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MAIS OBRA
Município de Ílhavo
…em movimento

4 5 6

321

Obras em fase final de execução
· Saneamento Básico

· Vale de Ílhavo/Moitas, Ílhavo
· Gafanha da Nazaré 4.ª Fase (Marinha Velha)
· Barra 3.ª Fase
· Légua/Moitinhos

· Parque da Meia Laranja, Barra (1.ª fase)
· Largo do Pescador da Costa Nova

Obras em desenvolvimento
1. Nova Sede da Junta de Freguesia S. Salvador (reabilitação

da Vila Vieira)
2. Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré 3.ª Fase/Cale da Vila
3. Biblioteca Municipal/Fórum da Juventude/Capela de Alqueidão,

Ílhavo
4. Cais dos Pescadores da Mota (2.ª fase), Gafanha da Encarnação
5. Via de Cintura Sul Poente a Ílhavo (3.ª fase: Malhada/Lavegadas)
6. Qualificação urbana da Rua 1.º de Maio e Rua do Casqueirita,

Gafanha da Nazaré

Obras adjudicadas (a iniciar em 2005)
· Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
· Via de Ligação da Estrada da Mota (Gafanha Aquém) ao IP5

(Gafanha Nazaré)
· Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira (1.ª fase)
· Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e Gafanha

do Carmo (1.ª fase)
· Novo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo

Concursos abertos
· Centro Cultural de Ílhavo
· Edifício de Serviços Públicos da Barra (Posto Médico, Posto de

Turismo, Delegação da Junta de Freguesia)
· Qualificação Urbana da Costa Nova (Frente Ria – 1.ª fase)

Concursos a abrir em breve
· Recuperação do Jardim Oudinot (CMI/APA), Gafanha Nazaré
· Parque da Cidade/Posto de Turismo, Ílhavo
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Nota
do Presidente

Eng. José A. Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Concurso Público

Jardim de Infância
de Vale de Ílhavo

Tribunal de Comarca
de Ílhavo

O Executivo da Câmara Municipal de
Ílhavo aprovou a 15 de Novembro de
2004 (em reunião de Câmara realizada
nos novos Armazéns Gerais) o Protocolo
acordado entre o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, o Presidente do
Instituto de Gestão Financeira e Patri-
monial da Justiça (IGFPJ, do Ministério
da Justiça) e o Secretário de Estado da
Administração Judiciária. Este Proto-
colo surge no seguimento da reunião e
da visita de trabalho do Secretário de
Estado da Administração Judiciária a

Ílhavo (e às instalações do actual Tribu-
nal), realizada no passado dia 10 de
Setembro de 2004.

Os pormenores do referido Protocolo
serão oportunamente apresentados pu-
blicamente, dando nota agora dos seus
aspectos essenciais:
· a Câmara Municipal de Ílhavo assume

a realização imediata das obras de con-
servação do edifício, assumindo o IGFPMJ
o pagamento dessas despesas, no valor
de cerca de 120.000 Euros. Estas obras
tiveram o seu início a 15 de Novembro

de 2004, com um prazo de execução
de 6 semanas;

· o Ministério da Justiça assume o com-
promisso de construir um novo edifício
para instalar o Tribunal de Comarca de
Ílhavo, a activar até 15 de Setembro de
2009, e a construir em terreno a ceder
pela Câmara Municipal de Ílhavo;

· o actual edifício, que já foi sede dos
Paços do Concelho, é entregue à Câma-
ra Municipal de Ílhavo a 15 de Setembro
de 2009, perspectivando-se a sua
utilização como Arquivo Municipal.

Protocolo CMI/Ministério da Justiça
· Construção de novo edifício do Tribunal
· Obras de conservação do actual edifício

Foi deliberado a 25 de Outubro de 2004
(na Reunião de Câmara realizada no
Edifício Sócio-Educativo da Gafanha da
Encarnação) proceder à abertura do con-
curso público para a construção de um
novo Jardim de Infância em Vale de
Ílhavo, com uma estimativa de custo de
124.600,00 (cento e vinte e quatro mil e
seiscentos Euros). A opção de construir
um novo Jardim de Infância em Vale de
Ílhavo surge do diálogo com Educadores
e Pais e da análise das condições do
Jardim existente, e considerando em es-
pecial a sua nova localização junto à
Escola Básica de 1.º Ciclo de Vale de
Ílhavo, propiciadora da utilização da unida-
de de Cantina e ATL (em funcionamento)
pelas Crianças do Jardim de Infância. O
prazo de execução da obra é de 6 meses.

Na reunião de Câmara de 29 de No-
vembro procedeu-se à adjudicação deste
concurso: a empreitada foi adjudicada à
empresa Cimave, Lda, com um custo de
112.252,97 Euros (+IVA).

No âmbito da política de comunicação
da Câmara Municipal de Ílhavo, a edição
de Dezembro de 2004 do Boletim Infor-
mativo Municipal aqui está, dando-lhe
conta das realizações dos últimos meses,
dos projectos e obras em curso no nosso
Município, e das apostas no futuro.

Os últimos meses foram férteis em rea-
lizações e acontecimentos importantes
para o Concelho. Procuramos nesta
edição fazer um sumário dos principais
acontecimentos, e das decisões que mar-
cam o crescimento, o desenvolvimento
e a afirmação da nossa terra.

O ano 2004 que agora estamos a
encerrar foi muito importante em reali-
zações e em trabalho preparatório para
concretizarmos mais iniciativas e obras,
que vão continuar a promover o desen-
volvimento do Concelho de Ílhavo. Algu-
mas dessas situações são relembradas
neste “Boletim”, permitindo-me destacar
as muitas obras em curso – com especial
nota para a Biblioteca Municipal – a apos-
ta reiterada na Educação, a cooperação
concretizada com os nossos Bombeiros
Voluntários, …

Damos nota em suplemento das acções
e dos investimentos previstos para o novo
ano 2005; sendo o último do actual man-
dato autárquico, completará o trabalho
realizado em 2002, 2003 e 2004 dando
cumprimento ao compromisso que assu-
midos com os Cidadãos do nosso Con-
celho. A Cultura, o Saneamento Básico,

a Rede Viária, a Urbanização, os Mer-
cados e Feiras, a Administração Geral e
a Juventude, são as áreas com maior
valor de investimento financeiro.

Mantemos uma postura determinada
de realização, em subordinação aos com-
promissos assumidos com a população
e em diálogo com todos os disponíveis e
interessados no desenvolvimento do
Concelho. Gerimos com dedicação e
rigor, com alegria e espírito solidário.

No âmbito das minhas funções de
Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo assumi, no final deste ano 2004, o
exercício da função de Presidente da
Junta da Grande Área Metropolitana de
Aveiro, determinado em dar contributo
para o crescimento e a afirmação deste
novo patamar de poder do Poder Local,
em reforço da nossa região. O facto de
ter sido eleito por unanimidade, por onze
Colegas Presidentes de Câmara, é uma
responsabilidade acrescida que exerce-
rei com afinco e com o apoio de primeira
linha dos Cidadãos do Concelho de
Ílhavo. Conto Consigo.

Que todos possamos aproveitar o Natal
para sermos mais felizes, aproveitar a
chegada do Ano Novo para termos mais
esperança, e encontrarmos na nossa vida
um pedaço de energia para partilhar de
forma construtiva, na construção de mais
e melhor Concelho de Ílhavo.

Bem Haja.
Continue a Contar Connosco.
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Jardim Oudinot
Projecto de requalificação

Principais características
· Reperfilamento da Margem Sul

do Esteiro Oudinot
· Construção de Cais de Abrigo
· Arranjo Paisagístico e Ajardinamento
· Arborização
· Circuitos Pedonais e Cicláveis
· Ponte de Ligação sobre o Esteiro Oudinot
· Equipamentos Desportivos
· Parque Infantil
· Qualificação da Praia Fluvial do Esteiro
· Rede de Iluminação Pública
· Bares de Apoio
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Cais dos Pescadores
Gafanha da Encarnação – 2.ª Fase

Em 23 de Novembro de 2002 foi inau-
gurada a 1.ª fase do Cais dos Pescadores
da Mota, na Gafanha da Encarnação,
consistindo essa intervenção financiada
por Fundos Comunitários de apoio à
pesca, na construção de infraestruturas
marítimas, contemplando as dragagens
e as retenções marginais para garantir a
estabilidade dos fundos e dos aterros
existentes, assim como instalação de
todo o material flutuante para estaciona-
mento de embarcações e acessos.

Actualmente está em pleno desenvol-
vimento pela empresa CPTP, a obra da
2.ª fase do Cais dos Pescadores da Mota,
na Gafanha da Encarnação, também fi-
nanciada por Fundos Comunitários de
apoio à pesca, consistindo no reper-
filamento do paredão (lado Norte), na
intervenção sobre as zonas envolventes
(ao Cais) terrestres, contemplando as
estruturas de apoio à actividade piscató-
ria, tais como arrumos para os apetrechos,
água, electricidade, assim como os arran-

jos de espaços exteriores (pavimentos,
parqueamentos, jardins), recuperação da
ponte-cais da Mota e seu apetrechamen-
to para a atracção da barca em qualquer
situação de maré, instalação de sinali-
zação luminosa nos paredões (Norte e
Sul) e ligação rodoviária do Caminho do
Praião à Rua de Ílhavo. Esta intervenção
marca também o início da qualificação
ambiental e paisagística de toda a denomi-
nada zona da “Bruxa”, de acordo com o
previsto no respectivo Plano de Pormenor.
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No dia 31 de Outubro de 2004 realizou-
se a inauguração da 2.ª fase da Via de
Cintura Poente a Ílhavo, ligando a Ma-
lhada, a Barquinha e a Vista Alegre, com
o seguinte programa:
16.00 Horas

Sessão Solene de Inauguração
- Concentração no Parque Municipal da
Vista Alegre
- Desfile pela nova Via de Cintura

17.00 Horas
Concerto Musical pelas Bandas Filar-
mónicas Música Nova de Ílhavo e União
Samorense (Salão Paroquial de Ílhavo)

18.30 Horas
Lançamento de Fogo-de-Artifício (junto
à Barquinha)
A inauguração desta importante obra,

que representa um investimento de cerca
de 1.500.000 Euros, significa a concre-
tização de mais uma etapa da Rede
Viária Estruturante do Concelho de Ílha-
vo, materializada já através de outras
importantes e muito utilizadas vias como
por exemplo a Estrada da Mota, Via da
Malhada ou Variante das Bichaneiras.

Desta forma presta-se um importante
contributo para uma maior fluidez do
tráfego automóvel dentro do Concelho de
Ílhavo, para o descongestionamento
dos centros urbanos e, em consequên-
cia, para o aumento da qualidade de vida
da população.

Inauguração da Via de Cintura Poente
a Ílhavo/2.ª fase

Foi inaugurado por Sua Ex.ª o  Primeiro
Ministro de Portugal, Dr. Santana Lopes,
no passado dia 30 de Setembro, o troço
da A17 (IC1) entre Mira e Aveiro. Esta
importante obra, que surge depois de
vários anos de sucessivos atrasos, vem
contribuir para a melhoria das acessibilida-
des entre os Concelhos de Aveiro, Ílhavo,
Vagos e Mira, assim como para a sua
ligação mais rápida a eixos tão impor-
tantes como o IP5 e a A1. Com a conclu-

Inauguração da A17 (IC1)
– troço Aveiro/Mira

são futura dos troços em falta, que ligarão
a Figueira da Foz a Leiria e Aveiro a
Estarreja, a A17 constituirá uma excelente
alternativa à já muito congestionada A1.

Para o Concelho de Ílhavo a inaugu-
ração deste troço reveste-se de especial
importância, na medida em que contribui
para o desvio do tráfego, especialmente
o pesado, do centro da Cidade, que até
aí utilizava a EN 109 para se deslocar.
No que respeita à via de ligação do nosso

Concelho à A17, encontra-se em curso
a elaboração da 3.ª versão do Estudo de
Impacto Ambiental, ultrapassados que
estão os problemas identificados nas pri-
meiras versões. Prevê-se, assim, que a
construção do acesso, com o seu início
localizado no cruzamento da Av. 25 de
Abril com a Av. Sr.ª da Pranto, seguindo
até à rotunda já construida na EN 335
(junto à Estação da Luz), comece no 2.º
semestre de 2005.
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Como forma de dar as boas vindas a
mais um ano escolar, a Câmara Municipal
de Ílhavo editou pela primeira vez no ano
lectivo 2003/2004 uma Agenda Escolar,
destinada a professores e alunos das
escolas do Concelho de Ílhavo.

Para além do objectivo normal de uma
qualquer agenda, a Agenda Escolar dispo-
nibiliza um vasto conjunto de informação
sobre história, património, contactos úteis,
endereços de sites com interesse, inicia-
tivas da Câmara Municipal dirigidas aos
jovens, legislação, medidas para pro-
tecção do meio ambiente, etc.

Tal como aconteceu na primeira edição,
a Agenda Escolar 2004/2005 foi distribuí-
da gratuitamente a todos as Educadoras,
Professores e Pessoal Não Docente que
trabalham nos Estabelecimentos de En-
sino do Concelho de Ílhavo, assim como
aos alunos das EB 2.3 e Secundárias.

Desta forma, a Câmara Municipal dá
um forte contributo para que todos pos-
sam conhecer melhor o nosso Município,
nas suas diversas vertentes.

Agenda Escolar
2004/2005

O Serviço Municipal de Protecção de
Civil da Câmara Municipal de Ílhavo, os
Serviços de Educação e os Bombeiros
Voluntários de Ílhavo promoveram, nos
dias 24, 25 e 30 de Novembro, várias
acções de sensibilização para a proble-
mática da Protecção Civil, com especial
destaque para a realização de exercícios
básicos de combate a incêndios, desti-
nadas a todos os Docentes e Pessoal
Auxiliar dos Jardins de Infância e Escolas
Básicas do 1.º Ciclo do Concelho.

As referidas acções, realizadas sob a
orientação dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo, pretendem sensibilizar e preparar
os elementos da comunidade escolar
para a correcta utilização dos extintores

existentes nos vários Estabelecimentos
de Ensino, realizando-se acções nos três
Agrupamentos de Escola (Gafanha da
Encarnação, Ílhavo e Gafanha da Naza-
ré), constituindo importantes operações
de teste aos Planos de Emergência dos
Estabelecimentos de Ensino.

No âmbito das operações da Protecção
Civil destinadas aos Jardins de Infância
e às Escolas Básicas do 1.º Ciclo do
Concelho, serão ainda realizadas, du-
rante o presente ano lectivo, mais duas
acções: uma destinada à instrução dos
chefes de segurança identificados nos
Planos de Emergência e outra que con-
siste na realização de três simulacros de
acidente, um por Agrupamento Escolar.

Protecção Civil
Acção de Formação nos Estabelecimentos de Ensino

Com o objectivo de promover o aumen-
to do número de jovens que prosseguem
estudos e a formação após a escola-
ridade obrigatória, a Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu, no passado dia 27
de Setembro, ao lançamento da edição
2004/2005 do Programa Municipal de
Bolsas de Estudo.

Estas Bolsas de Estudo destinam-se a
jovens residentes no Concelho há mais
de um ano, que tenham visto aprovadas
as suas candidaturas ao Ensino Superior
no ano em que se candidatam ou que
tenham concluído o ensino escolar obri-
gatório e cujo rendimento mensal do
agregado familiar per capita seja inferior
ao Salário Mínimo Nacional em vigor.

São atribuídas anualmente oito novas
Bolsas de Estudo, no valor mensal de
102,25 Euros no caso de alunos do En-
sino Superior e 51,13 Euros no caso de
alunos do Ensino Secundário. As Bolsas
serão liquidadas em nove mensalidades.

As candidaturas foram apresentadas
até ao dia 5 de Novembro, encontrando-
se neste momento em análise.

A Educação é uma realidade viva, pelo
que é importante reflectir e actuar sobre
a mesma, actualizando conceitos e ade-
quando estratégias tendo em vista os
objectivos traçados.

Com a realização da Semana da Edu-
cação, a Câmara Municipal pretende sen-
sibilizar todos os parceiros educativos, e
a comunidade em geral, para a impor-
tância de continuarmos, todos juntos, a
trabalhar na procura de mais e melhor
educação para as nossas crianças.

Para além de servir para apresentar
novos projectos e ideias para o futuro, a
Semana da Educação possibilita a re-
flexão sobre a Educação no Concelho,
potenciando a troca de experiências e de
opiniões, através da realização de várias
reuniões de trabalho com todos os par-
ceiros educativos.

Atendendo aos resultados francamente
positivos obtidos em anos anteriores, a
Câmara Municipal de Ílhavo realizou, de
18 a 27 de Outubro, mais uma Semana
da Educação, com um programa bas-
tante diversificado.

Assim, o primeiro dia foi dedicado à
Educação Ambiental com a presença no
Concelho de Ílhavo da Lixoteca, do Grupo
Suma/STL, que consiste num autocarro
munido de vários computadores multi-
média, sendo as crianças convidadas a
viverem “ A viagem maravilhosa ao mun-
do dos lixos”.

No dia 19, a Câmara Municipal efectuou
a entrega de 15 computadores multimé-
dia, com ligação à Internet, e impressoras
multi-funções aos Jardins de Infância do
Concelho, acção esta integrada no Pro-
jecto E-CMEI finaciado pelo Programa
Aveiro Digital 2003/2006.

O dia 19 de Outubro ficou também
marcado pela apresentação, a toda a
comunidade educativa, do Plano Muni-
cipal de Intervenção Educativa 2004/
2005, a qual contou com a presença do
Secretário de Estado da Educação, Dr.
Diogo Feio, na qual participaram vários
docentes e representantes dos órgãos
de gestão, para além dos parceiros edu-
cativos e dos elementos do Conselho
Municipal de Educação.

Durante a Semana da Educação 2004,
e como já é habitual, realizou-se uma
reunião de trabalho entre a Câmara
Municipal e as Associações de Pais do
Concelho, a qual culminou com a inau-
guração da exposição “Escola Viva – Pais
e Projectos”, composta por vários traba-
lhos realizados no âmbito do Programa
de Apoio a Projectos Educativos e pelas
próprias Associações de Pais.

Os dias 20, 21 e 22 de Outubro foram
dedicados à formação, com a realização
das VIII Jornadas Pedagógicas do Con-
celho de Ílhavo e o V Seminário “Moder-
nização Administrativa nas Escolas”,
organizadas pelo Centro de Formação
de Escolas do Concelho de Ílhavo em
parceria com a Câmara Municipal de Ílha-
vo e a Equipa Coordenadora dos Apoios
Educativos.

Do programa da Semana da Educação
2004/2005 há ainda a realçar a apresen-
tação do Programa “Domingo – manhãs
desportivas” e a realização da acção “Um
dia com o Presidente”, tendo sido con-
vidados três jovens, de cada uma das

Programa Municipal
de Bolsas de Estudo
2004/2005

Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos do
Concelho, a viverem um dia inteiro com
o Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo.

Durante esta semana foram também
iniciados todos os projectos desenvol-
vidos pela Câmara Municipal ao nível do
desporto escolar (Projecto de Expressão
e Educação Físico Motora e a Natação),
bem como a realização de várias reu-
niões de trabalho com os parceiros edu-
cativos, como por exemplo com os  Con-
selhos Executivos, com as Auxiliares de
Acção Educativa e com entidades ligadas
à formação.

Por último é de salientar a realização,
pela primeira vez, de uma sessão de
Homenagem aos Docentes Aposentados
do Concelho de Ílhavo, que contou com
a presença de cerca de uma centena de
docentes jubilados, bem como a apre-
sentação da publicação “Educação – 7
apostas”, que traduz o trabalho desen-
volvido pela Câmara Municipal de Ílhavo
numa área de tão grande importância
como é a Educação.

Semana da Educação
2004/05
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Um plano entre legumes e frutas
Era uma vez uma senhora chamada

Josefa, que tinha um quintal muito grande
cheio de legumes e um pomar carre-
gadinho de frutas.

A D. Josefa adorava o seu quintal e
passava muito tempo de volta dele. No
entanto, tratava dos seus legumes e das
suas frutas com tanto cuidado que nunca
os apanhava para cozinhar.

Um dia a D. Josefa teve de ir fazer um
curso aos Estados Unidos e teve de dei-
xar o seu quintal aos seus vizinhos, a D.
Maria e o Sr. Manuel.

O Sr. Manuel e a D. Maria tratavam
muito bem do quintal da D. Josefa, mas
um certo dia, a D. Maria queria muito
fazer uma sopa de legumes e foi ao quin-
tal buscar três folhas de espinafre, duas
cenouras, cinco batatas e dois nabos.

Os legumes não estavam habituados
a ser apanhados e ficaram muito indig-
nados. A gritaria entre legumes e frutas
não acabava:

Eu não posso deixar que isto aconteça!
– disse o morango.

E-e-eu n-n-n-não po-po-posso dei-dei-
-dei-xar que isto a-a-a-conte-te-teça! –
acrescentou a cebola, que era gaga.

A ervilha furiosa:
– Eu não gosto destes homens!
– Me dá vontade de dar um soco, que

os faço cair da sanita abaixo – disse o
tomate brasileiro.

A maçã, que era muito chique, dizia:
– Ai queridos, nesta altura do ano não

há respeito!
A grande pêra, lá do alto da sua pereira

gritou:
– Acabem com essa confusão. Tive

uma ideia! Ouçam bem. Nós temos aqui
ao pé de nós um quintal com legumes e
frutas estragados de tão mal tratados
que são.

Vamos combinar com eles e mas-
caramo-nos todos de legumes e frutas
estragadas. Eles ensinam-nos como é.

E assim foi.
No dia seguinte, de manhã, quando a

D. Maria se preparava para apanhar
mais uns legumes e algumas frutas
para sua sobremesa, olhou e nem queria
acreditar!

Os legumes e as frutas da sua amiga
Josefa tinham-se estragado todos.

E agora? O que vou eu fazer? Como
vou explicar isto à Josefa amanhã? Ela
não me vai desculpar nunca mais – pen-
sou a D. Maria.

No dia seguinte chegou a D. Josefa. À
sua espera estavam os seus vizinhos
com cara de caso.

Porque estão vocês com essas caras?
Não estão contentes por me ver? – per-
gunta a D. Josefa.

Os amigos não paravam de se des-
culpar e, até chegar a casa, contaram-
lhe o que tinha acontecido.

Ao entrarem no quintal para mostrar o
que tinham feito, nem queriam acreditar
no que viam. O quintal e o pomar estavam
mais bonitos do que nunca.

Então o que aconteceu? Não estou a
perceber nada – perguntou a D. Josefa.

Tivemos de pregar um susto a estes
senhores antes que nos comessem a
todos – explicou a grande pêra.

Desculpa, Josefa, prometemos que não
volta a acontecer – disse a D. Maria.

A partir desse dia a D. Josefa já não se
preocupava em deixar o seu quintal com
os vizinhos.

Eles tinham aprendido a lição.

Uma lição espacial
Era uma vez, um rapaz de 11 anos, que

vivia na Vila das Estrelas que ficava no
Espaço, no quarto estrelar a contar da
Via Galáctica e onde as pessoas coman-
davam as estrelas, embora às vezes elas
não obedecessem.

Já há algum tempo, as pessoas anda-
vam mal dispostas sem saberem muito
bem porquê e, no ar, andavam cheiros
estranhos e umas nuvens cinzentas.

Certo dia, a mãe de Andrin enquanto o
chamava para almoçar… subitamente,
ficou sem ar. Andrin foi com o seu pai
levá-la logo ao hospital e apercebeu-se
que o hospital estava cheio de pessoas,
incluindo crianças todas com os mesmos
sintomas. Muito preocupado disse:

– Meu Trovão, que és o meu Deus, diz-
me o que é que se passa?

De seguida, ouviu-se uma voz pode-
rosa vinda do céu que lhe respondeu:

– É a poluíção vinda de um planeta
chamado terra governado por homens
egoístas, localizado na 3.ª posição à
volta do sol da via láctea.

Nesta trapalhada toda Andrin, que tam-
bém começara a sentir-se mal levantou-
-se, pediu aos Deuses que curassem
todas as pessoas e ouviu novamente a
voz:

– O teu planeta está condenado à
morte! Alguém tem de o salvar! Podes
ser tu?

– Muito bem, eu aceito! – disse Andrin
confuso e muito nervoso, chamando o
seu cão, muito diferente dos nossos, que
em vez de orelhas tinha umas antenas
parabólicas.

– Doby, corre até casa e vai buscar a
minha trotinete supersónica! Depressa!!

Depois de Doby voltar com a trotinete,
Andrin monta nela e com ele vai à procura
do planeta Terra.

É aqui que começa a grande Aven-
tura…

Quando Andrin sai do seu planeta lem-
bra-se que pela viagem iriam encontrar
alguns monstros, mas não se preocupou
muito com isso; pois com os poderes
ultra- poderosos do Universo a defendê-
lo era fácil derrotá-los.

Andou…andou entre vales espaciais,
montanhas estrelares e filas de cometas
guerreiros, até o Doby começar a rosnar:

– Que foi Doby?
Era o monstro insecto Durão, o mais

feio que existia.
–Estrelas Inter-galácticas, livrem-me

deste monstro imediatamente!
Mas este monstro surpreendeu Andrin

dizendo-lhe:
– Segue o teu coração e eu seguir-te-ei!
Andrin acreditou nele e continuaram

agora os três com o Durão voando ao
lado da trotinete.

Mais adiante, encontraram uma placa
a dizer para terem cuidado com um mons-
tro muito temido, cheio de orgulho e mal-
dade, que vivia num buraco negro, o Roi.
Também passaram pelo Vulcão do Medo.

Trotinetaram milhões de rotas de luz
até que começaram a ver um mundo que
em vez de “planeta azul” parecia o “pla-
neta negro”. Os oceanos estavam negros
e sem vida e com um cheiro de morrer.
Só podia ser o planeta procurado – a
Terra.

Quando lá chegaram, instalaram-se
num quarto que era nem mais nem menos
o meu quarto… NA MINHA CASA!!

– Ah! Quem são vocês? E.T.s? O que
querem da Terra? PAI! MÃE! – gritava eu.

– Acalma-te somos… bem… somos
destruidores de poluição.

Depois de me explicarem tudo comecei
a concordar que estávamos mal. Havia
muita poluição, feita principalmente pelas
fábricas.

Quando regressei da escola, vinha com
um papel, com o plano de “Invasão 007”
para salvar, da morte certa, todos os habi-
tantes do Universo.

O plano era investigar as fábricas e, ver
quem estava a cumprir as regras: de não
pôr para a Natureza os lixos poluentes.

Então decidimos juntar todos os presi-
dentes do mundo. Não foi nada fácil esta
missão e muito menos fazer com que eles
acreditassem em mim e nos meus ami-
gos intergalácticos. Era possível criar
uma máquina que se alimentasse de lixo,
igual às que existiam no planeta de Andrin.

Para ter dinheiro para ela tinham que
deixar de fabricar, em toda a Terra, armas
de guerra. Cientistas e engenheiros pu-
seram mãos à obra e conseguiram o que
eu desejava; fabricar a máquina come-
dora de lixo. Foi uma vitória mundial, pois
nunca tinham os governantes ficado
todos do mesmo lado.

Foi então que o presidente dos Estados
Unidos, quis recompensar-me com uma
coisa que eu desejasse ter.

Depois de pensar bem, respondi que
queria um telescópio com a maior amplia-
ção que houvesse.

– Um telescópio de observatório? Seja
feito a tua vontade!

Eu queria realmente o telescópio para
todos os dias ver o meu amigo Andrin do
outro lado do Universo. Já que não podía-
mos estar juntos pelo menos podia vê-lo
pelo telescópio.

Por fim, chegou a hora de Andrin, Durão
e Doby partirem. Foi um momento muito
triste. Nos nossos corações, já não havia
galáxias a separar-nos.

A mais bela história de amor
A minha mãe sempre me disse que não

devemos pensar por frases feitas. Se
temos a nossa cabeça, então é por ela
que devemos pensar e não pela dos ou-
tros. Eu concordo, mas não só quanto a
frases propriamente ditas. Por exemplo:
já muitas vezes tentaram explicar-me
como ocorre o eclipse solar, mas eu recu-
so-me a aceitar o que me dizem. Para
mim, é muito simples o que acontece.
Por acaso, é uma grande história de amor.
Querem que vos conte? Pois bem, é o
que eu vou fazer. Ouçam com atenção:
talvez assim comecem a pensar por vo-
cês mesmos e a arranjar explicações
para as coisas que não percebem.

A Terra, um planeta solitário e aven-
tureiro, resolveu partir à procura de novas
aventuras. Conheceu cometas e aste-
róides, meteoros e galáxias. Gostava de
andar sozinha e não se importava com
isso. Mas depressa começou a sentir
necessidade de andar à volta de uma
estrela; de ter a estrela para a iluminar e
fazer viver. Começou também a sentir a
falta de um outro astro, mais propria-
mente um satélite, que a protegesse e a
auxiliasse nos momentos difíceis.

Durante tempos e tempos deslocou-se
pelo vazio, cada vez mais fraca, cada vez
mais doente. Até que um dia, ao acordar,
a Terra se sentiu mais forte e menos
doente. Reparou, então, que não muito

III Concurso Literário Jovem

IV Concurso Literário Jovem

No seguimento da publicação, na edição de Julho deste
Boletim Informativo, dos resultados do III Concurso Literário
Jovem, assim como dos trabalhos vencedores da categoria
“Texto Poético”, publicamos agora os trabalhos vencedores
na categoria “Texto Narrativo”

1.º Ciclo do Ensino Básico
“Um plano entre legumes e frutas”, de Maria Inês Oliveira Gomes, da EB 1 da Barra

2.º Ciclo do Ensino Básico
“Um lição espacial”, de João Gonçalo Peixe Ribeiro, da EB 2,3 de Ílhavo;

3.º Ciclo do Ensino Básico
“A mais bela história de amor”, de Ana Marta C. Conde Pinto, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação.

longe dela se encontrava uma estrela
amarela e grande, que dormitava ao pé
de um pequeno satélite natural. Ambos
acordaram e perguntaram à pobre Terra:

– Que se passa, planeta? Como te
chamas?

– Estás doente? – inquiriu a estrela.
A Terra, sorrindo, respondeu:
– Eu sou a Terra. Não sei se me posso

“considerar” doente, mas que me resta
pouco tempo se continuar sozinha, lá isso
é verdade.

– O que te falta? – indagou o satélite,
com ar preocupado?

– Uma estrela. Falta-me uma estrela
que me dê luz e me faça viver. E um
satélite. Também me falta um satélite.

– Eu sou uma estrela, Terra! – disse o
Sol.

– E eu um satélite. Chamo-me Lua e
ele é o Sol. Andamos juntos pelo espaço
há milhares de anos-luz. Somos casados.
Apaixonámo-nos ainda jovens e somos
muito felizes. Mas nunca mais seremos
felizes de forma igual, depois de saber-
mos que abandonámos um astro sem
qualquer ajuda da nossa parte. Não se-
ríamos os mesmos.

– Claro que não. Mas… Lua! Se quiser-
mos ajudar a Terra, teremos de nos
separar.

– Eu sei. Eu sei…
Lua e Sol prometeram pensar numa

solução. Não sabiam o que fazer e estive-
ram durante dias num dilema constante.

Então, ao terceiro dia, deram a sua
resposta à Terra:

– Nós vamos ajudar-te. Vamos sacrificar
o nosso amor pela tua vida.

– Eu – disse o Sol – comprometo-me a
fixar-me aqui mesmo, para que possas
receber a minha energia e consigas viver.

– Eu vou fazer o movimento de trans-
lação à tua volta, para que em mim te
possas apoiar nos momentos difíceis.

E assim foi. Trocaram um abraço de des-
pedida e cumpriram com o que haviam
dito. Mas não ficaram separados para
sempre. Aquele amor tão forte e tão puro
não podia ser, simplesmente, apagado!

Então, uma vez por ano, o Sol passa
pela Lua. Quando se dá o eclipse solar,
os homens não conseguem olhar para o
céu sem nada que os proteja como os
óculos para eclipses. Porque um amor
tão sincero e leal ofuscaria qualquer huma-
no que tentasse para ele olhar. Cegaria,
talvez. Porque nenhum homem, ou mu-
lher, foi nem nunca será alguma vez capaz
de amar outro dessa forma. Sim, prova-
velmente ficaria cego, por olhar para tal
sentimento, que é por ele incompreendido.

E para mim esta é a mais bonita história
de amor. Real? Talvez sim, talvez não.
Mas para mim é real. Só tenho pena que
não possamos “viver” a força de um eclip-
se. Se calhar, tudo depende de nós.

Provavelmente, esta seria a altura ideal
para usar um provérbio. Mas para quê?
Eu não penso com frases feitas…

Com o objectivo de fomentar a prática
regular da leitura e da escrita entre as
crianças e os jovens, a Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu ao lançamento, no
passado mês deOutubro, da quarta edi-
ção do Concurso Literário Jovem.

Este concurso é dirigido aos alunos das
Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico do Concelho de Ílhavo, que pode-

rão concorrer nas modalidades de texto
narrativo e texto poético.

A todos os autores será entregue um
certificado de participação, cabendo ain-
da aos três primeiros classificados de
cada categoria prémios sob a forma de
material didáctico.

O prazo para entrega dos trabalhos
termina a 14 de Março de 2005.
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Teve início no dia 1 de Julho mais uma
edição do Programa Municipal de Ocu-
pação de Tempos Livres, promovido pela
Câmara Municipal de Ílhavo.

Assim, e durante os meses de Julho e
Agosto, 76 jovens entre os 16 e os 30
anos integraram 6 projectos distintos,
abrangendo áreas como o apoio à infân-
cia, apoio à terceira idade, animação de
espaços lúdicos, apoio administrativo e
educação ambiental.

Na presente edição registou-se um forte
aumento do número total de vagas com-
parativamente com 2003, que passam
de 56 para 76, o que representa um im-
portante esforço financeiro da Câmara
Municipal, mas plenamente justificado
pelos objectivos do Programa, assim co-
mo pelo grande entusiasmo e satisfação
que gera junto dos jovens. Este entusias-
mo ficou mais uma vez bem demonstrado
através do número record de inscrições
que ultrapassou as 150.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal
pretende promover mais uma vez a ocu-
pação dos tempos livres dos jovens em
altura de férias escolares, através de
actividades que contribuam para a sua
valorização pessoal, incrementando a
sua autoconfiança, a sua capacidade de
organização, o seu espírito de equipa e
de entreajuda. A entrega dos certificados
e bolsas de participação, que variaram
entre os 160 e os 250,00 Euros, consoante
o Projecto, decorreu no dia 3 de Setembro,
no Salão Nobre dos Paços do Município.

Programa Municipal de Ocupação
de Tempos Livres 2004

Intercâmbio Juvenil Ílhavo/St. John’s
Decorreu este ano o quarto Intercâmbio

Juvenil Ílhavo-St. John´s. À semelhança
dos anos anteriores e de acordo com o
protocolo estabelecido entre as duas
cidades a 28 de Agosto de 1998, oito
jovens do Concelho de Ílhavo são hos-
pedados em St. John´s em casas de
famílias canadianas, sendo depois oito
jovens canadianos recebidos na casa de
famílias Ilhavenses.

Este ano, entendeu o executivo da
Câmara Municipal de Ílhavo solicitar a
colaboração  próxima das Escolas Se-
cundárias do Concelho, para uma maior
envolvência no processo de selecção dos
alunos candidatos. Assim mediante o
mérito e o interesse demonstrados pelos
alunos, os professores procederam à
distinção dos mesmos. Como resultado
deste processo foram apurados quatro
jovens da Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré e quatro da Escola Secundária
Dr. João Carlos Celestino Gomes. Os
felizes contemplados com a oportunidade
de conhecer outro Continente, outra cul-
tura e a experiência de viver oito dias no
seio de uma família Canadiana, foram a
Luciana Bola, a Juliana Caçoilo, o Samuel
Ribau, o Luís Filipe, a Cátia Martins, a
Andreia Fangueiro, o Tiago Magano e o
Jorge Proença. A acompanhar esta jovem
equipa foram o Vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Ílhavo, Dr. Neves

Vieira e a Assessora do Presidente, Drª
Rosa Conceição.A aventura começou no
dia 20 de Julho (data da partida para o
Canadá) e terminaria a 17 de Agosto
(data da partida dos amigos Canadianos).
Neste curto intervalo de tempo criaram-
-se laços de amizade que decerto per-
manecerão por toda a vida. A empatia
entre os jovens Ilhavenses e os Cana-
dianos foi instantânea. Em St. John´s, tal
como cá, o programa foi intenso de activi-
dades lúdicas e culturais. Na memória
dos nosso jovens ficará com certeza a
cerimónia da inauguração do Parque de
Ílhavo, ou a aventura de barco para ver
as baleias. Por terras lusas, as praias
Barra e da Costa Nova tiveram para os
nossos hóspedes um sabor a trópicos.

A testemunhar a importância deste
Intercâmbio Juvenil, Sua Ex.ª o Sr. Em-
baixador do Canadá, Patrick Parisot,
agraciou-nos com a sua presença numa
visita de trabalho ao Concelho de Ílhavo
no dia 13 de Agosto. O dia terminou com
um jantar convívio numa unidade hote-
leira do Concelho, perante a presença
de toda a comitiva oficial que se deslocou
a St. John´s e, obviamente, a delegação
Canadiana. De tal forma esteve a noite
animada que, ao despedir-se do Embai-
xador, dizia o jovem Nick: “Sr. Embaixador,
vou estudar muito para o vir a substituir,
pois estou apaixonado por Portugal”.
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Ílhavo Radical 2004

Semana Jovem Ílhavo 2004

O balanço desta edição é extrema-
mente positivo, sendo de destacar o facto
a Câmara Municipal ter contado este ano
com a colaboração activa e empenhada
de dez Associações, o que significa um
importante aumento relativamente às edi-
ções anteriores e que vem reforçar e
consolidar o modelo de Semana Jovem
“dos jovens e para os jovens”.

Das actividades realizadas há a des-
tacar os sempre concorridos concertos
(Anjos, MP3 e X-Wife+Toranja), aos quais
assistiram mais de 10.000 pessoas,

assim como as diversas actividades
desportivas, como é o caso do futsal, ténis,
street-basket, canoagem, andebol, pesca,
karting ou matraquilhos, que este ano en-
volveram mais de meio milhar de jovens.

Destaque ainda para as actividades que
pela primeira vez fizeram parte do pro-
grama da Semana Jovem, como é o caso
da Taça de Paraquedismo, dos baptismos
de voo ou da Net-Party, que registaram
igualmente uma excelente adesão, e que
seguramente irão figurar em edições futu-
ras desta iniciativa.

Decorreu de 16 a 24 de Julho, mais
uma edição da Semana Jovem,
organizada pela Câmara Municipal
de Ílhavo.

Classificação final da Corrida
Mais Louca da Ria 2004
Categoria “Demonstração”
· Sub-categoria “Construção”

1.º lugar – Grupo de Jovens Arco Íris
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros
de S. Salvador

· Sub-categoria “Transformação”
1.º lugar – Grupo de Jovens da Praia
da Barra
2.º lugar – Cyberclip – Associação de
Jovens de Tecnologia do Município de
Ílhavo

· Categoria “Corrida”
1.º lugar – Grupo de Jovens da Praia
da Barra
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros
de S. Salvador

· Prémio “Melhor Técnica de Navegação”
Grupo de Jovens da Praia da Barra

· Prémio “Boa Disposição”
Grupo de Jovens Arco Íris

A ocupação dos tempos livres dos
jovens em tempo de aulas, através de
actividades que contribuam significati-
vamente para o enriquecimento da sua
formação pessoal, funcionando em simul-
tâneo como complemento à sua formação
académica, e que se caracterizem ainda
por um claro interesse social e comuni-
tário, deve ser alvo, pelos importantes e
diversos benefícios que encerra, de um
forte e constante incentivo.

Dos benefícios inerentes a esta prática
há a destacar sobretudo aqueles que

dizem respeito ao próprio jovem, na me-
dida em que é notória a sua importância
ao nível da valorização pessoal, contri-
buindo de forma marcante para a formação
da sua personalidade, incrementando a
sua autoconfiança, a sua capacidade de
organização, o seu espírito de equipa e
de entreajuda, ao mesmo tempo que fun-
ciona como uma excelente ferramenta ao
nível da prevenção de comportamentos
de risco.

O Programa Vocação, criado e gerido
pela Câmara Municipal de Ílhavo, surge

no seguimento da constatação desta rea-
lidade, e como forma de esta dar o seu
contributo na multiplicação destes bons
exemplos. Visa a ocupação dos tempos
livres dos jovens em época de aulas,
através da participação em projectos que
contribuam significativamente para o enri-
quecimento da sua formação pessoal,
funcionando em simultâneo como com-
plemento à sua formação académica, é
dirigido a jovens dos 14 aos 25 anos,
residentes ou estudantes no Concelho
de Ílhavo.

É composto por vários projectos, abran-
gendo áreas tão importantes como a
Educação e Sensibilização Ambiental, o
Desporto, o Apoio à Juventude, a Pro-
tecção Civil, a História e o Património ou
a Animação Cultural, cada um deles com
uma duração de 3 meses (turno).

As inscrições serão realizadas em
impresso próprio disponível na Câmara
Municipal de Ílhavo, Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré e Fórum da
Juventude.

Os impressos devidamente preen-
chidos deverão ser entregues nos locais
atrás mencionados, respeitando os se-
guintes prazos:

· 1.º turno – Janeiro/Março 2005: data
limite de entrega – 28 de Dezembro de
2004;

· 2.º turno – Abril/Junho 2005: data limite
de entrega – 28 de Fevereiro de 2005;

· 3.º turno – Outubro/Dezembro 2005:
data limite de entrega – 31 de Agosto
de 2005.
O Montante da Bolsa a atribuir aos jo-

vens participantes no Programa será de
200,00 Euros/turno. Todos os jovens terão
ainda direito a um certificado de parti-
cipação, que será entregue juntamente
com a Bolsa no final de cada turno, assim
como a um Seguro de Acidentes Pessoais
durante o período de vigência do turno.

Tal como já tinha acontecido em 2003,
foram centenas os jovens que não quise-
ram perder a oportunidade de expe-
rimentar as diversas actividades que
preencheram por completo os dois dias.
Surf, tiro com arco, parede de escalada,
rappel, slide, insufláveis, graffitis e DJ’s
foram algumas das actividades mais
concorridas pelos adeptos de emoções
fortes.

Do programa há ainda a destacar o III
Campeonato Regional de Skate, que mais
uma vez trouxe à Costa Nova dezenas
de skaters de todo o país, os baptismos
de voo, que constituíram uma excelente
oportunidade para lançar um olhar dife-
rente sobre a nossa região, assim como
a Corrida Mais Louca da Ria, que propor-
cionou excelentes momentos de diversão
a todos os que participaram nesta inicia-
tiva, independentemente da classificação
obtida.

A Câmara Municipal de Ílhavo levou a efeito, no fim de semana de 14 e 15 de Agosto, a
segunda edição do Ílhavo Radical.

Programa Vocação 2004
Ocupação dos tempos livres em época de aulas
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O dia 23 de Agosto marcou o início de
mais uma Experiência Mar Creoula. Na
presente edição foram mais de 200 os
munícipes do nosso Concelho que em-
barcaram a bordo deste antigo bacalhoei-
ro, hoje Navio de Treino de Mar, que faz
já parte da vida e da cultura do Concelho
de Ílhavo, em especial daqueles que du-
rante décadas fizeram desta actividade
o seu ganha pão, assim como de todos
aqueles que nos últimos anos têm partici-
pado nas experiências de mar propor-
cionadas pela Câmara Municipal.

A presente edição foi composta por 4
viagens, tendo a primeira sido entre Lis-
boa (Base do Alfeite) e Ílhavo (Cais dos
Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré) com
a duração de 1 dia (destinada preferen-
cialmente a alunos das Escolas Secun-
dárias e EB 2,3 do Concelho), a segunda
entre Ílhavo e Bilbau com a duração de 5
dias (com escala em Vigo), a terceira
entre Bilbau e Ílhavo igualmente com a
duração de 5 dias (com escala em Vigo)
e a quarta entre Ílhavo e Lisboa com a
duração de 1 dia (destinada principal-
mente a “Homens do Mar”).

Leme, casa das máquinas, vigia, limita-
ção de avarias, faina geral de mastros,
limpeza de amarelos e rancho, são algu-
mas das palavras que passaram a fazer
parte do vocabulário de todos os que
participaram nestas viagens inesquecíveis.

Do programa há a destacar, para além
dos bons momentos diários de convívio
entre todos os participantes, as escalas
em Vigo e em Bilbau, assim como a pre-

ciosa colaboração de toda a guarnição
do NTM Creoula, cabendo naturalmente
uma palavra de agradecimento muito es-
pecial ao Comandante Martins da Cruz

pela inexcedível dedicação ao Creoula e
ao nosso Concelho.

A sustentação financeira desta acção
foi assegurada pela Câmara Municipal

de Ílhavo, pelos participantes nas viagens
e por um grupo de patrocinadores.

Resta agora aguardar pacientemente
pela Experiência Mar Creoula 2005.

Experiência Mar Creoula 2004

Como vem sendo hábito nos últimos
anos, Novembro foi mais uma vez mês
do Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo.

Este Festival, que por mérito próprio
ocupa hoje um lugar muito especial na
agenda de eventos do nosso Concelho,
e não só, surgiu este ano com algumas
novidades.

Assim, o VII Festilha viu a sua duração
alargada de um para dois dias, e passou

VII Festilha
– Festival de Tunas de Ílhavo

a contar ainda com a colaboração pró-
xima da Tuna Universitária de Aveiro ao
nível da sua produção, numa parceria
que a Câmara Municipal considera muito
importante.

O VII Festilha teve o seu início no dia
19, com o espectáculo de abertura, que
trouxe ao Salão Paroquial de S. Salvador
alguns “amigos” da Tuna Universitária de
Aveiro, como é o caso da Tuna Feminina

da Universidade de Aveiro e do um Grupo
de Fados.

O concurso aconteceu no dia seguinte,
sábado, perante um Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré absolutamente reple-
to, que durante cerca de 4 horas vibrou
com a actuação das quatro tunas a con-
curso, da Tuna Universitária de Aveiro,
que participou extra-concurso, assim
como dos incontornáveis Jogralhos, que

mais uma vez trouxeram momentos de
boa disposição ao nosso Concelho.

Foi já cerca da 1h15 que o público teve
conhecimento da classificação final, e foi
num ambiente de pleno espírito acadé-
mico que terminou esta sétima edição do
Festilha, que já é considerado unanime-
mente como um dos maiores e melhores
festivais de tunas do país, organizados
por uma Câmara Municipal.

Classificação final do VII Festilha
· Melhor Tuna – Tuna Académica da Uni-

versidade Portucalense
· 2.º melhor Tuna – anTUNiA
· Melhor Instrumental – anTUNiA
· Melhor Solista – Tuna Académica da

Universidade Portucalense
· Melhor Pandeireta – anTUNiA
· Melhor Porta Estandarte – Hinoportuna
· Tuna Mais Tuna – Loco Mui Tuna
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Maior Idade 2004

No calendário das actividades realiza-
das durante o ano pela Câmara Municipal
de Ílhavo, a MAIOR IDADE é um marco
especial e diferente, juntando gente vivida
com espírito jovem e alegre, a pretexto
da vida, do convívio, da cultura, da mú-
sica, do teatro de revista, do passeio, da
exposição de trabalhos que vamos cons-
truindo de mãos dadas, da solidariedade
de que convive e de quem vive para os
outros, trabalhando na área da solida-

riedade social. A MAIOR IDADE 2004,
que decorreu entre os dias 13 a 19 de
Setembro, não fugiu à regra, tendo sido
marcada mais uma vez pela alegria,
pelo saudável convívio e pela descoberta
de novos locais e de novas pessoas,
como aliás tem acontecido nas edições
anteriores.

A edição de 2004 bateu todos os recor-
des de participação, tendo aderido cerca
de 1.800 idosos do Concelho aos vários

passeios realizados no Rio Douro (subida
e descida) e a Santiago de Compostela.

No entanto, outros momentos fizeram
parte de mais uma semana da MAIOR
IDADE, merecendo também destaque
a realização da Exposição “De Mãos
Dadas”, com a especial participação de
várias Instituições Particulares de Solida-
riedade Social e do Ensino Recorrente
de Ílhavo, bem como o espectáculo de
música e poesia “Palavras Maduras”.

Durante toda a semana em que se viveu
a MAIOR IDADE 2004, foram vários os
seniores do Concelho que aproveitaram
para conviver nas Tardes no Jardim, di-
namizadas pela Câmara Municipal em
parceria com a Associação Chio-po-po,
Fundação Prior Sardo e Associação de
Pais e Amigos das Crianças da Gafanha
da Encarnação.

Integrado na edição de 2004, a Câmara
Municipal de Ílhavo editou o primeiro nú-

mero da revista “Maior Idade”, a qual
pretende criar uma maior aproximação
aos idosos do Concelho, com a apre-
sentação de um conjunto de artigos e
notícias úteis para os mesmos, sendo um
espaço privilegiado para dar a conhecer
melhor os testemunhos de vida da nossa
gente e, também, dar nota do trabalho
realizado e em curso pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e pelas Associações do
Concelho.

A comemoração do Dia Mundial da Mú-
sica, no dia 1 de Outubro, marcou no
nosso Concelho o início de mais uma
edição das Marés de Música, uma ini-
ciativa organizada pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, que se prolongou até ao
dia 5 de Outubro.

Assim, o Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré foi o palco escolhido pela

Marés de Música 2004

Filarmónica Gafanhense para abrir as
comemorações do Dia Mundial da Músi-
ca, através da inauguração da exposição
“Música e agora?”. À noite foi a vez da
Escola de Música Gafanhense propor-
cionar um excelente espectáculo come-
morativo, que contou com a participação
da Escola assim como da Tuna da Aca-
demia de Música de Santa Cecília.

O dia 2 ficou marcado pela realização
do IV Festival de Bandas Filarmónicas
da Gafanha da Nazaré, uma iniciativa da
Filarmónica Gafanhense, que contou
com o apoio da Câmara Municipal de
Ílhavo, tal como aconteceu nas duas ini-
ciativas do dia anterior.

No dia 3, Domingo, as Marés de Música
chegaram à Gafanha da Encarnação,

com a actuação da Orquestra de Câmara
e Tuna de Santa Joana no Salão Cultural,
assim como ao Navio Museu Santo André,
que nessa noite foi palco de um ines-
quecível tributo a Tom Jobim, a cargo da
Rota da Poesia.

Segunda-feira foi dia de mais um gran-
de concerto da Banda Música Nova no
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo,

enquanto que no dia seguinte, 5 de Ou-
tubro, coube ao Coro de Santo Amaro
de Oeiras encerrar com chave de ouro
as Marés de Música 2004, num es-
pectáculo memorável, que encheu por
completo a Igreja Matriz de Ílhavo.

O balanço desta iniciativa é franca-
mente positivo, o que motiva desde já a
realização da edição 2005.
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Elevação da Gafanha
da Encarnação a Vila
Votada favoravelmente na Assembleia da República

No passado dia 30 de Maio, durante a
inauguração do Largo Nossa Senhora da
Encarnação, o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo anunciou no seu
discurso, que no seguimento de uma
iniciativa e de uma solicitação sua, e de
um trabalho que se vem realizando há
vários anos pela mão dos Autarcas da
Freguesia e do Concelho, o Deputado
Dr. Jorge Tadeu Morgado iria apre-

sentar na Assembleia da República (AR)
a proposta de Lei para a elevação da
Gafanha da Encarnação a Vila, culminan-
do o trabalho que se vem desenvolvendo
há cerca de dois anos.

Com a emissão dos necessários parece-
res positivos da Câmara e da Assembleia
Municipal de Ílhavo, da Junta e Assembleia
de Freguesia da Gafanha da Encarna-
ção, e da Comissão Parlamentar da AR,

a Assembleia da República aprovou a 9
de Dezembro 2004 a referida iniciativa
legislativa do Deputado Dr. Jorge Tadeu,
determinando a elevação da Gafanha da
Encarnação a Vila.

A nova Vila, a Freguesia da Gafanha
da Encarnação e todo o Município de
Ílhavo, viveram esse dia com particular
satisfação, estando presente na Assem-
bleia de República, a acompanhar esse

momento histórico, junto do Deputado
Dr. Jorge Tadeu Morgado, uma delegação
de Autarcas e Dirigentes Associativos,
liderada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, integrando também
o Presidente da Assembleia Municipal de
Ílhavo, o Presidente da Junta de Fre-
guesia e a Presidente da Assembleia de
Freguesia da Gafanha da Encarnação.

Esta formalização do estatuto de Vila é

também o reconhecimento formal do ní-
vel elevado de qualidade de vida que a
Gafanha da Encarnação atingiu, fruto do
trabalho das suas gentes, e dos investi-
mentos da Câmara Municipal de Ílhavo,
da Junta de Freguesia e do Governo,
assim como dos Investidores Privados,
das Associações e da Paróquia.

Um Bem Haja a Todos e Vivas à Nova
Vila da Gafanha da Encarnação.
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A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à abertura do concurso público para construção
da Biblioteca Municipal, do novo Fórum da Juventude e para a obra de recuperação da
Capela do Palácio de Alqueidão, em reunião de 1 de Março 2004. A 17 de Maio 2004 foi

deliberado proceder à adjudicação da obra à empresa Ramos Catarino, SA, pelo valor de
2.155.000 euros + IVA, e um prazo de execução de 9 meses.

Esta obra está em pleno desenvolvimento há cerca de 3 meses e vai cumprir três importantes
objectivos, na área da Cultura, da Juventude e do Património.

Biblioteca Municip
Novo Fórum da Juventude
Recuperação da Capela d

Alçado Noroeste
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pal
e
do Palácio de Alqueidão

Biblioteca Municipal
· no seguimento do protocolo assinado

entre a CMI e o Ministério da Cultura
(IPLB, que financiará 50% da obra),
estamos a construir uma Biblioteca Mu-
nicipal do tipo BM2 integrada na Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas. Como
nota de referência, registe-se o facto
do edifício novo integrar a fachada (re-
cuperada) do Palácio de Alqueidão/Solar
do Visconde de Almeida. A Biblioteca
Municipal, além do edifício sede locali-
zado em Ílhavo, terá três pólos de leitura:
no Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré, no Edifício Sócio-Educativo da
Gafanha da Encarnação e no Edifício
Sócio-Educativo da Gafanha do Carmo;

Novo Fórum da Juventude
· com um moderno e funcional edifício

de três pisos, o novo Fórum da Ju-
ventude virá substituir as instalações da
antiga Escola da Ferreira Gordo, confe-
rindo melhores condições de trabalho
e de fruição aos seus utilizadores. Loca-
liza-se na parte mais a Norte do edifício
em construção;

Reabilitação da Capela do
Palácio de Alqueidão
· a Capela do Palácio de Alqueidão foi a

única parte do Palácio que ficou intacta
no seguimento da demolição de 1997,
tendo-se optado nesta obra por fazer a
sua reabilitação, recuperando-se um
inestimável património do Município.

Alçado Sudoeste

Pólos de leitura da Biblioteca Municipal

Gafanha do Carmo
(Edifício Sócio-Educativo)

Gafanha da Encarnação
(Edifício Sócio-Educativo)

Gafanha da Nazaré
(Centro Cultural)
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Decorridos seis anos sobre a assinatura
do Acordo de Amizade entre as Cidades
de Ílhavo e St. John´s (28 de Agosto de
1998), e 506 Anos sobre a descoberta
da Terra nova pelo navegador português
Gaspar Corte Real, podemos orgulho-
samente afirmar que as várias acções
protagonizadas entre os dois Municípios
têm sido um completo êxito. A testemunhá-
-lo tivemos este ano mais um conjunto de
eventos, começando pela inauguração
do Parque de Ílhavo em St. John´s a 22
de Julho, oferta da Câmara Municipal de
St. John´s e dedicado aos Ilhavenses que

Parque de Ílhavo
em St. John´s

ao longo de centenas de anos escolhe-
ram aquelas paragens como o principal
porto de pesca do bacalhau. No Parque
foram colocados cinco painéis em azulejo
pintados por artistas Ilhavenses, oferta
do Município de Ílhavo. Para assistir à
inauguração a Câmara Municipal de Ílha-
vo fez-se representar por uma comitiva
composta pelo Sr. Presidente da Câmara,
Presidente da Assembleia Municipal, Di-
rector do Museu Marítimo de Ílhavo e
Presidente dos Amigos do Museu cinco
antigos pescadores nos mares da Terra
Nova, João Cavaz, Albino Caçador, Júlio

Pereira, Celestino Prior e Manuel Carlos
e ainda dois artistas Ilhavenses, o Júlio
Pires e o João Mouro. Cândido Teles,
António Neves e Cajó foram os outros
artistas Ilhavenses cujas obras ficaram
também perpetuadas em St. John´s.

A inauguração do Parque de Ílhavo em
St. John´s a 22 de Julho foi um acto pleno
de simbolismo para ambos os Municípios
e também de muita emoção para toda a
comitiva. “Estar de regressar a St John´s
depois de tantos anos é uma emoção
muito forte”. “A cidade está muito desen-
volvida, vocês não imaginam o que isto

era há 40 anos atrás.” “Sempre gostei
desta terra e do seu maravilhoso povo”.
“Depois de tantos meses no mar, éramos
sempre muito bem recebidos pelas gen-
tes desta terra” “Este é um momento
histórico, até dá vontade de chorar”, eram
os comentários emocionados dos “nossos”
pescadores. Muitos não contiveram as
lágrimas ao ouvirem o Presidente da Câ-
mara de St. John´s, Andy Wells, declarar
em português que uma honra e um pri-
vilégio para a sua cidade terem entre eles
tão ilustre comitiva onde se integravam
cinco pescadores ilhavenses, que tantos

barcos trouxeram até aquelas terras. O
Presidente da Câmara de Ílhavo, Eng.º
Ribau Esteves, salientou no seu discurso
que “há momentos na nossa vida que
têm um significado especial e que ficam
marcados por vivências que são dife-
rentes e profundas. A inauguração do
Parque de Ílhavo que conta com a pre-
sença de cinco obras de arte de artistas
ilhavenses, mostra às gentes de St.
John´s as referências da nossa terra e
das nossas gentes, sendo a garantia de
que a nossa história não vai ser esque-
cida e isso para nós é motivo de orgulho”
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Visita do Ministro das Pescas
ao Concelho de Ílhavo

O Secretário de Estado da Adminis-
tração Local, José de Almeida Cesário,
deslocou-se no passado dia 4 de Novem-
bro ao Concelho de Ílhavo.

Do programa da visita fez parte a ceri-
mónia de assinatura e homologação de
um contrato do programa Equipamento
Associativo e religioso – Trabalhos de
Natureza Simples (TNS) com a Asso-
ciação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”,
no valor de 19.603,00 Euros, com vista à
reparação da sede, assim como a ceri-
mónia de assinatura e homologação de
Protocolos de Modernização Adminis-
trativa com as Juntas de Freguesia da
Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encar-
nação e São Salvador.

Estes Protocolos de Modernização
Administrativa representam uma transfe-
rência total de 64.929,00 Euros, e visam
dotar as Juntas de Freguesia de meios
mais eficazes ao nível da sua gestão, o
que contribuirá para a melhoria da quali-
dade do serviço prestado às populações.

Visita do Secretário de Estado
da Administração Local
José de Almeida Cesário, ao Concelho de Ílhavo

Programa
08.00 Horas
· Visita à Empresa da Pesca Miradouro

e a um Navio de Pesca Longínqua
· Reunião com ADAPI
10.15 Horas
· Visita ao Porto de Pesca Costeira e à

Lota/Docapesca
11.00 Horas
· Inauguração do Porto de Pesca Arte-

sanal de Aveiro (APA)
12.00 Horas
· Reunião com a Associação Nacional de

Municípios Portugueses
· Secção dos Municípios com Actividade

Piscatória e Portos
Local: Navio Museu Santo André

15.30 Horas
· Visita à Costa Nova (Cais dos Pesca-

dores, Mercado)
16.15 Horas
· Travessia do Canal de Mira na “Barca

do Ti Ameixa”
16.30 Horas
· Visita às obras do Cais dos Pescadores

da Mota (Gafanha da.Encarnação)
17.15 Horas
· Visita à Piscicultura Materágua (Ílhavo)

A Convite do Sr. Presidente da Câmara de Ílhavo, Sua Ex.ª o Sr. Ministro
da Agricultura, Pescas e Florestas, Dr. Carlos Henriques da Costa
Neves, fez uma visita de trabalho ao Concelho de Ílhavo no dia 22 de
Outubro de 2004, com um vasto programa.

17.45 Horas
· Visita ao Centro de Formação FORPES-

CAS, Ílhavo
18.30 Horas
· Sessão de divulgação da Rede Nacio-

nal de Cultura do Mar, Presidida pelo
Senhor Ministro
Org: Sociedade de Geografia de Lisboa
e Museu Marítimo de Ílhavo/CMI

19.30 Horas
· Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo

Com esta visita de trabalho do Ministro
das Pescas, organizada com o directo
envolvimento do Presidente CMI e do
Deputado da Assembleia da República
Dr. Jorge Tadeu, realçou o Governo a
importância do Município de Ílhavo no
sector das Pescas e do Mar.

De facto, da história e da cultura, à força
do sector industrial, passando pelo rele-
vante investimento político e financeiro
das empresas, da CMI e também da APA,
a Pesca e o Mar são uma aposta rele-
vante na nossa vida: da raiz do passado,
à realidade actual, e seguramente à
aposta que vamos continuar a realizar
como parte do nosso desenvolvimento
económico, social e cultural, no futuro.
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O dia 1 de Agosto marca habitualmente a chegada de muitos dos turistas que durante o
Verão contribuem para a vida económica, social e cultural do nosso Concelho, nomadamente
das belas praias da Barra e Costa Nova.

Mar Agosto
Festas do Município

O início de Agosto marca igualmente,
de há alguns para cá, o início de um
conjunto vasto de iniciativas da Câmara
Municipal e das Associações do Con-
celho, assim como de outras entidades,
que dão corpo ao Mar Agosto – Festas
do Município de Ílhavo.

O ano de 2004 não fugiu a esta regra,
e o mês de Agosto ficou marcado mais
uma vez pela animação, pela diversão e
pelo convívio, factores que sempre moti-
vam quem nos visita a voltar a fazê-lo
nos anos seguintes.

Do vasto programa do Mar Agosto 2004
poderemos destacar iniciativas como os
concertos musicais, que este ano trou-
xeram ao nosso Concelho nomes como
Pedro Abrunhosa, Frei Hermano da Câ-
mara, José Cid ou Canta Bahia, o Ílhavo
Radical, os festivais de folclore, a biblio-
teca de praia e as acções de educação
ambiental, cinema, futebol de praia, a
primeira edição do Município sem Fron-
teiras, a Rota das Padeiras, ou ainda As
Tasquinhas Típicas de Ílhavo.

Tratou-se sem dúvida de mais uma
edição de grande sucesso, que vem con-
firmar a aposta iniciada em 1998, e que
tem contribuído para uma maior capaci-
dade de atracção do nosso Concelho,
nomeadamente no que ao Turismo diz
respeito.

Categoria p/b
1.º Prémio

Manuel Fernando Marques Almeida
Título – “Mar VI”
Local – Foz do Douro

2.º Prémio
Ricardo Jorge Ferreira Tavares
Título – “Gaivotas em Terra”
Local – Praia da S. Jacinto

3.º Prémio
João Júlio R. M. Coutinho Vasconcelos
Foto – “À espera dos banhos…”
Local: Praia da Barra

Menção Honrosa
Sandra Manuela Pereira da Silva
Foto – “O Farol”
Local: Praia da Barra

Menção Honrosa
Casimiro Madail
Foto – “Um mar em cada olhar (II)”
Local: Ao largo da Praia da Barra

Melhor Foto do Concelho
João Júlio R. M. Coutinho Vasconcelos
Foto – “À espera dos banhos…”
Local: Praia da Barra

Categoria Cor
1.º Prémio

Virgílio Nuno de Lima Amorim
Título – “Uma dádiva do mar”
Local – Leça da Palmeira

2.º Prémio
Jorge Jacinto
Título – “Trânsito”
Local – Setúbal

3.º Prémio
Jaimanuel Freire
Título – “O descanso do guerreiro”
Local – Praia da Barra (entrada da Barra)

Menção Honrosa
João Júlio R. M. Coutinho Vasconcelos
Foto – “Ao final do dia!”
Local: Praia da Barra

Melhor Foto do Concelho
Jaimanuel Freire
Título – “O descanso do guerreiro”
Local – Praia da Barra (entrada da Barra)

No total das duas categorias (cor e preto
e branco) foram recebidos cerca de 300
trabalhos, da autoria de mais de 70 fotó-
grafos de todo o país.

A entrega dos prémios decorreu no Na-
vio Museu Santo André, local onde até
final do mês de Agosto estiveram expos-
tos os 50 melhores trabalhos.

Este concurso, organizado pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, contou com o
apoio do Centro Português de Fotografia,
Laboratórios Kodak, Diário de Aveiro e
revista Foto Digital.

A Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu, no passado dia 23
de Agosto, à entrega dos prémios
do Concurso de Fotografia
“Olhos sobre o Mar”.

Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
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Dia Europeu sem Carros
A Câmara Municipal continua, hoje e

sempre, fortemente empenhada na re-
qualificação urbana e na valorização
ambiental dos seus centros urbanos, ten-
do por base a sensibilização da popu-
lação para uma boa utilização do domínio
público, razões que nos levaram a apostar
na adesão, pelo terceiro ano consecutivo
e novamente através das cidades de Ílha-
vo e Gafanha da Nazaré, ao Dia Europeu
Sem Carros.

Olhamos para o evento sob quatro
perspectivas diferentes, mas ao mesmo
tempo muito próximas umas das outras.
Por um lado, vemo-lo com mais uma
oportunidade por excelência para se
dinamizarem os “centros” das cidades,
procurando oferecer aos Residentes, Es-
colas, Agentes Económicos e Visitantes
melhores níveis de conforto, promovendo
os espaços centrais como verdadeiros
pólos de actividades, atracção e lazer.

De igual modo reveste-se de uma im-
portância fundamental para desencadear
em cada um de nós, cidadão vulgar, a
reflexão no sentido de nos responsa-
bilizar e sensibilizar para as questões da
mobilidade, da utilização de transportes
alternativos, na partilha diária dos trans-
portes, repensando e redescobrindo as
ruas, os becos e os cantos das nossas
Cidades, tornando-as mais amigáveis
para as pessoas e o ambiente, e assim
constituindo a cidade de e para todos!

Este importante evento é revestido de
um profundo e muito claro desafio: que,
todos juntos possamos contribuir para
que Ílhavo seja cada vez mais um Conce-
lho acolhedor, num ambiente agradável
e de festa, perspectivando dessa forma

o futuro que queremos que seja cons-
tituído por caminhos, cada vez mais
seguros e firmes para as nossas gera-
ções vindouras. Neste campo, destaque
muito especial para as Aulas de Edu-
cação Rodoviária, bem como para as
actividades de Educação Ambiental, fun-

damentais para o desenvolvimento sus-
tentado de um Concelho e/ou de um País,
e as deliciosas aulas de Fitness que a
todos envolveram e que fazem jus ao
slogan “mexa-se pela sua saúde…”.

É por isso que, com muito gosto, traba-
lhamos cada vez mais com e para aquele

que consideramos ser um dos nossos
mais valiosos patrimónios (porventura o
mais valioso de todos): as crianças e
jovens. É para e com eles que queremos,
desde já, desenhar o futuro do nosso
Concelho, cheio de vida, mas, e ao mesmo
tempo, seguro, devolvendo-lhes o centro

das Cidades, com a mesma dinâmica e
segurança, que um dia os nossos Pais e
Avós nos delegaram a nós.

Assim, consideramos que os objectivos
foram amplamente atingidos, neste como
em anos anteriores. Estamos a “ganhar
o futuro”!

Como todos sabemos o desenvolvi-
mento sustentado do nosso litoral não
pode, nem deve, ser uma preocupação
centrada apenas nas sucessivas épocas-
balneares. É essencial que este trabalho
não se limite apenas a uma determinada
época mas a todo o ano, desempenhan-
do, nesse caso, o projecto “coastwatch
europe” um papel vital no acompanha-
mento e vigilância da evolução das
nossas Zonas Costeiras, bem como dos
“comportamentos cívicos” que com as
mesmas são mantidos, através da carac-
terização ambiental da faixa costeira, com
o preenchimento de um questionário por
cada troço de 500 metros, em blocos de
5 Km.

É pois com redobrado prazer e moti-
vação que levámos a efeito, pelo 3.º ano
consecutivo, o projecto em causa, desta
feita já como Coordenadores Regionais
dos blocos pertencentes à área geográ-
fica do nosso Concelho. Partimos, pois,
com responsabilidades acrescidas, resul-
tantes da proximidade que queremos
manter com os nossos Estabelecimentos
de Ensino na dinamização deste e de
outros projectos, mas também como pré-
mio pelo excelente trabalho desenvolvido
pelos Estabelecimentos de Ensino do
Concelho, que desta forma nos vai exi-
gindo cada vez mais e melhor.

Projecto “coastwatch europe 2004”

Assim, e a exemplo do que aconteceu
no ano passado, os percursos dinami-
zados, de 24 de Novembro a 10 de De-

zembro, constituem um total de 50 Km
de costa (que acompanham toda a frente-
mar e a frente-ria do Concelho), repar-

tidos por 11 blocos e 8 Escolas envolvidas
(Escolas Secundárias da Nazaré e de
Ílhavo, Escola EB 2,3 da Gafanha da

Encarnação e as Escolas Básicas do 1.º
Ciclo da Barra, Cambeia, Marinha Velha,
Cale da Vila e da Costa Nova – num total
de 210 participantes entre alunos, Pro-
fessores e Autarquia) .

É este o Desafio que é lançado a cada
uma das Escolas do Concelho: o de mo-
tivar os seus alunos para aprender tendo
um “pano de fundo” bem diferente do
habitual – as nossas Praias e a Ria de
Aveiro, além disso temos cada vez mais
a certeza que “ninguém protege, aquilo
que desconhece”.

Por todas as razões apresentadas, este
é um projecto ao qual vamos imprimindo
maior qualidade e abrangência, tendo
sido a abertura dinamizada sob a forma
de uma sessão de boas vindas, por parte
do Vereador do Ambiente Eng. Marcos
Ré, e assumindo, desde já, a vontade de
o encerrarmos, este ano, com a reali-
zação do Seminário Regional a ter lugar
no nosso Museu Marítimo e no dia Mun-
dial dos Oceanos – 8 de Junho.

Notável é sem dúvida a forma como o
projecto coastwatch Europe tem desen-
cadeado e potenciado cada vez mais “o
amor ao Mar e à Ria” nas novas e futuras
gerações, parte viva e vital na procura e
construção incessante, que a todos nos
motiva diariamente, de mais e melhor
Concelho.
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Agosto
8 de Agosto

Dia Aberto Museu Marítimo de Ílhavo,
Comemoração da fundação (8 de Agosto
de 1937)
· Cerimónia de colocação do busto do

Senhor Américo Teles, fundador do
museu, no átrio principal do edifício (1)

· Apresentação de uma colecção de pos-
tais sobre a arquitectura do museu
Veja o Filme, Leia o Livro 2004

23 de Agosto
Dia Aberto Navio Museu Santo André,

Comemoração do 3.º Aniversário
· Apresentação das obras:

– Catálogo da exposição Antárctida-
Terra Gelada, de Ana Paula Vizinho
– Colecção de postais do Navio-Museu
Santo André (2)
– Livro Figuras e Factos do Passado:
Recordações da Pesca do Bacalhau,
do Capitão Valdemar Aveiro

· Entrega dos prémios do concurso de
fotografia promovido pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo Olhos sobre o Mar

O Museu Marítimo de Ílhavo registou no ano de 2004 (até 30 de
Novembro) um total de 53112 visitantes (Museu Marítimo de ílhavo –
31386; Navio Museu St.º André – 21726). Em relação ao ano de 2003 o
Museu registou um aumento de cerca de 15000 visitantes

Outubro
Apresentação do Serviço Educativo do

Museu Marítimo de Ílhavo (3)
21 de Outubro

Comemoração do 3.º Aniversário da
Ampliação e Remodelação do Museu
Marítimo de Ílhavo
· Inauguração da exposição colectiva de

fotografia de arquitectura (ESAP – Cur-
so Superior de Arte e comunicação –
ramo fotografia) (4)

22 de Outubro
Sessão de divulgação da Rede Nacio-

nal de Cultura do Mar, promovida pela
Sociedade de Geografia de Lisboa e pelo
Museu Marítimo de Ílhavo

Novembro
5 de Novembro

Conferência “Camões e os Descobri-
mentos Portugueses”, pelo Doutor Vasco
Graça Moura (ciclo de conferências “Por-
tugal e o Mar”)
16 de Novembro

Dia Nacional do Mar
· A Campanha do Argus, de Alan Villiers

– Inauguração da exposição de foto-
grafia (5)
– Apresentação do DVD A Campanha
do Argus, de Alan Villiers (6)

Dezembro
4 de Dezembro
· Exibição pública do filme A Campanha

do Argus, de Alan Villiers
· Apresentação da Revista Ardentia

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Resumo da Actividade
2.º Semestre 2004
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Para Construção do Novo
Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo

Considerando:
1. As negociações havidas entre a Di-

recção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
(AHBVI) e a Câmara Municipal de
Ílhavo (CMI), com a liderança dos res-
pectivos Presidentes, e com o objec-
tivo de acordar as condições do Pro-
tocolo de Cooperação entre ambas as
entidades para a construção do Novo
Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo;

2. A determinação das duas instituições
em desenvolver este processo no res-
peito pelos interesses de cada uma,
sempre enquadrados pelo interesse
público que ambas prosseguem;

3. As decisões já tomadas pela Direcção
e pela Assembleia Geral da AHBVI, de
aprovação formal do Protocolo anexo:

4. A minúcia do texto do referido Pro-
tocolo, referindo os considerandos do
acordo:

· A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou
a 6 DEZ 2004 o Protocolo de Coo-
peração entre a AHBVI e a CMI para
a construção do Novo Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, deli-
berando que seja dado conhecimento
formal desta deliberação à Assembleia
Municipal de Ílhavo.”

Do referido Protocolo destacam-se os
seguintes aspectos:
Os Considerandos
1. A AHBVI, serve a população ilhavense

garantindo-lhe, nomeadamente, a pre-
venção contra incêndios e outras
calamidades, o socorro em casos de
incêndios e emergência médica, trans-
porte de doentes, etc.

2. O actual quartel apresenta já relevan-

Protocolos de Cooperação Câmara
Municipal/Bombeiros de Ílhavo

tes deficiências de estrutura, nomea-
damente por ausência de espaço
privativo para exercícios e parada,
incompatíveis com a prossecução dos
fins aos quais a AHBVI se destina;

3. A AHBVI decidiu promover a cons-
trução de um novo Quartel, a edificar
sobre vários prédios rústicos, sitos no
lugar da Barquinha, freguesia e Con-
celho de Ílhavo;

4. A localização, bem como o projecto
de viabilidade de construção do novo
quartel, da autoria do arqt.º Óscar Gra-
ça, se encontram já aprovados pelas
entidades competentes, designada-
mente o Serviço Nacional de Bom-
beiros e Protecção Civil e Câmara
Municipal de Ílhavo;

5. O custo estimado da construção do
novo quartel se cifra em 2.150.000
euros;

6. A CMI tem igualmente por missão o
serviço à população do Concelho,
cumprindo-lhe assegurar a qualidade
de vida da população e o desenvol-
vimento integrado e equilibrado do
Município, bem como a responsabi-
lidade pela Protecção Civil no Concelho;

7. A construção do novo Quartel impor-
tará, necessariamente, a desactivação
do actualmente instalado na Av. Mário
Sacramento em Ílhavo e a respectiva
demolição, decidida pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo;

8. A desactivação do actual quartel dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, irá
corrigir vários problemas no centro
urbano de Ílhavo. A saber:

i. conferir maior visibilidade e acessi-
bilidade à Igreja Matriz de Ílhavo,
edifício de interesse arquitectónico e
religioso, (e classificado como tal), do
centro de Ílhavo;

ii. facilitar o acesso à capela Mortuária

de Ílhavo conferindo-lhe outra digni-
dade e nobreza;

iii. e, finalmente, favorecer a circulação
do tráfego rodoviário e pedestre no
centro urbano da Cidade e na Av. Má-
rio Sacramento.

As Obrigações da CMI
A CMI obriga-se a cooperar com a

AHBVI, com vista à concretização do seu
indicado propósito de construção de um
novo Quartel, designadamente:
i. facultando-lhe todo o apoio institu-

cional, nomeadamente no acesso à
informação relevante e aos principais
centros de decisão;

ii. diligenciando junto do Governo da
Nação a concessão de todo o apoio
institucional e financeiro possível;

iii. realizando o estudo urbanístico da
área de implantação do novo Quartel;

iv. projectando e suportando os custos
das acessibilidades ao novo Quartel,
bem como da rotunda a implantar em
frente ao mesmo;

v. promovendo pública homenagem aos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, com
a aquisição e instalação de um monu-
mento escultórico alusivo à sua abne-
gada dedicação à causa pública, no
centro da referida rotunda e defronte
ao novo Quartel;

vi. atribuindo aos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo um apoio financeiro de valor
não inferior a 750 000€ (setecentos e
cinquenta mil euros) em três presta-
ções anuais, iguais e sucessivas de
250 000€ (duzentos e cinquenta mil
euros), nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Estes valores poderão ser ajustados
por força do valor da adjudicação da
obra e da aquisição dos terrenos;

vii.prestando à AHBVI o necessário apoio
técnico e logístico na tramitação do
concurso público e fiscalização da obra

de construção do novo quartel;
viii. cedendo-lhe, gratuitamente, o direito

de superfície dos terrenos onde será
implantado o futuro quartel da AHBVI,
pelo período de 99 anos.

As Obrigações da AHBVI
1. A AHBVI obriga-se a transmitir para a

propriedade da CMI, pelo preço sim-
bólico de um euro, o edifício do actual
quartel, localizado junto à Igreja Matriz
de Ílhavo;

2. A AHBVI obriga-se a angariar outros
apoios financeiros junto da população,
empreiteiros e fornecedores de bens
e serviços, destinados a satisfazer a
diferença entre o preço global da obra
e os subsídios atribuídos pela CMI e
pelo Governo;

3. A AHBVI compromete-se, ainda, a au-
torizar a utilização do novo Quartel
sempre que se justifique, e em resul-
tado de prévio acordo com a CMI, para
manifestações de interesse local, re-
gional ou nacional.

4. A AHBVI obriga-se ainda a promover
a construção do novo quartel da Asso-
ciação, perspectivando-se a seguinte
planificação:

a) até 30 de Dezembro de 2004, subme-
terá ao licenciamento da CMI o projecto
de arquitectura do novo Quartel;

b) até 30 de Abril de 2005 assegura a
realização e entrega dos respectivos
projectos de especialidades;

c) até 30 de Junho de 2005, e com a
colaboração da CMI, a AHBVI reali-
zará a abertura do concurso público
da empreitada de construção;

d) até 30 de Setembro de 2005: início
da empreitada de construção do novo
Quartel.

e) até 30 de Setembro de 2007, con-
clusão da empreitada e activação do
novo Quartel;

f) 30 de Setembro de 2007: a AHBVI
entregará à CMI a posse do edifício
onde actualmente se encontra insta-
lado o quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo.

Para apoio da Câmara à
actividade dos Bombeiros de
Ílhavo 2004

Foi deliberado a 4 OUT 2004 aprovar o
Protocolo de Cooperação 2004 entre a
Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e a
Associação Humanitário dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, para apoio da CMI
às actividades dos Bombeiros de Ílhavo
respeitantes ao ano 2004:

– A CMI transfere para os Bombeiros
de Ílhavo um apoio financeiro de 65.000
euros, direccionado da seguinte forma:
• Actividade regular:

· comparticipação em salários, energia,
combustível, … /40.000 euros;
· Fundo Social (apoio social ao Bom-
beiro Voluntário) /500 euros;
· Equipamento para protecção indivi-
dual /4.000 euros;
· Compra de Viatura “Ambulância de
Socorro” /20.000 Euros (comparticipa-
ção de 40% do valor da aquisição);
· Nadador-Salvador (cooperação com
Capitania/CMI) /500 euros.

• A CMI assume também as suas res-
ponsabilidades legais no que respeita
aos seguros do pessoal dos Bombei-
ros (custo estimado de 10.000 Euros/
2.000 contos);

• Os Bombeiros de Ílhavo prestam coo-
peração à CMI ao nível da gestão dos
Serviços Municipais de Protecção Ci-
vil, nomeadamente pela manutenção
da cedência de um pequeno espaço
para sede do referido serviço (CMOE)
e instalação/gestão do sistema per-
manente de comunicações, no seu
Quartel (pelo piquete 24 horas);
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A Câmara Municipal de Ílhavo lançou
em Novembro última a terceira edição
do “Nosso Pessoal”.

O destaque deste número vai para a
inauguração dos Armazéns Gerais da
Câmara Municipal, que decorreu no
passado dia 15 de Novembro, numa ceri-
mónia simples na qual participaram os
funcionários de todas as divisões da Câ-
mara Municipal.

Neste número é ainda feita referência
aos funcionários admitidos e aposen-
tados nos últimos meses, legislação útil,
actividades da Câmara Municipal, acções
de formação, actividades do CCD/CMI,
entre outros assuntos.

Uma referência especial ainda para a
campanha ambiental ”O nosso papel é
valorizar o seu”, que se iniciou na Câmara
Municipal há cerca de ano e meio, e que
permitiu já obter uma considerável dimi-
nuição no consumo de papel, assim
como na quantidade de papel reciclado,
o que constitui, sem dúvida, uma exce-
lente notícia no que à preservação do
meio ambiente diz respeito.

“Nosso Pessoal”
– Boletim Interno
da CMI

Depois de um processo determinado
de investimento na melhoria das con-
dições de trabalho dos funcionários da
Câmara Municipal de Ílhavo que de-
sempenham funções nos chamados
“Armazéns Gerais”, com a aquisição do
velho edifício da fábrica de conservas
Paolo Cocco, na Gafanha D’ Aquém, a
sua adaptação às novas funções de
“Armazéns Gerais” da CMI, e a de-

Inauguração
dos Armazéns Gerais da CMI

Natural da Gafanha do Carmo, Piedade
das Neves nasceu há 104 anos. Pessoa
muito querida por toda a aldeia, a D.
Piedade goza de boa saúde, ainda se
movimenta por seu pé, embora com a
ajuda de uma bengala, come por sua
mão e conta com uma memória de fazer

Criada no início do corrente ano, a
uniSAFE (Unidade de Inserção na Vida
Activa da Câmara Municipal de Ílhavo),
atendeu já largas dezenas de pessoas,
sobretudo jovens, que aí foram em busca
de apoio, nomeadamente ao nível da
procura de emprego e de formação
profissional.

No caso da procura de emprego, as
pessoas que são atendidas na uniSAFE
são primeiramente integradas numa base

Unidade de Inserção na Vida Activa da
Câmara Municipal de Ílhavo (uniSAFE)

de dados própria, cabendo depois à Téc-
nica responsável procurar de entre os
vários pedidos de emprego regularmente
enviados por empresas, sobretudo da
região, aquele que melhor se adapta ao
perfil do candidato.

Caso não seja possível encontrar uma
solução de imediato, o candidato ficará
em lista de espera, sendo a partir daí
contactado pela Técnica assim que surgir
uma oportunidade de emprego compatí-
vel. Poderá ainda ser encaminhado para
o Centro de Emprego de Aveiro.

Além destes serviços, a uniSAFE presta
igualmente apoio na criação do Curricu-
lum Vitae e na redacção de cartas de
respostas a anúncios, disponibilizando
ainda informações sobre os diversos pro-
gramas de emprego e formação do IEFP,
assim como de outras entidades com as
quais a Câmara Municipal de Ílhavo
estabeleceu acordos, como é o caso da
Associação Industrial do Distrito de Avei-
ro, Associação Comercial de Aveiro e
FORPESCAS.

A uniSAFE funciona de segunda a sexta-
-feira, entre as 9h00 e as 17h30, no Fórum
da Juventude de Ílhavo (Rua Ferreira
Gordo, antiga Escola Primária n.º 1),
podendo ser contactada pelo telefone
234 325 726.

A  mais “jovem” cidadã do Concelho de Ílhavo
soprou 104 velas

inveja aos mais novos. No dia do seu
aniversário, a 9 de Novembro, D. Piedade
foi surpreendida com uma grande festa
de aniversário.

A festa contou com a presença do Sr.
Presidente da Câmara de Ílhavo, de mui-
tos amigos, vizinhos e dos meninos do

molição dos velhos Armazéns no local
onde hoje está o Parque Urbano da
Senhora do Pranto (no centro da cidade
de Ílhavo), foi assinalado o fim dessa
importante obra, na qual investimos
cerca de 1.500.000 Euros.

Assim sendo realizou-se a inauguração
oficial dos novos “Armazéns Gerais da
CMI”, no dia 15 de Novembro 2004, inte-
grando no programa as referências devidas

a S. Martinho nesta época, e a realização
de um Encontro dos Funcionários Munici-
pais, com o seguinte programa:
· 12.45h

Recepção nos “Armazéns Gerais”
· 13.00h

Sessão Solene de Inauguração
· 13.15h

Fotografia de Equipa de Todos os Fun-
cionários e por Divisão (e apresentação

dos Novos Fardamentos da Câmara
Municipal de Ílhavo)

· 13.30h
Almoço Convívio (com castanhada)

· 15.15h
Encerramento

· 15.30h
Reunião do Executivo da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo (Sala de Reuniões dos
novos “Armazéns Gerais CMI”)

ATL da Gafanha do Carmo, que lhe
quiseram cantar os “Parabéns a você”
na primeira pessoa.

Piedade das Neves vive na companhia
da sua única filha, D. Maria do Céu das
Neves, conta ainda dois netos e sete
bisnetos.
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O Instituto de Estradas de Portugal
anunciou a 12 de Novembro último a
abertura do concurso público para a obra
de reabilitação da ponte da Barra, após
decisão neste sentido do Conselho de
Administração do IEP de 10 de Novem-
bro de 2004 e do despacho do Secretário
de Estado das Obras Públicas, de 11 de
Novembro de 20004.

Finalmente e após um longo trabalho
de sensibilização do IEP (e da ex- JAE)
iniciado pela Câmara Municipal de Ílhavo
em Fevereiro de 1998, é aberto o con-
curso para a realização dessa importante
obra, com uma estimativa de custo de
10.000.000,00 Euros e um prazo de exe-
cução previsto de 2 anos.

A obra, que reabilitará a estrutura da
ponte da Barra, concretizará também a
implementação de um novo sistema de
iluminação pública e melhores condições
de segurança para a circulação de peões
e de ciclistas.

O Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, e seguramente a população do
Concelho e da região, congratulam-se

Reabilitação da Ponte da Barra
Abertura do concurso público

com este importante passo, continuando
atentos e zelosos para que tudo corra
bem no que respeita ao concurso e à obra.

A Câmara Municipal de Ílhavo deu já
nota pública do facto de estar já acordado
entre o IEP e a CMI um plano de gestão

da circulação na ponte da Barra durante
a obra: a circulação far-se-á sempre em
2 faixas (1 em cada sentido), excepcio-
nando-se o período de Verão durante o
qual a circulação se fará em 4 faixas (2
em cada sentido) estando previsto tam-

bém que, pontualmente e poucas vezes,
ocorrerão cortes totais de circulação no
período da noite.

Uma palavra de bem haja ao presidente
do IEP, Eng. José Manuel Catarino, e ao
Secretário de Estado das Obras Públicas,

Eng. Jorge Costa, pela diligência colo-
cada nesta matéria e pela criação de
todas as condições (técnicas, financeiras
e legais) para que o concurso público
desta obra tenha sido lançado. Que a con-
cretização da obra seja o próximo passo.

No seguimento das notícias de in-
toxicações alimentares alegadamente
provocadas pelo consumo de camarão
cozido vendido no Mercado da Costa
Nova, as primeiras em mais de uma dé-
cada de actividade, decidiu a Câmara
Municipal, depois de diversas reuniões
de trabalho com os vendedores e autori-
dades sanitárias, antecipar a implemen-
tação de um conjunto de medidas que
se encontravam já a ser estudas há algum
tempo, com o objectivo de melhorar as
condições físicas do Mercado, assegurar
a qualidade dos produtos comercializa-
dos, assim como proteger uma actividade
económica que constitui não só uma
referência cultural no tecido comercial
do Concelho, como um relevante meio
de subsistência para diversas famílias

do Concelho de Ílhavo. Para cumprir
tais objectivos foram efectuadas di-
versas intervenções ao nível da limpeza,
pintura geral, bancas, torneiras, grelhas
de caleira, estrados, tendo sido ainda
instalada uma máquina de produção
de gelo.

Foi igualmente determinado o encerra-
mento semanal à Segunda-feira, assim
como no dia 1 de Janeiro (Dia de Ano
Novo), Domingo da Senhora da Saúde
(4.º Domingo de Setembro), 1 de Novem-
bro (Dia dos Fieis Defuntos) e 25 de
Dezembro (Dia de Natal).

No que diz respeito à venda do peixe,
foram determinadas novas condições ao
nível do seu transporte, exposição e
conservação, nomeadamente no que diz
respeito ao tipo de embalagens a utilizar,

uso do gelo, uso das câmaras frigoríficas,
vestuário dos vendedores e gestão dos
detritos. Foi activado ainda um novo
sistema de gestão e de fiscalização da
actividade do Mercado, com a prestação
de serviço de uma empresa privada. No
passado dia 9 de Dezembro foi aprovado
em Assembleia Municipal o novo Regula-
mento do Mercado da Costa Nova.

Desta forma, a segurança dos produtos
vendidos no Mercado foi claramente re-
forçada, estando a Câmara Municipal de
Ílhavo certa que com a colaboração de
todos, entidades, vendedores e clientes
o Mercado da Costa Nova continuará a
ser um local de excelência para a compra
de produtos oriundos do Mar e da Ria,
elementos que tornam este Concelho
único.

Iluminação
de Natal

No dia 1 de Dezembro 2004 foram
ligadas as iluminações de Natal que a
Câmara Municipal de Ílhavo colocou em
várias zonas do Município (e em todas
as Freguesias), associando-se também
por esta via à quadra festiva do Natal, e
servindo como elemento de convite a

Mercado da Costa Nova
com novas regras

todos os habitantes do Concelho, não só,
para o passeio nas ruas do Município e
para a realização das compras de Natal
no comércio local.

Este é um investimento da Câmara
Municipal de Ílhavo de cerca de
30.000,00 Euros.
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Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 28 de Junho de 2004

Resumo

Comparticipações publicitárias na Rádio Soberania

– Empresa de Radiodifusão, Lda

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de munícipe carenciada.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 698,40 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a renda de casa de munícipe

carenciada

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 698,40 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a renda de casa a agregado

familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 300,00 Euros.

Protocolos de Cooperação a celebrar entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e colectividades de

cariz social do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar as propostas

de protocolo de cooperação apresentadas pelo

Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, a celebrar com

a Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré, Centro

Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel

Trindade Salgueiro – Ílhavo, Fundação Prior Sardo,

Lar do Divino Salvador, Património dos Pobres

da Freguesia de Ílhavo, Santa Casa da Mise-

ricórdia de Ílhavo, Sociedade de S. Vicente de

Paulo – Conferências de Ílhavo.

Protocolos de Cooperação a celebrar entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e colectividades de

cariz cultural do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar as propostas

de protocolo de cooperação apresentadas pelo

Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, a celebrar com

a Associação dos Amigos da Praia da Barra,

Associação Cultural Desportiva e Recreativa “Os

Amigos da Malha da Carvalheira”, Associação

Cultural e Recreativa os Baldas, Associação

Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa

Nova, Associação Cultural e Recreativa Chio-

pó-pó, Confraria Camoniana Associação de Ílhavo,

Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha

da Nazaré, Escola Música Gafanhense, GRAL

– Grupo Recreativo da Légua, Grupo Etnográfico

da Gafanha da Nazaré, Grupo Folclore O Arrais,

Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha

do Carmo, Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da

Gafanha da Encarnação, Rancho Regional da

Casa do Povo de Ílhavo.

Protocolo de Cooperação celebrado entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação

Humanitária “Os Amigos de Ílhavo”, New Bedford,

Estados Unidos da América

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara

Municipal de Ílhavo e o Clube de Vela da Costa

Nova

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo.

Alteração do horário de funcionamento do Mercado

da Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê que o Mercado funcione das 8h00

às 20h00, sendo o horário de abertura das arcas

frigoríficas o seguinte: 8h00 às 9h00, 13h30 às

14h00 e 19h30 às 20h00 horas.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 5 de Julho de 2004

Resumo

Protocolo para entrega à Câmara Municipal do

troço da E.N. 109 entre os kms 60.720 (limite do

concelho com Aveiro) e 65.892 (limite do concelho

com Vagos)

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

protocolo e o auto de transferência.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 300,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 700,00 Euros.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara

Municipal de Ílhavo e o Illiabum Clube

Deliberado por maioria, com o voto contra do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, o presente

protocolo.

Protocolo de Cooperação entre o Forpescas –

Centro de Formação Profissional para o Sector

das Pescas e a Câmara Municipal de Ílhavo, no

âmbito do Serviço de Apoio à Formação e ao

Emprego (SAFE)

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

protocolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 19 de Julho de 2004

Resumo

1.ª alteração às Grandes Opções do Plano e

Orçamento de 2004

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a presente

proposta.

Atribuição de toponímio

Deliberado por unanimidade ratificar a aprovação

do topónimo Largo Elói Filipe à artéria relvada

localizada na Gafanha D’ Aquém no início da

Rua do Sul, na ligação com a Gafanha da

Boavista, de acordo com a deliberação da última

reunião da Comissão Municipal de Toponímia,

e de acordo com recomendação anterior à

Câmara Municipal de Ílhavo.

Abertura do Concurso Público para a empreitada

de “Redes de Drenagem de Águas Pluviais e

Residuais, Ermida e Carvalheira – 1.ª fase”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré,

com uma estimativa de custos de 587.050,00

Euros.

Abertura do Concurso Público para a empreitada

de construção do “Centro Cultural de Ílhavo”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, com uma estimativa de custos de

10.010.275,00 Euros.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e o Ribalta – Grupo

de Teatro Amador da Vista Alegre

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo.

Revogação do Protocolo de Cooperação entre

a Câmara Municipal de Ílhavo e o Clube de Vela

da Costa Nova

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a presente

proposta.

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo de Jovens

“A Torre”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 600,00 Euros, como forma de apoio

à realização do torneio de Futsal, inserido no

programa da Semana Jovem Ílhavo 2004.

Programa de Intercâmbio Juvenil Ílhavo – St.

John’s 2004 – 21 de Julho a 17 de Agosto

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

programa.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 26 de Julho de 2004

Resumo

Voto de Pesar pelo falecimento do Presidente da

Câmara Municipal de Vale de Cambra, Dr. Eduardo

Pereira Coelho

No uso da palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara

expressou um voto de sentido pesar pelo faleci-

mento do Sr. Presidente da Câmara Municipal

de Vale de Câmara ocorrido ontem, domingo,

no qual foi acompanhado pelos restantes ele-

mentos do Executivo.

Concurso Externo de ingresso para provimento

de um lugar de Técnico Superior de 2.ª classe

(Sociólogo)

Deliberado por unanimidade homologar a presente

acta nos termos do artigo 39.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Atribuição de subsídio pontual à Associação

Cultural Rota da Poesia

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 500,00 Euros, como forma de apoio

à realização do Recital de Música e Poesia

“Marmúrios II”, inserido no programa da Semana

Jovem Ílhavo 2004.

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo de Jovens

da Praia da Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 1.850,00 Euros, como forma de apoio

à animação da “Praça do Mar”, no âmbito da

realização do Euro 2004.

Proposta para a limitação do horário de realização

de espectáculos de música ao vivo e karaoke do

Café Farol, na Praia da Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê a limitação do horário de

realização dos espectáculos de música ao vivo

e karaoke, do Café Farol, na Praia da Barra, da

seguinte forma: de domingo a quinta feira até

às 24h00, às sextas e sábados até à 01h00 do

dia seguinte.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 2 de Agosto de 2004

Resumo

Minuto de silêncio em memória do Sr. Manuel

Cravo da Rocha

O Sr. Vice-Presidente da Câmara propôs que fosse

guardado um minuto de silêncio em memória

do ex-autarca e dirigente associativo, Sr. Manuel

Cravo da Rocha, falecido no passado dia 26 de

Julho findo, proposta esta que foi acolhida, de

imediato, por todos os presentes.

Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Cravo

da Rocha

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

voto de pesar.

Doação de duas Exposições relativas ao tema

“Terra Nova, Terra do Bacalhau” ao Município de

Vila do Conde e ao Museu Marítimo de Bilbau,

de Espanha

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação

dos despachos do Sr. Presidente.

Atribuição de subsídio pontual ao Aeroclube de

Aveiro

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 4.720,00 Euros, como forma

de apoio à realização da 7.ª Prova de Precisão

de Aterragem do Município de Ílhavo e a 6.ª Taça

de Portugal.

Proposta para a redução do horário de funcio-

namento 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 do “Café Snack Bar Belo Hori-

zonte”, na Gafanha da Nazaré, da seguinte forma:

de domingo a quinta feira até às 24h00, às sextas

e sábados até à 1h00.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 16 de Agosto de 2004

Resumo

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 600,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a agregados familiares

carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 900,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Associação

Académica da Universidade de Aveiro – AAUAV

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 1.000,00 Euros, como forma de apoio

à edição do Pack do caloiro 2004.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 23 de Agosto de 2004

Resumo

Proposta de elevação da Gafanha da Encarnação

a Vila

Deliberado por unanimidade proceder à aquisição

da presente proposta.

Aquisição de terrenos para a execução da Circular

Poente a Ílhavo – 3.ª fase (troço Malhada/Ribas)

por via da expropriação por utilidade pública com

carácter de urgência

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Derrama para cobrança no ano de 2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê uma derrama para cobrança

no ano de 2005 de 10%.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação

de taxas para 2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê as seguintes taxas: prédios

rústicos 0,8%, prédios urbanos 0,8%, prédios

urbanos avaliados nos termos do CIMI 0,5%.

Comparticipação publicitária na T.S.F. Rádio

Notícias – Produção e Publicidade, S.A.

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Atribuição de topónimo

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta que prevê a atribuição dos seguintes

topónimos: Freguesia de S. Salvador – Rua Padre

Carlos Marques, novo arruamento e designado

como via n.º 23, sito na Zona das Cancelas;

Travessa Capitão Adolfo Paião, artéria transversal

à Rua Capitão Adolfo Paião; Freguesia da Gafanha

da Nazaré – Rua Padre Artur Sardo, arruamento

perpendicular à Rua de S. Vicente, no lugar das

Covas; Beco dos Carpinteiros, beco localizado

junto à Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, n.º

204; Beco da Cabine, beco existente na Rua Padre

Manuel da Nóbrega; Freguesia da Gafanha da

Encarnação – Prolongamento da Avenida José

Estêvão/Costa Nova, artéria que liga a Rotunda

da Praia da Barra com a Costa Nova, uma vez

que existem edificações sem número de polícia

e cujos residentes reclamam pelos transtornos

que tal situação lhes provoca nomeadamente

na entrega da correspondência.



o mar por tradição Boletim Informativo Dezembro 2004 27

Ficha Técnica
Munícipio de Ílhavo

Boletim Informativo
Director

Eng. José Agostinho Ribau Esteves

Propriedade e Edição

Câmara Municipal de Ílhavo

Av. 25 de Abril, Apartado 69

3830-044 ÍLHAVO

Tel.: 234 329 600/Fax: 234 329 601

E-mail: geral@cm-ilhavo.pt

Redacção

Pelouro da Comunicação e Informação

Fotografias

Arquivo Câmara Municipal de Ílhavo

Design

AJF

Impressão

FIG

Periodicidade

Trimestral

Tiragem

21000 Exemplares

Depósito Legal

N.º 178608/02

Distribuição

Gratuita

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 600,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a agregados familiares

carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 900,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da

Misericórdia de Ílhavo para apoio a renda de casa

de munícipe carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 1.496,40 Euros.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara

Municipal de Ílhavo e a Confraria Gastronómica

do Bacalhau

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 10 de Setembro de 2004

Resumo

Adesão à Associação Feeportugal – Fundação

para a Educação Ambiental

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador, Eng. Marcos Ré.

Comparticipação publicitária na Rádio Soberania

– Empresa de Radiofusão, L.da

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal

de Ílhavo e a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta.

Subsídio pontual à Associação de Moradores da

Senhora dos Campos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de 350,00 Euros, para apoio às activida-

des desenvolvidas pela Associação de Moradores

da Senhora dos Campos em 2004, nomeada-

mente a realização da festa de homenagem ao

Colono realizada no passado dia 15 de Agosto

de 2004.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara

Municipal de Ílhavo e a Filarmónica Gafanhense

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo de cooperação.

Subsídio pontual à Paróquia da Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de no valor de 75.000,00 Euros, para

financiamento das obras da Igreja Matriz da

Gafanha da Nazaré.

Resolução de requerer a declaração de utilidade

pública da expropriação com carácter de urgência

relativa à construção do novo mercado da Gafanha

da Nazaré – rectificação da deliberação da Câmara

Municipal de 21 de Junho de 2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Alteração pontual ao EU25 – Estudo Urbanístico

da Chousa Velha

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

alteração ao EU25.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 20 de Setembro de 2004

Resumo

Reduções dos horários de funcionamento do “Café

Abstracto”, na Gafanha de Aquém e para a

realização de espectáculos de música ao vivo e

karaoke no “Café Farol”, na Praia da Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê a redução do horário de

funcionamento do “Café Abstracto”, sito na

Gafanha d’Aquém, da seguinte forma: de domingo

a quinta feira até às 24h00; às sextas, sábados

e vésperas de feriados até à 1h00 do dia seguinte;

a limitação do horário de realização dos espec-

táculos de música ao vivo e karaoke, do Café

Farol, na Praia da Barra, nos termos do então

deliberado na sua reunião de 26.07.2004.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 27 de Setembro de 2004

Resumo
Concurso a termo certo para contratação de um

Técnico Superior (Psicólogo)

Deliberado por unanimidade homologar a presente

acta, nos termos do artigo 39.º. do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Adminis-

tração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25

de Junho.

Donativo feito para o Canil Municipal por um grupo

de alunas da Escola Secundária com 3.º Ciclo

da Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento

e aceitar a doação no valor de 21,40 Euros.

EU 64 – Estudo Urbanístico da zona envolvente

à Rua da Quinta, na Gafanha da Encarnação

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

Estudo.

Mapas de serviço das Farmácias instaladas no

Concelho de Ílhavo para o ano de 2005

Deliberado por unanimidade dar parecer positivo

ao presente mapa, enviado pela Sub-Região de

Saúde de Aveiro.

Apoio à Equipa de Coordenação Concelhia de

Ílhavo dos Serviços de Extensão Educativa

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de 8.000,00 Euros.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara

Municipal de Ílhavo e o Grupo Desportivo da

Gafanha

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo, que prevê um apoio financeiro no valor

de 120.000,00 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2004/

2005

Voto de Pesar
pela morte de
Manuel Cravo da
Rocha

“Manuel Cravo da Rocha morreu no
passado dia 26 de Julho 2004, com 64
anos e após doença prolongada, tendo-
-se realizado o seu funeral a 27 de Julho
2004.

Natural da Gafanha da Nazaré, Manuel
Cravo da Rocha foi um cidadão activo e
cooperante com as forças vivas da sua
terra, tendo exercido funções dirigentes
na Cooperativa Eléctrica da Gafanha da
Nazaré, no Grupo Desportivo da Gafa-
nha, no Grupo Etnográfico da Gafanha
da Nazaré, na Associação Náutica da
Gafanha da Encarnação, entre outras
colaborações prestadas com outras enti-
dades associativas.

Como Autarca, foi o cidadão da Fregue-
sia da Gafanha da Nazaré que exerceu
funções durante maior número de anos.
Foi Presidente da Associação Municipal
de Ílhavo, Vereador e Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, e Membro
da Assembleia de Freguesia da Gafanha
da Nazaré, desempenhando essas fun-
ções com dedicação e zelo, com amizade,
espírito de solidariedade e serviço públi-
co, e relevante capacidade e qualidade.

Ao Sr. Manuel Cravo da Rocha prestou
a Câmara Municipal de Ílhavo homena-
gem pelo trabalho realizado como Autarca
em prol do desenvolvimento da Fregue-
sia da Gafanha da Nazaré e do Município
de Ílhavo, tendo-lhe sido atribuída a Me-
dalha do Concelho em Vermeil, pelos
bons serviços prestados ao Concelho de
Ílhavo, nos termos da alínea B) do regula-
mento de concessão de condecorações
honoríficas, pelos bons serviços presta-
dos ao Concelho (condecoração entregue
ao seu filho na Sessão Solene do Feriado
Municipal do passado dia 12 de Abril
2004).

Pela relevância da sua vida ao serviço
da comunidade, deve a Comissão Muni-
cipal de Toponímia providenciar no sentido
de ser estudada a atribuição do nome
Manuel Cravo da Rocha a uma das ruas
da Freguesia da Gafanha da Nazaré.”

Voto de Pesar apresentado pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Ílhavo na
reunião do Executivo Municipal de 2
de Agosto último, que o aprovou por
unanimidade.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Atribuição de subsídio pontual ao Aeroclube de

Aveiro – Secção de Paraquedismo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 120,00 Euros, como forma de apoio à reali-

zação de Baptismos de Voo, inseridos no

programa do “Ílhavo Radical 2004”.

Proposta para a redução do horário de fun-

cionamento 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 do “Café Abstracto”, sito na

Gafanha d’Aquém, da seguinte forma: de domingo

a quinta feira até às 24h00; às sextas, sábados

e vésperas de feriados até à 1h00 do dia seguinte.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 4 de Outubro de 2004

Resumo

Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara

Municipal de Ílhavo 2004 – 2.ª alteração

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar as presentes

alterações, ratificando as decisões do Presidente.

Abertura do Concurso Público para empreitada

de “Construção do Posto Médico da Barra –

Edifício de Serviço Público”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê uma estimativa de custo de

289.273,54 Euros.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a

Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo, que prevê um apoio financeiro no valor

de 65.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 18 de Outubro de 2004

Resumo

Proposta para alteração do local da realização

da terceira reunião ordinária do corrente mês e

que a mesma seja com carácter público

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Munici-

pal, que prevê que a reunião decorra no dia 25,

pelas 15h30, no Edifício Sócio-Educativo da Gafa-

nha da Encarnação, com carácter público, no âmbito

da realização da Semana da Educação 2004.

Comparticipação publicitária no jornal “O Ilhavense”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Presidente, referente à aquisição de publi-

cidade, de uma página, no suplemento dedicado

à Viagem “De Novo Na Terra Nova”, no valor de

1.094,80 Euros.

Adjudicação da empreitada de “Redes de Drena-

gem Residual e Pluvial da Ermida e Carvalheira

– 1.ª fase”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação provisória à firma CENTRO CERRO, LDA.,

pelo valor de 474.786,32 Euros + IVA, de acordo

com o relatório da Comissão de Análise.

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

(segundo e último subsídio pontual do ano de

2004) no valor de 26.000,00 Euros, para apoio

ao desenvolvimento das actividades Festa dos

Filhos dos funcionários e Consoada, incluídas

no Plano de Actividades para 2004.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Realizada no dia 25 de Outubro de 2004

Resumo

Comparticipação publicitária no jornal Diário de

Aveiro

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Presidente, referente à aquisição de publi-

cidade no âmbito das Festas do Município de

Ílhavo, no valor de 595,00 Euros.

Apresentação de trabalho relativo ao inventário

de bens móveis e imóveis, respectiva etiquetagem,

reconciliação físico/contabilística e avaliação do

património do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento

da informação elaborada pela Comissão do

Património.

Abertura de Concurso Público da “Empreitada

de Construção do Jardim de Infância de Vale de

Ílhavo”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Normas do Programa de Apoio a Projectos

Educativos 2004/2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Atribuição de Subsídio de Estudo para o Ano

Lectivo 2004/2005

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê a atribuição de um subsídio

unitário, no valor de 45,00 Euros a cada um dos

502 alunos carenciados.

Atribuição de Subsídios de Expediente e Limpeza

para o Ano Lectivo 2004/2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

para expediente e limpeza às Escolas Básicas

do 1.º Ciclo (no valor de 18.740,00 Euros) e aos

Jardins-de-infância da rede pública do Concelho

de Ílhavo (no valor de 4.375,00 Euros).

Atribuição de Subsídios para Comunicações/

Telefone para o Ano Lectivo 2004/2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

para expediente e limpeza às Escolas Básicas

do 1.º Ciclo (no valor de 7.030,00 Euros) e aos

Jardins-de-infância da rede pública do Concelho

de Ílhavo (no valor de 2.410,00 Euros).

Regras do IV Concurso Literário Jovem

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.




