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Centro de Documentação 
de Ílhavo
O Centro de 
Documentação de 
Ílhavo (CDI) é o serviço 
municipal que promove 
a gestão dos fundos 
documentais do 
Município de Ílhavo, 
nomeadamente, dos 
arquivos dos órgãos 
autárquicos do município 
e dos de temática 
marítima.

Encontra-se na dependência da Divisão de Cultura, Turismo e Juven-
tude (DCTJ), da subunidade orgânica flexível dos Museus, Bibliotecas, 
Arquivo e Centros Culturais, da Câmara Municipal de Ílhavo.

O CDI encontra-se fisicamente descentralizado, sendo que os ar-
quivos dos órgãos autárquicos se localizam no edifício dos Paços do 
Concelho e os arquivos do DocMar (Arquivo Documental de temática 
Marítima) no CIEMar (Museu Marítimo de Ílhavo).

» Câmara Municipal de Ílhavo

2.ª a  6.ª feira
08h30~16h30 (mediante marcação prévia)

Tel.: 234 329 600  |  Fax: 234 329 601
E-mail: cdi@cm-ilhavo.pt

Horário de atendimento:

Entre abril e junho deste ano, passaram pelo Centro de Documen-
tação de Ílhavo cerca de sessenta alunos das Escolas Secundárias do 
Município, que tiveram a oportunidade de conhecer melhor a sua Terra, 
participando nos projetos educativos “Curiosidades sobre a minha ter-
ra” e “O Foral Manuelino de Ílhavo, letra a letra”, integrados no Serviço 
Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI).

No projeto “Curiosidades sobre a minha Terra” os alunos assistiram 
a uma breve palestra sobre a História de Ílhavo, observando, através 
da montagem de puzzles de fotografias, a evolução urbana das quatro 
freguesias do Município com o contraste entre imagens antigas e recen-
tes. Já no projeto “Foral Manuelino de Ílhavo, letra a letra”, presenciaram 
uma palestra de história sobre as cartas de foral em geral e sobre o Foral 
Manuelino de Ílhavo, em particular. No final, os alunos transcreveram a 
folha de rosto do mesmo, num ateliê de Paleografia. 

Estes dois projetos têm como principais objetivos:
 - promover o Centro de Documentação de Ílhavo, bem como da 

informação inerente, junto dos jovens em idade escolar;
- estimular um sentimento de pertença em relação ao Município, 

através do conhecimento da sua História e identidade;
- apresentar fontes de informação e de conhecimento;
- servir de complemento à formação curricular;
- suscitar o interesse pela investigação.

Ocorrem, uma vez por semana, no edifício do CIEMar-Ílhavo. Para 
alunos do Município de Ílhavo, a Câmara Municipal assegura o trans-
porte dos mesmos. 

As inscrições são gratuitas, sujeitas a marcação prévia, em www.cm-
ilhavo.pt/pages/430. 

Vem conhecer os nossos projetos! 
Vem conhecer a tua História!

» Centro de Investigação e Empreendorismo 
do Mar de Ílhavo (CIEMar Ílhavo)

2.ª a  6.ª feira
10h00~13h00  |  14h00~18h00

Tel.: 234 092 496

Resumidamente compete ao CDI: 

» assegurar a gestão integrada, salvaguarda e preservação dos 
sistemas de Arquivo que o constituem; 

» implementar e cooperar, com eficiência e eficácia, em ações e 
projetos de otimização e racionalização de procedimentos e processos 
administrativos, assim como dos serviços municipais, com vista a 
atingir a modernização administrativa; 

» executar tarefas relacionadas com a receção e/ou produção, 
encaminhamento, transferência de suporte, armazenamento, 
classificação, descrição, criação de instrumentos de pesquisa, 
seleção, avaliação, eliminação, incorporação, controlo da utilização de 
documentos pelos diferentes públicos, empréstimo de património para 
exposições, reprodução, difusão e comunicação da informação e da 
instituição; 

» gerir e coordenar a utilização da aplicação de Arquivo com outras 
aplicações de gestão da informação; 

» estudar e propor novos formatos de acesso e difusão da 
informação, com o recurso às novas tecnologias da informação e 
comunicação; 

» implementar medidas de conservação e restauro de documentos; 
» apoiar as consultas de informação; 
» desenvolver e colaborar em ações e projetos de índole cultural; 
» implementar ações de comunicação e divulgação da informação, 

entre outras.
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Município de Ílhavo Boletim Informativo

Caro(a) Munícipe

Desde 12 de janeiro de 1998 que lidero a gestão da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), numa vivência 
muito intensa e dedicada de quase dezasseis anos, sempre com uma relação de grande proximidade às Pes-
soas e com a tranquila consciência do dever cumprido e de ter conseguido materializar uma mudança de 
grande qualidade no Município de Ílhavo, e em especial na qualidade de vida dos seus Cidadãos, daqueles 
que aqui residem e também daqueles que aqui trabalham ou passam algum do seu tempo de lazer ou de 
cultura.

Esta é a última edição do “Boletim Informativo da CMI” sendo eu o Presidente da CMI e primeiro 
responsável pela sua publicação, pelo que decidi dar a este editorial o título de “Até Sempre”, partilhando 
alguma notas simples e breves.

Até Sempre porque a minha vida fica ligada à vida do Município de Ílhavo, e as nossas vidas não mais se 
vão separar, tendo sido para mim um enorme privilégio exercer esta função que me ajudou a crescer como 
Homem, como Político e como Gestor, sendo parte ativa na gestão do Poder Local do Município de Ílha-
vo, da Região de Aveiro e de Portugal. 

Liderei equipas de elevada qualidade, quer no grupo de Eleitos que comigo governaram a CMI, quer 
nos Colaboradores próximos, quer nos Funcionários da CMI, com as Empresas e as Entidades com que 
trabalhámos, que foram fundamentais para a grande quantidade e a qualidade do que realizámos e para o 
sucesso que conseguimos alcançar.

Seguiremos Juntos na luta pelas boas causas e por melhor futuro para todos nós, para os Nossos Filhos. 
O Suplemento desta edição é dedicado à Educação, área sempre prioritária da atividade da CMI, sendo 

a CMI considerada por muitos como uma referência nacional nesta área tão importante. As Pessoas sem-
pre foram o centro, a origem e o destino de todo o nosso trabalho, e muito em especial aquelas que são o 
nosso património principal: as Nossas Crianças.

As muitas e importantes obras que executámos e que estamos a executar, são feitas para servir as Pesso-
as, qualificando o território e possibilitando a prestação de serviços essenciais e muito importantes para a 
vida das Pessoas.

A obra fica para a vida de todos, para que a vida tenha mais qualidade e mais oportunidades para todos.
Temos neste momento em curso um conjunto de importantes obras, de diversas tipologias e nos quatro 

cantos do Município, como pode verificar neste Boletim Informativo e comprovar no terreno, numa lógica 
que dá continuidade ao ritmo permanente de realização que sempre materializámos nestes dezasseis anos.  

Assumimos Ílhavo como o Município que tem “O Mar por Tradição”, como a “Capital Portuguesa do 
Bacalhau”, e como a terra que tem “Uma Costa Nova, Uma Vista Alegre”, apostando sempre nos fatores 
diferenciadores, que tornam Ílhavo um Município diferente, pela sua história e cultura, pelo seu patrimó-
nio e ambiente, pela sua Gente. 

Dos novos fatores de diferenciação, destacamos o novo Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de 
Ílhavo, o único aquário de bacalhaus do Mundo, investimento que nos seus primeiros seis meses de vida já 
se afirmou como um sucesso, dando a conhecer ao vivo o nosso mais fiel amigo. 

Agora é tempo de vivermos as Festas do Município / MarAgosto 2013, durante o mês de férias por exce-
lência. Em setembro vamos viver a “Maior Idade 2013” e teremos depois a campanha eleitoral e as Eleições 
Autárquicas no dia 29 de setembro, cumprindo-se depois os devidos preceitos legais e administrativos até 
à posse do meu sucessor, e de todos os Autarcas eleitos durante o mês de outubro. 

Eu não sou candidato a qualquer cargo autárquico no Município de Ílhavo, cabendo-me a função de 
gerir com todo o que rigor, como sempre fiz, todo o processo eleitoral, desejando uma disputa política 
saudável e esclarecedora, desejando que os Cidadãos Eleitores do Município de Ílhavo escolham a melhor 
das opções que têm ao seu dispor, a bem do seu futuro.

Independentemente de outras caminhadas que na minha vida estão a acontecer e virão a acontecer, esta-
rei a exercer a função de Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo até ao dia da posse do meu sucessor, 
com toda a intensidade e usando os valores de sempre: rigor, transparência, seriedade, empenho e deter-
minação.

Fazer Mais e Melhor pela Nossa Terra, foi, é e será até ao fim do mandato, o lema e a tarefa que temos 
em mãos, cumprindo com honra o compromisso assumido com os Cidadãos do Município de Ílhavo.

Seguimos Juntos e com toda a determinação. 
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Boas Férias e Bom Trabalho.
Um Grande Abraço,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Até Sempre
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mais obra

Município de Ílhavo... em movimento
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Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre

em concurso...

obras adjudicadas...
Requalificação da Estrada Florestal n.º 1 (1.ª Fase)

Conservação da Capela da Ermida

Qualificação do Cais e Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação

Revestimentos em tapete betuminoso 2013

Requalificação do Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo

obras concluídas...
Qualificação da Praceta do Molhe Sul da Praia da Barra

Qualificação Urbana do Espaço do Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré

obras em curso...
RUCHI - Casa da Música

RUCHI - Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube

Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova

Relvado Sintético do Campo de Futebol da Vista Alegre

Requalificação do Caminho do Praião (Pólis)

Saneamento e drenagem de águas pluviais da Gafanha da Nazaré (AdRA/CMI)

Qualificação da Frente-Ria Costa Nova/Vagueira (Pólis)

3

4

5

6

7

8
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2
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Gafanha da Nazaré

Obra de Saneamento e 
Drenagem de Águas Pluviais

Não obstante o difícil momen-
to económico e financeiro porque 
passa o País e os constrangimen-
tos dele decorrente, foi possível 
agora à AdRA, Águas da Região 
de Aveiro em parceria com a nos-
sa Câmara Municipal, lançar a 
obra de saneamento básico mais 
importante do nosso Município, 
a Rede de Saneamento Básico e 
de Drenagem de Águas Pluviais 
da Gafanha da Nazaré, que fica-
rá, logo após a referida execução, 
como a 1.ª Freguesia do nosso 
Município a atingir a taxa máxi-
ma de população servida por esta 
tão importante infraestrutura.

Esta grande obra, com um 
orçamento total de 9.769.182,66 
Euros, cabendo à AdRA assumir 
os custos respeitantes à rede de 
águas residuais e à Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo o custo da rede 
de águas pluviais, estender-se-á 
por toda a cidade da Gafanha 
da Nazaré ainda não possuidora 
de rede de saneamento e incluirá 
igualmente a rede de saneamen-
to na área mais antiga da Zona 
Industrial da Mota, representan-
do esta componente da obra um 
valor de 4.423.700,26 Euros.

De igual modo, de forma 
integrada, mas perfeitamente 
autónoma em termos do seu 
funcionamento, esta obra inclui 
igualmente a rede de drenagem 
de águas pluviais, na qual se in-
clui a “Vala Pluvial do Esteiro 

Oudinot”, cujo montante tem 
um valor orçamentado de 

5.345.482,40 Euros, intei-
ramente suportado pela 

CMI. Os custos rela-
tivos a pavimentação 

total das vias a inter-
vir será suportado 

em igual percen-
tagem pelas duas 

entidades.

Teve já início a construção 
do estaleiro desta 
importante obra, que se irá 
iniciar muito em breve.

Pela sua importância deixamos 
aqui um realce muito especial à 
obra da “Vala Pluvial do Esteiro 
Oudinot“, para onde drenarão as 
águas pluviais da grande maioria 
da zona urbana da cidade da Ga-
fanha da Nazaré e que funciona-
rá essencialmente como bacia de 
retenção pluvial durante os perí-
odos de preia-mar coincidentes 
com períodos de grande pluvio-
sidade, amortecendo assim o re-
torno dessas águas nos coletores 
e facilitando o seu escoamento. 
Com esta obra, para a qual se ob-
teve o apoio e a colaboração exce-
lente da Administração do Porto 
de Aveiro, abrir-se-á mais um ca-
pítulo extremamente importante 
na abertura da cidade para sua 
Ria e para o seu Porto. De facto 
e para além de ser dotada com to-
dos os equipamentos necessários 
à sua função específica, ficará 
perfeitamente integrada no Pla-
no de Pormenor Norte/Poente 
da cidade da Gafanha da Nazaré 
e constituirá, face à integração 
paisagística prevista executar 
em toda a sua zona envolvente, 
como que um prolongamento 
do Jardim Oudinot com todas as 
mais-valias que no caso presente 
se tornam evidentes.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo congratula-se com esta gran-
de obra de saneamento, que tem 
um período de execução de um 
ano, estando convicta que, não 
obstante os constrangimentos, 
incómodos e dificuldades de 
acesso que certamente tal obra 
irá criar enquanto estiver a ser 
realizada, sobretudo aos mora-
dores da Gafanha da Nazaré, 
a mesma decorrerá com toda a 
qualidade e contará com a com-
preensão e colaboração de toda a 
população da cidade da Gafanha 
da Nazaré.

Estamos certos que, ao agir-
mos assim, estamos a construir 
um Município de Ílhavo cada 
vez melhor e uma Freguesia 
mais moderna e mais apta para 
responder aos desafios que se 
perspetivam no futuro e desta 
forma proporcionarmos aos nos-
sos vindouros uma Terra melhor 
do que a boa Terra que entretan-
to lhe pedimos emprestada. 
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Inauguração

Praceta do Molhe Sul
A Praia da Barra dispõe 
de um novo e mais 
atrativo “hall” de entrada: 
a renovada Praceta do 
Molhe Sul. 

 A abrir a época balnear, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo (CMI) 
inaugurou, no passado dia 30 de 
junho, a obra de requalificação 
da Praceta do Molhe Sul, uma 
das entradas mais concorridas 
da Praia da Barra.

Num investimento de 250 mil 
euros pagos na íntegra pela CMI 
e numa aposta na qualificação 
deste elemento central da ambi-
ência urbana da Praia da Barra, 
a Praceta constitui um novo 
espaço pedonal, inteiramente 
disponibilizado aos peões já que 
se substituíram os lugares de es-
tacionamento por um parque in-
fantil, uma zona de jardim, ban-
cos e espaço para esplanadas.

Segundo o Presidente da 
CMI, Eng. José Ribau Esteves, 
“este é um grande hall de entrada 
para a nossa Praia, para receber 
bem toda a gente”, referindo 
ainda que as obras da Praceta 
aconteceram após um protocolo 
estabelecido entre a CMI e a Ad-
ministração do Porto de Aveiro, 
proprietária do terreno. 

A inauguração da Praceta do 
Molhe Sul foi um dos pretextos 
para o convite “Vamos à Praia”, 
tendo a população aderido de 
uma forma muito positiva. Mais 
de duas centenas de pessoas aflu-
íram à nova Praceta para partici-
par na Caminhada até à Costa 
Nova e volta ao ponto inicial pe-
los novos passadiços, pela areia 
e pela Biarritz, o que permitiu a 
contemplação da bela paisagem 
circundante, bem como o assis-
tir ao hastear da Bandeira Azul 
e da Bandeira de Acessibilidade 
nas duas Praias do Município de 
Ílhavo.

No final da manhã, apesar do 
termómetro acusar já 30º C, hou-
ve ainda forças e boa disposição 
para a realização de uma Mega 
Aula de Ginástica na nova Pra-
ceta, dando assim por encerrada 
mais uma época do Programa 
Municipal Desporto para To-
dos, que regressa em outubro.
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Protocolo de Cooperação entre a CMI e demais Entidades

Vigilância e Segurança Balnear 2013
Câmara Municipal 
mantém aposta na 
Vigilância e Segurança 
Balnear

Resultado da implementação 
ativa por parte da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo (CMI) de po-
líticas de segurança e gestão das 
zonas balneares, estão criadas as 
condições para que as diferentes 
entidades com competências nas 
áreas referidas, cooperem com o 
objetivo de garantir a prestação 
de segurança e vigilância ativas, 

sistemática e sustentável durante 
a época balnear 2013 nas Praias 
da Barra e da Costa Nova. Esta 
aposta foi consubstanciada com 
a aprovação e assinatura do Pro-
tocolo de Cooperação entre a 
CMI, a Administração do Porto 
de Aveiro (APA), as Associações 
de Nadadores Salvadores “Res-
gatílhavo” e “Partir nas Ondas” e 
a Associação de Concessionários 
de Praia da Beira Litoral para a 
Vigilância e Segurança Balnear 
2013, num investimento de 15.800 
euros, o qual assegurará os referi-
dos serviços em toda a área bal-
near compreendida entre a Meia 
Laranja na Praia da Barra e a 
Avenida do Mar na Costa Nova, 
bem como o patrulhamento das 

Bandeira Azul 2013

25 anos de Bandeira Azul         
nas Praias do Município de Ílhavo

25 anos após a primeira atribui-
ção da Bandeira Azul às Praias 
do Município de Ílhavo, as Praias 
da Barra e da Costa foram galar-
doadas com a atribuição da Ban-
deira Azul 2013 e com a Bandeira 
de Praia Acessível - Praia para 
Todos pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) e pela 
Agência Portuguesa do Ambien-
te respetivamente. 

Estes galardões simbolizam 
a qualidade total das Praias da 
Barra e da Costa Nova, na com-
ponente Ambiental e Urbana, 
mérito do trabalho da Câmara 
Municipal de Ílhavo (CMI) e 
das entidades parceiras na sua 
gestão, e muito em especial dos 
Cidadãos, que as vão premiando 
com a sua presença e com uma 
utilização equilibrada e susten-
tável. 

Em complemento à vertente 
Ambiental das intervenções que 
a CMI tem realizado no sentido 
de preservar a qualidade Am-
biental das Praias, verifica-se um 
grande esforço de investimento 
para qualificar as áreas urbanas 
respetivas. 

De natural destaque a dispo-
nibilização aos Cidadãos dos 
novos passadiços da Praia da 
Barra, numa intervenção conjun-
ta entre a CMI (que elaborou o 
projeto) e a Agência Portuguesa 
do Ambiente (que executou a 
obra, financiada pelo PORCen-
tro), assumindo um papel ativo 
na conservação da natureza, des-
de logo por criarem condições 
para a fruição da Praia sem dani-
ficar o meio ambiente, bem como 
pela sua localização (a poente da 
duna) que potencia a fixação da 
duna.

Litoral do Município de 
Ílhavo alvo de intervenções 
integradas e sustentadas, 
com vista à preservação da 
sua qualidade Ambiental 
e das suas áreas urbanas, 
associando-lhes ainda a 
promoção dos valores 
sociais e culturais

A qualificação urbana e a pe-
donalização de uma das prin-
cipais zonas de acesso à praia 
ganha impulso de reconhecida 
expressão com a inauguração da 
intervenção de qualificação da 
Praceta do Molhe Sul, num pro-
jeto elaborado pelos Técnicos da 
CMI e suportada exclusivamen-
te pela receita corrente da CMI. 

No que respeita à Praia da 
Costa Nova, continuará na me-
mória de todos a intervenção de 
fundo que a CMI levou a efeito 
em 2011 na denominada zona da 
Biarritz, executando a marcante 
obra de qualificação ambiental e 
urbana de toda aquela frente-Ria, 
enquadrada no aproveitamento 
dos Fundos Comunitários do 
QREN.

zonas não vigiadas entre a Praia 
da Barra e a Praia de Mira, e 
ainda a dinamização ativa do de-
nominado «tiralô» (ajuda técnica 
doada à CMI no âmbito do pro-
jeto Praia Saudável) – cadeira an-
fíbia que permite a ida a banhos 
das pessoas de mobilidade con-
dicionada na denominada Praia 
Velha/Barra.

As Praias da Barra e Costa 
Nova, dois ex-libris do Muni-
cípio de Ílhavo, da Região de 
Aveiro e da Região Centro de 
Portugal, continuarão a receber 
uma atenção especial por parte 
da CMI, preservando a sua iden-
tidade, os seus valores naturais, 
urbanos e culturais, e reforçando 
a sua projeção pelo Mundo.

Já este ano foi inaugurado o 
novo Parque Desportivo da Cos-
ta Nova, numa aposta de reforço 
da prática desportiva regular no 
Município de Ílhavo, criando 
mais espaços e equipamentos 
com as condições necessárias 
para a realização da atividade 
desportiva, em particular para a 
Comunidade Piscatória da Cos-
ta Nova, associando-lhe ainda a 
sensibilização para a preservação 
dos ecossistemas naturais e a va-
lorização social da comunidade. 

Aliás, a promoção dos valores 
sociais e a aposta nos valores 
culturais locais foram guias na 
elaboração do projeto do edifício 
Sócio-Cultural da Costa Nova e 
Extensão de Saúde, localizado 
no terreno entre a Capela Nova 
da Sr.ª da Saúde e as instalações 
do CASCI, obra que recente-

mente foi também iniciada e que 
integra duas componentes autó-
nomas: uma área para atividades 
sócio-culturais (sala de reuniões 
e auditório polivalente com pal-
co) e outra para a instalação da 
Extensão de Saúde.

Estes marcos de intervenção 
municipal na sua área de Litoral 
foram alguns dos locais que ser-
viram de referência à cerimónia 
que no passado dia 30 de junho 
foi a referência para as “bodas de 
prata” da Bandeira Azul  
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Para assinalar o aniversário, a 
Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Junta de Freguesia de S. Sal-
vador prepararam um conjunto 
de ações, centrando atenções 
no programa de Regeneração 
Urbana do Centro Histórico 
da Cidade de Ílhavo (RUCHI) 
que se encontra em fase final de 
execução.

A Sessão Comemorativa teve 
início com o Hastear das Ban-
deiras seguido de um Porto de 
Honra na Sede da Junta de Fre-
guesia de S. Salvador. 

Seguiram-se as visitas às duas 
obras da RUCHI que ainda se 
encontram em execução: a Casa 
da Música (antiga Escola Primá-
ria da Rua Ferreira Gordo), que 
será inaugurada no próximo mês 
de agosto e a obra de reabilitação 
da Sede do Illiabum Clube. 

Neste último edifício decor-
reram igualmente as assinaturas 
dos protocolos CMI / Illiabum 
Clube e CMI / Segurança So-
cial, atendendo a que ambas as 
instituições irão usufruir no futu-
ro deste espaço. Os Serviços da 
Segurança Social ficarão instala-
dos no rés do chão. Já o Illiabum 
Clube terá no primeiro andar 
diversos quartos destinados aos 
Atletas e uma área social para os 
sócios no segundo andar.

De acordo com o Presidente 
da Câmara Municipal de Ílha-

23.º Aniversário 

Elevação de Ílhavo a Cidade 
23.º Aniversário da 
Elevação de Ílhavo a 
Cidade assinalado com 
atenções centradas na 
Casa da Música e na 
Sede do Illiabum Clube. 

vo, José Ribau Esteves, “esta foi 
uma operação difícil mas que 
conseguimos concretizar com 
sucesso”. De referir que, para a 
concretização desta obra, a CMI 
disponibilizou o programa RU-
CHI, que faculta o financiamen-
to do investimento total de 85% 
a fundo perdido do Programa 
Operacional da Região Centro, 
assumindo a Autarquia os res-
tantes 15%. A contrapartida exi-
gida pela CMI foi a cedência de 
um espaço no rés-do-chão com 
uma entrada autónoma, passan-

do a servir os seus utentes com 
um espaço digno e acolhedor 
para que “mal termine a obra os 
serviços da Segurança Social de 
Ílhavo serão para aqui transferi-
dos”, no âmbito do acordo assi-
nado e protocolado, na presença 
de Luís Monteiro, Diretor Na-
cional da Segurança Social.

Já o Presidente da Direção do 
Illiabum Clube, Artur Aguiar, 
mostrava-se “satisfeito e orgulho-
so” com a evolução do processo 
e com a recuperação “a vários 
níveis” do Clube, referindo que o 
“Illiabum vai acomodar atletas e 
criar condições para receber com 

dignidade os sócios. Atualmente 
temos 250 atletas vinculados ao 
Clube, em todos os escalões. Te-
mos dezenas de jovens que preci-
sam de ser apoiados na alimenta-
ção e na estadia. Albergaremos 
atletas, teremos espaços sociais, 
um refeitório, uma cozinha, suites, 
quartos e áreas sociais”, referiu.

No final da manhã, e atenden-
do ao término da RUCHI – Re-
generação Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo neste ano de 
2013, decorreu o descerramento 
do Marco Alusivo à mesma, res-
ponsável por 15 milhões de euros 
em intervenções.

No âmbito das boas relações 
entre o Município de Ílhavo e a 
Cidade de Cuxhaven, que a 4 de 
maio de 2002 firmaram um Acor-
do de Amizade, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
José Ribau Esteves, recebeu, no 
dia 18 de julho, o seu homólogo, 
Ulrich Getsch.

Presidente da Câmara de Cuxhaven 
visita o Município de Ílhavo

O encontro decorreu na Câ-
mara Municipal de Ílhavo com o 
principal objetivo de aprofundar 
as relações institucionais, tendo 
por base áreas de grande interes-
se comum: a Indústria e o Turis-
mo. Ainda durante a manhã, teve 
lugar uma visita guiada ao Mu-
seu Marítimo de Ílhavo, ficando 
a tarde reservada para uma visita 
à TEKA e à Vista Alegre, desta 
vez na companhia do Vice-Pre-
sidente da Câmara, Fernando 
Caçoilo.  
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Após a Discussão Pública foi 
elaborado o Relatório de Ponde-
ração das participações resultan-
tes deste processo, assim como a 
versão final da proposta de Re-
visão do PDM de Ílhavo, sendo 
digno de registo o balanço muito 
positivo de todo o processo da 
Discussão Pública.

Na reunião de Câmara de 20 
de junho de 2013, o Executivo 
deliberou aprovar o Relatório 
de Ponderação da Discussão 
Pública da Revisão do PDM de 
Ílhavo, no sentido de proceder 
à comunicação a todos os inte-
ressados e a versão final da pro-
posta de Revisão do PDM de 
Ílhavo, seguindo a mesma para a 
CCDR-C para emissão de pare-
cer final.

A proposta de delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional 
(REN) do Município de Ílha-
vo foi apreciada a 27 de maio de 
2013, tendo a Comissão Nacio-
nal da Reserva Ecológica Nacio-
nal (CNREN) emitido parecer 
favorável à mesma elaborada em 
simultâneo com o processo de 
Revisão do PDM de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo remeteu, no passado dia 21 de 
junho de 2013, a versão final da 
proposta de Revisão do PDM de 
Ílhavo à Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDR-C), tendo a 
mesma emitido parecer final fa-
vorável à proposta de Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Ílha-
vo no passado dia 8 de julho.

Após a publicação da carta 
da REN em Diário da 
República, a proposta de 
Revisão do PDM voltará 
ao Executivo Municipal 
que a enviará para a 
Assembleia Municipal de 
Ílhavo, Órgão Autárquico 
responsável pela sua 
aprovação final.

3. Relatório de Ponderação de       
Discussão Pública e versão final da proposta

2. Proposta de delimitação 
da REN de Ílhavo

4. Emissão de parecer 
final da CCDR-C

O Executivo Municipal de 
Ílhavo, em reunião de Câmara de 
17 de abril de 2013, deliberou por 
unanimidade aprovar a abertura 
de um período para a Discussão 
Pública da Proposta de Revisão 
do PDM de Ílhavo. A delibera-
ção foi publicada na 2.ª série do 
Diário da República (Aviso no 
5608/2013, DR no 81, de 26 de 
abril, estabelecendo-se um prazo 
de 30 dias seguidos, utilizando 
os sete dias da semana de forma 
a facilitar a vida aos cidadãos que 
têm dificuldade de proceder à 
consulta dos documentos nos 
dias úteis. 

Durante este período foram  
realizadas quatro Sessões de Es-
clarecimento, uma em cada Fre-
guesia do Município. O período 
para formulação de sugestões e 
prestação de informações sobre 
quaisquer questões considera-
das no âmbito do procedimento 
da referida Revisão decorreu de 
7 de maio a 5 de junho de 2013.

1. Processo de 
Discussão Pública

Novos Investimentos Empresariais

Venda de lotes da Zona Industrial da Mota
O Executivo Municipal deli-

berou aprovar, na Reunião de 
17 de julho de 2013, a venda de 
quatro lotes da Zona Industrial 
da Mota (ZIM) para instalação 
de duas novas empresas: a San 
Andres de Negócios Lda., com 
actividade no ramo de compra 
e venda de cereais, e a NICE-
PELLETS Lda. com atividade 
no ramo de produção de pellets, 
resultando num investimento 
de aproximadamente 4 milhões 
de euros e a criação de 27 novos 
postos de trabalho, neste caso de 
duas empresas espanholas. 

A CMI congratula-se pela 
capacidade de atração de no-
vos investimentos empresariais 
para o Município, dinamizando 
a economia e a competitividade 
regionais, para a qual contribuiu 
a recente alteração do preço de 
venda do metro quadrado de ter-
reno na ZIM, assumindo que o 
desenvolvimento económico e o 
emprego são dois objetivos cen-
trais, para os quais a CMI entre-
ga o seu empenhado contributo.

A Revisão do Plano 
Diretor Municipal de 
Ílhavo (PDM) é um 
objetivo importante que 
assumimos na gestão da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo nos últimos anos e 
que se aproxima do fim, 
tendo-se verificado, desde 
o passado mês de maio,    
as seguintes etapas: 
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo assume a 
Educação como aposta 
sempre prioritária, no 
âmbito da estratégia 
de desenvolvimento 
Municipal, adotando 
políticas de parceria 
com um conjunto de 
entidades que são parte 
ativa e importante do 
processo educativo, 
materializando a cada 
ano um vasto conjunto de 
ações integrantes do Plano 
Municipal de Intervenção 
Educativa.

Neste ano de 2013 a CMI reali-
zou de 12 a 21 de junho mais uma 
edição da Semana da Educação, 
composta por um conjunto de 
iniciativas de balanço do ano leti-
vo 2012/2013 e preparação do ano 
letivo 2013/2014, com destaque 
para as ações de encerramento 
dos vários Programas desenvolvi-
dos no ano letivo em curso, nome-
adamente o Desportílhavo 2013 e 
o XIV Festival de Natação.

A programação da Semana da 
Educação 2013 contou, mais uma 
vez, com o desenvolvimento de 
várias reuniões com os Órgãos 
de Gestão dos Agrupamentos de 
Escola no Município de Ílhavo, 
bem como com a Comunidade 
Educativa em geral. 

Num momento que se impu-
nha um balanço do ano letivo 
que se aproximava do fim im-
portava, também, perspectivar 
algumas dinâmicas e programas 
basilares a continuar no ano leti-
vo 2013/2014.

Destaca-se as reuniões de tra-
balho realizadas com os vários 
Parceiros, nomeadamente com 
os Órgãos de Gestão dos Agru-
pamentos de Escola do Muni-
cípio e Conselho Municipal de 

12 a 21 junho

Semana da Educação 2013
Educação, tendo em vista a dis-
cussão das novas políticas educa-
tivas impostas pela Tutela com 
implicação direta na preparação 
do próximo ano letivo e a análi-
se dos projetos e programas de-
senvolvidos ao longo do ano que 
terminava.

Reconhecendo a importância 
que a área da Educação tem nas 
vivências e aprendizagens das 
Nossas Crianças, e continuando 
a forte aposta no envolvimento 
de todos, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu também, 
um encontro com toda a Comu-
nidade Educativa (Órgãos de 
Gestão, membros do Conselho 
Municipal de Educação, Do-
centes e Associações de Pais) 
no sentido fazer uma súmula do 
excelente trabalho desenvolvido 
por todos e de apresentar as ma-
térias e ações consideradas como 
prioritárias, e por isso mesmo 
de continuidade, no ano letivo 
de 2013/2014. Matérias como a 
Componente de Apoio à Famí-
lia, a aposta no Programa de Ini-
ciação à Natação, os Transpor-
tes Escolares e o SEMI, entre 
outros, serão alguns dos pontos 
a manter e melhorar.

3 junho

Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança 
continua a ser uma data 
com muito significado para 
os mais pequenos, sendo 
o seu dia por excelência 
e vivido de uma forma 
entusiástica, em ambiente 
de grande festa por toda a 
Comunidade Educativa.

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

Assim, e no âmbito do Plano 
Municipal de Intervenção Edu-
cativa 2012/2013 e integrada na 
“+ECO 2013” – Semana do Am-
biente, a Câmara Municipal de 
Ílhavo organizou no dia 3 de ju-
nho, a comemoração de mais um 
Dia Mundial da Criança, com 
um programa especialmente di-
rigido às Crianças da rede Pré-
Escolar do Município de Ílhavo.

Nesta iniciativa participaram 
cerca de 350 Crianças das Es-
colas do Município de Ílhavo, 
acompanhadas por 50 adultos, 
que se deslocaram em 8 auto-
carros a Lisboa, para visita ao 
Oceanário de Lisboa, Parque 
das Nações e Jardim Zoológico 
de Lisboa.

Esta é uma iniciativa que se 
tem revelado bastante positiva 
para todos, aliando a compo-
nente lúdica à vertente pedagó-
gica, propiciando momentos de 
convívio e troca de experiências, 
fomentando diferentes aprendi-
zagens.

Ação Conhecer Portugal / Lisboa 2013

A edição deste ano teve como 
tema de fundo “Terras e Ocea-
nos – Lugares para empreender”, 
apostando na dinamização de 
três ateliers repletos de surpresas 
e muita animação, não esquecen-
do também um espaço dedicado 
aos tão apreciados insufláveis.

Esta iniciativa decorreu no 
Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré envolvendo cerca de 900 
Crianças do Pré-Escolar da rede 
pública e IPSS do Município de 
Ílhavo. Para além de toda a ani-
mação, a CMI ofereceu um lan-
che a todos os participantes.
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ação

“Um dia com o Presidente”

Numa ação integrada na Se-
mana da Educação 2013, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo convi-
dou 5 Jovens das Escolas Básicas 
do 2.º e 3.º Ciclos e Secundária 
do Município, a passar “Um dia 
com o Presidente”, proporcio-
nando-lhes uma experiência dife-
rente.

Com esta decisão a CMI pre-
tende assegurar a prestação do 
serviço de refeições com qualida-
de e variedade alimentar neces-
sária ao bom desenvolvimento, a 
todos os Alunos do Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo assim como das três 
E.B. 2, 3 do Município.

O Executivo Municipal deli-
berou, na Reunião de 20 de ju-
nho, aprovar a realização de um 
Concurso Público para a aquisi-
ção da prestação dos serviços de 
Fornecimento e Transporte de 
Refeições Escolares para o Ano 
letivo 2013/2014, estimando-se 
um investimento próximo doa 
440.000,00 euros.

Fornecimento             
e Transporte de 
Refeições Escolares Durante a Semana da Educa-

ção 2013, a Câmara Municipal de 
Ílhavo apresentou o I Encontro 
AEC (Atividades de Enriqueci-
mento Curricular), subordinado 
ao tema “As potencialidades lo-
cais nas formações globais”, que 
decorreu no Auditório do Museu 
Marítimo de Ílhavo. Este evento 
procurou dar conta do trabalho 
que foi sendo realizado no Mu-
nicípio, no âmbito do Programa 
de Enriquecimento Curricular, 
ao longo de 8 anos de desenvolvi-
mento, salientando a sua impor-
tância enquanto complemento e 
mais valia no fortalecimento dos 
processos e percursos educativos 
das Crianças e Jovens.

Durante o Seminário foram 
apresentadas as linhas gerais da 
Política Educativa do Município 
de Ílhavo, bem como a organi-
zação e iniciativas existentes no 
âmbito das AEC, salientando-se 
a comunicação do Professor Rui 
Neves – Departamento de Edu-
cação da Universidade de Avei-
ro, que apresentou uma perspe-
tiva crítica sobre as Atividades 
de Enriquecimento Curricular e 
que apelou a uma atitude positiva 
e de aposta na sua continuidade, 
e a comunicação da Dr.a Maria 
José Costa - Direção Geral dos 
Estabelecimentos de Ensino da 
Região Centro, que abordou os 
casos de boas práticas reconhe-
cidos no âmbito deste Progra-
ma, destacando o Município de 
Ílhavo como um exemplo muito 
relevante.

Seminário

AEC: As Potencialidades Locais 
nas Formações Globais

No final deste Encontro, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo convi-
dou todos os participantes a visi-
tarem o Aquário dos Bacalhaus, 
tendo contado com cerca de 100 
participantes entre professores, 
representantes dos Órgãos de 
Gestão, representantes de autar-
quias e outros profissionais da 
área da Educação.

Esta ação decorreu no dia 13 
de junho pretendendo mostrar 
aos mais Jovens como funciona 
a Câmara Municipal e, acima 
de tudo, elucidar os mesmos 
sobre as ações realizadas pela 
Autarquia na área da Educação, 
desafiando-os a serem parte ati-
va, quer pela participação direta 
quer pela crítica e pela apresen-
tação de sugestões.

Todo o acompanhamento dos 
jovens foi efetuado pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, 
desde o início até ao final do dia, 
incluindo o almoço e as reuniões 
de trabalho ou visitas contempla-
das no programa da Semana da 
Educação 2013.
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Implementado no ano lecti-
vo 2011/2012, com uma linha de 
atuação traçada para o triénio 
2011-2014, o SEMI procura es-
sencialmente contribuir para 
a sustentabilidade cultural do 
Município, consolidando um 
sentimento de pertença por toda 
a sua Comunidade e divulgar o 
seu património cultural e históri-
co, difundindo a sua marca pelos 
vários contextos nacionais.

Este serviço envolve de forma 
articulada e concertada diver-
sos Espaços Municipais, como 
o Museu Marítimo de Ílhavo e 
o Navio Museu Santo André 
(MMI/NMSA), os Centros 
Culturais de Ílhavo e da Gafa-
nha da Nazaré (CCI/CCGN), 
a Escola Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER), o Centro 
de Educação Ambiental (CEA), 
a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
e os respetivos Pólos de Leitura 
(BMI) e, já este ano, o Centro 
de Documentação de Ílhavo 
(CDI).

32.935 participantes na edição 2012/2013

Serviço Educativo Municipal de ÍIlhavo

Tendo em conta a especificida-
de de cada um dos Espaços que 
o constitui, o SEMI apresenta 
uma Oferta Educativa assente 
em propostas pontuais ou de 
continuidade, preconizando um 
serviço integrado e integrador.

No que diz respeito ao público 
escolar do Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo disponibi-
liza transporte gratuito para a 
participação nas atividades pro-
postas pelo SEMI. A afetação 
do transporte respeita um plano 
anual de distribuição, aprovado 
pelo Conselho Municipal de 
Educação e aprovado pelo Plano 
Municipal de Intervenção Edu-
cativa (PMIE). Esta organização 
atende à especificidade de cada 
nível de ensino e procura garan-
tir que todas as Crianças do 1.º 
CEB do Município tenham a 
oportunidade de visitar, pelo me-
nos uma vez, todos os Espaços 
existentes.

Com 2 anos de desenvolvimen-
to repletos de sucessos e grandes 
conquistas, este serviço potencia 
uma dinâmica educativa promo-
tora de ligações e fluxos, favore-
cendo uma relação e uma inter-
venção mais próxima e relevante 
com os vários públicos, envolven-
do Crianças, Jovens e Adultos, 
numa perspetiva de educação 
permanente.

Em termos globais, no presen-
te ano letivo o SEMI contou com 
o envolvimento de 32.935 partici-
pantes, revelando um aumento 
significativo quando comparado 
com o ano anterior.

Neste número há a salientar o 
aumento substancial no núme-
ro de participações do público 
externo ao Município compara-
tivamente com ano anterior, re-
fletindo o trabalho que vem sen-
do desenvolvido na divulgação, 
formação e conquista de novos 
públicos.

Salienta-se que cerca de 15% 
das participações no SEMI cor-
respondem ao público escolar do 
Município, significando um total 
de 5.098 participações. Refira-se 
que o 1.º Ciclo do Ensino Básico 
foi o nível de ensino que mais par-
ticipou nas atividades propostas 
pelo SEMI, representando 57% 
das participações.

O Serviço Educativo 
Municipal de Ílhavo 
(SEMI) continua a 
afirmar-se como uma 
importante e inovadora 
aposta da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
(re)definindo objetivos 
e estabelecendo firmes 
compromissos na 
construção de uma 
dinâmica educativa 
municipal ainda mais forte 
e coesa, indo ao encontro 
das necessidades reais 
do Município e de toda a 
Comunidade.

Para uma melhor divulgação e 
fruição deste serviço, foram du-
rante este ano letivo estabeleci-
das pela CMI diversas parcerias, 
nomeadamente com a Fábrica da 
Ciência Viva – Universidade de 
Aveiro, no âmbito da CI Região 
de Aveiro, e com o grupo Trans-
dev, no âmbito da EMER.

Feito um balanço muito posi-
tivo do SEMI 2012/2013, a próxi-
ma edição está já em preparação, 
na certeza que este continuará a 
procurar ser um serviço cada vez 
mais educativo e educador, cons-
truindo e reajustando processos 
na busca de mais e melhor quali-
dade para a Intervenção Educati-
va Municipal.
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Foi no ano de 2008 que a nível 
do Município de Ílhavo foi im-
plementada a nova metodologia 
do Atendimento Social Integra-
do (ASI), numa perspetiva de 
congregação de esforços e de que 
cada família tenha apenas um 
técnico gestor que, à semelhança 
do que se passa na área da saúde, 
em que cada agregado tem o seu 
“médico de família”, se incumbe 
da orientação e encaminhamen-
to da família no que se reporta 
ao acesso às diversas medidas e 
políticas sociais.

Assim, assinalou-se no passado 
dia 8 de abril, o 5.º aniversário da 
criação do ASI, espaço único de 
respostas no qual é possível aos 
munícipes de Ílhavo tratar de 
todos os assuntos relacionados 
com a área social e permitindo 
um melhor planeamento dos ser-
viços e celeridade dos mesmos, 
potenciando-se, desta forma, a 
consciência coletiva em termos 
dos problemas sociais e a possibi-
lidade de contribuir para a dina-
mização de respostas inovadoras 
na promoção do desenvolvimento 
social, rentabilizando os recursos 
existentes, eliminando sobreposi-
ções de intervenção, num tempo 
em que a capacidade de imagi-
nação e inovação é determinante 
para fazer face aos desafios que 
diariamente se colocam.

5.º Aniversário

Atendimento Social Integrado

Os apoios a conceder são de natureza financeira, prestação de servi-
ços e comparticipação e/ou redução de taxas ou tarifas, mais concreta-
mente nas seguintes medidas: 

- Apoio à melhoria das condições de habitabilidade; 
- Apoio ao arrendamento de habitação;
- Apoio ao pagamento das quotas de condomínio de habitação 
   social;
- Comparticipação no pagamento da fatura da AdRA 
   relativamente a água, saneamento e resíduos sólidos;
- Comparticipação na tarifa de prolongamento do ramal de água 
   e/ou saneamento;
- Comparticipação na tarifa de suspensão e reinício da ligação 
   dos serviços de água e saneamento;
- Auxílios económicos no âmbito do Subsídio de Ação Social 
   Escolar;
- Realização de projetos-tipo para autoconstrução;
- Redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de obras 
   de construção, reconstrução, alteração ou ampliação;
- Realização de projetos e acompanhamento de obras de 
   beneficiação, reconstrução, recuperação, conservação ou de 
   melhoramento de condições de segurança e conforto a 
   indivíduos portadores de deficiência físico-motora;
- Apoio na formulação de pedidos de licenciamento ou 
   comunicação própria de obras particulares;
- Apoio na procura ativa de emprego e/ou na criação do próprio 
   emprego.

Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
2 anos a apoiar carenciados do Município de Ílhavo

Os munícipes de Ílhavo 
têm ao seu dispor o 
Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados, 
instrumento criado em 
julho de 2010 com o 
objetivo de constituir um 
instrumento importante 
para a concretização de 
uma política social mais 
estruturante.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt

Horário de Atendimento
08h30 - 12h30
13h30 - 16h30

Durante o período que compreendeu a criação deste instrumento, 
em julho de 2010 até ao final do primeiro semestre do corrente ano, 
deram entrada 1791 requerimentos nas diversas medidas, das quais 
se destacam as candidaturas aos “Auxílios económicos no âmbito do 
Subsídio de Ação Social Escolar”, “Apoio ao arrendamento de habita-
ção”, seguida da “Comparticipação no pagamento da fatura da AdRA 
relativamente a água, saneamento e resíduos sólidos.”

Os investimentos realizados no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados foram os seguintes:

jul~dez 2010

20.130,00€

2011

43.993,65€

2012

74.845,56€

jan~jun 2013

32.933,61€

O concurso foi aberto na se-
quência da Reunião de Câmara 
do passado dia 3 de abril e de 
acordo com o Decreto Regula-
mentar no 50/77 de 11 de agosto.

Os referidos fogos datam do 
ano de 2002 e encontravam-se va-
gos por motivos que se prendem 
com a melhoria das condições 
sócio económicas dos agregados 
integrados inicialmente e a sua 
posterior autonomização.

Concorreram um total de 
32 agregados familiares, sendo 
que aos 2 agregados familiares 
contemplados será, antes de ce-
lebrarem os seus contratos de 
arrendamento, proporcionada 
uma sessão de sensibilização, 
coordenada pela Equipa Técni-
ca da Divisão de Ação Social e 
Saúde da Câmara Municipal de 
Ílhavo, sobre “Direitos e deveres 
do/a locatário/a”.

Concurso de atribuição       
do direito ao arrendamento 
2 fogos na   
Gafanha da Nazaré

Foi deliberado na reunião 
de Câmara de 3 de julho a 
atribuição de dois fogos, 
localizados na freguesia da 
Gafanha da Nazaré.

Desde a sua criação, no dia 8 
de abril de 2008, até ao período 
homólogo do corrente ano foram 
efetuados 8.255 atendimentos, 
cujos motivos de recurso aos 
apoios prestados foram vários, 
desde a procura de emprego, 
apoio para pagamento de renda 
de casa, água, até ao Rendimento 
Social de Inserção, entre outros.

Entidades Integradas na Gestão do Atendimento
» Câmara Municipal de Ílhavo
» Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP.
» Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI)
» Cooperativa de Educação e Reabilitação 
   dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro (CERCIAV)
» Fundação Prior Sardo
» Obra da Providência
» Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
 

Horário de Atendimento
08h30 - 12h30
13h30 - 16h30

 
Para mais informações e/ou marcações contacte:

Tel.: 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
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abril a maio

No culminar de mais um ano 
de atividades de periodicidade 
mensal realizadas na Biblioteca 
Municipal e no Pólo de Leitura 
da Gafanha do Carmo, realizou-
se no passado dia 1 de junho na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
o encerramento dos Clubes de 
Leitura para pais e filhos: Crescer 
a Ler (crianças dos 3 aos 7 anos) e 
Crescemos e Já Lemos (crianças 
dos 8 aos 10 anos). 

Clubes de Leitura para pais e filhos

resumo da atividade

Nã‹o perca o projeto da Biblioteca Municipal de êlhavo: “Ao som das hist—rias...”,
o programa de r‡dio que vai para o ar todas as quartas-feiras ˆs 18h45, 
com repeti�‹ão aos s‡bados pelas 9h45, na R‡dio Terranova (105.0 FM).

Clube de Leitura para pais e filhos 
(Crianças dos 3 aos 7 anos)

Clube de Leitura para pais e filhos 
(Crianças dos 8 aos 10 anos)

Uma manhã repleta de alegria 
onde a música, a leitura, os jogos 
tradicionais, almoço convívio, 
entre outras atividades, diverti-
ram as 33 famílias, num total de 35 
crianças e 26 adultos.  

Estaremos de volta para uma 
nova temporada em setembro... 
até lá desejamos, muitas e boas 
leituras, momentos em família 
e na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e Pólos de Leitura sempre 
na companhia de um BOM LI-
VRO, boas férias!! 

Encerramento das atividades 
do ano letivo 2012/2013
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Com o objetivo de fomentar o 
livro e a leitura durante as férias 
e períodos de lazer, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, durante 
todo o mês de agosto estende 
os seus serviços até ao areal da 
Praia da Barra.  

No espaço da Biblioteca de 
Praia poderá requisitar livros, 
consultar jornais do dia e ainda 
ler revistas, aproveitando assim 
os momentos de lazer para cul-
tura, informação e recreio, sem 
tirar os pés da areia.

A história da Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo é feita de pe-
quenas e grandes histórias que 
todos os que aqui trabalham ou 
por aqui passam poderão contar 
e recordar.

Em cada ano da história da 
BMI, uma Branca de Neve ou 
um Gato das Botas fizeram as 
delícias de todos. São esses mo-
mentos que queremos recordar, 
através de algumas exposições 
que estarão patentes ao público 
ao longo de todo o mês de setem-
bro.

8º Aniversário da                      
Biblioteca Municipal de Ílhavo
11 de setembro 2013

1 a 31 de agosto 

3ª a 6ª feira 
10h00~12h30  |  14h00~18h30
Sábado 
14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

HORÁRIO BMI (Verão 2013)

Gafanha da Nazaré  Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30

Do programa de aniversário da Biblioteca Municipal fará parte:

» Feira do Livro, onde poderá adquirir bons livros 
  a preços convidativos.

» Exposição de ilustrações originais do ilustrador, 
  João Vaz de Carvalho

» Jantar Literário (13 setembro)

Junte-se à festa e participe!

Gafanha da Encarnação  Tel 234 086 668 
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 
10h00~13h00 | 14h30~18h30

PÓLOS DE LEITURA

Gafanha do Carmo  Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 
10h00~13h00 | 14h30~18h30

8 histórias para recordar       
e muitas mais para contar...

Para os mais novos, haverá his-
tórias diárias, para ler ou ouvir, e 
vários ateliês temáticos. 

Deixamos aqui um pouco da 
programação: 

Hora do Conto Todos os dias 
11h30 e 16h00

Ateliês temáticos 
15h00
 
01- Decoração do espaço da 
Biblioteca de Praia
06- Casinhas de chocolate
08- Barquinho moliceiro
15- O peixe colorido
22- A caixinha dos segredos
24- Chapéu de pirata
30- Prontos para a um mergulho

Encerrado de 27 de julho a 12 de agosto, 
bem como sábado dia 17 agosto

Encerrado de 12 a 31 de agosto Encerrado de 27 de julho 
a 10 de agosto

Encerrado de 13 a 31 de agosto
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O balanço do primeiro meio 
ano de vida do Aquário dos Ba-
calhaus do Museu Marítimo de 

Ílhavo (MMI) é, a todos os ní-
veis, altamente positivo. O inves-
timento do Município de Ílhavo 
neste projeto original e ousado 
tem permitido ao MMI prosse-
guir e revitalizar a sua tendência 
de crescimento e qualificação. 

Até 13 de julho de 2013, o MMI 
registou 46.947 visitantes. Com-
parando o número de visitantes 
do primeiro semestre de 2013 
com os dados do primeiro se-
mestre de 2012, verifica-se que o 
“efeito Aquário” significa quase 
a duplicação do número de visi-
tantes.

Aquário dos Bacalhaus do MMI 
Balanço do primeiro semestre

O Museu Marítimo de Ílhavo 
acolheu um workshop interna-
cional no âmbito da sua coopera-
ção num projeto de investigação 
que junta universidades da No-
ruega, centros de investigação 
noruegueses e museus marítimos 
da Península Ibérica, onde fo-
ram apresentados e discutidos os 
avanços e perspetivas deste im-
portante grupo de investigação, 
criado no âmbito de um projeto 
sobre história, memória e atuali-
dade da indústria de bacalhau. 

No dia 1 de junho, o Grupo 
de Teatro Mar Alegre, compos-
to por alunos da Escola EB 2/3 
José Ferreira Pinto Basto de 
Ílhavo, apresentou a peça “Baca-
lhaus com Style” no auditório do 
Aquário dos Bacalhaus do Mu-
seu Marítimo de Ílhavo. 

Tendo como cenário o pró-
prio aquário e protagonistas os 
próprios bacalhaus, esta peça é 
um excerto da peça “Heróis do 
Mar”, representada no ano pas-
sado, em maio, por este mesmo 
grupo, também no Museu. 

O projeto Filho de Peixe Sabe 
Nadar (FPSN), destinado exclu-
sivamente ao 4.º ano do 1.º ciclo 
do nosso município, neste ano le-
tivo 2012/2013 envolveu 11 turmas 
do 4.º ano. Constituído por qua-
tro encontros, sendo dois deles a 
visita aos espaços museológicos 
o Museu Marítimo de Ílhavo  e o 

27 e 28 de maio
Workshop internacional 
“Norwegian-Iberian 
Salted Fish History”

1 de junho
Dia Mundial da Criança 
“Bacalhaus com Style”

Balanço do projeto educativo
Filho de Peixe sabe Nadar 2012/2013

A atração de públicos desper-
tada pela abertura do Aquário 
e a sua adequada inclusão no 
projeto do Museu e no percurso 
expositivo – o Aquário só é visi-
tável no contexto de uma visita 
integrada ao Museu – resultarão 
num record histórico de públi-
cos para o MMI. De salientar o 
aumento significativo do público 
estrangeiro, nomeadamente de 
Espanha, França, Alemanha, 
Canadá e Noruega. 

O grande aumento do número 
de visitantes do MMI tem per-
mitido ao Município de Ílhavo 
aumentar significativamente as 
receitas próprias do Museu, em 
especial as que resultam de in-
gressos de público, que quase 
triplicaram em relação ao perío-
do homólogo do ano anterior. 

De modo a consolidar estas 
dinâmicas estimuladas pelo 
Aquário dos Bacalhaus e pelas 
iniciativas de internacionalização 
e projeto do CIEMar-Ílhavo, o 
Museu encontra-se a programar 
um conjunto de iniciativas para o 
verão, atividades que envolvem o 
Aquário e todos os patrimónios 
materiais e humanos que o MMI 
preserva e celebra. 

No plano técnico, nomeada-
mente quanto à monitorização 
dos aspetos biológicos do Aquá-
rio, iniciou-se a concretização 
de um protocolo de cooperação 
com o Departamento de Biolo-
gia da Universidade de Aveiro.

Todos os seus elementos e 
respetivas professoras e encena-
doras terminaram este projeto 
com uma “Noite no Museu”, 
que decorreu no dia 14 de junho, 
durante a qual realizaram uma 
visita-jogo, encenaram e improvi-
saram, passando a noite ao lado 
dos nossos bacalhaus.

Este evento decorreu na Sala 
Polivalente do CIEMar-Ílhavo 
e contou com a presença de di-
versos especialistas, e gerou uma 
troca de conhecimentos entre vá-
rias realidades museológicas. 

O workshop permitiu igual-
mente uma acrescida visibilidade 
internacional do Museu Maríti-
mo de Ílhavo, que resulta da coo-
peração entre os vários parceiros 
do arco geocultural escandinavo-
ibérico.

Navio Museu Santo André, que 
este ano contou já com a visita ao 
CIEMar-Ílhavo. Nos restantes 
encontros, as técnicas do Museu 
foram às escolas interagindo e di-
namizando o trabalho e o objeti-
vo final: um maior conhecimento 
sobre a pesca do bacalhau e a re-
colha de objetos e testemunhos 

de pessoas ligadas ao mar, quer 
na pesca, quer na construção e na 
interação geracional.

Como resultado final do 
FPSN foi elaborado um DVD 
com a recolha das fotos dos ob-
jetos e dois vídeos com testemu-
nhos de pescadores.
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8 agosto, quinta-feira
» Dia Aberto (10h00-24h00)
» Serviço Educativo - visitas especiais guiadas*

- As Reservas do Museu – Ser conservador por um dia (10h30/18h30)
- Mergulhador por um dia (15h00)
- Como funciona o nosso Aquário? (10h30/18h30)
- Arquitetura (10h30/18h30)

» Performance – Projeto D (16h00)
» Sessão comemorativa (21h30)

- Inauguração das exposições “Cápsula do Tempo - Memória da Grande Pesca” 
   e “New Found Land - Fotografia de Luís Monteiro”
- Abertura da Sala de Pintura do Museu Marítimo de Ílhavo
- Apresentação da Revista do Museu Marítimo de Ílhavo “ARGOS”
- Assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a TEAM 
- Truques e Engenhocas Associação de Modelismo

9 agosto, sexta-feira
» Horário do Museu (10h00-18h00)
» Serviço Educativo - visitas especiais guiadas (10h30/14h30)*

- As Reservas do Museu – Ser conservador por um dia
- Como funciona o nosso Aquário?
- Arquitetura

» Performance – Projeto D (16h00)
» Yoga com os bacalhaus (18h30)*
» Projeção do filme “É o Amor” de João Canijo com mesa-redonda com João Canijo (realizador), 
   Anabela Moreira (atriz), Paulo Cunha (historiador de cinema) e Abel Coentrão (jornalista) (21h30)
» Uma noite no Aquário (a partir das 21h30)*

10 agosto, sábado
» Horário do Museu (10h00-20h00)
» Serviço Educativo - visitas especiais guiadas*

- As Reservas do Museu – Ser conservador por um dia (10h30/17h30)
- Mergulhador por um dia (15h00)
- Como funciona o nosso Aquário? (10h30/17h30)
- Arquitetura (10h30/17h30)

» Performance – Projeto D (16h00)
» Demonstração de Nautimodelismo (lago do Museu) e Workshop “Constrói o teu dóri” 
   (Atelier de modelismo) – TEAM (10h00-20h00)

* Por marcação. Informações www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

12.º Aniversário

Navio-Museu Santo André

Setembro
Todo o mês

Exposições Temporárias
“Cápsula do Tempo - Memória da Grande Pesca”
“Fotografia de Luís Monteiro”
entrada gratuita

22 domingo
15h00 | Visita especial “Mergulhador por um dia”

Marcação prévia
entrada: tabela de ingressos do Museu
limitado a 50 pessoas

23 agosto, sexta-feira
10h00-20h00
Dia Aberto

18h30
Entrega dos Prémios 
do Concurso de Fotografia 
“Olhos sobre o mar”

Horários: MMI e NMSA
Terça a sexta-feira 10h00-18h00

Sábados e feriados 14h00-18h00
Encerram à segunda-feira.

Tel.: 234 329 990
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Comemoração

76 anos do                  
Museu Marítimo de Ílhavo

Bacalhau, um Peixe 
com Cabeça!

O Museu Marítimo de Ílhavo 
convida a passar estas férias de 
verão de forma diferente, com 
diversão e aprendizagem. 

Para conhecer o nosso baca-
lhau, descobrir as nossas cole-
ções e desvendar as crenças e 
superstições de várias comuni-
dades marítimas através dos seus 
amuletos. As atividades decor-
rem durante os meses de julho 
e agosto, de quarta a sexta-feira, 
entre as 14h00 e as 17h00.

A participação requer inscri-
ção prévia até 2 dias antes do pri-
meiro dia de atividade. Indicado 
para crianças dos 5 aos 12 anos. 

Inscrições:
Te. 234 329 990
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
Ingresso: 
€12,00 (3 dias)
€5,00 (1 dia)

Verão é            
no Museu!
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JIM

“Sónia e as Profissões”, com Sónia Araújo

“Cou Cou”

Cristina Branco

Mostra de Robertos e Marionetas

junho a julho

Em junho o CCI recebeu no seu palco uma das mais reconhecidas 
companhias de dança, a Companhia Paulo Ribeiro, com a criação 
JIM, inspirada na obra de Jim Morrisson, o líder icónico dos The 
Doors. Nesse mesmo dia, Avelino Chantre, um dos protagonistas da 
peça, realizou um workshop de dança, Kinetic Awarness Technique. 
Noutro contexto, o CCI acolheu o espetáculo infantil “Sónia e as Pro-
fissões”, com Sónia Araújo a divertir a plateia. Pela ruas do Centro 
Histórico do Ílhavo a performance “Migrar” levou os participantes a 
reconhecer os becos e ruelas da nossa Cidade. Por fim, destaque para 
a habitual ação dedicada a bebés, desta feita a peça “Cou Cou”, e o 
concerto da fadista Cristina Branco.

O mês seria, no entanto, dominado pela celebração do 3.º Aniver-
sário da Renovação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, que 
entre os dias 20 e 29 de Junho apresentou uma Mostra de Robertos 
e Marionetas, reunindo um conjunto de ações, desde os espetáculos 
aos workshops - Oficina de construção, pintura e manipulação de 
fantoches -, passando por uma exposição de Robertos e Marionetas 
e uma palestra dedicada à memória coletiva do Teatro D. Roberto. 
Esta exposição de Robertos e Marionetas contemplou um trabalho 
de investigação sobre um artista popular natural da Gafanha da Na-
zaré, Armando Ferraz, que foi um dos últimos fantocheiros, ao jeito 
daqueles que andavam de feira em feira a exibir a sua arte. Esta ação 
contou com o apoio da Marionetas da Feira, UNIMA Portugal e o 
Museu da Marioneta.

Já em julho, que marcou o início do terceiro trimestre de progra-
mação de 2013, o CCI acolheu mais uma edição da Semana do Fado 
Amador, promovida pela Associação Recreativa e Cultural Chio Pó-
Pó, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo. Este é também o 
mês da Semana Jovem do Município de Ílhavo, com mais uma Mos-
tra Jovem D’Artes e o concerto de Luísa Sobral, na sua segunda visita 
ao CCI, em tournée de apresentação do também segundo trabalho de 
originais. Entre os dias 18 e 20 de Julho, a proposta do CCI foi para 
o programa multidisciplinar “Encontro-te na Praça”. Ao longo deste 
três dias e noites forma muitas as propostas que oferecemos a todas as 
famílias que participaram. Música, dança, ateliês, jogos e o já tradicio-
nal Mercadinho de Vendas e Trocas.

Para agosto, o regresso do ciclo de cinema “Veja o Filme, Leia o Li-
vro”, com quatro filmes de grande qualidade a um preço muito convi-
dativo (€ 8,00 pelo ciclo completo) e em setembro três propostas em 
destaque, com grandes nomes da cultura nacional: teatro de humor 
com “GURU”, a peça “Morreste-me”, com texto de José Luís Peixoto, 
música de António Zambujo e interpretação de Sandra Barata Belo, 
e o concerto dos GNR, na sua estreia nos nossos palcos.

Nos Centros Culturais de 
Ílhavo (CCI) e da Gafanha 
da Nazaré (CCGN) a 
cultura tem um lugar de 
destaque.

Centro Cultural 
de Ílhavo
HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
sábados e feriados
14h00-19h00
encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espetáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré
HORÁRIO
3ª feira, sábado e feriados
15h00-20h00
Encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espetáculos

Tel 234 397 263

Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré.

www.facebook.com/centroculturalilhavo

Luísa Sobral
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20 e 21 sexta-feira e sábado 
CAPhoto Formação 
- Fotografia de Espetáculo
formação de fotografia com Ana de Jesus Ribeiro
Informação completa em 
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
CC Gafanha da Nazaré (dia 20) e Ílhavo (21)
50 Euros (2 dias) · 30 Euros (1 dia)
Inscrições até 19 de setembro
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 
17 anos e cartão jovem municipal (20%)
No preço de inscrição estão incluídos dois ingressos de 
oferta para os espetáculos “Morreste-me” e/ou GNR

20 sexta-feira
teatro 

22h00 | Morreste-me 
com Sandra Barata Belo 
de José Luís Peixoto e música de António Zambujo
CC Gafanha da Nazaré

entrada € 5,50 · auditório · M/ 16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

21 sábado
música 

22h00 | GNR Afectivamente
CC Ílhavo

entrada € 11,00 · auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

22 domingo
cinema

21h30 | EPIC - O reino secreto
De Chris Wedge, Tom J. Astle, vozes de António Vaz 
Mendes, Fernando Alvim, Ivo Bastos, Jorge Mota (I), Pedro 
Mendonça, Ricardo Sá, Rui Oliveira, Rui Reininho
CC Ílhavo
entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)
100 min. · M/6

28 sábado
dança 

21h30 | Tempo do Corpo
CC Ílhavo
entrada € 3,50 · auditório · M/3 anos
desconto especial de 50% 
para todos os maiores de 65 anos

Veja o Filme, Leia o Livro
O ciclo “Veja o Filme, Leia o Livro” regressa este ano 
com quatro filmes, todos eles adaptados de obras 
literárias, de sucesso junto do público neste último 
ano, oferendo ao público a oportunidade de conhecer 
as duas versões, a cinematográfica e a literária.

CC Ílhavo
entrada € 8,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual) 

26 segunda-feira
cinema

21h30 | Lincoln
De Steven Spielberg (livro de Doris Kearns Goodwin), 
com Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-Levitt, Tommy 
Lee Jones, James Spader, Sally Field, Lee Pace 
(149 min. | M/12)

27 terça-feira
cinema

21h30 | Guia para um final feliz 
De David O. Russell (livro de Matthew Quick), com 
Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, 
Julia Stiles, Taylor Schilling, Chris Tucker 
(140 min. | M/12)

28 quarta-feira
cinema

21h30 | Cloud Atlas
De Andy Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer 
(livro de David Mitchell), com  Tom Hanks, Susan 
Sarandon, Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving, Jim 
Sturgess 
(164 min. | M/12)

29 quinta-feira
cinema

21h30 | O Grande Gatsby
De Baz Luhrmann (livro de F. Scott Fitzgerald), com 
Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Isla Fisher, Tobey 
Maguire, Joel Edgerton 
(142 min. | M/12)

ilhavo.bilheteiraonline.pt

agosto
6 sexta-feira
teatro

22h00 | GURU, com Rui Unas, 
Heitor Lourenço, Custódia Gallego 
e Susana Mendes
CC Ílhavo

entrada € 11,00 · auditório · M/ 12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem 
até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

7 sábado
cinema

21h30 | Homem de Aço 
De Zack Snyder, com Henry Cavill, Amy Adams, Diane 
Lane, Russell Crowe, Michael Shannon, Kevin Costner 
CC Ílhavo
entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual) ·148 
min. · M/12

8 domingo
teatro para bebés 

10h00/11h00 | Nana Nana
CC Ílhavo
entrada € 3,50 (crianças) € 5,00 (adulto) · auditório
indicado para bebés e crianças até aos 6 anos, 
acompanhadas por adulto(s) 
30 min. | limitado a 30 participantes

14 domingo
oficina de criação de histórias 

16h00 | Noveloteca
CC Ílhavo
entrada € 7,00 (par) € 3,50 (par c/ sénior + 65anos) · 
auditório
indicado para Avós e netos (com mais de 5 anos) 
limitado a 16 pares 
Oferta de convite para o espetáculo Tempo do Corpo

16 a 27 
Workshop de dança

Tempo do Corpo
CC Ílhavo
participação gratuita · opção no horário 
das 9h30 às 12h30 ou das 15h00 às 18h00
indicado para maiores de 55 anos | limitado a 20 
participantes 
Oferta, a todos os participantes, de dois bilhetes 
e 20 % de desconto em bilhetes adquiridos para o 
espetáculo Tempo do Corpo

20 sexta-feira
exposição

17h00 | Mar de Camões, 
de Roberto Santandreu
CC Gafanha da Nazaré
gratuito · sala de exposições

setembro
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O Centro Cultural da Gafa-
nha da Nazaré assinalou a 20 
de junho o 3.º aniversário da sua 
renovação. Neste sentido foram 
programadas um conjunto de 
iniciativas, entre os dias 20 e 29 
de junho, em torno da Mostra de 
Robertos e Marionetas, onde se 
inclui um núcleo expositivo so-
bre a vida e obra do último fan-
tocheiro da Gafanha da Nazaré, 
o mestre Armando Ferraz. Uma 
palestra, formação e vários espe-
táculos compõem a agenda.

Ao longo destes 3 anos o 
Centro Cultural de Gafanha da 
Nazaré tem assumido a missão 
de se apresentar como um es-
paço de atividade cultural ativo 
e participado, funcionando em 
complementaridade com a pro-
gramação do Centro Cultural de 
Ílhavo. Assumiu-se igualmente 
como um equipamento essencial 
para o reforço da política cul-
tural do Município de Ílhavo e 
tem contribuído positivamente 
para o acesso plural à Cultura, 
sendo fator de desenvolvimento 
sócio-económico da Cidade da 
Gafanha da Nazaré e do próprio 
Município de Ílhavo.

20 a 29 junho

3.º Aniversário     
Centro Cultural           
da Gafanha da Nazaré

Muitas têm sido as razões que 
têm levado o público ao Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré, 
onde se têm apresentado pro-
jetos de grande qualidade, nas 
mais variadas áreas, desde a mú-
sica, teatro, passando por expo-
sições, dança ou serviço educa-
tivo, tendo recebido nestes três 
anos de vida aproximadamente 
30.000 espectadores em cerca de 
150 ações.

A Mostra de Robertos e Ma-
rionetas marcou este aniversário, 
reunindo um conjunto de ações 
que vão desde os espetáculos aos 
workshops – Oficina de constru-
ção, pintura e manipulação de 
fantoches –, passando por uma 
exposição de Robertos e Mario-
netas e uma palestra dedicada à 
memória coletiva do Teatro D. 
Roberto.

O Centro de 
Documentação de Ílhavo 
(CDI) celebrou, no 
passado dia sete de junho, 
o Dia Internacional dos 
Arquivos, com a realização 
de uma palestra intitulada 
“Da subscrição autógrafa à 
assinatura digital”.

Esta iniciativa decorreu na 
Sala Polivalente do Centro de 
Investigação e Empreendoris-
mo do Mar (CIEMar Ílhavo) e 
contou com a presença d a Dou-
tora Maria José Azevedo Santos, 
Docente da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra 
e Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da mesma cidade e 
do Professor Doutor Alexandre 
Dias Pereira, Docente da Fa-
culdade de Direito, também da 
Universidade de Coimbra. 

A palestra começou com a 
apresentação da assinatura autó-
grafa como elemento de autenti-
cação e validação de documentos 
na época medieval, passando à 
atualidade, com a utilização da 
assinatura digital. Em suma, foi 
abordada, de forma transversal, 
a evolução das assinaturas ao 
longo do tempo, identificando 
semelhanças, diferenças, vanta-
gens e desvantagens.

Dia Internacional dos Arquivos

Palestra “Da subscrição autógrafa à assinatura digital”
Para além de salientar a im-

portância dos Arquivos, o evento 
serviu também para promover 
o Centro de Documentação de 
Ílhavo, recheado de Informação 
sobre os órgãos autárquicos e 
de temática marítima, da qual se 
destacam os Arquivos Octávio 
Lixa Filgueiras e Administração 
do Porto de Aveiro.

No evento estiveram presentes 
cerca de 30 participantes, com 
interesse nas áreas de Arquivo, 
Biblioteca, Direito, Consultado-
ria e História. 

O encontro culminou numa vi-
sita guiada ao Museu Marítimo 
de Ílhavo, na qual os participan-
tes estabeleceram contacto com 
um dos ícones culturais mais im-
portantes do Município.
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Passados 12 anos sobre a rea-
lização do Acordo de Amizade 
entre os Municípios de Ílhavo e 
Paraty/Brasil, a 6 de setembro 
de 2000, o Presidente a Câmara 
Municipal de Ílhavo, José Ribau 
Esteves, realizou uma visita ofi-
cial a Paraty, entre os dias 2 e 6 
de julho, numa aposta no relan-
çamento da ligação entre os dois 
Municípios, assinalando o “Ano 
de Portugal no Brasil” e marcan-
do presença na FLIP – Festa Li-
terária Internacional de Paraty 
2013.

A sessão de relançamento da 
geminação entre Ílhavo e Paraty 
aconteceu na Câmara de Verea-
dores, no Paço Municipal (Cen-
tro Histórico de Paraty), no dia 4 
de julho e contou com a presen-
ça de diversas individualidades, 
entre as quais o Presidente da 
Câmara Municipal e o Prefeito 
de Paraty. Na sua intervenção, 
o Prefeito de Paraty, Carlos José 
Gama Miranda, afirmou: “Não 
vamos ficar apenas nas intenções. 
Temos muito o que compartilhar 
de forma prática para o desenvol-

Visita Oficial do Presidente da CMI a Paraty/Brasil 

Lançamento da Edição 2013 do Livro “Ílhavo, Terra Maruja” 

As noites de 15, 21 e 22 de 
junho encheram-se de 
muita tradição, cor, música 
e alegria para festejar o     
S. João.

O Município de Ílhavo voltou 
a ser palco, no passado mês de 
junho, das tradicionais Marchas 
Populares em honra de S. João, 
promovidas pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo em parceria com 
seis Associações do Município 
(nos termos da decisão da equipa 
gestora de 21 de março), nomea-
damente a Associação Cultural 
– Grupo de Dança “Pestinhas”, a 
A.C.R. “Os Palheiros” da Costa 
Nova, a A.C.D.R. Os Amigos 
da Malha da Carvalheira, a As-
sociação de Pais e Amigos das 
Crianças da Gafanha da Encar-
nação, a Associação dos Amigos 
da Praia da Barra e o Grupo de 
Jovens “A Tulha”.

Assim, nas noites de 15, 21 e 22 
de junho, as Marchas Sanjoani-
nas desfilaram com muito ritmo, 
cor e alegria no recentemente 
qualificado espaço do antigo 

Município de Ílhavo

Marchas Sanjoaninas 2013

vimento de ambos. A troca de 
experiências vai além desta cele-
bração. As ações vão contemplar 
diversos setores”. José Ribau Es-
teves reiterou a importância da 
reativação do Acordo, afirmando 
ser “uma honra manter este inter-
câmbio com uma Cidade como 
Paraty, que tão bem explora a 
sua atividade turística”. 

A encerrar a cerimónia, os Au-
tores Thereza e Tom Maia fo-
ram homenageados com o título 
de Embaixadores de Ílhavo em 
Paraty, seguindo-se o lançamen-
to da terceira edição do seu livro 
“Ílhavo, Terra Maruja”, uma 
obra de arte em português, feita 
por Gente de Paraty sobre a vida 
e a obra da Gente de Ílhavo. 

O livro “Ílhavo, Terra Maruja” 
contribui de forma muito espe-
cial para a promoção do Mu-
nicípio de Ílhavo, retratando a 
Cultura, Beleza das Paisagens 
e Tradições da Terra que tem 
“O Mar por Tradição”, aliando a 
modernidade e contemporanei-
dade presente nos mais recentes 
investimentos.

Municípios de Ílhavo 
e Paraty estreitam 
relações no âmbito da 
Comemoração do Ano de 
Portugal no Brasil.

Mercado, na Gafanha da Na-
zaré, na Av. Fernão Magalhães, 
Praia da Barra e no Pavilhão 
Municipal Cap. Adriano Nor-
deste, em Ílhavo, respetivamen-
te, deslumbrando com as suas 
maravilhosas coreografias e can-
tares as várias centenas de pesso-
as que aí afluíram. 

Todo este espetáculo é o resul-
tado do empenho dos grupos que 
durante meses a fio trabalharam 
afincadamente todos os aspetos 
que uma marcha envolve: a esco-
lha do tema, a poesia, a música, a 
coreografia, os trajes, os arcos e 
balões. Tudo preparado ao mais 
ínfimo pormenor para abrilhan-
tar esta grandiosa festa de cariz 
popular. 

As Marchas Sanjoaninas do 
Município de Ílhavo, que mobi-
lizaram centenas de marchantes, 
entre Crianças e adultos, regis-
tou uma vez mais um enorme su-
cesso, motivo que leva a Câmara 
Municipal de Ílhavo a manter a 
sua aposta nesta festa, promo-
vendo a divulgação da criação ar-
tística nas vertentes da coreogra-
fia, música e poesia, bem como a 
notoriedade e visibilidade cultu-
ral do Município.
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Após o elevado sucesso da 
primeira edição, o Grupo 
Bosch em Portugal, 
em parceria com a 
Universidade de Aveiro, 
a Câmara Municipal 
de Aveiro, a Câmara 
Municipal de Ílhavo e 
a Associação Industrial 
do Distrito de Aveiro, 
organizaram neste ano de 
2013 a segunda edição da 
Corrida Solidária Bosch.

O evento decorreu no dia 22 
de junho, permitindo aos mais 
atléticos optar pela Corrida de 
Competição (com extensão de 
10km), e aos Cidadãos que de-
sejaram apenas treinar de forma 
mais tranquila, optar pela Cami-
nhada (com extensão de 5km), 
aproveitando para realizar um 
passeio desportivo em família.

A Caminhada teve início pelas 
17h30 junto ao Edifício da Reito-
ria da Universidade de Aveiro, 
enquanto que a Corrida teve 
início meia hora depois no Mu-
nicípio de Ílhavo junto ao Pavi-
lhão Municipal Capitão Adriano 
Nordeste, seguindo para o Mu-
nicípio de Aveiro, terminando 
na Reitoria da Universidade de 
Aveiro.

22 junho

Corrida Solidária Bosch 2013

Os fundos angariados na edição 
de 2013 foram distribuídos por 
instituições que apoiam Crianças 
em situação de Risco e Precarie-
dade, revertendo 50% do valor 
a favor da Casa do Gaiato e Al-
deias SOS e os restantes 50% di-
vididos por duas instituições com 
intervenção local: Património dos 

12 junho

Desportílhavo

Dando cumprimento 
ao Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 
2012/2013, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
realizou o Desportílhavo 
2013, no passado dia 12 de 
junho, durante todo o dia, 
no Complexo Desportivo 
do Grupo Desportivo da 
Gafanha, numa acção que 
marcou o encerramento 
do Programa de 
Enriquecimento 
Curricular.

O Desportílhavo 2013, inclu-
ído no programa da Semana da 
Educação 2013, consistiu num 
dia desportivo em que as Crian-
ças do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Município tiveram a oportu-
nidade de, em convívio e em 
festa, praticarem vários tipos de 
modalidades desportivas e ou-
tras atividades preparadas para 
o efeito.

Cada Escola teve reservada 
a manhã ou a tarde do dia 12 de 
junho para participar nesta ini-
ciativa, tendo sido distribuído 
um lanche, um diploma de par-
ticipação e um boné a cada uma 
das cerca de 1.500 Crianças.

Esta realização contou mais 
uma vez com a parceria do Illia-
bum Clube e do Grupo Despor-
tivo da Gafanha, que cederam 
alguns dos seus atletas, e dos 
Alunos do Curso Tecnológico 
de Desporto da Escola Secun-
dária Dr. João Carlos Celestino 
Gomes para apoiar na execução 
dos vários jogos, para além dos 
próprios Professores contrata-
dos pela Câmara Municipal de 
Ílhavo no âmbito do Programa 
de Enriquecimento Curricular 
2012/2013.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo efetuou, no passado mês de 
junho, uma profunda ao Skate 
Park do Município, localizado 
junto à Piscina da Gafanha da 
Nazaré. Esta operação que sur-
ge após a normal degradação 
normal deste equipamento mu-
nicipal em consequência do seu 
uso e do tempo, assim como de 

atos de vandalismo de que foi 
alvo (destruição de algumas ram-
pas e roubo das chapas metálicas 
inferiores de ligação).

A intervenção, que não pôde 
decorrer antes por força das con-
dições climatéricas, representou 
um investimento de cerca de 
25.000,00 euros, totalmente assu-
mido pelo orçamento municipal.

O Skate Park foi inaugurado 
em 2005, disponibilizando um 
espaço desportivo com todas as 
condições para a prática de Ska-
te, In line e BMX Freestyle (nas 
duas vertentes mais desenvolvi-
das no País: Street e Rampa), 
tendo recebido desde essa data 
importantes Campeonatos Re-
gionais e Nacionais.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo mantém a opção de ter um 
Skate Park com rampas de ma-
deira, um dos pouco disponíveis 
no País com esse tipo de mate-
rial, convidando a População à 
sua boa e intensa utilização.

Skate Park 
intervencionado para 
melhor servir os seus 
utilizadores.

Skate Park - Intervenção de reparação 

Pobres – Lar do Divino Salvador 
(Município de Ílhavo) e o Centro 
Social Paroquial da Vera Cruz 
(Município de Aveiro).

A Câmara Municipal de Ílhavo 
teve uma vez mais o maior gosto 
em ser parte desta iniciativa soli-
dária de elevado mérito.
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Foi em ambiente salutar e 
de convívio que se realizou, 
no passado dia 16 de 
junho, a Grande Pedalada, 
organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Mais de três centenas de afi-
cionados das bicicletas aceita-
ram o desafio da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e colocaram os 
pés aos pedais para participar 
nesta décima terceira edição da 
Grande Pedalada, integrada no 
Programa Municipal Desporto 
para Todos.

Como habitual, a concentra-
ção ocorreu pelas 10 horas na 
Praça do Centro Cultural de 
Ílhavo, tendo os participantes se-
guido o itinerário proposto para 
este ano, percorrendo diversos 
locais do Município, nomeada-
mente o centro da cidade de Ílha-
vo, Gafanha de Aquém, Gafanha 
da Nazaré, Praia da Barra, Ga-
fanha da Encarnação, Gafanha 
do Carmo, Gafanha da Boavista 
e Vale de Ílhavo, e aproveitado o 
momento para desfrutar da bela 
paisagem circundante.

16 junho

Grande Pedalada
Este ano o almoço/convívio 

teve lugar no Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré, onde houve 
ainda tempo para uma Aula de 
Aeróbica.

Recuperadas as energias, pelas 
15 horas foi altura de retomar ca-
minho, passando pela Gafanha 
da Encarnação, Gafanha do Car-
mo e Vista Alegre, com destino 
final a Vale de Ílhavo, onde todos 
puderam finalmente banhar-se 
nas límpidas e refrescantes águas 
da Piscina Descoberta, marcan-
do assim a abertura deste equi-
pamento para mais uma época 
estival.

No final decorreu o tradicional 
sorteio de duas bicicletas, capace-
tes e ainda a entrega de prémios 
surpresa entre os participantes.

Como já vem sendo tradição 
desde 2001, a Grande Pedalada 
tem reunido cada vez mais adep-
tos, de todas as idades e oriundos 
de vários pontos do Município e 
até da Região, aliando a prática 
de um desporto saudável não só 
para corpo e para a mente, mas 
também para o meio ambiente, 
sendo consensual o enorme su-
cesso da iniciativa.

15 e 22 junho

XIV Festival de Natação
Pelo décimo quarto ano 
consecutivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou 
a assinalar o final de mais 
uma época das Piscinas 
Municipais, ao realizar, 
nos dias 15 e 22 de junho, 
os Festivais de Natação do 
Município de Ílhavo 2013.

Este ano, no primeiro Festival 
destinado às Crianças que parti-
ciparam ao longo do ano no Pro-
grama de Iniciação à Natação, 
a iniciativa contou com cerca 
de 900 Crianças dos Jardins de 
Infância públicos e privados do 
Município e das restantes classes 
das faixas etárias dos 3 aos 6 anos 
de idade, integrados em Institui-
ções Educativas. 

No dia 15 de junho, as crianças 
puderam mostrar aos seus pais e 
familiares as conquistas feitas ao 
longo do ano letivo nas aulas que 
frequentaram, devidamente en-
quadrados com música e outras 
surpresas, na Piscina Municipal 
da Gafanha da Nazaré. Este 
Festival contou ainda com um 
jogo/exibição da classe de pólo 
aquático no período do almoço.

No dia 22 de junho, foi a vez 
das Classes de Natação da Esco-
la de Natação do Município de 
Ílhavo efetuarem a sua exibição, 
que teve lugar na Piscina Muni-
cipal de Ílhavo. Neste Festival, 
os momentos lúdicos ocupam 
lugar especial, tendo a Câmara 
Municipal de Ílhavo organizado 
várias atividades para o efeito, 
tais como mergulho, slide, insu-
fláveis aquáticos para os jovens, 
adultos e os atletas de natação 

pura desportiva do Clube da As-
sociação de Pais da Gafanha da 
Encarnação (CAPGE). Como 
tem sido hábito, decorreram 
demonstrações em conjunto, re-
alizadas pelas Classes da Maio-
ridade, Natação Terapêutica, 
Hidrobike e Hidroginástica cujo 
tema será “Música Portuguesa”.

Dando cumprimento ao Pla-
no Municipal de Intervenção 
Educativa 2012/2013, assim como 
aos objetivos de promoção da 

prática desportiva regular junto 
da população, esta iniciativa foi 
um momento único de convívio 
e animação entre os utentes que 
frequentam as instalações das 
Piscinas Municipais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré, cuja 
apresentação pública das suas 
aprendizagens e conquistas ao 
longo do ano se revela sempre 
muito positiva e um momento 
de são convívio, camaradagem e 
bons momentos aquáticos.

Funcionamento das Piscinas Municipais 
Verão 2013 

Assim, a Piscina Descoberta 
Municipal de Vale de Ílhavo en-
contra-se a funcionar desde o dia 
16 de junho até ao dia 15 de se-
tembro, todos os dias das 13h00 
às 20h00.

Considerando a reduzida uti-
lização das Piscinas Municipais 
de Ílhavo e da Gafanha da Naza-
ré durante o mês de agosto, bem 
com o facto de haver a necessida-
de de se proceder a realização de 
serviços de manutenção dos equi-
pamentos, as referidas Piscinas, à 
semelhança dos anos anteriores, 
encerrarão ao público durante 
todo o mês de agosto, reabrindo 
os serviços administrativos no 
dia 29 de agosto permitindo dar 
inicio ao período de inscrições 
nas Escolas de Natação.

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, no 
passado mês de junho, 
os horários e períodos 
de funcionamento das 
Piscinas Municipais 
durante o período de 
verão. 
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Atividades 
Semanais
Boccia, Técnicas de Relaxamento, 
Exercícios de Manutenção, Danças de Salão, 
Atividades Lúdicas, Ateliês de Expressão Plástica, 
Informática, Horta Pedagógica, Formação, ...

O Fórum Municipal 
da Maior Idade, a 
funcionar em pleno desde 
7 de janeiro, continua 
a revelar-se um projeto 
inovador no Município, 
beneficiando condições 
de convívio salutar e 
partilha de experiências 
e saberes entre seniores 
do Município, que se 
concretizam na realização 
de diversas atividades, 
dinamizadas de forma 
integrada pelas instituições 
parceiras: Câmara 
Municipal de Ílhavo, Junta 
de Freguesia da Gafanha 
da Nazaré, Obra da 
Providência, Centro Social 
Paroquial Nossa Senhora 
da Nazaré, Fundação 
Prior Sardo, Santa 
Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, Associação 
dos Pais e Amigos das 
Crianças da Gafanha da 
Encarnação, Associação 
de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo 
e Associação Aquém 
Renasce.

Inaugurada a 26 de maio, 
esta Exposição, integrada na 
disciplina de Artes da Uni-
versidade Sénior da Funda-
ção Prior Sardo, apresen-
tou alguns dos trabalhos 
dos alunos do presente ano 
letivo, estando patente até 
final de julho.

um espaço com uma porta sempre 
aberta para o receber

junho a julho

Exposição Universidade Sénior  
“Olhares de sabedoria” 

Ação de Sensibilização 
“Auxiliares em Gerontologia”

Organizada pela Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo, esta 
Ação de Sensibilização decor-
reu no dia 21 de julho, visando 
atualizar formação sobre o pa-
pel do gerontólogo na relação 
diária com o Seniores.

Todas as atividades planeadas são gratuitas e esperamos continuar a aumentar o 
número de participantes nas atividades do Fórum. Durante o mês de agosto estará 
encerrado, mas no dia 2 de setembro reabre com uma programação igualmente 
estimulante para convívio e partilha de saberes. 
Informe-se na CMI ou no Fórum Municipal da Maior Idade.

Contamos consigo!
Horário de Atendimento: 
2as feiras 09h30~12h30  |  14h30~18h00
Tel. 234 085 479  |  www.cm-ilhavo.pt
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré 
(Antigo Jardim de Infância da Cale da Vila)

Da responsabilidade da Obra 
da Providência, com a 
colaboração da GNR 
– Comando Territorial de 
Aveiro, esta ação decorreu 
no dia 12 de julho e visou 
sensibilizar os séniores e 
seus familiares para as me-
didas de segurança a adotar 
em situações de tentativa de 
burla ou de burla consuma-
da, procurando contribuir 
para potenciar o sentimento 
de segurança junto de todos 

os que são afetados por este tipo 
de criminalidade.

Ação de Sensibilização 
“Segurança - Cuidados em casa”

As ações desenvolvidas repartiram-se entre exposições de arte, tar-
des de karaoke, sessões de cinema, chás dançantes, ações de sensibili-
zação em diversas matérias e os ateliers de manualidades e informática 
habituais.

Entre todas destacamos:



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 25

O Município de Ílhavo orga-
nizou de 1 a 9 de junho a edição 
de 2013 da “+ECO – Semana do 
Ambiente”, composta por 9 dias 
inteiramente dedicados ao Am-
biente, numa aposta da CMI em 
promover e reforçar os valores 
Ambientais junto dos Cidadãos, 
em particular dos mais Jovens, 
incentivando-os a adotar uma 
gestão sustentável dos recursos 
naturais, potenciando a conser-
vação e preservação do Ambien-
te, concretizando uma tarefa co-
letiva de fazermos mais e melhor 
pela qualidade de vida da nossa 
terra.

A semana teve início no dia 1 
de junho com a dinamização de 
uma visita de Autarcas ao Cen-
tro Integrado de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos de 
Aveiro, localizado em Eirol. Nes-
se mesmo dia iniciou-se também 
a quarta edição do BTT Rota 
do Bacalhau, numa organização 
do Rotary Clube de Ílhavo, no 
qual a CMI voltou a ser parceira 
na dinamização da recolha sele-
tiva dos resíduos resultantes da 
prova, promovendo uma prova 
num ambiente ainda mais sus-
tentável.

Semana do Ambiente 
reforça apostas na 
Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável e na promoção 
da Cidadania Ativa.

1 a 9 junho

+ ECO 2013 - Semana do Ambiente
O dia 3 de junho foi dedicado à 

comemoração do “Dia Mundial 
da Criança”, numa ação que teve 
lugar no Centro Cultural da Ga-
fanha da Nazaré e na qual foi feito 
o lançamento da décima edição 
da única Revista nacional de Ati-
vidades de Educação Ambiental 
“O Ambúzio”, contando neste ano 
de 2013, uma vez mais, com a par-
ceria institucional da Caixa Geral 
de Depósitos que assumiu a to-
talidade dos custos de produção 
daquela publicação municipal. 

Seguiram-se todo um conjun-
to de ações ambientais das quais 
se destaca, no dia 5 de junho, Dia 
Mundial do Ambiente a realiza-
ção do 9.º Seminário Local “As 
Escolas e o Coastwatch” dirigi-
do ao público escolar do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e que se apre-
senta como o corolário de todo o 
trabalho desenvolvido no âmbito 
do projeto europeu «coastwatch 
europe» ao longo do ano letivo 
(saída de campo – observação 
e registo das condições de cada 
percurso – proposta de medidas 
– conclusões – apresentação pú-
blica/seminário).

Nos dias 8 e 9 de junho, teve 
lugar o V Acampamento Mu-
nicipal dos Agrupamentos de 
Escuteiros do Município, desta 
feita no Parque Desportivo da 
Gafanha do Carmo e que contou 
com o envolvimento de cerca de 
400 Escuteiros, na renovação do 
desafio a um trabalho partilhado 
à Educação para a Cidadania 
Ativa. O dia 8 de junho foi igual-

O Eco-Escolas é um Progra-
ma Internacional que pretende 
encorajar ações e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvol-
vido pela escola, no âmbito da 
Educação Ambiental e/ou Edu-
cação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS), tendo amplo 
desenvolvimento e recetividade 
na Comunidade Escolar do Mu-
nicípio de Ílhavo.

Pela expressão que o mesmo 
assume na delineação de toda 
a Educação Ambiental Muni-
cipal, o Executivo Municipal 
deliberou aprovar o Protocolo 
de Parceria da CMI com a Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), Coordenador Nacio-
nal de vários projetos de Edu-
cação Ambiental, no âmbito do 
envolvimento do Município de 
Ílhavo no projeto “Eco-Escolas”, 
no qual participam, no presente 
Ano Letivo 2012/2013, 4 IPSS’s 
do Município e 15 Estabeleci-
mentos de Ensino.

Projeto Eco-Escolas 
Ano Letivo 2012/2013: Renovado o Protocolo que compreende os 
“Termos de Parceria” com a Associação Bandeira Azul da Europa

Município de Ílhavo 
continua a ser referência 
Nacional no maior projeto 
internacional de Educação 
Ambiental.

mente aproveitado para assinalar 
o Dia Mundial dos Oceanos, 
tendo sido distribuídos convites 
de visita ao Aquário dos Baca-
lhaus aos 10 primeiros clientes 
dos restaurantes do Município 
de Ílhavo aderentes à Campanha 
Pratos Limpos. 

Mas a “+ECO 2013” não se 
esgotou apenas na concretiza-
ção de atividades lúdicas e de 
formação, representando tam-
bém um momento em que foi 
disponibilizado um novo Oleão 
(na Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes) e um 
novo Roupão (na Avenida 25 
de Abril junto ao Pavilhão Cap. 
Adriano Nordeste). Esta edi-
ção marcou também o início de 
um projeto piloto de recolha de 
peças de vestuário usadas nos 
Estabelecimentos de Ensino de 
Ílhavo, com a colocação de um 
mini-Roupão no Centro Escolar 
da Sr.ª do Pranto.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo reiterou a importância da 
implementação de políticas am-
bientais, em particular aquelas 
que contribuem para uma me-
lhoria da qualidade de vida dos 
Cidadãos, com consequências 
para o crescimento e desenvolvi-
mento do Município, bem como 
as matérias de Educação Am-
biental, disponibilizando, a to-
dos os Cidadãos, o contacto com 
novos equipamentos, serviços 
e atividades, na construção de 
uma Comunidade Sustentável e 
respeitadora do Ambiente.

Este programa, desenvolvido 
em Portugal desde 1996, segue 
a aplicação de uma metodologia 
de 7 passos (Conselho Eco-Esco-
las, auditoria ambiental, plano de 
ação, trabalho curricular, monito-
rização e avaliação, envolvimento 
da comunidade e ecocódigo), 
permite a abordagem de várias 
temáticas Ambientais (exs.: 
água, resíduos, energia, biodiver-
sidade ou floresta ou mar) e tem 
como corolário a atribuição da 
Bandeira Verde Eco-Escolas em 
Cerimónia Nacional para o efeito 
idealizada (em 2013 será Cascais 
o município anfitrião da mesma), 
e num trabalho que envolve toda 
a Comunidade Escolar durante 
todo o ano letivo.
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Este programa tem como prin-
cipal objetivo contribuir para a 
integração dos Jovens desempre-
gados ou à procura do primeiro 
emprego do Município, através 
da sua participação em projetos 
de formação prática que lhes 
permitem complementar as suas 
qualificações anteriormente ad-
quiridas.

O estágio, com a duração de 
12 meses consecutivos, prolon-
ga-se até ao dia 30 de junho de 
2014, acolhendo seis Jovens do 
Município que passaram a inte-
grar vários serviços da Câmara 
Municipal, desenvolvendo as 
seguintes Áreas de Formação/
Projeto: “História variante Ar-
queologia – Gestão do Patrimó-

nio Cultural / Aposta no Mar e 
na Ria”; “Arqueologia e História 
/ Educação, Cultura e Juventu-
de”; “Ciências da Comunicação 
– Publicidade e Relações Públi-
cas / Educação, Cultura e Juven-
tude”; “Ciências da Educação / 
Educação, Cultura e Juventu-
de”; “Gestão / Desenvolvimento 
Empresarial e Emprego”; “Ciên-
cias da Educação – Educação de 
Adultos / Educação, Cultura e 
Juventude”.

O estagiário tem direito a uma 
Bolsa de Formação no valor de 
650,00 ou 450,00 euros mensais, 
de acordo com as suas habilita-
ções literárias, Bacharelato/Li-
cenciatura ou comprovada apti-
dão profissional, respetivamente, 
assim como um Seguro de Aci-
dentes Pessoais. 

A realização do Programa 
Municipal de Bolsas de Estágio 
de Trabalho visa dar contributos 
para a formação humana, cívica e 
académica dos Jovens, sobretudo 
numa altura em que se assiste ao 
aumento do desemprego genera-
lizado por todo o país, sendo ob-
jetivo da Câmara Municipal de 
Ílhavo combater essa realidade, 
mantendo a sua aposta no enri-
quecimento do leque de oportu-
nidades de todos os Jovens Mu-
nícipes que desejam ingressar no 
mercado do trabalho.

Programa Municipal 

Bolsas de Estágio de Trabalho 
2013/2014
Seis Jovens integraram 
no dia 1 de julho mais 
uma edição do Programa 
Municipal de Bolsas de 
Estágio de Trabalho.

O concurso surpreendeu pelo 
número de bandas inscritas, 
oriundas de várias zonas do país. 
Das 13 Bandas inscritas, 5 tive-
ram oportunidade de mostrar o 
seu valor e dotes musicais numa 
noite bem animada.

Concurso

Bandas de Garagem
Realizou-se, no passado 
dia 25 de maio, no Centro 
Cultural de Gafanha da 
Nazaré, o II Concurso de 
Bandas de Garagem do 
Município.

Desde rock, pop rock e metal... 
assim foram os vários estilos mu-
sicais presentes num palco cheio 
de talento.

O 1.º lugar foi conquistado 
pelo grupo Manilla de Gaia; 
o 2.º lugar pelos Bone Drill de 

Aveiro; 3.º lugar pelos Motim da 
Gafanha da Nazaré, Banda que 
também conquistou o prémio 
de melhor Banda do Município, 
tendo assim a oportunidade de 
voltar ao palco com a Semana 
Jovem 2013.

Mais uma noite inesquecível 
na programação da Juventude 
da Câmara Municipal de Ílhavo.

3 sábado
Contra a Maré - Tarde de jogos lógicos
15h00 | FMJ Gafanha do Carmo
De 5 a 10
Aventura dos Sabores 
- tardes de culinária, jogos e muito mais!
15h00 | FMJ Ílhavo
17h00 | FMJ Gafanha do Carmo
9 sexta-feira
Diário de Bordo
FMJ Ílhavo e FMJ Gafanha do Carmo
De 19 a 23
Aventura dos Sabores 
- tardes de culinária, jogos e muito mais!
15h00 | FMJ Gafanha da Nazaré
17h00 | FMJ Gafanha da Encarnação
De 26 a 30
Semana dos Jogos do Mundo
15h00 | FMJ Gafanha da Nazaré
17h00 | FMJ Gafanha da Encarnação
30 sexta-feira
Diário de Bordo
FMJ Gafanha da Nazaré e FMJ Gafanha da Encarnação
31 sábado
Mostra o teu Ás de Copas - Jogos de Tabuleiro
15h00 | FMJ Gafanha da Encarnação

VIAGEM
Tema do mês Agosto: 
A BONANÇA
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Há vários anos que esta ini-
ciativa conta com um programa 
diverso, repleto de atividades 
desde arte, música, desporto de 
terra e náutico, mostra de talen-
tos e momentos de muito conví-
vio e alegria que chegam a todos 
os jovens gratuitamente durante 
toda a semana.

Desde torneios e atividades 
desportivas, nomeadamente de 
Voleibol de Praia, Futebol de 
Praia, Futsal, Street Basket, Surf, 
Peddypaper, Ténis, Minigolfe, 
Ílhavo Jovem em Canoa, Ginás-
tica na Praia, aos Workshops, Ci-
nema e Concertos, sucederam-se 
atividades para todos os gostos e 
tendências. 

12 a 19 julho

Semana Jovem 2013
No âmbito da política 
da Juventude da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
realizou-se mais uma 
edição da Semana Jovem 
de Ílhavo, que decorreu 
entre os dias 12 e 19 de 
julho.

Os vários Workshops que 
decorreram maioritariamente 
nos Fóruns Municipais da Ju-
ventude, atraíram muitos jovens 
tendo excedido as expetativas no 
número de participantes. Desde 
Workshop de Hip Hop, Ma-
nicure, Cupcakes, Danças do 
Mundo, Massagem Shiatsu ao 
de DJ’s, entre outros, os jovens 
puderam experimentar coisas 
novas e partilhar momentos de 
grande convívio e animação.

Concertos para todos os gostos 
também preencheram programa 
deste ano, que contou com Luisa 
Sobral (na abertura da Semana), 
Girasol, Kapitall, Mind da Gap, 
e ainda uma exibição pública de 
duas das Bandas premiadas do 
nosso Concurso de Bandas de 
Garagem, os Motim e os Bonne 
Dril.

Mais um ano fantástico... mais 
um desafio superado, que contou 
com a ajuda de um grupo extra-
ordinário de mais de duas deze-
nas de voluntários que fez parte 
integrante desta organização.

A Câmara Municipal de Ílhavo tem como um dos seus 
objetivos a prática desportiva, estando por isso prevista 

a realização mais uma edição da “Corrida Mais Louca 
da Ria”, que terá lugar no dia 17 de agosto, inserida no 
programa do Festival do Bacalhau no Jardim Oudinot.
A prova encontra-se dividida em duas categorias, 
“Demonstração” e “Corrida”, sendo cada categoria 
composta por duas sub-categorias “Construção” e 
“Transformação”, diversificando as possibilidades de 
presença nesta iniciativa.
A atividade é aberta à participação das Associações e 
Instituições do Município de Ílhavo, que se poderão inscrever 
até ao dia 7 de agosto na Câmara Municipal de Ílhavo ou nos 
Fóruns Municipais da Juventude.
Além do prémio de presença, serão ainda premiadas quatro 
embarcações de cada uma das categorias que compõem 
esta atividade, bem como para a “Melhor Técnica de 
Navegação”, “Boa Disposição”, “Melhor Equipa Feminina” e 
“Melhor Claque”.
Diversão e muita alegria são o que esta iniciativa proporciona 
a todos que queiram assistir a mais um momento de grande 
entusiasmo e boa disposição que contribuem para o enorme 
sucesso desta iniciativa.

INSCRIÇÕES:
até 7 de agosto

O Programa Vocação é um 
programa desenvolvido pelo pe-
louro da Juventude da Câmara 
Municipal de Ílhavo, para jo-
vens estudantes, entre os 14 e os 
25 anos de idade, que procuram 
uma ocupação que lhes permita 
uma experiência ligada ao mun-
do de trabalho através do de-
senvolvimento de competências 
sociais e profissionais essenciais 
à vida ativa.

O interesse dos jovens em 
participar neste programa, asso-
ciado às necessidades de alguns 
serviços municipais, mostra ser 
uma oportunidade de enriqueci-
mento da sua formação pessoal 
e de complemento da sua forma-
ção académica.

Desde 2005 que as várias edi-
ções deste programa têm obti-
do grande sucesso nos diversos 
projetos que oferece, tais como 
o ambiente, o desporto, a juven-
tude, a história e o património, a 
animação cultural ou a dinamiza-
ção de espaços. Cada jovem rea-
liza 90 horas e no final recebe um 
certificado de participação e uma 
bolsa no valor de 200 Euros.

A entrega dos certificados do 
2.º turno (abril a junho) foi reali-
zada no passado dia 12 de julho, 
integrada na Sessão de Abertura 
da Semana Jovem 2013, onde 20 
jovens receberam o seu certifica-
do e bolsa de participação.

As inscrições para o 3.º turno 
(outubro a dezembro) ainda es-
tão a decorrer, terminando a 14 
de setembro, devendo ser reali-
zadas nos Fóruns Municipais da 
Juventude (Ílhavo, Gafanha da 
Nazaré, Gafanha da Encarnação 
e Gafanha do Carmo).

Entrega de Certificados - 2.ª turno

Programa Vocação

PARTICIPA!

Corrida mais 
Louca da Ria 2013

Participa!
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Após o sucesso das 
edições de 2011 e 2012, a 
Oceano XXI – Associação 
para o Conhecimento 
e Economia do Mar 
organizou em 2013, em 
parceria com a AEP 
– Associação Empresarial 
de Portugal, a terceira 
edição do Fórum do 
Mar, numa iniciativa que 
decorreu entre os dias 29 
e 31 de maio na Exponor 
– Feira Internacional do 
Porto (Matosinhos).

29 a 31 maio

Fórum do Mar 2013 
A Câmara Municipal de Ílhavo 

marcou uma vez mais presença 
no evento, integrando o stand da 
Região de Aveiro, apostando na 
promoção do Museu Marítimo 
de Ílhavo, elemento singular da 
História e Cultura do Município 
com “O Mar por Tradição”. 

O stand da Região de Aveiro 
foi participado por cinco enti-
dades: Grupo de Acção Costei-
ra (liderado pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro), Universidade de Avei-
ro, Câmara Municipal de Ílhavo, 
Porto de Aveiro (com a sua Co-

munidade Portuária de Aveiro) 
e ISCIA – Instituto Superior de 
Ciências da Informação e da Ad-
ministração.

A edição de 2013 englobou três 
componentes, nomeadamente 
um Programa de Conferências, 
uma Exposição Internacional, 

com a presença de expositores re-
presentantes de oito “ilhas temá-
ticas”: Energias Marinhas; Defe-
sa e Segurança; Indústria Naval; 
Pescado; Território, Cultura 
Marítima e Turismo; Infraestru-
turas Portuárias e Transportes 
Marítimos; Administração e Ser-
viços, e ainda I&D e um Progra-
ma de Contactos Internacionais, 
realizado entre expositores e um 
conjunto de 35 empresas inter-
nacionais convidadas, oriundas 
de um leque alargado de países 
Europeus, abarcando diferentes 
setores da Economia do Mar.

A Exposição foi inaugurada 
na manhã do dia 29 de maio, 
com a presença do Secretário de 
Estado dos Assuntos do Mar, 
o Professor Manuel Pinto de 
Abreu, que fez uma visita guia-
da à Exposição acompanhado 
pelo Presidente da Oceano XXI, 
Eng. José Ribau Esteves e pelo 
Presidente da AEP, Eng. José 
António Barros. O Secretário de 
Estado presenciou ainda, em re-
presentação da Senhora Minis-
tra do MAMAOT, no dia 31 de 
maio, pela manhã, a assinatura 
de três Protocolos de Coopera-
ção: o Campus do Mar de Por-
tugal, entre seis instituições Por-
tuguesas de Ensino Superior; a 
Universidade Itinerante do Mar, 
entre a Escola Naval, a Univer-
sidade do Porto e Universidade 
de Oviedo, e ainda o Broadband 
Maritime Communications, en-
tre o INESC e a Porto Digital.

No que respeita à compo-
nente de Conferências sobre a 
Economia do Mar, os dias 29 
e 31 envolveram um programa 
de sessões da responsabilidade 
da OCEANO XXI, enquanto 
o dia 30 foi um dia voltado para 
o acolhimento de iniciativas de 
parceiros do Cluster. Ao longo 
do evento foram ainda efetuadas 
várias apresentações no Espaço 
Ágora.

O Fórum do Mar 2013 reve-
lou-se uma vez mais um espaço 
de reforço da dinamização das 
atividades económicas relaciona-
das com o Mar, com particular 
destaque para a componente de 
internacionalização.

Piscina Municipal de Vale de Ílhavo
Tel 234 324 819

aberta ao público até 15 de setembro

todos os dias
13h00 às 20h00

As Piscinas Municipais 

de Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

estarão encerradas 
durante o mês de agosto.
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Listagem completa de Entidades/Artesãos:

» Agrupamento 878 do Corpo Nacional de Escutas (Costa Nova);
» Hotel da Barra – Cândido Mourinho, Lda;
» Livros de H. Fernando de Almeida Xavier, Keepers of Light-Imagem Digital Lda.;
» Editora Trinta Por Uma Linha Lda.;
» Ideias com peso, comunicação e imagem Lda.;
» 1000 Cerimónias – Organização de Eventos Lda.;
» Habitus com Companhia – Papelaria Unipessoal Lda. – Escapadinhas Low Cost;
» Ecoria – Empresa Turística da Ria de Aveiro Lda.;
» Douro Acima Transportes Turismo e Restauração Lda.;

Novos Acordos de Parceria

Programa de Divulgação e 
Dinamização Turística 

X Concurso de Fotografia 

“Olhos sobre o Mar”
O Executivo Municipal rati-

ficou, na passada Reunião de 17 
de julho, a decisão do Júri do X 
Concurso de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar” em relação à atri-
buição dos Prémios. Nesta edi-
ção participaram 134 fotógrafos 

de todo o País, com um total de 
631 trabalhos relacionados com o 
Mar, tornando-se a edição mais 
participada de sempre.

A entrega dos prémios decor-
rerá no dia 23 de agosto no Navio 
Museu Santo André, local onde 

UIM e Visita do              
NTM Creoula ao 
Município de Ílhavo

Considerando a forte ligação 
do Município de Ílhavo ao Mar, 
desde logo associada aos 76 anos 
de vida do seu Museu Marítimo, 
bem como a importância da For-
mação no âmbito da Economia 
do Mar, o Executivo Municipal 
deliberou atribuir um apoio pu-
blicitário à Universidade Itine-
rante do Mar (UIM) no valor de 
1.500 euros.

A UIM é um projecto de For-
mação Superior no domínio do 
Mar, com características pionei-
ras, envolvendo na sua organiza-
ção um conjunto de instituições 
de Ensino Superior de Portugal 

e de Espanha, tendo neste ano de 
2013 como tema principal a “Pe-
ninsularidade, produto de três 
Mares. Desafios do Mar 2020”.

No âmbito da UIM o Municí-
pio de Ílhavo receberá a visita do 
NTM Creoula no próximo dia 
29 de Julho, estando a ser prepa-
rado um programa de recepção 
aos Alunos participantes, que in-
cluirá uma visita ao Museu Ma-
rítimo de Ílhavo. Nesse mesmo 
dia 29 de Julho, e aproveitando a 
oportunidade, a Associação Oce-
ano XXI realizará a sua reunião 
ordinária de Direcção abordo do 
NTM Creoula.

CATEGORIA PRETO E BRANCO:

1.º Prémio
Autor: António Alves Tedim
Titulo: Dias de Sorte
Local: Porto de Aveiro, Município de Ílhavo

2.º Prémio
Autor: Luís Jorge Nunes Filipe Taveira Sarmento
Titulo: A tradição de secar
Local: Município da Nazaré

3.º Prémio
Autor: José Carlos Carvalho
Titulo: Banhos II
Local: Ericeira, Município de Mafra

Melhor do Concelho

Autor: António Alves Tedim
Titulo: Dias de Sorte
Local: Porto de Aveiro, Município de Ílhavo

Menções Honrosas

Autor: Luís Manuel Ferreira de Pinho
Titulo: Fundeados I
Local: Porto de Aveiro, Município de Ílhavo

Autor: Ana Sofia Pinto da Silva
Titulo: Mar B & W 01
Local: Leça da Palmeira, Município de Matosinhos

CATEGORIA COR:

1.º Prémio
Autor: Luís Manuel Ferreira de Pinho
Titulo: Saída
Local: Praia da Vagueira, Município de Vagos

2.º Prémio
Autor: Ernesto Orlando da Costa Matos
Titulo: A Mira do Mar
Local: Praia da Rocha, Município de Portimão

3.º Prémio
Autor: Ioulia Coimbra
Titulo: À beira
Local: Município da Nazaré

Melhor do Concelho

Autor: Carlos Manuel Rodrigues Marques
Titulo: Na amarra
Local: Gafanha da Nazaré, Município de Ílhavo

Menções Honrosas

Autor: Luís Manuel Ferreira de Pinho
Titulo: Expectativa
Local: Praia da Vagueira, Município de Vagos

Autor: André Pina Moreira Boto
Titulo: Mar de Gaivotas
Local: Costa da Caparica, Município de Almada

Autor: Maria Fernanda da Costa Dias Rodrigues
Titulo: A Bênção dos Pescadores
Local: Praia de Monte Gordo, Município de Vila Real de Santo António

Autor: Henrique Manuel Madalena Santos
Titulo: Memórias
Local: Município de Ílhavo

ficarão expostos os 50 melho-
res trabalhos durante o mês de 
agosto, integrados no programa 
do “Mar Agosto 2013 – Festas do 
Município de Ílhavo”.

Dando seguimento à imple-
mentação do novo modelo de 
gestão dos Postos de Turismo 
do Município, conferindo-lhes 
uma nova estratégia assente no 
conceito de rede, potenciando-os 
com outras funções e tornando-
os espaços mais diversificados, 
dinâmicos e úteis para a divul-
gação e dinamização turística, 
foram celebrados, nos passados 
meses de maio e junho, quinze 
novos Acordos de Cooperação 
com um conjunto de entidades/
artesãos.

Com estes novos protocolos 
de cooperação a CMI tem por 
objetivo propiciar uma maior e 
melhor divulgação dos ativos tu-
rísticos municipais, potenciando 
o aumento da estada médias dos 
visitantes ao Município, reforçan-
do o apoio que lhes é prestado.

» CASCI;
» CERCIAV;
» Bags of Books Edições;
» Cicerone – Atividades Turísticas, Lda.;
» Pedro Vieira da Costa (artesanato);
» Maria João Fidalgo Cravo (artesanato);
» Eduardo José Sousa Melo (artesão);
» Maria de Lurdes Rocha Lima (artesã);
» Canal do Peixe Actividades Piscícolas, Lda.;
» José Alberto Malaquias Ferreira (artesão);
» Hotel Imperial;
» Hotel As Américas;
» Hotel de Ílhavo;
» Hotel Farol;
» Hotel Azevedo;
» Parque de Campismo da Barra.
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Alteração ao Regulamento        
para a compra e venda 

Lotes de terreno na 
Zona Industrial da Mota

Foi aprovada, no passado dia 
28 de junho, a alteração ao Re-
gulamento para a compra e ven-
da de lotes de terreno na Zona 
Industrial da Mota (ampliação), 
definindo que o preço do metro 
quadrado de terreno passará a 
ser de 15 euros (metade do valor 
atualmente em vigor).

A Câmara Municipal de Ílha-
vo pretende com esta medida 
incentivar ao investimento e fixa-
ção de novas empresas na ZIM, 
apostando na dinamização da 
economia e da competitividade 
regionais.

O Regulamento poderá ser 
consultado no site da Câmara 
Municipal de Ílhavo, em Serviços 
On-line: www.cm-ilhavo.pt.

Alteração ao Regulamento 
Municipal

Urbanização e         
da Edificação (RMUE)

Tendo em consideração um 
conjunto de alterações legisla-
tivas visando a simplificação e 
a desmaterialização de procedi-
mentos, foi aprovado, na Reu-
nião de 28 de junho da Assem-
bleia Municipal, a alteração ao 
RMUE, introduzindo na Tabe-
la de Taxas as relativas aos pro-
cedimentos efetuados no balcão 
único eletrónico e eliminando to-
das as demais que por força dos 
novos procedimentos referidos 
se tornam desadequadas.

O Regulamento poderá ser 
consultado no site da Câmara 
Municipal de Ílhavo, em Serviços 
On-line: www.cm-ilhavo.pt.

Apresentação do QCIRA 

Quadro Comum de Investimentos 
da Região de Aveiro 2014/2020
Teve lugar, no passado 
dia 12 de julho, no 
Museu Marítimo de 
Ílhavo, a apresentação 
pública, pelo Presidente 
da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA), Eng. 
José Ribau Esteves, 
do Quadro Comum de 
Investimentos da Região 
de Aveiro 2014/2020.

O “Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro, QCI-
RA 2014/2020 / Estratégia para o Crescimento e Inovação” - é o resul-
tado desse trabalho, da sua primeira fase que se encerra em julho de 
2013, momento fundamental para cumprir alguns objetivos relevantes 
para o seu sucesso:

1. Ser útil e apresentado em tempo útil para influenciar a elabo-
ração do Plano de Ação Regional e do futuro Plano Opera-

cional da Região Centro 2014/2020, cuja primeira versão é apresenta-
da também em julho de 2013;

2. Receber o contributo dos Autarcas em funções, conhecedo-
res da realidade da Região de Aveiro e gestores de Parcerias 

fundamentais para a qualidade do trabalho;

3. Contribuir de forma decisiva e tempestiva para que a Região 
de Aveiro venha a contratualizar uma Iniciativa Territorial 

Integrada (ITI), instrumento regulamentar previsto para a mobiliza-
ção de abordagens territoriais integradas, que será fundamental para 
prosseguirmos a operação de desenvolvimento regional que temos 
vindo a concretizar neste período de gestão do QREN 2007/2013 uti-
lizando a escala da NUTIII do Baixo Vouga;

4. Estruturar o planeamento de investimentos de forma útil 
para a possibilidade da Região de Aveiro vir a utilizar outros 

instrumentos de gestão territorial integrada de Fundos Comunitá-
rios, como as DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) 
e as AIDUS (Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Susten-
tável), assim como aceder a programas das denominadas Iniciativas 
Comunitárias geridas diretamente pela Comissão Europeia;

5. Tirar proveito da oportunidade constituída pelo aviso de 
“Convite Público à Apresentação de Candidaturas no domí-

nio das Estratégias Territoriais para o Próximo Ciclo de Programa-
ção de Fundos Comunitários 2014/2020” do Programa Operacional 
de Assistência Técnica do QREN 2007/2013 gerido pelo IFDR (e 
publicado a 25 de junho de 2013), enquadrado no Programa Valorizar 
e no Protocolo assinado pela ANMP e pelo Governo no dia 1 de mar-
ço de 2013, tendo em devida conta os prazos nele definidos. 

Numa segunda fase que agora se inicia e que se deve desenvolver 
até dezembro de 2013, visa:

1. Fazer de forma tempestiva todas as interações com a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Cen-

tro e com o Governo, visando influenciar o desenho dos Programas 
Operacionais Regionais e Nacionais/Temáticos, de forma a integra-
rem as metas e as ações previstas no QCIRA 2014/2020;

2. Aprofundar a participação de entidades relevantes para o en-
riquecimento deste documento, assim como promover o seu 

conhecimento público;

3. Receber o contributo dos Autarcas Eleitos a 29SET13;

4. Estruturar com pormenor e proceder à devida negociação do 
(s) instrumento (s) regulamentar (es) previsto (s) para a mo-

bilização de abordagens territoriais integradas, em especial da ITI.

A CI Região de Aveiro assume a importância da continuidade de 
alguns dos seus projetos estruturantes desenvolvidos no âmbito da 
execução dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013 e de Parce-
rias relevantes com entidades públicas e privadas, tendo nota de des-
taque o Polis da Ria de Aveiro, o Grupo de Ação Costeira da Região 
de Aveiro e o Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro.

Foram também assumidas como de importância capital para a Re-
gião de Aveiro, as ações definidas no Plano Intermunicipal de Mobi-
lidade e Transportes da Região de Aveiro, a Valorização Agrícola e 
Ambiental do Baixo Vouga Lagunar, a Defesa da Costa entre Ovar 
e Vagos, a Promoção e o Marketing Territorial, o Desenvolvimento 
Económico e o Emprego entre outras.

A Sessão de Apresentação do QCIRA 2014/2012 contou com a 
presença do Presidente da CCDRCentro, Dr. Pedro Saraiva, e do 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Manuel 
Castro Almeida.

O QCIRA 2014/2020 resul-
ta do intenso trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pela 
CIRA, tendo a Universidade de 
Aveiro como Parceiro principal 
da sua elaboração, incorporando 
também o importante contributo 
de Empresas e Associações Em-
presarias, assim como de Entida-
des Públicas e Privadas ligadas 
à gestão da Educação e da Ação 
Social da Região de Aveiro. Este 
documento  identifica um con-
junto de metas e investimentos 
que traduzirão a aposta da Re-
gião de Aveiro na concretização 
da Estratégia 2020 da União 
Europeia centrada nos investi-
mentos inteligentes, sustentáveis 
e inclusivos, aproveitando os 
Fundos Comunitários do Qua-
dro 2014/2020.
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Protocolo com a “APA S.A.”, as 
Associações de Nadadores “Resgatílhavo” 
e “Partir nas Ondas” e a Associação de 
Concessionários de Praia da Beira Litoral, 
para a vigilância e segurança balnear 
inerente ao ano 2013 nas Praias da Barra e 
da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Julho de 2013

Concurso Público para Fornecimento e 
Transporte de Refeições Escolares
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta.

Hasta Pública e Licitação Verbal para a 
atribuição do Direito de Uso Privativo dos 
postos de amarração no pontão nascente 
da doca de recreio do Jardim Oudinot
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta. 

Isenção do pagamento das 
comparticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações do 
Município durante os meses de Abril, 
Maio e Junho
» Deliberado por unanimidade 
tomar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que isenta Associações 
do Município do pagamento de 
1.125,60 Euros.

Regulamento de Utilização do Pontão 
Nascente da Doca de Recreio do Jardim 
Oudinot – Tabela de Taxas
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta (retificação). 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de 4 apoios de 
comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e 
resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual 
à Fundação Prior Sardo para 
comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 910,05 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 151,55 Euros.

Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre de Julho/Agosto/
Setembro 2013
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o despacho do Presidente da Câmara 
Municipal. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Maio de 2013

Estatuto do Direito de Oposição 
– Relatório de Avaliação de 2012
» Deliberado por unanimidade 
tomar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Política Municipal de Incentivo ao 
Empreendedorismo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Plano Municipal de Incentivo ao 
Empreendedorismo, incluindo as 
Normas Provisórias de Gestão do Pólo 
de Ílhavo da Incubadora de Empresas 
da Região de Aveiro e as Normas de 
Funcionamento do Banco de Ideias do 
Município de Ílhavo.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de Ílhavo e a Associação dos 
Amigos do Museu no âmbito da atividade 
do Museu Marítimo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Protocolo. 

Acordos de Cooperação e Parceria 
estabelecidos entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e várias Entidades Públicas e 
Privadas, conducentes à divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do Concelho 
» Deliberado por unanimidade ratificar 
os Acordos celebrados com “CERCIAV 
– Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação dos Cidadãos 
Inadaptados de Aveiro” e com “Ideias 
com Peso - Comunicação e Imagem, 
Lda.”

Abertura de Concurso Público para 
“Cessão do Direito de Utilização de uma 
Unidade de Acolhimento Comercial na 
Costa Nova do Prado”
» Deliberado por unanimidade 
proceder à abertura do referido 
concurso.

Prorrogação no prazo de apoios de renda 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê que o 
apoio ao arrendamento de habitação 
seja prorrogado, execionalmente, por 
mais 12 meses (perfazendo assim 
um total de 36 meses nos apoios a 
conceder), de modo a minimizar os 
constrangimentos atuais advindos da 
crise que o País atravessa e que tem 
vindo a afetar um vasto conjunto de 
pessoas e famílias.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de 6 apoios de 
comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e 
resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao 
CASCI – Centro de Ação Social do 
Concelho de Ílhavo para comparticipação 
em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.001,73 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual – Troféu 
Luso Galaico
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara, 
que prevê a compra de publicidade na 
Camisola Verde por 500,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Junho de 2013

Nomeação das Comissões de Análise 
de Candidaturas das Associações e 
Instituições, no âmbito do Regulamento 
do Programa de Apoio a Associações do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o despacho do Presidente da Câmara 
Municipal. 

Alteração da Data, Local e Carácter da 
próxima reunião da Câmara Municipal
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê que a segunda Reunião de 
Câmara do mês de Junho se realize 
no dia 20 de junho, às 15.30 horas, 
na Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré, e que assuma carácter 
público.

Acordos de Cooperação e Parceria 
estabelecidos entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e várias Entidades Públicas e 
Privadas, conducentes à divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do Concelho 
» Deliberado por unanimidade 
ratificar os Acordos celebrados com 
“CASCI – Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo”, “Maria João 
da Silva Fidalgo Cravo”, “O Cicerone 
– Actividades Turísticas, Lda” e “Pedro 
Miguel Vieira da Costa”.

Hasta Pública para Cessão do Direito de 
Exploração de Quiosque na Praceta do 
Molhe Sul - Praia da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida Hasta Pública.

Relatório Final “Cessão do Direito de 
Exploração do Bar de Apoio ao Parque 
Desportivo do Bairro dos Pescadores 
da Costa Nova e vigilância do Parque 
Desportivo”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a adjudicação definitiva a “Elza 
Domingues”, pelo valor de 2.050,00 
Euros.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da CMI para 2013 – 3.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a referida Alteração. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de 8 apoios de 
comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e 
resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao 
CASCI – Centro de Ação Social do 
Concelho de Ílhavo para comparticipação 
em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 525,40 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à 
CERCIAV para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 175,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.252.70 Euros.

Período e Horário de funcionamento da 
Piscina Municipal de Vale de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta que prevê o período de 
abertura da Piscina Municipal (16 
de junho a 15 de setembro – todos 
os dias) e horário de funcionamento 
(13.00 horas às 20.00 horas).

Encerramento das Piscinas Municipais de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta, que prevê o 
encerramento das piscinas municipais 
no mês de Agosto.

Ata da Hasta Pública relativa à concessão 
de duas bancas e três lojas no Mercado da 
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade 
adjudicar definitivamente segundo a 
referida Ata.

Concurso relativo à atribuição do direito 
ao arrendamento de 2 fogos na Freguesia 
da Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Educação Ambiental – Projeto “Eco-
Escolas” – Ano Letivo 2012/2013 – Termos 
da Parceria com a Associação Bandeira 
Azul da Europa
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré, assim como a 
Parceria referida.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Junho de 2013

Regulamento de Utilização do Pontão 
Nascente da Doca de Recreio do Jardim 
Oudinot
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vice-
Presidente Fernando Fidalgo Caçoilo, 
bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal. 

Regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal. 

Acordos de Cooperação e Parceria 
estabelecidos entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e várias Entidades Públicas e 
Privadas, conducentes à divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do Concelho 
» Deliberado por unanimidade ratificar 
os referidos Acordos celebrados 
com “Douro Acima – Transportes de 

Turismo e Restauração, Lda”, “Ecoria 
– Empresa Turística da Ria de Aveiro, 
Lda.”, “Habitus com Companhia 
– Papelaria Unipessoal, Lda” e “1000 
Cerimónias – Organização de Eventos, 
Lda.”

Alteração ao Regulamento para Compra 
e Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial a Mota
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Hasta Pública para a atribuição de 10 
espaços destinados à comercialização de 
produtos alimentares no Jardim Oudinot, 
no decurso do Festival do Bacalhau 2013
» Deliberado por unanimidade 
proceder ao lançamento da referida 
Hasta Pública. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da CMI para 2013 – 3.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a 3.ª Revisão às GOP e Orçamento 
2013, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Revisão do Plano Director Municipal 
(PDM)
» Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos Vereadores do 
Partido Socialista, aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

Ata da reunião da Comissão Municipal de 
Toponímia de 31 de Maio 2013
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida Ata.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
prevê a atribuição de 5 apoios de 
comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e 
resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao 
CASCI – Centro de Ação Social do 
Concelho de Ílhavo para comparticipação 
em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 547,64 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à 
CERCIAV para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 349,98 Euros.

Normas de Participação “Corrida Mais 
Louca da Ria”
» Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins. 

Programa Municipal de Bolsas de 
Estágios de Trabalho (2013/2014)
» Deliberado por unanimidade 
tomar conhecimento da informação 
apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações

junho a julho



22 AGO  QUI 21h30
Música Velha

Filarmónica Gafanhense

RELVADO DA COSTA NOVA

23 AGO  SEX 22h00

ESPETÁCULO COM

Padre António Borges

JArdim 31 de Agosto, 

Gafanha da Nazaré

24 AGO  SÁB 21h30

Música Nova 

Banda BV Ílhavo

LARGO DO FAROL, PRAIA DA BARRA

30 AGO  SEX 22h00

Arraial Popular

Largo da Igreja, 

Gafanha da Encarnação

1~4 AGO  QUI~DOM

7.º Festival de M
arisco Ria a Gosto

Relvado da Costa Nova

4~11 AGO  DOM~DOM

V Semana Náutica 

7 AGO  QUA 19h00

Inauguração Casa da música

ÍLHAVO

8~10 AGO  QUA~SÁB

76.º Aniversário Museu Marítimo de Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo

14~18 AGO  QUA~DOM

Festival do Bacalhau

14 AGO  Ana Moura

15 AGO  Tony Carreira

16 AGO  José Cid

17 AGO  Clã

18 AGO  Miguel Araújo

Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

13Festas do Município


