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…rumo ao futuro

MAIS OBRA

4

Obras em desenvolvimento
1. Novo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo
2. Nova Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador (reabilitação

da Vila Vieira)
3. Saneamento Básico – Gafanha da Nazaré, 3.ª fase (Cale da Vila)
4. Via de Cintura Sul-Poente a Ílhavo, 3.ª fase (Malhada/Lavegadas)
5. Biblioteca Municipal/Fórum Municipal da Juventude, Ílhavo
6. Cais dos Pescadores da Mota (2.ª fase), Gafanha da Encarnação
7. Qualificação urbana da Rua 1.º de Maio e Rua do Casqueirita,

Gafanha da Nazaré
8. Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
9. Qualificação urbana da Frente de Ria – 1.ª fase, Costa Nova
10. Centro Cultural de Ílhavo
11. Edifício de Serviços Públicos da Barra (Posto Médico, Posto de

Turismo e Delegação da Junta de Freguesia)
12. Via de Ligação da Estrada da Mota (Gafanha de Aquém) ao IP5

(Gafanha da Nazaré)
13. Passeios no Bairro dos Pescadores da Costa Nova
14. Novo Posto de Turismo de Ílhavo

1 2 3

5 6 7 8

9 10 11 12

Obras adjudicadas
(a iniciar em Maio/Junho de 2005)
· Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha

do Carmo
· Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira, 1.ª fase
· Parque do Centro de Ílhavo

Projectos em fase final de execução
· Recuperação do Jardim Oudinot/CMI/APA), Gafanha da Nazaré
· Qualificação urbana da Avenida Fernão de Magalhães, Praia

da Barra
· Qualificação urbana da Avenida Mário Sacramento, Ílhavo
· Qualificação urbana da envolvente ao Cemitério da Gafanha

do Carmo
· “Skate Park”

13 14
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Editorial

José A. Ribau Esteves, Eng.

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Esta edição de Maio de 2005 do Boletim
Municipal da Câmara de Ílhavo tem o
objectivo de sempre, de dar informação
sobre a actividade que vamos realizan-
do, sendo que desta vez temos como
motivação principal, dedicar aos nossos
Conterrâneos que vivem pelos quatro
cantos do Mundo, este trabalho, muito
em especial o suplemento que dá conta
das realizações concretizadas pela CMI
no Concelho de Ílhavo nos últimos anos.

Em Newark, em NewBedford, em muitas
outras partes do mundo, há cidadãos do
Concelho de Ílhavo que constroem esta
dimensão imensa de uma terra, bem
maior do que a referência geo-política dos
76 Km2 à beira-mar plantados. Esta edi-
ção do Boletim Municipal é também um
nosso abraço, a todos aqueles que tendo
partido um dia, alimentam a sua raiz com
Sol, Ria e Mar, Bacalhau, … , numa uni-
dade referenciada na cultura de uma terra
que tem “O Mar por Tradição”.

Com a entrega da Condecoração Ho-
norífica Municipal à Associação Huma-
nitária Amigos de Ílhavo, NewBedford,
EUA, no dia 28 de Maio 2005, homena-
geamos todos os Emigrantes do Con-
celho de Ílhavo, agradecendo toda a
atenção, todo o trabalho, todo o amor
pela nossa terra, mesmo vencendo a
força da distância.

A nova iniciativa da Comunidade Emi-
grante de Newark para angariar fundos

para o Hospital da Santa Casa da Miseri-
córdia da Ílhavo, é mais um bom exemplo
de solidariedade e amor à terra.

No trabalho que temos vindo a realizar,
destacamos nesta edição a cooperação
com as quatro Juntas de Freguesia do
Concelho, nas quais temos investido em
termos institucionais e financeiros, num
trabalho profícuo de parceria.

O Concelho tem actualmente múltiplas
obras em desenvolvimento, apostados
que continuamos em concretizar mais e
melhor qualidade de vida aos Cidadãos.
Reiteramos o convite para que acompa-
nhe as acções em curso.

A dinamização cultural marca o ritmo
com acções na área da Poesia, da Litera-
tura, do Teatro, da actividade Museológica,
da Dança, da Música, … , enquanto vemos
o Centro Cultural de Ílhavo arrancar a sua
construção, numa operação que também
é de qualificação do centro da Cidade-
Sede do Município.

Temos vindo a aprofundar a coopera-
ção com as Associações do Concelho,
assinando novos Protocolos de Coope-
ração para o presente ano 2005, dando
um forte apoio aos Cidadãos voluntários
que de forma abnegada, livre e solidária,
servem a sua terra com trabalho que se
reveste também de relevante interesse
público.

Contamos Consigo nesta tarefa de cons-
truir obra e comunidade.

A Câmara Municipal de Ílhavo volta a
estar com a comunidade portuguesa nos
Estados Unidos da América de New Bed-
ford e New Jersey, na ambiência das
comemorações do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portugue-

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
visita emigrantes nos Estados Unidos da América

sas, um dia sempre muito especial para
todos os portugueses espalhados pelos
quatro cantos do mundo.

Os motivos da presença em New Bed-
ford são vários e muitos especiais, sendo
de destacar o dia 28 de Maio, data em

que a delegação da Câmara Municipal
de Ílhavo, liderada pelo Presidente da
Câmara, irá proceder aos seguintes actos:
· assinatura do Protocolo de Cooperação

entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a
Associação Humanitária Amigos de
Ílhavo referente ao ano de 2005;

· entrega da Condecoração Honorífica
Municipal à Associação Humanitária
Amigos de Ílhavo, como gesto de reco-
nhecimento da Câmara Municipal de
Ílhavo pela sua notável actividade;

· assinatura do Acordo de Amizade/Ge-
minação entre Ílhavo e New Bedford;

· lançamento público da edição de Maio
de 2005 do Boletim Municipal da Câma-
ra de Ílhavo, especialmente dedicado
aos seus Emigrantes.
No dia seguinte, 29 de Maio, a comitiva

deslocar-se-á a Union, New Jersey, onde,
na companhia do Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo, Prof. Fernando
Maria, irá participar num almoço de anga-
riação de fundos para a construção do
Hospital de Cuidados Continuados de
Ílhavo, importante obra da Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo, que conta com
o apoio da Câmara Municipal.

De 8 a 14 de Junho será a vez de parti-
cipar nos festejos do Dia de Portugal em
New Bedford, com a presença de uma
delegação composta pela Vereadora Prof.
Margarida São Marcos, pelo artesão José
Alberto Ferreira e pela atleta Sara Pinho.

Trata-se sem dúvida de mais um impor-
tante passo dado com o objectivo firme
de continuarmos a construir o Concelho
de Ílhavo em cada pedaço de mundo
onde existam ilhavenses.

As duas praias do Concelho de Ílhavo,
Barra e Costa Nova, foram novamente,
tal como tem acontecido de forma con-
secutiva nos últimos anos, galardoadas
com a Bandeira Azul.

A atribuição mais uma vez de tão im-
portante galardão, constitui, sem dúvida
alguma, o reconhecimento do grande
esforço e investimento que tem vindo a
ser desenvolvido nomeadamente pela
Câmara Municipal de Ílhavo, no que diz
respeito, por exemplo, à limpeza e preser-

Praias da Barra e Costa Nova renovam Bandeira Azul
– as suas praias de eleição

vação das praias propriamente ditas, às
diversas obras de Saneamento Básico
que têm acontecido por todo o Con-
celho, aos investimentos realizados no
âmbito da recolha selectiva de Resíduos
Sólidos Urbanos, ou ainda às imensas
iniciativas relacionadas com a Sensibili-
zação e Educação Ambiental que aconte-
cem durante todo o ano, sobretudo junto
dos mais jovens.

Contudo, a manutenção desta distinção
depende em grande medida do contri-

buto que todos nós podemos e devemos
continua a dar. Tal pode ser feito através
da adopção de hábitos ambientalmente
correctos, como é o caso do uso das
papeleiras na praia, da separação dos
resíduos, do uso preferencial dos trans-
portes públicos ou da bicicleta no acesso
às praias, da poupança de água e elec-
tricidade, entre outros.

Desta forma todos estaremos a con-
tribuir para um melhor ambiente, e para
praias cada vez mais azuis.
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III Encontro InterEscolas
do Concelho de Ílhavo

Decorreu de 8 a 16 de Abril a edição
2005 do InterEscolas, um sucesso ao
nível da participação dos alunos e da
qualidade das actividades do programa.

Esta iniciativa, que surge de um desafio
lançado pela Câmara Municipal às EB
2,3 e Escolas Secundárias do Concelho
em 2003, tem desde essa data vindo a
crescer de forma notável quer ao nível
do número de realizações, quer ao nível
do número de participantes nas diversas
iniciativas que compõem o programa.

Dirigido especialmente aos alunos das
EB 2,3 e Escolas Secundárias do Conce-
lho, o InterEscolas assume como principal
objectivo promover o contacto e a troca
de experiências entre estes estabeleci-
mentos de ensino, nomeadamente dos
seus professores e alunos, mas também
dar a conhecer à comunidade o trabalho
por eles efectuado.

Do programa da edição de 2005 há a
destacar o elevado número de jovens que
participaram nas actividades, realizadas
em parceria entre a Câmara Municipal e
as Escolas, assim como a grande qua-
lidade e diversidade das mesmas, fruto
do trabalho dedicado e empenhado de
todos os seus responsáveis.

Das Exposições às Palestras, dos La-
boratórios Abertos aos Clubes, da Música
ao Desporto, do Teatro às Actividades
Radicais, passando pela Dança, pelo Graf-
fiti ou pela Feira Vocacional, foram dias
plenos de emoção e de novas descobertas.

O InterEscolas 2005 assistiu ainda à
realização da primeira edição das Jorna-
das da Juventude do Município de Ílhavo,
que durante dois dias reuniu dezenas de
jovens, que aproveitaram a oportunidade
para debater temas actuais e que a eles
tanto dizem e interessam.

Depois do grande sucesso verificado
em 2004, a Câmara Municipal de Ílhavo
e o Gabinete de Desporto Escolar da
Coordenação Educativa de Aveiro rea-
lizaram, no passado dia 9 de Maio, os II
Jogos de Praia do Desporto Escolar.

A edição deste ano, realizada mais uma
vez na Praia da Barra (“Praia Velha”),
juntou cerca de 800 jovens de ambos os
sexos oriundos de diversas Escolas dos
Concelhos de Ílhavo, Vagos e Aveiro, que
competiram nas modalidades de futebol
de praia, andebol de praia e voleibol de
praia. Para além destas modalidades rea-

II Jogos de Praia do Desporto Escolar

lizadas no areal, em que as Escolas do
nosso Concelho tiveram uma boa pres-
tação, nomeadamente ao nível do futebol
de praia feminino com a obtenção do 1.º
e 2.º lugares, o evento ficou também
marcado por uma grande exibição gímni-
ca, no Largo do Farol, que juntou largas
dezenas de jovens.

Para além da competição saudável e do
ambiente agradável à beira mar, esta ini-
ciativa ficou marcada, mais uma vez, pelo
excelente convívio protagonizado por to-
dos os intervenientes, abrindo desde já
o apetite de todos para a próxima edição.

A Câmara Municipal de Ílhavo proce-
deu, durante o mês de Maio, à entrega
de 37 computadores e impressoras às
Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Concelho.

Com esta iniciativa, no âmbito de uma
candidatura apresentada ao PRODEP III,
à medida 9.1 – “Apetrechamento Infor-
mático de Escolas e Ligação à Internet e
redes de Intranets”, todas as salas de
aula das Escolas Básicas do 1.º Ciclo do
Concelho de Ílhavo ficaram dotadas de
pelo menos um computador multimédia
e ligação à Internet, correspondendo a
um investimento de 37.000,00 Euros,

Acesso às novas tecnologias alargado

suportados em 25% pela Câmara Mu-
nicipal de ílhavo.

De igual modo, a Câmara Municipal
atribuiu a todas as Escolas Básicas do
1.º Ciclo um pacote de software educa-
tivo, na sequência de outra candidatura
apresentado ao PRODEP III, à medida
9.2 – “Conteúdos Multimédia Educativos”.

Assim, foram distribuídas cerca de 700
unidades de software educativo variado,
contemplando várias áreas curriculares,
correspondendo a cerca de 500 títulos
diferentes, de modo a diversificar a oferta,
num investimento de 58.000,00 Euros.

Para além destes investimentos, a Câ-
mara Municipal dotou todos os Estabe-
lecimentos de Ensino com a instalação
de redes internas, recorrendo em alguns
casos à tecnologia de wireless, de modo
a colocar todos os computadores em rede
e com acesso à Internet.

Desta forma, todos os alunos e profes-
sores das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho
passam a ter acesso mais fácil a ferra-
mentas já hoje fundamentais para o
dia a dia de todos nós, abrindo defini -
tivamente as portas da sociedade da
informação.

Programa
8 de Abril (sexta-feira)
18h00 Inauguração da Exposição “Faina Maior”

Local: Galeria Municipal de Arte
Org.: Alunos de Artes e Ofícios da Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes

11 de Abril (segunda-feira)
09h00 Inauguração da exposição sobre instrumentos de medição “Com Peso e

Medida”
Local: Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

10h00 Palestra sobre instrumentos de navegação
Local: Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Org.: Dept. Curricular de Ciências Exactas e Núcleo de Estágio de Matemática
da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

12 de Abril (terça-feira)
09h00 Laboratório Aberto e Acção sobre Tsunami’s

Local: EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Org.: EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

15h00 Dança e Teatro de Rua
Local: Calçada Carlos Paião, Ílhavo
Org.: EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

13 de Abril (quarta-feira)
10h00 Abertura da “Feira Vocacional”

Local: Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Org.: Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes

14h00 Torneio Concelhio de Basquetebol
Local: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo
Org.: Desporto Escolar do C. E. Aveiro/Câmara Municipal de Ílhavo

14 de Abril (quinta-feira)
15h00 Clube de Matemática e Laboratório Aberto

Local: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
Org.: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto

Todo do dia
Projecto Graffiti em Acção
Local: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
Org.: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto

15 de Abril (sexta-feira)
09h30 Abertura das I Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo

Local: Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo
Org.: Câmara Municipal de Ílhavo

Todo o dia
Escola Aberta

9h30 Montanhismo, Corrimão, Paralelas e Slide
15h00 Festival de Teatro

Local: Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Org.: Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e Eb 2,3 da Gafanha da
Encarnação

16 de Março (sábado)
09h30 I Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo

Local: Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo
Org.: Câmara Municipal de Ílhavo

16h00 II Radical Fest
Participação das bandas Insolitude, Soda Kaustica, Bodhisattva e Burning
Sunset
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
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Num momento em que o nosso País
dedica algum tempo à reflexão sobre a
Problemática da Segurança Rodoviária,
a Câmara Municipal de Ílhavo associou-
se à comemoração do Dia Mundial do
Trânsito, com a realização no passado
dia 5 de Maio de uma aula para alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na Escola
Municipal de Educação Rodoviária.

Esta é uma matéria que a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo tem vindo a trabalhar com
bastante empenho e dedicação, tendo na

ças e jovens do nosso Concelho, em es-
pecial nos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos
do Ensino Básico, o gosto pela leitura e
pela escrita, hábitos amplamente reconhe-
cidos como fundamentais para a formação
de todos os indivíduos, nomeadamente
dos mais jovens, ao nível do desenvol-
vimento do espírito crítico, da capacidade
de raciocínio, assim como da criatividade.

Na presente edição foram recebidos
mais de seis dezenas de trabalhos, ca-
bendo ao júri designado para o efeito a
habitualmente difícil tarefa de escolher
os melhores.

Nesta sessão, que decorreu no Audi-
tório do Museu Marítimo de Ílhavo, foi
igualmente apresentado publicamente o
livro “Era uma vez…”, editado pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, que contém
todos os trabalhos premiados nas quatro
primeiras edições deste Concurso, ilus-

Entrega de prémios

IV Concurso Literário Jovem

de Carlos Emanuel Bernardo da Rocha,
da EB 1 do Corgo Comum

· Menção Honrosa – “O Sol à Janela”,
de Carolina Maria Teixeira Ribau, da EB
1 da Marinha Velha

· Menção Honrosa – “A Guerra dos Ali-
mentos”, de Artur Jorge Costa Pereira,
da EB 1 do Corgo Comum

· Menção Honrosa – “Unidos… Conse-
guimos”, de José Carlos Rocha Cunha
Matos, da EB 1 do Corgo Comum

· Menção Honrosa – “A Ilha Invisível”, de
Mariana Ferreira Matos da Silva, da EB
1 da Cale da Vila

2.º Ciclo do Ensino Básico
· Menção Honrosa – “O Bacalhau e o

Caranguejo”, de Inês Filipa Lucas Sa-
rabando, da EB 2,3 da Gafanha da
Nazaré

3.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “O Antes, o Agora e o

Dia Mundial do Trânsito

dinamização da Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária (EMER), inaugurada a
18 de Março de 2004, o seu expoente
máximo.

Localizada junto à Piscina Municipal da
Gafanha da Nazaré, é o corolário de uma
aposta da Câmara Municipal de Ílhavo,
partilhada por protocolo com o Governo
Civil de Aveiro e a Direcção Geral de
Viação, na criação de um importante ins-
trumento de formação e sensibilização
da população, para a boa utilização da

via pública. Desde a sua abertura, a EMER
já foi visitada por cerca de 2.500 crianças
e jovens de vários Estabelecimentos de
Ensino do Concelho de Ílhavo e de toda
a região Centro, sendo a sua maioria
crianças entre os 8 e os 12 anos de idade.

A EMER está direccionada, preferen-
cialmente, para as crianças e jovens do
3.º ao 6.º ano de escolaridade das Esco-
las do Concelho de Ílhavo e da área de
influência do Centro Educativo de Aveiro,
podendo, em certos casos específicos,

receber visitas de outros níveis de ensino,
desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.
Em termos de funcionamento, a EMER
pode receber, diariamente, quatro grupos
de 25 alunos, dois da parte da manhã e
dois da parte da tarde, sendo que cada
sessão tem a duração de uma hora e
trinta minutos. Cada sessão está estru-
turada em duas partes, tendo a primeira
a duração de 45 minutos, corresponden-
do a uma aula teórica dada pelo monitor
da Escola, e uma segunda parte prática,

em que os participantes são convida-
dos a colocar na pista as aprendizagens
efectuadas.

Esta importante estrutura de formação
e sensibilização para a Segurança Ro-
doviária também se encontra aberta ao
público em geral, todas os quartos sába-
dos de cada mês, das 9.00 às 12.00
horas e das 14.00 às 17.00 horas, po-
dendo as famílias levarem até lá os seus
filhos para treinar boas práticas de uso
da via pública.

trados por alunos das EB 2,3 e Escolas
Secundárias do Concelho, bem como
uma colecção de postais com o poema
vencedor no ano transacto (III Concurso
Literário Jovem), assinalando assim o Dia
Mundial do Livro 2005.

Esta cerimónia ficou igualmente mar-
cada, tal como tinha já acontecido em
2004, pela declamação dos poemas re-
cebidos a Concurso, por alunos da EB
2,3 da Gafanha da Nazaré.

Texto Narrativo
1.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “O Boneco de Neve Triste”,

de Mariana Gusmão Pinheiro Magano
Canha, da EB 1 da Sra do Pranto

· 2.º Prémio – “O Sol e os Seus Nove
Filhos”, de João Miguel Silva Pinheiro,
da EB 1 do Corgo Comum

· 3.º Prémio – “Esquecidas na Prateleira”,

Depois”, de Sara Fradinho Arrais, da
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto

Texto Poético
1.º Ciclo do Ensino Básico
· Menção Honrosa – “Eu”, de Sofia Mar-

garida Ferreira Vieira Branco Ribeiro,
da EB 1 da Sra do Pranto

2.º Ciclo do Ensino Básico
· Menção Honrosa – “Ser Arco-Íris é…”,

de Diana Costa Freitas, da EB 2,3 da
Gafanha da Nazaré

3.º Ciclo do Ensino Básico
· Menção Honrosa – “A Vida é…”, de

Carla Sofia Soares Araújo, da EB 2,3
da Gafanha da Nazaré
Para qualquer um dos escalões e das

modalidades o 1.º Prémio tem o valor de
100,00 Euros, o 2.º de 50,00 Euros e o
3.º de 25,00 Euros. Os prémios serão en-
tregues sob a forma de material didáctico.

Foi perante uma sala completamente
cheia de jovens escritores e de orgu-
lhosos pais e professores, que a Câmara
Municipal de Ílhavo procedeu, no passa-
do dia 22 de Abril, à entrega dos prémios
e certificados de participação do IV con-
curso Literário Jovem.

Criado em 2002, este Concurso tem
como objectivo principal motivar nas crian-
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A Câmara Municipal de Ílhavo orga-
nizou nos passados dias 15 de 16 de
Abril, com assinalável êxito, as primeiras
Jornadas da Juventude do Município de
Ílhavo.

Esta iniciativa, integrada no programa
do III Encontro InterEscolas, reuniu deze-
nas de jovens do Concelho de Ílhavo,
tendo como principal objectivo motivar a
discussão acerca de temáticas relacio-
nadas com esta faixa etária, como é o
caso do desporto, da alimentação, da
ocupação de tempos livres, do graffiti, do
hip-hop, do associativismo juvenil ou ainda
do mundo do espectáculo, entre outras.

No primeiro painel do dia 15, dedicado
à temática “A Juventude e o Fenómeno
Desportivo”, participaram três oradores,
que abordaram o mesmo tema mas sob
diferentes pontos de vista. A Enf. Fer-
nanda Pinto, Enfermeira Especialista do
Centro de Saúde de Ílhavo, alertou para
a importância da adopção de hábitos
saudáveis ao nível da alimentação dos

Inaugurado há apenas 3 meses, o Fó-
rum Municipal da Juventude da Gafanha
da Nazaré tem-se revelado, desde a sua
abertura, um grande sucesso.

A prová-lo estão os mais de 2.500 utili-
zadores verificados desde esse dia (25
de Fevereiro de 2005), assim como o
número de jovens inscritos, que ultra-
passou já a barreira dos 400.

Tal significa que o Fórum é visitado
diariamente (segunda a sábado) por cer-
ca de 30 jovens, na sua maioria com
idades compreendidas entre os 11 e ao

Pedidos de informação sobre alimenta-
ção, o insucesso e falta de rendimento
escolar, dúvidas acerca do início da con-
tracepção adequada, rastreio e vigilância,
foram os principais motivos das consultas
efectuadas pelo GASJ durante os seus
primeiros dois meses de vida.

Tendo começado a funcionar em 16 de
Março último, o Gabinete de Apoio à Saú-
de Juvenil da Gafanha da Nazaré, fruto
de um protocolo assinado entre a Câma-
ra Municipal de Ílhavo e a Administração
Regional de Saúde do Centro/Sub-Região

Primeiras Jornadas da Juventude
do Município de Ílhavo

jovens em geral, e dos desportistas em
particular, enquanto que o Dr. Pedro Mor-
tágua, Delegado de Aveiro do Instituto
do Desporto de Portugal, abordou a ques-
tão dos riscos da prática desportiva não
supervisionada, assim como dos riscos
a médio e longo prazo relacionados com
a ausência de hábitos ao nível do des-
porto por parte dos jovens. José Nuno
Amaro, ex-jogador profissional de futebol
(guarda-redes), hoje empresário na área
dos eventos lúdico-desportivos, falou da
sua experiência enquanto atleta, assim
como da grave lesão que o afastou pre-

mara Municipal de Ílhavo, Dra. Maria João
Moreto, Delegada de Aveiro do Instituto
Português da Juventude e Enf. Ingo Butt,
voluntário da AMI foram os oradores.

Os trabalhos do primeiro dia foram
encerrados com um painel dedicado à
“Juventude e a Cultura Urbana”, no qual
participaram a Prof. Susana Távora, do-
cente da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto,
Ílhavo, que está actualmente a desen-
volver uma investigação nesta área, do
writter RAM, profissional na área do graffiti,
que falou aos presentes da sua experiên-
cia pessoal nesta área, e da importância
de fazer graffiti sem adoptar comporta-
mentos marginais, para além de repre-
sentantes da banda Expensive Soul, uma
das maiores referências nacionais na
área do hip-hop.

No segundo dia das jornadas foi abor-
dado “O Associativismo no Século XXI”,
tendo participado como oradores o Dr.
Óscar Brandão, Dirigente Associativo e
fundador da FAJDA, que fez uma inte-
ressante abordagem ao panorama actual
do associativismo em Portugal, com uma
especial referência para o associativismo
juvenil, assim como o Prof. Adriano Silva,
Técnico Oficial de Contas e fundador da
FNAJ, que abordou o tema da conta-

bilidade das associações, um assunto
sempre importante, e que motivou um
longo período de perguntas por parte da
assistência, na sua maioria constituída
por dirigentes associativos.

O último painel das primeiras Jornadas
da Juventude do Município de Ílhavo es-
teve a cargo do conhecido Aldo Lima, um
jovem do nosso Concelho, já hoje uma
referência incontornável do bom humor
em Portugal, que falou aos presentes da
sua carreira, dos bons momentos e dos
momentos menos bons, já que o tema
em discussão era a “A Juventude e a
Gestão do Sucesso”.

Antes de encerrar os trabalhos foram
ainda entregues pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo as Bolsas e
Certificados de Participação aos jovens
que integraram o 1.º turno do Programa
Vocação 2005, um programa de ocupa-
ção de tempos livres e de valorização
pessoal, da responsabilidade da Câmara
Municipal de Ílhavo.

Tratou-se sem dúvida de uma óptima
experiência, que agradou à organização,
aos oradores e aos jovens participantes,
ficando desde logo expressa a vontade
de todos em levar a efeito as segundas
Jornadas.

Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil
– Gafanha da Nazaré

de Aveiro, atendeu já mais de três deze-
nas de jovens, que aí se deslocaram à
procura de apoio e informação.

Este Gabinete, que funciona no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré todas as
quartas-feiras das 15h00 às 18h00, tem
como principais objectivos informar os
adolescentes sobre transformações físi-
cas (puberdade), transformações sociais
(relações com a família, amigos, namo-
rado/a, sociedade), transformações psico-
lógicas (construir a identidade), afectividade
(sentimentos e emoções) e sexualidade

(prevenir infecções sexualmente trans-
missíveis, gravidez indesejada, rastreio
do cancro do colo do útero).

Estes objectivos são concretizados atra-
vés de um atendimento personalizado,
gratuito e confidencial aos jovens, arti-
culado com as instituições locais que
desenvolvam projectos comunitários para
jovens, assim como com as diversas equi-
pas do Centro de Saúde que intervêm
na comunidade. É também privilegiada
a (in)formação nas escolas e famílias e
a organização de acções de prevenção,

sendo ainda efectuado o diagnóstico de
situação aos jovens que frequentam a
consulta, assim como o diagnóstico social
e respectivo encaminhamento, quando
necessário.

Horário de Funcionamento
· Quarta-feira das 15h00 às 18h00
· Atendimento sem marcação prévia.

Para mais informações contactar com
os elementos da equipa (Dra. Euni-
ce, Enf. Fernanda, Dra. La Salette,
D. Lurdes)

Local
· Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Contactos
· Tel. 234 325 876 (Centro de Saúde de

Ílhavo)
· Tel. 234 367 433 (Centro Cultural da

Gafanha da Nazaré)
· Tel. 808 222 003 – Sexualidade em

Linha das 10h00 às 19h00, de Segunda
a Sábado

· Tel. 800 202 484 – Linha SOS Adoles-
centes das 10h00 às 13h00

Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré supera expectativas

18 anos, que aí encontram o local ideal
para aceder à Internet, utilizar os diversos
computadores disponíveis para a reali-
zação dos seus trabalhos escolares, ler
jornais e revistas, jogar, assistir a filmes
e documentários, ouvir música, ou sim-
plesmente conversar com os seus amigos.

Regularmente são ainda realizadas ac-
tividades pelos responsáveis do Fórum,
como é o caso de torneios e concursos
diversos ou ainda de ateliers, como foi o
caso do Atelier de Construção de Moi-
nhos de Papel, que registou uma grande

adesão por parte dos jovens e que per-
mitiu a construção de interessantes e
coloridos exemplares.

As actividades do último semestre do
ano encontram-se já devidamente plani-
ficadas, e prometem muitas surpresas e
diversão, mas também novas e interes-
santes experiências.

O Fórum Municipal da Juventude da
Gafanha da Nazaré funciona de segunda
a sábado, e situa-se no Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré, podendo ser con-
tactado através do telefone 234 183 773.

cocemente dos relvados, obrigando-o a
terminar uma promissora carreira e a
definir um outro rumo para a sua vida.

No painel seguinte, intitulado “A Juven-
tude Solidária e Voluntária”, foi abordada
a importância da participação dos jovens
em projectos de voluntariado e de ocu-
pação de tempos livres, tendo sido apre-
sentados alguns exemplos de projectos
promovidos pela Câmara Municipal de
Ílhavo, Instituto Português da Juventude
e Assistência Médica Internacional (AMI).
Eng. Paulo Costa, Vereador do Pelouro
da Juventude e Tempos Livres da Câ-
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Comemorações
do Feriado Municipal 2005

Condecorações Honoríficas Municipais

Comemorou-se, no passado dia 28 de
Março, segunda-feira de Páscoa, o Fe-
riado Municipal de 2005, cuja organiza-
ção esteve mais uma vez a cargo da
Câmara Municipal de Ílhavo, com a co-
laboração de Associações do nosso
Concelho.

Do programa preparado especialmente
para o efeito, fizeram parte diversas ini-

ciativas de carácter desportivo, cultural
e recreativo, que demonstraram mais
uma vez a grande vitalidade e riqueza
do nosso movimento associativo.

As comemorações tiveram início no dia
19 de Março, com a realização dos pri-
meiros jogos do Torneio de Velhas Guardas
em Futebol de 11, no qual participaram
equipas do G. D. da Gafanha, S. Benfica

e Gafanha, S. C. Vista Alegre, G. D. da
Gafanha d’Aquém, G. D. Beira Ria, NEGE,
Câmara Municipal e Bombeiros Volun-
tários. Contudo, a trágica morte de Ruben
Silva, em pleno jogo, originou o cancela-
mento do Torneio.

O programa continuaria no dia do Fe-
riado, com a já tradicional cerimónia do
Hastear das Bandeiras junto aos Paços

Filarmónica Gafanhense/“Música Velha” – Medalha

do Concelho em Ouro

Conselheiro Eduardo Júlio Vaz dos Santos –

Medalha do Concelho em Vermeil

Eng. José Manuel São Marcos Simões – Medalha

do Concelho em Vermeil (a título póstumo)

José Domingos Ramos Lopes – Medalha de Mérito

Cultural Prata

Manuel Barbosa Almeida – Medalha de Dedicação

em Vermeil

do Concelho, que contou com a presença
da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo. De seguida decorreu a Sessão
Solene Comemorativa do Feriado Muni-
cipal no Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, na qual intervieram o Presidente
da Assembleia Municipal, Cap. Adriano
Nordeste, o Presidente da Câmara Muni-
cipal, Eng. José Agostinho Ribau Esteves,
e representantes dos quatro partidos políti-
cos com assento na Assembleia Municipal.
Seguiu-se a entrega das Condecorações
Honoríficas Municipais, momento sem-
pre marcado pela emoção, mas também
pela alegria e pelo agradecimento aqueles
que de alguma forma se destacaram e
que por isso devem servir como exemplo
para todos os restantes. Este ano as
Condecorações foram entregues às se-
guintes Individualidades e Associações:
Filarmónica Gafanhense/“Música Velha”,
Eng. José Manuel São Marcos Simões
(a título póstumo), Dr. Eduardo Júlio Vaz
dos Santos, Associação Humanitária Os
Amigos de Ílhavo, New Bedford, EUA,
Manuel Barbosa Almeida e José Domin-
gos Ramos Lopes.

Após a Sessão Solene procedeu-se à
inauguração da Exposição de Pintura
“Olhares sobre Ílhavo”, que reuniu diver-
sos trabalhos sobre o Município de Ílhavo
de vários artistas consagrados, assim

como ao lançamento de mais uma edição
do Boletim Informativo da Câmara Muni-
cipal e de um livro sobre o Associativismo
em Ílhavo, editado pela Câmara Muni-
cipal, como gesto de reconhecimento e
de agradecimento às nossas Associa-
ções pelo notável trabalho que têm
desenvolvido.

Para completar o programa realizou-se
mais uma edição do Mercado à Moda
Antiga, organizado pela Associação Chio-
-pó-pó, e que levou ao Mercado Municipal
de Ílhavo centenas de pessoas, que aí
puderam saborear, como é habitual, boa
comida preparada com todo o cuidado
por Associações do nosso Concelho.
Neste local assistiu-se ainda a um con-
certo com as Bandas Música Nova e
Música Velha, que deliciaram todos os
presentes.

Assim, e à semelhança do que tem
vindo a aconteceu nos últimos anos, as
Comemorações do Feriado Municipal
em Ílhavo constituíram mais uma vez um
dos momentos mais altos da vida do
nosso Concelho, dia de convívio entre
as pessoas, de reconhecimento rela-
tivamente aos que de nós mais se des-
tacaram, de reflexão sobre o presente e
sobre o futuro, mas sobretudo de exal-
tação pelo próspero e dinâmico Concelho
que somos hoje.
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Câmara Municipal de Ílhavo
apoia as Juntas de Freguesia

Apoio financeiro da CMI em 2004 a
obras da Junta de Freguesia de São
Salvador (JFSS)

A CMI transferiu em 2004 para a JFSS
um apoio financeiro para realização de
obras no valor total de 124.670,00 Euros,
direccionado da seguinte forma:
A.
Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
· Valor Total: 20.500,00 Euros

– Limpeza de 35 Km de arruamentos.
B.
Melhoramento de ruas e caminhos
· Valor Total: 26.500,00 Euros

– Nivelamento, colocação de saibro ou
material equivalente em 16 Caminhos:
Rua dos Melões (Légua), Rua da Chou-
sa Nova, Caminho do Meio, Três Cami-
nhos Agrícolas da Coutada, Rua das
Lavegadas, Rua da Barquinha, Rua dos
Cónegos, Rua da Escola (Carvalheira),
Caminho de Aveiro, Estradão da Ria
(Gafanha da Boavista), Rua do Pombo
(Gafanha da Boavista), Dois Caminhos
Florestais na lagoa do Junco, Caminho
Florestal da Presa à Lagoa do Junco,
Caminho Agrícola no Carregueiro (Qta
Picado), Caminho Agrícola nas Ervo-
sas, Caminho do Vale das Maias.

A política de apoio e

cooperação da Câmara

Municipal de Ílhavo com as

Juntas de Freguesia do

Concelho, assenta desde

1999 no princípio da

cooperação institucional, da

responsabilidade e da

transparência, com a

afectação explícita de

financiamento obra a obra,

no âmbito de um acordo

entre a Câmara Municipal e

cada uma das Juntas de

Freguesia, formalizado em

Protocolo e respeitando a

autonomia financeira das

entidades.

Desta forma, a Câmara

Municipal de Ílhavo investe

nas Juntas de Freguesia do

Concelho, apoiando-as de

forma clara e planificada, e

aumentando a sua respon-

sabilidade e as suas

obrigações na utilização das

verbas do orçamento

municipal, e tornando-se

público e transparente o

investimento do dinheiro de

todos gerido pela Câmara

Municipal, nas Juntas de

Freguesia.

Sede JFGN/obra de remodelação realizada pela CMI em 1989

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Apoio financeiro da CMI em 2004 a
obras da Junta de Freguesia da Gafa-
nha da Nazaré (JFGN)

A CMI transferiu em 2004 para a JFGN
um apoio financeiro para realização de
obras no valor total de 88.719,00 Euros,
direccionado da seguinte forma:
A.
Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
· Valor Total: 26.000,00 Euros

– Limpeza de 25 Km de arruamentos
B.
Melhoramento de ruas e caminhos
· Valor Total: 10.700,00 Euros

– Nivelamento, colocação de saibro ou
material equivalente na Travessa à Rua
Afonso de Albuquerque (junto ao de-
pósito de água) e Melhoramento da Rua
S. Vicente.

C.
Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
· Valor Total: 17.900,00 Euros

– Emanilhamentos na Rua Luís de Ca-
mões (300m), na Rua dos Teixeiras
(110m), na Rua Passos Manuel (80m)
e na Rua Conde de Aveiras (100m).

D.
Pequenas obras de construção civil
· Valor Total: 3.850,00 Euros

– Execução e beneficiação de placas
de toponímia.

E.
Realização de obras no Cemitério
· Valor Total: 20.522,00 Euros

– Beneficiação da Capela do Cemitério,
Construção de 15 gavetões para de-
composição aeróbia e 20 Ossários, Pavi-
mentação em calçada à portuguesa do
actual passeio central do Cemitério.

Estruturas da Junta
· Valor Total: 9.747,00 Euros

– Comparticipação de 50% no Re-
vestimento asfáltico do espaço exterior
do Armazém da Junta, orçado em
10.314,00 Euros.
– Comparticipação de 50% no Arranjo
no Edifício Sede da Junta de Freguesia,
orçado em 9.180,00 Euros.

C.
Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
· Valor Total: 38.920,00 Euros

– Limpeza das sarjetas: 60% do valor
proposto;
– Emanilhamento na Rua Tomé Barros
Queirós;
– Limpeza de seis valas hidráulicas em
Vale de Ílhavo, Carvalheira, Ermida, Rio
Pereira, Outeiro, Chousa Velha, Quin-
tas, Moitinhos, Légua, Corgo Comum,
Ílhavo.

D.
Pequenas obras de construção civil
· Valor Total: 22.000,00 Euros

– Construção de passeios na Rua do
Sul na Gafanha D’Aquém;
– Construção de passeios na Rua do
Mar, na Malhada;
– Arranjo urbanístico: Rua 1.º de Maio/
Rua da Lomba, Gaf. Aquém.

E.
Realização de obras no Cemitério
· Valor Total: 15.000,00 Euros

– Beneficiação da Capela do Cemitério,
Muros e Jardins.

Estruturas da Junta
· Valor Total: 1.750,00 Euros

– Comparticipação de 50% na compra
de um Tractor corta relva.

Sede JFSS/obra da nova Sede a inaugurar em 2005

Freguesia de São Salvador

O Protocolo de Cooperação da CMI
com a JFSS para o presente ANO 2005,
já acordado entre as partes, prevê um
apoio financeiro da CMI à Junta de
146.400,00 Euros, para realização de
um conjunto de obras de tipologia seme-
lhante à de 2004.

O Protocolo de Cooperação da CMI
com a JFGN para o presente ANO 2005,
já acordado entre as partes, prevê
um apoio financeiro da CMI à Junta
de 104.900,00 Euros, para realização
de um conjunto de obras de tipologia
semelhante à de 2004.
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Apoio financeiro da CMI em 2004 a
obras da Junta de Freguesia da Gafa-
nha do Carmo (JFGC)

A CMI transferiu em 2004 para a JFGC
um apoio financeiro para realização de
obras no valor total de 21.000,00 Euros,
direccionado da seguinte forma:
A.
Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
· Valor Total: 6.678,00 Euros

– Aplicação de herbicida e limpeza das
bermas e valas de várias ruas

B.
Melhoramento de ruas e caminhos
· Valor Total: 1.764,00 Euros

– Beneficiação de todos os caminhos
da Freguesia (tout-venant)

C.
Desobstrução, limpeza regular
e emanilhamento de valas
· Valor Total: 6.733,00 Euros

– Limpeza duas vezes por ano de valas
hidráulicas nas Ruas João Flório, Ma-
nuel Silva, Mestre Daniel Gonçalves,
João Marques, da Igreja, dos Caça-
dores (duas valas) e do Povo (duas
valas); Limpeza e desobstrução de to-
das as caixas de visita da Freguesia;
Emanilhamento na Rua da Palmeira;
Emanilhamento da Rua do Preguiça.

Freguesia da Gafanha do Carmo

Sede JFGC/obra de remodelação realizada pela CMI em 2002

Estruturas da Junta
· Valor Total: 5.825,00 Euros

– Pavimentar e construir silos no Esta-
leiro do Armazém da Junta – compar-
ticipação de 55% nos custos da obra
orçada em 5.500,00 Euros.
– Requalificação da zona entre o Cam-
po de Futebol e o Campo de Ténis –
comparticipação de 100% nos custos
da obra orçada em 2.800,00 Euros.

Nota sobre “Limites de Freguesia”
Os trabalhos que a Câmara Municipal

de Ílhavo tem vindo a desenvolver ao
nível do planeamento do território do Mu-
nicípio de Ílhavo, têm múltiplos objectivos
que se integram no âmbito do processo
de revisão do Plano Director Municipal
de Ílhavo que a CMI e a respectiva Co-
missão Mista de Coordenação da Revisão
do PDM têm em desenvolvimento, assim
como dos trabalhos de elaboração da
Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP) que o Instituto Geográfico Portu-
guês (IGP) tem em desenvolvimento.

A base do trabalho de planeamento que
temos vindo a desenvolver tem no Ca-
dastro e na Cartografia, elementos base
fundamentais, trabalhando com escalas
1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 e 1:1000
(cartografia CMI/AMRia/IGP), de base
digital e com trabalhos necessários de
compatibilização de relevante complexi-
dade técnica (uns realizados, outros por
realizar).

Existindo múltiplos objectivos a cumprir
nesses trabalhos que têm marcadamen-
te uma base técnica, e um conjunto de
opções políticas a concretizar no futuro,
a delimitação administrativa do Concelho
e das suas quatro Freguesias, são objec-
tivos que temos bem definidos no âmbito
dos trabalhos referidos e em curso, e no
âmbito dos trabalhos de produção e for-
malização da CAOP. Entendemos ser
esta ambiência global e integrada, a
opção correcta para tratar a questão dos
limites das quatro Freguesias do Con-
celho (que obrigatoriamente têm de ser
tratados em conjunto) e não de forma
parcelar e pontual.

O conjunto de ofícios trocados entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e o Instituto
Geográfico Português (além de vários
contactos informais) que, entre outras,
tratam a matéria dos limites administra-
tivos, são a prova do trabalho que se tem
vindo a desenvolver no âmbito do enqua-
dramento acima referido.

É no campo do trabalho de revisão do
PDM e de elaboração da CAOP, e com
toda a tranquilidade e seriedade, que a
questão dos limites de Freguesia se trata,
sem espaço a politiquices, sabendo-se
que não é por qualquer mudança nos
limites de Freguesia que em termos finan-
ceiros apenas condicionam a distribuição
de 45% do Fundo de Financiamento das
Freguesias às Juntas de Freguesia, que
algumas delas terão muito mais recursos
financeiros para realização de obras.

Os investimentos da Câmara Municipal
de Ílhavo não dependem dos limites de
Freguesia, nem de rivalidades entre terras
e gentes, que alguns tentam alimentar.

A Câmara Municipal de Ílhavo mantém
a sua disponibilidade já manifestada de
prestar esclarecimentos adicionais sobre
esta matéria, a quem o entender solicitar.

Freguesia da Gafanha da Encarnação

Apoio financeiro da CMI em 2004 a
obras da Junta de Freguesia da Gafa-
nha da Encarnação (JFGE)

A CMI transferiu em 2004 para a JFGE
um apoio financeiro para realização de
obras no valor total de 43.945,00 Euros,
direccionado da seguinte forma:
A.
Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
· Valor Total: 14.118,00 Euros (limpeza

estrutural e simples)
B.
Melhoramento de ruas e caminhos
· Valor Total: 5.421,00 Euros

Reforço com “tout-venant” e alisamento
dos materiais:
– Rua Direita (Beco do Artur) e Rua da
Fonte

C.
Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
· Valor Total: 10.366,00 Euros

– Rua Nova, Rua Prof. Francisco Co-
rujo, Rua da Fonte, Rua Padre António
Diogo

Sede JFGE/obra de remodelação realizada pela CMI em 2001

D.
Pequenas obras de construção civil
· Valor Total: 3.040,00 Euros

– Construção de caixas de limpeza nos
emanilhamentos da Rua Nova, Rua Prof.
Francisco Corujo, Rua da Fonte e Rua
Pe António Diogo

E.
Realização de obras no Cemitério
· Valor Total: 8.500,00 Euros

– Beneficiação da Capela do Cemitério
e cimentar espaços novos

Outras Estruturas da Junta
· Valor Total: 2.500,00 Euros

– Comparticipação de 50% na compra
de Alfaias, Lâmina e Vibrador.

O Protocolo de Cooperação da CMI
com a JFGE para o presente ANO 2005,
já acordado entre as partes, prevê um
apoio financeiro da CMI à Junta de
51.915,00 Euros, para realização de um
conjunto de obras de tipologia seme-
lhante à de 2004.

O Protocolo de Cooperação da CMI
com a JFGC para o presente ANO 2005,
já acordado entre as partes, prevê um
apoio financeiro da CMI à Junta de
24.846,50 Euros, para realização de um
conjunto de obras de tipologia seme-
lhante à de 2004.
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Foram apresentados no passado dia 18
de Maio, Dia Internacional dos Museus,
um conjunto de equipamentos de comu-
nicação vocacionados para o apoio à
visita de cidadãos invisuais de baixa visão.

Com este investimento que ronda os
11.000,00 Euros, financiados em 75% ao
abrigo do Programa Aveiro Digital 2003/
2006, cabendo o restante à Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, o Museu Marítimo de
Ílhavo, que hoje é sem dúvida um dos
mais visitados e conhecidos museus do
país, e igualmente uma das maiores refe-
rências europeias ao nível da temática
marítima, assume também um papel de
enorme relevo no que diz respeito às
acessibilidades para cidadãos invisuais
e de baixa visão. Os equipamentos agora
apresentados vão permitir que estes cida-
dãos possam usufruir do rico espólio do

Maio
Até 10 de Maio
· Exposição de fotografia “Paisagens do

Sal”, de Sérgio Jacques. Galeria de
Fotografia do Museu Marítimo de Ílhavo.
Org. MMI (CMI)

18 de Maio
· 09h00-23h00 – Comemoração do Dia

Internacional dos Museus:
· 09h00-23h00 – Dia aberto do Museu –

entradas livres
· 18h30:

– Apresentação pública do equipamento
para invisuais (financiamento Aveiro
Digital)
– Inauguração da exposição de fotografia
“Mar de Sonhos – a emigração nos
vapores transatlânticos”, de Aurélio da
Paz do Reis. Galeria de Fotografia do
Museu Marítimo de Ílhavo.
Org. MMI (CMI). Apoio: Centro Portu-
guês de Fotografia
– Apresentação do livro “A Campanha
do Argus”, de Alan Villiers, com introdu-
ção de Álvaro Garrido. Reedição crítica
e ilustrada. Apresentação pelo Prof.
Mário Ruivo. Co-edição Cavalo de Ferro/
MMI (CMI).

Conchas e Algas

Junho
1 e 4 de Junho
· Dia Mundial da Criança
18 de Junho
· Teatro “Auto da Barca do Inferno”, pelo

CETA
· Serviço Educativo – Jornadas do Mar
Mar Salgado

Nota: De 1 de Janeiro a 1 de Maio de 2005 visitaram
o Museu Marítimo de Ílhavo 19809 pessoas, dos quais
9000 no âmbito do Serviço Educativo

Abril
1 de Abril
· Conferência “O Mar e os Oceanos:

como imaginar uma Expo?”, pelo Dr.
António Mega Ferreira, inserida no ciclo
de conferências “Portugal e o Mar”. Au-
ditório do Museu Marítimo de Ílhavo.

9 de Abril
· Inauguração do 1.º módulo da exposi-

ção temporária de pintura e escultura
“Artes de pesca. A pesca nas Artes”.
Sala de Exposições Temporárias do
Museu Marítimo de Ílhavo.

Bolhas, Agulhas e Bússolas

Museu, através, por exemplo, da codi-
ficação das obras, facto que permitirá aos
invisuais aceder às emoções estéticas
que as mesmas despertam.

O objectivo de tornar o Museu Marítimo
de Ílhavo acessível aos cidadãos invi-
suais e de baixa visão insere-se num
projecto com objectivos mais vastos, de-
nominado INFORDICO, cujo investimento
total ronda os 400.000,00 Euros, e que a
Câmara Municipal de Ílhavo apresentou
ao programa Aveiro Digital 2003/2006.
Este projecto está igualmente a intervir
ao nível do inventário informático das
colecções, da informatização, cataloga-
ção e digitalização da Biblioteca e Ar-
quivo, da conservação e preservação de
fotografias, da digitalização de Mapas e
Conteúdos, da informatização dos aces-
sos, entre outros.

Programa expositivo/eventos de Abril – Junho Uma referência ao nível das acessibilidades
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A comemoração do 1.º de Maio – Dia
do Trabalhador, na S.ra dos Campos, ocupa
já hoje um lugar importante no calendário
de eventos do Concelho de Ílhavo.

Do programa da Comemoração, uma
organização conjunta da ADCR da Sra
dos Campos, Rancho Regional da Casa
do Povo de Ílhavo, Câmara Municipal de

Festival de Teatro
do Concelho de Ílhavo 2005

1.º de Maio 2005
– Dia do Trabalhador

De 2 a 29 de Maio, a Câmara Municipal
de Ílhavo levou a efeito o Festival de
Teatro 2005, com o objectivo de promover
e divulgar esta forma de Cultura às quatro
Freguesias, com espectáculos diversi-
ficados e em respeito essencialmente
pelas Associações do Concelho de Ílhavo
que se dedicam ao Teatro.

O Grupo de Teatro Ribalta da Vista Ale-
gre abriu o Festival no dia 2 de Maio, com
a Semana do Teatro Infantil, represen-
tando a peça “ O Pasteleiro”, da autoria
de José Jorge Letria, no Teatro da Vista
Alegre, dirigida aos Jardins de Infância e
Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Ílha-
vo, e na qual participaram cerca de 3000
crianças. Esta iniciativa insere-se no Pla-

no Municipal de Intervenção Educativa
para o Ano Lectivo 2004/2005.

O Festival de Teatro 2005 esteve na
Freguesia da Gafanha da Encarnação no
dia 7 de Maio, no Salão Cultural da Gafanha
da Encarnação, com a representação da
revista à portuguesa “Tá a Teta a Secar
Neste País” pela Companhia de Teatro
“Os Últimos”, de Oliveira do Douro – Vila
Nova de Gaia.

No dia 15 de Maio, foi a vez da Fre-
guesia da Gafanha do Carmo receber o
Festival de Teatro 2005, com a repre-
sentação da peça “Casamento à Força”,
de Moliére, magnificamente representa-
da pela Associação Cultural da Gafanha
do Carmo, no Salão Cultural da Junta de

Freguesia da Gafanha do Carmo, lite-
ralmente cheio.

O GRAL – Grupo Recreativo Amigos
da Légua, participou no Festival de Tea-
tro 2005, no dia 21 de Maio, no Salão de
Festas da Casa de Nossa Senhora da
Luz, na Légua, representando de forma
soberba a peça de teatro “A Burla de
Ilhalvo”, da autoria de José Perdigão,
uma comédia muito divertida que deliciou
os muitos que estiveram neste lugar da
Freguesia de São Salvador, para uma
boa noite de teatro feita por uma asso-
ciação protocolada com a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo.

No Auditório do Centro Cultural da Gafa-
nha da Nazaré, tivemos grande momento

de teatro no dia 26 de Maio, com a repre-
sentação da comédia visual “D. Quixote”,
pela Companhia de Teatro Chapitô, de
Lisboa, sem dúvida uma das grandes
referências nacionais a este nível.

O Festival de Teatro 2005 da Câmara
Municipal de Ílhavo voltará a passar pela
Vista Alegre, no dia 27 de Maio, com o
Grupo de Teatro Amador Ribalta, parceiro
da Câmara Municipal, a representar a
peça “O Bar do Tavares”, esperando-se
mais uma vez com um excelente desem-
penho por parte dos seus actores.

Novidade neste Festival será o Teatro
de Rua que terá como palco o Largo do
Farol na Praia da Barra, no dia 28 de
Maio, a cargo do GITA – Grupo de Teatro

Independente de Aveiro, num espectá-
culo diferente, mas muito em voga nos
tempos que correm.

O Festival de Teatro 2005 terá o seu
encerramento em Vale de Ílhavo no dia
29 de Maio, com a representação da peça
“Escola de Mulheres”, pelo Grupo de Tea-
tro Semente, de Eixo – Aveiro, no Salão
de Festas do Centro Social Nossa Se-
nhora da Paz, de Vale de Ílhavo, teatro
de raiz bem popular ao gosto da nossa
gente. O êxito das peças até agora repre-
sentadas deixam-nos com a convicção
de que o sucesso do Festival de Teatro
promovido pela Câmara Municipal de
Ílhavo foi plenamente conseguido, sendo
por isso mais uma aposta cultural ganha.

Ílhavo e Junta de Freguesia de S. Sal-
vador, fizeram parte diversas actividades,
nas quais participaram largas centenas
de pessoas, que mais uma vez esco-
lheram esta bonita zona do nosso Con-
celho para conviver, assinalando dessa
forma este dia. Iniciativas como os bailes,
o já tradicional jogo de futebol opondo

25 de Abril
– Dia da Liberdade

A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou
mais um aniversário do 25 de Abril de
1974, com um conjunto variado de acti-
vidades, evocando assim o dia que há
31 anos mudou Portugal.

A comemoração deste dia iniciou-se no
nosso Concelho com a abertura da expo-
sição “Painéis da Liberdade”, que esteve
patente ao público na Galeria do Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré, e da qual
fez parte uma vasta colecção de fotogra-
fias sobre os importantes acontecimentos
ocorridos nesse dia histórico, assim como
de diversas pinturas e desenhos murais
com imagens e slogans que marcaram
uma época.

O desporto marcou igualmente impor-
tante presença no programa, através do
já tradicional “Grande Prémio da S.ra dos
Campos”, organizada pela ADCR S.ra dos
Campos, que trouxe ao nosso Concelho
diversos atletas de várias idades e pro-
veniências. De igual modo, também a
música esteve presente, quer através de
um baile popular na Sra dos Campos,
quer através de um concerto com o Grupo
de Música Tradicional Portuguesa “Vozes
da Terra”, que deliciou todos aqueles que
se deslocaram ao Auditório do Museu
Marítimo de Ílhavo, e que fechou com
chave de ouro mais um aniversário do
25 de Abril, Dia da Liberdade.

autarcas e dirigentes associativos, onde
o resultado final é o menos importante, o
Torneio de Futsal envolvendo associa-
ções do nosso Concelho ou o Festival
de Folclore da Primavera, todas elas
organizadas ao ar livre, em comunhão
com a Natureza, foram sem dúvida mo-
mentos altos e marcantes.
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Numa organização conjunta da Câmara
Municipal de Ílhavo e da Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, tiveram
lugar de 16 a 24 de Abril as Comemo-
rações do IV Aniversário da Elevação da
Gafanha da Nazaré a Cidade.

Do programa desta iniciativa fizeram
parte actividades tão diversas como as
“Trocas à Moda Antiga”, mais uma vez
organizadas pela Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré, um Sarau de Dança
da responsabilidade do Grupo de Dança
Pestinhas, que encheu por completo o
Auditório do Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, a II Exposição Colectiva de
Jovens Artistas da Gafanha da Nazaré,
onde a pintura, a escultura, a fotografia,
a poesia ou o vídeo marcaram presença
forte, ou ainda a “Festa da Cidade”, que
trouxe ao palco do Centro Cultural a Filar-
mónica Gafanhense, o Grupo Etnográfico
da Gafanha da Nazaré e o Grupo de
Música Popular “Seja o que Deus quiser”,

num espectáculo que cativou por com-
pleto o numeroso público presente.

De salientar ainda, como não podia
deixar de ser, a Cerimónia do Hastear
das Bandeiras e a Sessão Solene Come-
morativa, que tiveram lugar no dia 19, na
Junta de Freguesia, na presença de inú-
meros autarcas, dirigentes associativos,
representantes de diversas entidades
civis e militares, para além, naturalmente,
da população em geral, marcando de
forma solene o dia do Aniversário.

Programa
16 de Abril
· Todo o dia. Trocas à Moda Antiga

Org./Local: Escola Secundária da Gafa-
nha da Nazaré

19 de Abril
· 18h30. Cerimónia do Hastear das Ban-

deiras – Frente à Junta de Freguesia
· 18h45. Sessão Solene Comemorativa

– Salão Nobre da Junta de Freguesia

IV Aniversário da Elevação
da Gafanha da Nazaré a Cidade

· 19h45. Inauguração da II Exposição
Colectiva de Jovens Artistas da Ga-
fanha da Nazaré Galeria do Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré

· 20h30. Missa Comemorativa – Igreja
Matriz na Cale da Vila

23 de Abril
· Todo o dia. Fórum Municipal da Ju-

ventude/Espaço Internet da Junta de
Freguesia Aberto
Edifício do Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré

· 21h30. Sarau de Dança
Org. Grupo de Dança Pestinhas
Auditório do Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré

24 de Abril
· 15h00. Festa da Cidade com a actua-

ção do conjunto Típico “Seja o que Deus
Quiser”, Filarmónica Gafanhense e Gru-
po Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Jardim 31 de Agosto (Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré)

Presidência Aberta
na Freguesia da Gafanha da Nazaré

A Câmara Municipal de Ílhavo promo-
veu, de 17 a 23 de Abril, uma Presidência
Aberta na Freguesia da Gafanha da
Nazaré.

Do intenso programa desta iniciativa,
composto por diversas reuniões de traba-
lho com empresas, associações e outras
entidades, por visitas a obras, contactos
com a população, pela realização de uma
reunião pública do Executivo Municipal
no Salão Nobre da Junta de Freguesia,
entre outras actividades, há três acções que
pela sua relevância, vale a pena destacar:
1. Visita à Bresfor

No âmbito das acções de acompanha-
mento da actividade das empresas do
Município e considerando o processo de
ampliação da capacidade de produção
da Bresfor, desenvolvido desde 2001, o
Presidente da Câmara acompanhado pe-
lo Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré e pelo Vereador do
Pelouro do Ambiente da CMI, realizou
uma visita de trabalho à Bresfor para se

inteirar da situação de laboração e de
gestão ambiental e de segurança desta
unidade industrial.

O Presidente da Câmara congratulou-
se com o trabalho realizado pela empresa
nos últimos anos, concretizando a cer-
tificação ambiental pelas normas ISO
14001, estando a finalizar neste ano 2005
o processo de certificação em termos de
segurança. A empresa funciona actual-
mente com 53 funcionários (eram 39 fun-
cionários em 2001). Registe-se também
o trabalho regular de monitorização am-
biental que tem vindo a ser desenvolvido
com todo o rigor e abertura.

Para a actividade desta empresa, é
muito importante o desenvolvimento futu-
ro da 3.ª fase da Via de Cintura Portuária
e da Ligação Ferroviária à Linha do Norte,
estando a Câmara Municipal de Ílhavo
empenhada em prosseguir o trabalho
junto da APA e do Governo, para que
essas duas importantes obras se con-
cretizem muito em breve.

2. Reunião com a Direcção da
Associação dos Industriais de
Bacalhau (AIB)

No âmbito das acções de acompanha-
mento da actividade das empresas do
Município e dos vários projectos de âm-
bito económico, cultural, político e social
que estão em desenvolvimento pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, na área da
pesca, do peixe e do bacalhau, o Pre-
sidente da Câmara Municipal realizou
uma reunião de trabalho com a Direcção
da Associação dos Industriais de Baca-
lhau (AIB), com o objectivo de preparar
um conjunto de acções em parceria no
âmbito de projectos da Câmara Municipal
de Ílhavo, tais como a “Rota do Peixe da
Ria e do Mar” e as Tasquinhas do Ba-
calhau (parceria com a Confraria do
Bacalhau), assim como no âmbito do
processo de Qualificação do Bacalhau
de Cura Tradicional Portuguesa, que a
Associação dos Industriais de Bacalhau
tem em curso.

Além de reiterado por ambas as partes
o princípio da cooperação, ficou acordado
o desenvolvimento de trabalho de par-
ceria no âmbito das acções referidas.
3. Visita à Fundação Prior Sardo

No âmbito das acções de acompanha-
mento da actividade das Associações de
Acção Social do Município, o Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo acom-
panhado pelo Presidente da Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré e pelo
Vereador do Pelouro da Acção Social,
realizou uma visita à Fundação Prior Sar-
do e uma reunião da trabalho com os
seus Dirigentes.

Desta visita merece destaque o reco-
nhecimento pelo notável trabalho que a
IPSS Fundação Prior Sardo tem vindo a
realizar na Gafanha da Nazaré, em espe-
cial na área do Apoio Domiciliário e do
ATL (com 45 Crianças), com envolvi-
mento em muitos outros projectos de
intervenção social, utilizando como sede
um espaço há vários anos cedido pela

Paróquia da Gafanha da Nazaré, e que
a Instituição tem vindo a beneficiar de
forma muito relevante.

O Presidente da Câmara congratulou-
se com o facto da Fundação Prior Sardo
ter conseguido a aprovação de uma candi-
datura ao POEFDS (Fundos Comu-
nitários) para construção de uma Creche
para 46 Crianças, num investimento total
de 530.000 euros, com uma comparti-
cipação dos Fundos Comunitários de
360.000 euros, localizada no terreno da
Fundação Prior Sardo, na Senhora dos
Campos. A Câmara Municipal de Ílhavo,
além do apoio técnico à gestão do con-
curso público e da obra, assumiu des-
de já o compromisso de apoiar finan-
ceiramente esta obra com um valor de
100.000 euros.

Esta Creche recebeu o apoio da Comis-
são Local de Acção Social do Concelho
de Ílhavo, contribuindo para aumentar a
resposta social numa das área de maior
carência em termos de oferta de serviços.
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No âmbito do acompanhamento regular
da situação da Zona Industrial da Mota
(ZIM), a Câmara Municipal de Ílhavo
apreciou na primeira reunião de Maio o
relatório semestral de Abril de 2005 da
ZIM, que traduz expressivamente o su-
cesso da acção concertada da Câmara
e dos Industriais com vista à adequada e
definitiva activação de todo o tecido in-
dustrial daquele equipamento concelhio.

Com efeito, por força das centenas de
decisões tomadas pelo executivo nos
últimos três anos, com vista à regula-
rização do licenciamento das unidades
em instalação na ZIM, e controle da regu-
laridade das operações marginais que ali
se desenvolviam, quatro indicadores me-
recem, agora, especial destaque:

Zona Industrial da Mota
– ponto de situação

Abril’02 Abril’04 Abril’05
Lotes com unidades em laboração 11 27 43
Lotes com unidades em construção 22 20 7
Lotes sem obras (mas dentro do prazo fixado) 46 9 14
Lotes em processo de reversão 0 13 15
Lotes para vender 0 0 1
Lotes com situações em apreciação 1 9 3

Este crescimento, reflecte um signifi-
cativo incremento da produção industrial
do Concelho e tem uma consequência
positiva na criação de emprego e de ri-
queza, podendo ser apreciado sumaria-
mente no quadro seguinte:

Cumpre, por isso saudar o notável
exemplo de dinamismo empresarial dos
industriais do Concelho, expressa não só
na sua capacidade de criação de em-

i. a eliminação das situações de extrac-
ção ilegal de inertes;

ii. o termo das corridas ilegais (vulgar-
mente designadas por picanços) na
ZIM;

iii. o fim das situações de especulação
imobiliária na transacção de lotes da
ZIM;

iv. o crescimento de 400% do número
de unidades em laboração efectiva;.

presas, mas também na incessante e
crescente procura dos lotes que, por via
dos processos de reversão em curso, vão
ficando disponíveis.

A Câmara Municipal de Ílhavo mantém-
se atenta à gestão da ZIM, assegurando
a correcta gestão dos licenciamentos em
causa e continuando a planear adequa-
das intervenções ao nível da qualificação
daquela Zona Industrial, merecendo aqui
especial referência a recente abertura do
concurso público para a construção e
exploração da área dos respectivos equi-
pamentos de apoio.

Esta área, a gerir em sistema de serviço
público, destina-se a proporcionar aos
empresários e trabalhadores das unida-
des instaladas na ZIM, melhores condições

de qualidade e conforto nos respectivos
desempenhos profissionais e incorpora,
entre outras, as seguintes valências: posto
de abastecimento de combustíveis, creche/
jardim de infância/centro ATL, restau-
rante/bar, agência bancária, mini-mercado,
balcão de encomendas expresso.

A política de desenvolvimento inte-
gral e integrado do Município, tem no
apoio aos investidores e aos operado-
res económicos privados, uma opção
clara e determinada, como pode bem
ser exemplo a gestão do difícil dossier
da ZIM, agora numa situação já bem
positiva, como se pode constatar no pró-
prio local.

O desenvolvimento económico do Con-
celho é também uma realidade.

Este é o texto que abre o Roteiro Turís-
tico do Concelho de Ílhavo, recentemente
editado pela Câmara Municipal com o
objectivo de o promover por Portugal
inteiro, assim como no estrangeiro.

Neste Roteiro pode ser encontrada
diversa informação, ao nível da nossa
História, das nossas Tradições, do nosso
Património, enfim, textos e fotografias
que seguramente irão cativar novos pú-

Roteiro Turístico
do Concelho de Ílhavo

blicos para o nosso Concelho.
A publicação deste Roteiro insere-se

numa campanha promocional mais vasta,
materializada através de diversos supor-
tes e meios, como sejam MUPI’s, outdoors,

O Município de Ílhavo é um dos 19 concelhos do Distrito de Aveiro.
Com uma área de 76Km2, este Concelho tem as suas primeiras
referências históricas há cerca de nove séculos e meio. Foi do Mar
que nascemos como colónia grega ou fenícia. Sendo um Concelho
de gente de Terra e Mar, Ílhavo tem o Mar como realidade viva na
geografia, na história e na cultura.

No conjunto de beleza natural do Sol, Mar e Ria, encontrará duas
toalhas de água, presença da bela Ria de Aveiro no Concelho
de Ílhavo. Estes Canais (o de Mira e o de Ílhavo) utilizados
para a prática de actividades náuticas e de pesca, reflectem
uma beleza única e permitem diferentes utilizações do espaço
natural que proporcionamos.

As belas praias da Barra e da Costa Nova, galardoadas desde
sempre com o símbolo de qualidade ambiental da Bandeira Azul
da Europa, são outros dois importantes elementos naturais de
Ílhavo, onde também poderá apreciar o conjunto típico dos Palheiros
da Costa Nova e o Farol da Barra, o maior de Portugal. Da História
às Festas e Romarias, do Artesanato ao Património, da Gastronomia
aos Tempos Livres, são opções das rotas que pode encontrar e
desfrutar nesta terra que tem “O Mar por Tradição”. A simpatia
característica da sua população garantir-lhe-á uma estadia difícil
de esquecer.

Este roteiro é o nosso convite para que possa viver esta terra
que também queremos sua.
Seja Bem Vindo!

José Ribau Esteves, Eng.

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

mapas, folhetos temáticos, Internet, par-
ticipação em Feiras, entre outros.

Desta forma, a Câmara Municipal dá
um importante contributo ao nível do au-
mento da visibilidade do nosso Concelho

dentro e fora do país, conseguindo dessa
forma aumentar a sua atractividade, e,
em consequência, o seu crescimento eco-
nómico, nomeadamente no que ao sector
do Turismo diz respeito.
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Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 9 de Fevereiro de 2005

Resumo

Alterações pontuais aos Estudos Urbanísticos

EU 27 – Av. José Estevão, na Gafanha da Nazaré

e EU 61 – Solar da Lagoa, em Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar as presentes

alterações ao EU 27 e ao EU 61.

Proposta para a elaboração do Plano de Pormenor

da Légua/Presa (PP 23)

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 2004/2005

– primeira adenda à listagem inicial

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de dois subsídios

no valor unitário de 45,00 Euros a alunos do 1.º

Ciclo do Ensino Básico.

Celebração de Contrato-Programa entre o Mu-

nicípio de Ílhavo e o Instituto Português do Livro

e das Bibliotecas do Ministério da Cultura para

instalação da Biblioteca Municipal de Ílhavo

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de assinar

e aprovar o presente Protocolo.

Antecipação de subsídio à Associação Cultural

e Recreativa “Os Baldas” por conta do Protocolo

de Cooperação de 2005

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal que prevê

a atribuição de um subsídio de 2.000,00 Euros,

como antecipação ao Protocolo 2005 (em

negociação), considerando as actividades

concentradas no 1.º Trimestre (Carnaval e Queima

do Judas).

Celebração de Contrato/Protocolo entre o Mu-

nicípio de Ílhavo e o IFADAP – Instituto de

Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da

Agricultura e Pescas

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de assinar

e aprovar o presente Protocolo, no qual é

estabelecido o financiamento de candidatura

ligada à promoção dos produtos do mar, desig-

nada por “Rota do Peixe da Ria e do Mar”.

Redução do horário de funcionamento do “Café

Snack – Bar Belo Horizonte”, na Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê a redução do horário de

funcionamento durante os próximos seis meses

da seguinte forma: de Domingo a Quinta-feira

até às 24h00; às Sextas, Sábados e vésperas

de feriados até à 1h00 do dia seguinte.

Normas de Participação no II Concurso de

Fotografia “Olhos sobre o Mar”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 21 de Fevereiro de 2005

Resumo

Voto de Pesar e Minuto de Silêncio em memória

dos autarcas falecidos no dia 20 de Fevereiro,

Srs. Prof. Manuel Alves de Oliveira e Manuel Júlio

Braga Alves

O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.

Fernando Caçoilo, propôs que fosse guardado

um minuto de silêncio em memória dos falecidos,

proposta esta que foi acolhida, de imediato, por

todos os presentes.

Proposta para a atribuição de Mérito Excepcional

Aprovado por unanimidade, após votação secreta,

a atribuição de Mérito Excepcional ao funcionário

João José Fernandes Pereira, considerando a

sua excepcional dedicação, capacidade, sentido

de responsabilidade e colaboração, nomea-

damente na execução das tarefas de motorista

e no zeloso acompanhamento, em especial, das

Crianças e Jovens que utilizam os autocarros

da Câmara Municipal de Ílhavo.

Doação de uma exposição relativa ao tema “Terra

Nova, Terra do Bacalhau” ao Município de Lisboa

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

Auto de Doação.

Abertura de Concurso Público para a “Concessão

da Construção e Exploração dos Equipamentos

da Zona Industrial da Mota”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Muni-

cipal, que prevê a instalação de um Posto de

Abastecimento de Combustíveis, Creche/Jardim

de Infância/Centro ATL e Restaurante/Bar, para

além de Agência Bancária, Mini-Mercado e Balcão

de Encomendas Expresso (com carácter opcional).

Proposta de extensão ao Contrato n.º 9/1999 –

Concessão dos Serviços de Recolha e Transporte

de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e

Limpeza Urbana no Município de Ílhavo – celebrado

com a firma S.T.L. – Sociedade de Transportes

e Limpeza, Lda., à limpeza de praias, sanitários

e arruamentos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

Enviar à Assembleia Municipal para ratificação.

Antecipação do pagamento de tranche de subsídio

relativo ao apoio à Equipa de Coordenação Conce-

lhia de Ílhavo dos Serviços de Extensão Educativa

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê

a atribuição de um subsídio de 4.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Rotary Clube

de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 500,00 Euros.

Comparticipação publicitária ao Clube de Minigolfe

da Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a concessão de um apoio

publicitário no valor de 500,00 Euros.

Fixação de contingentes ao nível do transporte

público de aluguer em veículos automóveis ligeiros

de passageiros do Concelho de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

fixação de contingente de táxis no Concelho

(Gafanha do Carmo: 1 táxi; Gafanha da Encar-

nação: 2 táxis; Gafanha da Nazaré: 6 táxis; S.

Salvador – Ílhavo: 11 táxis).

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 28 de Fevereiro de 2005

Resumo

Proposta de alteração ao Regulamento do Parque

de Campismo Municipal da Praia da Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Mais se deliberou o seu envio à Assembleia

Municipal.

Apoio à Equipa de Coordenação dos Apoios

Educativos Aveiro Centro Litoral

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de 2.750,00 Euros.

Antecipação de subsídio à Associação Cultural

e Desportiva “Os Ílhavos” por conta do Protocolo

de Cooperação a estabelecer no corrente ano

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de 5.000,00 Euros em Março e 5.000,00

Euros no mês de Abril, atendendo à realização

nos primeiros meses do corrente ano de eventos

importantes como o 22.º Grande Prémio de

Atletismo, no próximo dia 3 de Abril e a 28.ª Edição

da Volta a Ílhavo em Bicicleta/Taça de Portugal

de Esperanças, no próximo dia 13 de Março.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 7 de Março de 2005

Resumo

Acordo de Cooperação entre a CMI e a Adminis-

tração Regional de Saúde do Centro/Sub-Região

de Saúde de Aveiro para a implementação e

abertura de um Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil

(GASJ) no Concelho de Ílhavo

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

Acordo e despacho do Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Protocolo de Cedência por Contrato de Depósito

entre a CMI e o Ministério da Agricultura, Pescas

e Florestas de uma tela do pintor Domingos

Rebelo, datada de 1955, intitulada “Família

Pescatória”

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

DEDICAÇÃO EM VERMEIL – Manuel Barbosa

Almeida.

Adjudicação do Concurso Público da empreitada

do “Parque do Centro de Ílhavo”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação provisória à firma VITOR ALMEIDA E

FILHOS, S.A pelo valor de 452.718,89 Euros, de

acordo com o presente relatório. Mais se delibera

proceder à audiência prévia nos termos do CPA:

não havendo reclamações a adjudicação é

definitiva.

Atribuição de subsídio ao Centro Cultural e

Desportivo dos Trabalhadores do Município de

Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

(primeiro subsídio pontual do ano 2005) no valor

de 7.500,00 Euros, para apoio ao desenvolvimento

de actividades.

Subsídios pontuais ao CASCI – Centro de Acção

Social do Concelho de Ílhavo para apoio a rendas

de casa de agregados familiares carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de dois subsídios no

valor de 750,00 Euros cada, um no valor de 250,00

Euros, outro no valor de 270,00 Euros, outro

no valor de 720,00 Euros e um outro ainda no

valor de 225,00 Euros, para apoio ao pagamen-

to da renda de casa de agregados familiares

carenciados.

Subsídio pontual à Sociedade de S. Vicente de

Paulo – Conferências de Ílhavo – para apoio a

agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

Primeira Alteração às Grandes Opções do Plano

e Orçamento da CMI de 2005

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a presente

Alteração.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 21 de Março de 2005

Resumo
Voto de Pesar e Minuto de Silêncio em memória

do ex-autarca e dirigente associativo, Sr. Eng.

José Manuel São Marcos Simões, falecido no dia

13 do corrente mês

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Voto de Pesar e Minuto de Silêncio em memória

do Sr. Ruben Ribau da Silva, falecido no dia 19

do corrente mês

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Atribuição de Condecorações Municipais

Deliberado por unanimidade, utilizando como

forma de votação o escrutínio secreto, aprovar

as propostas apresentadas pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevêm a atribuição

das seguintes Condecorações Municipais:

MEDALHA DO CONCELHO EM OURO – Filarmó-

nica Gafanhense/“Música Velha”; MEDALHA DO

CONCELHO EM VERMEIL – Associação Huma-

nitária “Os Amigos de New Bedford”;

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL –

Conselheiro Eduardo Júlio Vaz dos Santos;

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL – Eng.

José Manuel São Marcos Simões (a título póstu-

mo): MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL PRATA

– José Domingos Ramos Lopes; MEDALHA DE
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que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 780,00 Euros, para apoio ao pagamento da

renda de casa de agregado familiar carenciado.

Subsidio extraordinário à CERCIAV – Cooperativa

para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos

Inadaptados – para apoio às obras de drenagem

de águas pluviais dos Centros de Actividades

Ocupacionais e de Reabilitação Profissional

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 5.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 24 de Março de 2005

Resumo

Prestação de Contas de 2004 (Relatório e Contas)

Deliberado por maioria, com o voto contra do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a

Prestação de Contas 2004 e proceder ao seu

envio à Assembleia Municipal.

Primeira Revisão às Grandes Opções do Plano

e Orçamento da CMI de 2005

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a 1.ª

Revisão ao Orçamento CMI2005 e proceder ao

seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 11 de Abril de 2005

Resumo

Protocolo de Cooperação celebrado entre o

Instituto Geográfico Português e os Municípios

de Ílhavo, Mira e Vagos no âmbito do Projecto

de Informação Cadastral de Vagos, Ílhavo e Mira

(SICAVIM)

Agenda
1 de Junho
· Dia Mundial da Criança

9 de Junho
· Acção Conhecer Portugal/Lisboa

12 de Junho
· Grande Pedalada

Concentração às 10h00 junto à Câmara Municipal

18 e 25 de Junho
· Festival de Natação

18 e 25 de Junho
· Marchas Sanjoaninas

22 de Junho
· Desportilhavo

2, 9, 16, 23 e 30 de Julho, 6, 20 e 27 de Agosto
· Sábados no Jardim

13 de Julho
· Comemoração do XV Aniversário

da Elevação de ílhavo a Cidade
15 a 23 de Julho
· Semana Jovem

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

Protocolo.

Hasta Pública das lojas “B”, “E” e “K” do Mercado

Municipal da Costa Nova

Deliberado por unanimidade ratificar o Despacho

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 18 de Abril de 2005

Resumo

Protocolos de Cooperação a celebrar entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e Associações de Pais

do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar os 14

Protocolos apresentados, que prevêm, entre outras

coisas, os seguintes apoios financeiros: Asso-

ciação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha

da Encarnação – 25.000,00 Euros; Associação

de Pais do ATL da Légua – 9.750,00 Euros;

Associação de Pais da Cambeia – 18.000,00

Euros; Associação de Pais e Encarregados de

Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do

Ensino Básico da Coutada – 9.250,00 Euros;

Associação de Pais e Encarregados de Educação

da Escola da Colónia Agrícola – 4.250,00 Euros;

Associação de Pais e Encarregados de Educação

dos Alunos da Escola Senhora do Pranto e Jardim

de Infância de Ílhavo – 6.000,00 Euros; Associação

de Pais e Encarregados de Educação da Escola

da Marinha Velha – 5.750,00 Euros; Associação

de Pais da Escola da Chave – 6.500,00 Euros;

Associação de Pais da Escola da Ermida –

4.250,00 Euros; Associação de Pais da Escola

de Ílhavo n.º 1 – 1.000,00 Euros; Associação de

Pais da Escola Primária e Jardim de Infância da

Chousa Velha – 11.500,00 Euros; Associação de

Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila –

9.500,00 Euros; Associação de Pais do Jardim

de Infância e da Escola n.º 1 do 1.º CEB da

Gafanha D’Aquém – 11.000,00 Euros; Associação

de Pais de Vale de Ílhavo – 4.750,00 Euros;

Associação de Solidariedade da Gafanha do

Carmo – 19.000,00 Euros.

Normas de Participação no Concurso das Marchas

Sanjoaninas de Ílhavo/2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.

Subsídio pontual à Associação Cultural – Rota

da Poesia

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 2.200,00 Euros, como forma de apoio à sua

participação no I Festival de Poesia do Concelho

de Ílhavo “Ondas de Poesia 2005”.

Protocolos de Cooperação a celebrar entre a CMI

e Associações Juvenis do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar os 3 Proto-

colos apresentados, que prevêm, entre outras

coisas, os seguintes apoios financeiros: Grupo

de Jovens A Torre – 1.950,00 Euros; Grupo de

Jovens A Tulha – 7.900,00 Euros; Grupo de Jovens

da Praia da Barra – 7.000,00 Euros.

Protocolo a celebrar entre a CMI e a HERA –

Associação para a Valorização e Promoção do

Património

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo, que surge no âmbito da implantação

de uma Rede de Percursos Pedestres no Con-

celho de Ílhavo.

Contrato-Programa celebrado entre a CMI e a

Administração Regional de Saúde do Centro para

o financiamento da construção da Extensão de

Saúde da Barra do Centro de Saúde de Ílhavo

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

contrato.




