pavilhões Desportivos 
Municipais de Ílhavo, Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos do Concelho de Ílhavo, Novo 
Tarifário dos Serviços de Resíduos 
Sólidos Urbanos, Regulamento Mu-
nicipal de Gestão, Utilização e Ce-
dência do Skate Park, Regulamento 
de Liquidação e Cobrança de Taxas 
e Concessão de Licenças e Presta-
ção de Serviços Municipais e Tabela 
de Taxas, Regulamento Municipal 
Para a Utilização e Cedência dos 
Veículos Automóveis de Transporte 
Colectivo de Passageiros da Câ-
mara Municipal de Ílhavo. Mais se 
delibera o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Organigrama Funcional e Quadro 
do Pessoal
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta de Estrutura e Orga-
nização dos Serviços Municipais.

EU 71 – Estudo Urbanístico de 
Cimo de Vila
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Urbanístico.

Atribuição de subsídio pontual à 
Sta Casa Misericórdia de Ílhavo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida S. Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 375,00 Euros, 
para apoio ao pagamento de renda 
de casa de agregado familiar caren-
ciado.

Atribuição de subsídio pontual à 
Sta Casa Misericórdia de Ílhavo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida S. Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 262,50 Euros, 
para apoio ao pagamento de renda 
de casa de agregado familiar caren-
ciado.

Atribuição de primeiro subsídio 
pontual ao CCD - Centro Cultural 
e Desportivo dos Trabalhadores 
do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade apro-

Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida S. Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 675,00 Euros, 
para apoio ao pagamento de renda 
de casa de agregado familiar caren-
ciado.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida S. Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 300,00 Euros, 
para apoio ao pagamento de renda 
de casa de agregado familiar caren-
ciado.

Protocolos de Cooperação a cele-
brar entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e Associações de Pais para 
o Ano Lectivo 2005/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereador Prof. Margarida S. Marcos, 
que prevê a assinatura de Protoco-
los com 16 Associações de Pais, 
sendo o montante global de apoio 
financeiro de 140.950,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação de Pais da Escola Bá-
sica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha 
da Encarnação
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta da Vereadora Prof. 
Margarida S. Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 1.000,00 Euros, como forma de 
apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano lectivo 
2005/2006

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação de Pais da Escola Bá-
sica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha 
da Nazaré
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta da Vereadora Prof. 
Margarida S. Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 500,00 Euros, como forma de 
apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano lectivo 
2005/2006

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação de Pais da Escola Se-
cundária da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta da Vereadora Prof. 
Margarida S. Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 1.000,00 Euros, como forma de 
apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano lectivo 
2005/2006

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação de Pais da Escola Bá-
sica do 2o. e 3o. Ciclos José Fer-
reira Pinto Basto, Ílhavo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta da Vereadora Prof. 
Margarida S. Marcos, que prevê a 

atribuição de um subsídio no valor 
de 750,00 Euros, como forma de 
apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano lectivo 
2005/2006

Ratificação do Protocolo de Cola-
boração estabelecido entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a firma 
SÓCASCA - Recolha e Comércio 
de Recicláveis, S.A.
Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que visa estabelecer 
mecanismos de cooperação com 
vista a contribuir para a gestão am-
bientalmente equilibrada dos resídu-
os silvícolas produzidos/detidos no 
domínio da abrangência da Câmara 
Municipal de Ílhavo, garantindo aos 
mesmos um tratamento adequado e 
a reciclagem respectiva.

Ratificação do Protocolo de Cola-
boração estabelecido entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a VA-
LORCAR - Sociedade de Gestão 
de Veículos em Fim de Vida, Lda.
Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Protocolo, cuja finalidade é 
contribuir para a gestão ambiental-
mente equilibrada dos veículos em 
fim de vida produzidos no País e ga-
rantir um tratamento adequado e a 
reciclagem dos produzidos/detidos 
pela Câmara.

Prestação de Contas de 2005 (Re-
latório e Contas)
Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Parti-
do Socialista, aprovar a Prestação 
de Contas 2005. Mais se delibera o 
seu envio à Assembleia Municipal.

1.as Revisões às Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo 2006
Deliberado por maioria, com a abs-
tenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar as 1.as Revisões. 
Mais se delibera o seu envio à As-
sembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Abril de 2006
Resumo

Atribuição de Medalha do Conce-
lho em Vermeil ao Comandante 
Jorge Manuel Martins da Cruz
Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê que esta Con-
decoração Honorífica seja entregue 
na Sessão Solene do Feriado Muni-
cipal de Ílhavo do dia 17 de Abril de 
2006.

Atribuição de Medalha de Dedica-
ção em Vermeil a Maria Júlia Claro 
Sardo Labrincha
Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê que esta Con-

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Novembro 2005
Resumo

Alteração para carácter público 
da terceira reunião ordinária da 
Câmara Municipal a efectuar no 
próximo dia 27 de Março
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que surgiu em virtude de na próxima 
reunião de Câmara se realizar o de-
bate e votação da Conta de Gerên-
cia da Câmara Municipal de Ílhavo 
respeitante ao ano 2005.

Ratificação do Protocolo celebra-
do entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a AHBVI - Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Ílhavo relativo à cedência 
de equipamento informático
Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que prevê a cedência 
pela Câmara Municipal de um com-
putador portátil, um aparelho GPS e 
uma máquina fotográfica digital.

Adjudicação da Empreitada de 
construção do “novo arruamento 
da Zona Industrial da Mota”
Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação provisória à firma 
Construções Carlos Pinho, Lda., 
pelo valor de 71.051,48 Euros + IVA, 
assim como à audiência prévia: não 
havendo reclamações a adjudica-
ção é definitiva.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela 
Vereadora Prof. Margarida S. Mar-
cos, que prevê a atribuição de um 
subsídio no valor de 175,00 Euros, 
para apoio ao pagamento de renda 
de casa de agregado familiar caren-
ciado.

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

Adesão do Município de Ílha-
vo/Museu Marítimo de Ílhavo ao 
ICMM - Internacional Congress of 
Maritime Museums
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta de adesão do MMI/
CMI ao ICMM. Mais se delibera o 
seu envio à Assembleia Municipal 
para deliberação.

EU 70 – Estudo Urbanístico da en-
volvente à Rua Rainha Santa, na 
Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo Urbanístico.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo

decoração Honorífica seja entregue 
na Sessão Solene do Feriado Muni-
cipal de Ílhavo do dia 17 de Abril de 
2006.

Atribuição de Medalha de Mérito 
Cult. em Prata a Samuel Corujo
Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê que esta Con-
decoração Honorífica seja entregue 
na Sessão Solene do Feriado Muni-
cipal de Ílhavo do dia 17 de Abril de 
2006.

Parecer da Câmara Municipal de 
Ílhavo acerca do Plano Estratégi-
co do Porto de Aveiro
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e concordar com o 
presente Parecer.

Constituição da Comissão Munici-
pal de Toponímia para o Mandato 
Autárquico de 2005/2008
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que façam parte da Co-
missão Municipal de Toponímia, os 
seguintes elementos: Presidente da 
Assembleia Municipal de Ílhavo (Dr. 
António Francisco das Neves Vieira); 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo (Eng. José Agostinho Ribau 
Esteves); Vereadores em Exercício, 
com Funções Delegadas (Eng. Fer-
nando Fidalgo Caçoilo, Prof. Marga-
rida Maria S. Marcos Amaral, Eng. 
Marcos Labrincha Ré, Eng. Paulo 
Sérgio Teixeira Costa); Presidentes 
das Juntas de Freguesia do Conce-
lho de Ílhavo (S. Salvador - Sr. Rufino 
Manuel Martins Filipe, Gafanha da 
Nazaré - Sr. Manuel Garcia Lopes 
Mendes Serra, Gafanha da Encar-
nação - Dr. Eduardo Conde Pinto, 
Gafanha do Carmo - Sr. Domingos 
Manuel Ferreira Vilarinho).

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Marcos Ré, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 529,83 Euros, para constituição 
das condições de higiene e salubri-
dade numa habitação.

Normas de Participação na “Corri-
da Mais Louca da Ria – Corrida de 
Embarcações Originais”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Paulo Costa.

Ratificação do Protocolo de Coo-
peração estabelecido entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a Re-
gião de Turismo da Rota da Luz
Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Protocolo, que visa uma 
mais eficaz gestão, dinamização e 
divulgação dos Postos de Turismo 
do Concelho de Ílhavo.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Junho de 2006
Resumo

Regulamentos Municipais 
Deliberado por unanimidade apro-
var os seguintes Regulamentos Mu-
nicipais: Regulamento Municipal de 
Bolsas de Estudo e Regulamento 
das Piscinas Municipais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré. Mais se 
delibera o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Protocolo entre a Câmara Munici-
pal de Ílhavo e o GEMA – Grupo 
de Espeleologia e Montanhismo 
de Aveiro
Deliberado por unanimidade apro-
var o Protocolo, que visa a criação 
do Trilho de Natureza “Entre a Ria e 
a Floresta”.

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

Prorrogação do Contrato de Con-
cessão do Parque de Campismo 
Municipal da Praia da Barra/cons-
trução de alojamentos comple-
mentares e melhoria significativa 
dos balneários
Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Par-
tido Socialista, aprovar a proposta. 
Mais se delibera o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Renovação do Protocolo de Coo-
peração estabelecido entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a As-
sociação dos Concessionários de 
Praia do Concelho de Ílhavo/Atri-
buição de Subsídio
Deliberado por maioria, com a abs-
tenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar o Protocolo, que 
visa a gestão e manutenção do bar 
de apoio ao Núcleo de Educação 
Ambiental da Costa Nova.

se delibera proceder à audiência 
prévia nos termos do CPA: não ha-
vendo reclamações a adjudicação é 
definitiva.

Adjudicação da empreitada de 
“Sistema Elevatório de Águas 
Residuais da Zona Industrial da 
Mota”
Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação provisória à firma 
Construções Carlos Pinho, Lda., 
pelo valor de 176.639,81 Euros + 
IVA. Mais se delibera proceder à au-
diência prévia nos termos do CPA: 
não havendo reclamações a adjudi-
cação é definitiva.

Normas de Participação nas Mar-
chas Sanjoaninas de Ílhavo/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara.

Redução do horário de encerra-
mento do café “O André”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara, que prevê a 
redução do horário de funcionamen-
to do café da seguinte forma: de 
domingo a quinta-feira até às 23.00 
horas; sextas, sábados e vésperas 
de feriados às 24h00.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Maio de 2006
Resumo

Comparticipação publicitária para 
o Grande Prémio de Ciclismo Abi-
mota
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê uma comparticipação publici-
tária no valor de 1.500,00 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais 
ao CASCI - Centro de Acção So-
cial do Concelho de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de três subsídios 
no valor de 600,00, 450,00 e 471,90 
Euros, para apoio ao pagamento de 
renda de casa de agregados fami-
liares carenciados.

Atribuição de subsídios pontuais 
à Fundação Prior Sardo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Prof. Margarida S. Marcos, 
que prevê a atribuição de três sub-
sídios, dois no valor de 150,00 e um 
no valor de 337,50 Euros, para apoio 
ao pagamento de renda de casa de 
agregados familiares carenciados.

Atribuição de subsídio pontual à 
ANDDEM - Assoc. Nac. de Despor-
to para a Deficiência Mental
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 

Vereador Eng. Fernando Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio no valor de 1.500,00 Euros, para 
apoio à realização, no Concelho de 
Ílhavo, do Campeonato de Portugal 
de Ciclismo para jovens com defici-
ência mental.

Atribuição de subsídio pontual à 
ANDDEM - Assoc. Nac. de Despor-
to para a Deficiência Mental
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio no valor de 1.000,00 Euros, 
para apoio à participação do atleta 
Augusto Pereira no Campeonato do 
Mundo de Ciclismo para atletas com 
deficiência mental, que se realizará 
na Hungria.

Atribuição de subsídio pontual à 
Assoc. Desportiva, Cultural e Re-
creativa da Senhora dos Campos
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 1.250,00 Euros, para apoio à re-
alização de iniciativas no âmbito do 
1.o de Maio – Dia do Trabalhador.

Ratificação do Protocolo celebra-
do entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a HERA - Associação para 
a Valorização e Promoção do Pa-
trimónio
Deliberado por unanimidade ratifi-
car o Protocolo, que visa a criação 
do Trilho de Natureza “Entre a Ria e 
a Floresta”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Maio de 2006
Resumo

Atribuição de subsídios pontuais 
à Fundação Prior Sardo
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Prof. Margarida S. Marcos, 
que prevê a atribuição de dois sub-
sídios no valor de 337,50 e 262,50 
Euros, para apoio ao pagamento de 
renda de casa de agregados fami-
liares carenciados.

PMOTL – Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres 2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Paulo Costa.

Experiência Mar Creoula 2006
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente projecto.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Junho de 2006
Resumo

Atribuição de Topónimos
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-

var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara, que prevê a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 5.000,00 Euros, para apoio ao 
desenvolvimento das actividades 
previstas no Plano de Actividades 
para o ano 2006.

Ratificação do Protocolo de Coo-
peração estabelecido entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e o Cen-
tro de Saúde de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que visa criar as condi-
ções necessárias à implementação 
do Programa Movimento Maior, no 
Concelho de Ílhavo, em intervenção 
articulada entre a CMI e o CSI, com 
o objectivo de promover e genera-
lizar o acesso à prática desportiva, 
por parte da população sénior do 
Concelho, como veículo facilitador 
de saúde, bem estar, autonomia e 
independência, proporcionando, 
também, espaços de lazer e de 
convívio social dedicados a esta fai-
xa etária.

Ratificação do Protocolo de Co-
operação estabelecido entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a 
Administração Regional de Saúde 
do Centro/Sub-região de Saúde de 
Aveiro
Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que visa criar as condi-
ções necessárias à implementação 
e funcionamento de um 2º Gabinete 
de Apoio à Saúde Juvenil (GASJ), no 
Concelho de Ílhavo, em intervenção 
articulada entre a ARSC/SRSA, com 
o objectivo de promover a saúde da 
população jovem.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Abril de 2006
Resumo

Aquisição de prédio para alarga-
mento da Rua Ferreira Martins, na 
Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Maio de 2006
Resumo

Declaração de Interesse Público 
para alargamento e beneficiação 
de um caminho agrícola sito na 
Gafanha da Boavista
Deliberado por unanimidade reco-
nhecer o interesse público da inten-
ção proposta pela Junta de Fregue-
sia de S. Salvador.

Adjudicação da empreitada de 
“Ligação da A 17 a Ílhavo – Troço 
Final”
Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação provisória à firma 
Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo va-
lor de 203.075,05 Euros + IVA. Mais 

reador Eng. Marcos Ré, que prevê a 
atribuição dos seguintes topónimos, 
de acordo com as deliberações da 
última reunião da Comissão de To-
ponímia: Rua Prior Urbino de Pinho 
para um novo arruamento, sito na 
Cidade de Ílhavo na denominada 
“Urbanização da CAMAPE”, com 
início na Rua Coronel Cândido Te-
les; Rua dos Caniços, nas Ervosas, 
com início e termo na Rua Tomé de 
Barros Queiroz; Rua da Carregueira, 
no Carregueiro/Quinta do Picado, 
com início na Rua da Genial e ter-
mo na acima denominada Rua dos 
Caniços; Rua da Biarritz, na Costa 
Nova, para o arruamento marginal à 
Ria de Aveiro, na denominada zona 
da Biarritz; Travessa da Biarritz, na 
Costa Nova, para o arruamento que 
efectua a ligação entre a Av. José 
Estêvão e a acima denominada Rua 
da Biarritz.

Abertura do “Concurso Público de 
Ideias para a elaboração do pro-
jecto da área envolvente ao antigo 
Mercado da Gafanha da Nazaré”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo.

Atribuição de subsídios pontuais 
à Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de quatro subsí-
dios no valor de 1.050,00, 1.200,00, 
1.125,00 e 900,00 Euros, para apoio 
ao pagamento de renda de casa de 
agregados familiares carenciados.

Protocolos de Cooperação Peda-
gógico-Profissional com a Escola 
Secundária Dr. João Carlos Celes-
tino Gomes
Deliberado por unanimidade ratifi-
car os Protocolos.

Horário de funcionamento da Pis-
cina Municipal ao Ar Livre de Vale 
de Ílhavo para o corrente ano
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta do Vereador Eng. 
Fernando Caçoilo, que prevê que o 
período de abertura da Piscina para 
o ano de 2006 seja de 18 de Junho 
a 17 de Setembro (dependendo das 
condições climatéricas), e que o 
horário de funcionamento (abertura 
ao público) seja de Segunda-feira a 
Domingo, das 13h00 às 20h00 ho-
ras.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Radical Skate Clube

Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta do Vereador Eng. 
Paulo Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio no valor de 1.000,00 
Euros, como forma de apoio à rea-
lização, no Skate Park da Câmara 
Municipal de Ílhavo, da 1ª etapa do 
Circuito Nacional de Skate 2006.
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