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A época do Natal, em que celebramos 
o nascimento de Jesus, 
inspira-nos uma maior proximidade com a família, 
é a altura do ano em que vivemos a generosidade 
e o amor ao próximo na sua plenitude.
Celebremos a dádiva da vida, 
e abracemo-la como uma centelha de alegria, 
saúde e felicidade, iluminando as nossas vidas 
e trazendo motivação acrescida 
para concretizar sonhos. 
Que a vontade de ir mais além 
perdure em todos e permita superar os obstáculos 
encontrados ao longo do caminho.
Em nome de todos os Colegas que prestam serviço 
à Comunidade do Município de Ílhavo 
desejo um Santo Natal e um Próspero Ano de 2014.
   
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo
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A Incubadora de 
Empresas do Município 
de Ílhavo representa um 
Pólo de Incubação da 
Incubadora de Empresas 
da Região de Aveiro 
(IERA), tendo com 
principal objetivo apoiar 
os empreendedores no 
desenvolvimento das 
suas ideias de negócio, 
disponibilizando meios 
físicos e materiais que 
lhe permitam transformar 
os seus projetos em 
realidades empresariais.

CIEMar - Ílhavo
Centro de Investigação e 
Empreendedorismo do Mar

CieMar 
(Unidade de Investigação 
- áreas de História, Antropologia 
e Geografia Marítima)
DocMar 
(Arquivo Documental 
de temática Marítima)
MarInfo 
(Unidade Produtora de 
Conteúdos em Cultura do Mar)
ForMarInfo 
(Unidade de Educação para 
a partilha dos resultados da 
Investigação)

MORADA
Travessa Alexandre da Conceição
3830-196 Ílhavo
N 40.36’15” O 08.40’02”

HORÁRIO
2.ª a 6.ª feira
10h00~13h00  |  14h00~18h00
Tel.: 234 092 496
museumaritimo.cm-ilhavo.pt
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt

A quem se destina?

Destina-se aos empreendedores que pretendem desenvolver a sua 
ideia de negócio, visando a criação de valor através de novos projetos, 
produtos e/ou serviços, potenciando a dinamização da economia e a 
criação de emprego.

Âmbito

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo tem como objetivo 
a promoção e o acompanhamento de ideias e projetos inovadores, 
disponibilizando espaços físicos, que podem ser individualizados ou 
partilhados, e um conjunto de serviços e apoios que proporcionam a 
inserção dos empreendedores num ambiente empresarial.
Pretende, ainda, promover a interação entre os empreendedores, o meio 
empresarial, as instituições de ensino e potenciais investidores, com vista 
à criação de sinergias que permitam a sustentabilidade dos ideias ou 
projetos incubados.

Localização e instalações

A Incubadora de Empresas do Município de 
Ílhavo localiza-se no Centro de Investigação e 
Empreendedorismo do Mar (CIEMar-Ílhavo), 
elemento estruturante da vida do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

Instalações:

- 7 espaços de incubação 
  (área de 15m2)
- 1 espaço de co-working 
  (área de 31m2)
- 1 sala de reuniões (área de 28m2) 
- 1 sala polivalente (capacidade para 40 cadeiras em 
plateia)
- 1 espaço verde
- espaço para coffee-break

Serviços Disponibilizados

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo disponibiliza os 
seguintes serviços base:

- Secretariado e apoio administrativo; 
- Serviços de Apoio à Incubação; 
- Internet Wireless;
- Equipamento de escritório;
- Acesso ao edifício 24h;
- Manutenção e limpeza;
- Reprografia;
- Apoio na divulgação e promoção da empresa;
- Acesso à sala de reuniões partilhada; 
- Acesso à sala Polivalente e ao espaço verde.

Programa de Incubação 

Os Serviços de Apoio à Incubação da Incubadora de Empresas do 
Município de Ílhavo serão prestados pela Incubadora de Empresas da 
Universidade de Aveiro.
O Programa de Incubação tem a duração mínima de três meses e máxima 
de três anos, implementando-se a partir do momento em que o processo 
de constituição da empresa está concluído, sendo preparado de acordo 
com o estado de maturação da ideia de negócio após avaliação da 
candidatura apresentada.

Candidatura

O Processo de Candidatura tem início com reuniões de caracterização das 
ideias de negócio, sendo fornecido aos promotores um breve diagnóstico 
sobre a viabilidade da ideia e as condições mínimas para a sua execução.
Na reunião será aferida a capacidade dos empreendedores para a 
concretização da ideia de negócio e identificados os recursos necessários 
para a sua implementação.

Rede

A IERA - Incubadora de Empresas da Região de Aveiro é uma “incubadora 
única” constituída em agregação, voluntária e colaborativa, de várias 
incubadoras da Região de Aveiro que apoia, qualifica e potencia a criação 
de novas ideias de negócio e novas empresas capazes de alavancarem 
o desenvolvimento económico, em especial através do aproveitamento 
inteligente do vasto leque de oportunidades que a Região oferece.

A IERA funcionará com serviços diferenciadores de apoio à incubação e à 
promoção do empreendedorismo, beneficiando de um estratégia comum 
e da experiência dos serviços de apoio da Incubadora de Empresas da 
Universidade de Aveiro (IEUA) e da Unidade de Apoio à Transferência de 
Tecnologia (UATEC), tendo em vista a promoção e o desenvolvimento de 
políticas de empreendedorismo ativas dos Municípios, tirando partido do 
portfólio de competências da Universidade de Aveiro e gerida no quadro 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Incubadora de Empresas
Município de Ílhavo
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Na sequência da reunião, no 
passado dia 13 de novembro, da 
Assembleia Intermunicipal da 
AMC-Vouga, o Vice Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Marcos Ré, foi eleito Presidente 
do Conselho Diretivo da Mesa 
da Assembleia da AMC-Vouga.

A AMC-Vouga, com Sede em 
Albergaria-a-Velha, foi constituí-
da em 1996 e integra atualmente 
os Municípios de Águeda, Alber-
garia-a-Velha, Aveiro, Estarreja, 
Ílhavo, Murtosa, Oliveira do 
Bairro e Vagos, tendo por obje-
tivo o abastecimento de água em 
alta aos Municípios associados.

Marcos Ré
lidera a 
Associação     
de Municípios 
do Carvoeiro 
- Vouga 
(AMC-Vouga)

Caro(a) Munícipe,

Neste primeiro editorial do Boletim Informativo para o próximo 
quadriénio de 2013/2017, gostaria de agradecer a todos os Munícipes 
de Ílhavo que depositaram confiança em mim e na minha Equipa, 
para guiarmos os destinos do nosso Município como uma Grande 
Cidade.

Na tomada de posse deste novo Executivo em 22 de outubro de 
2013, assumi perante todos que “serei o Presidente de Câmara dos 
Ilhavenses que me honraram com o seu voto, mas também daqueles 
que não o fizeram”. É desta forma que com paixão e entrega total, que 
eu e a minha Equipa de Vereadores nos disponibilizaremos à causa 
pública, com uma forte esperança e confiança no nosso futuro cole-
tivo e na dedicação ao trabalho que temos pela frente, na certeza de 
defendermos sempre, e com todas as nossas forças e determinação, os 
interesses da nossa Terra e da nossa População.

As páginas deste “Boletim Informativo de Dezembro de 2013” pre-
tendem criar um elo essencial e de aproximação com os cidadãos do 
Município, sem entraves burocráticos, numa relação que se pretende 
franca e transparente.

Os vínculos de proximidade estabelecidos com os Munícipes obri-
gam-nos a expor o trabalho efetivado, e o Boletim é um meio de ex-
celência para relatar a atividade autárquica, os projetos, as obras, as 
ações, etc., do Município no seu todo.

Nos tempos de hoje as decisões tornam-se cada vez mais difíceis, a 
gestão do bem público tem de ser ponderada e assertiva, por isso, no 
futuro encaramos a questão com verdade e frontalidade, procurare-
mos as soluções mais equilibradas e competentes sem esbanjamento 
de dinheiro e recursos, tão escassos nos tempos em que vivemos.

As Grandes Opções de Plano, para o próximo ano apresentam 
acima de tudo os princípios de sustentabilidade financeira, nomeada-
mente, nos investimentos, no social, no ambiente e demografia, que 
no Município de Ílhavo se orgulharão de ter, permitindo assumir 
compromissos, com a certeza que os honrará dentro dos prazos es-
tabelecidos, assim como uma estratégia e um rumo, na base do nosso 
programa “Continuar com Confiança. O Nosso Compromisso”.

Importa também relembrar que estamos no mês do Menino Jesus, 
mês do Natal, de Paz, Amor Fraternidade e Família. Tempo de cele-
brar a dádiva da vida, realçando a saúde, a alegria e felicidade.

Despeço-me com uma palavra Amiga, desejando a todos os Ilha-
venses, sem exceção, um Santo e Feliz Natal, e um Próspero Ano de 
2014

Muito Obrigado

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Editorial

Fernando Caçoilo eleito 
Vice Presidente do Conselho 

Regional da CCDRC

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, foi eleito Vice Presi-
dente do Conselho Regional da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC), na passada 
reunião de 2 de dezembro, que 
decorreu em Coimbra. João 
Azevedo, Presidente da Câma-
ra Municipal de Mangualde, é 
o novo Presidente do referido 
Conselho da CCDRC.

A CCDRC, organismo des-
concentrado da Presidência do 
Conselho de Ministros, com tu-
tela conjunta com o Ministério 
do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e Energia, tem 
por missão executar as políticas 
de ambiente, de ordenamento 
do território e cidades e de de-
senvolvimento regional ao nível 
da NUT II Centro, promover 
a atuação coordenada dos servi-
ços desconcentrados de âmbito 
regional e apoiar tecnicamente 
as autarquias locais e as suas as-
sociações.
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22 outubro 2013

Tomada de Posse

Teve lugar no passado 
dia 22 de outubro, no 
Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, a Sessão 
Solene da Tomada de 
Posse dos novos membros 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo, liderada 
por Fernando Fidalgo 
Caçoilo, assim como da 
Assembleia Municipal, 
presidida por Fernando 
Maria da Paz Duarte, na 
sequência das eleições 
autárquicas do dia 29 de 
setembro.

1.º Secretário Carlos Sarabando Bola (PSD)
2.ª Secretária Margarida Maria São Marcos Amaral (PSD)

Luis Pedro Vilarinho Leitão de Figueiredo (PS)
João Jose Figueiredo de Oliveira (PS)
Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel (PSD)
António José Flôr Agostinho (PSD)
Sofia Maria Grilo Marques Senos (PS)
António José Carlos Pinho (CDS/PP)
Júlio José Pereira Barreirinha (PSD)
João Cândido Rocha Bernardo (PS)
Sérgio Manuel de Jesus Lopes (PS)
Eduardo Conde Pinto (PSD)
Daniel Santiago Jesus (CDU)
Carla Cristina Sá Simões de Lima (BE)
Emanuel Jesus Costa (PSD)
Lurdes de Fátima Marques Faneca (PS)
Hugo Emanuel Morais Rocha (CDS/PP)
Irene Maria Ribau Esteves Tavares (PSD)
João Alberto Fernandes Roque (PS)
Amantino Lopes Caçoilo (PSD)

Fernando Maria da Paz Duarte (PSD)
Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo

» Assembleia Municipal de Ílhavo

João Campolargo (PS)
S. Salvador

Carlos Rocha (PSD)
Gafanha da Nazaré

Augusto Silva (PSD)
Gafanha da Encarnação

Luís Diamantino (PSD)
Gafanha do Carmo

» Presidentes de Junta de Freguesia



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 5

No seguimento da 
tomada de posse do novo 
Executivo Municipal no 
passado dia 22 de outubro 
de 2013, o Presidente 
da Câmara procedeu à 
distribuição de Pelouros, 
da seguinte forma:

Reuniões de Câmara

No seguimento da proposta do Presidente da Câmara, as reuniões de 
Câmara realizam-se com a seguinte metodologia:

1. As reuniões ordinárias da Câmara Municipal realizam-se na primeira 
e terceira quarta-feira de cada mês, com início às 15.00 horas no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo (salvo deliberação de alteração de 
local);

2. As reuniões das primeiras quartas-feiras são públicas, com audição 
do público a partir das 16.30 horas, sendo que as reuniões das terceiras 
quartas-feiras são privadas;

3. No caso de uma reunião coincidir com dia feriado, a mesma realiza-se no 
dia imediato, no mesmo local e à hora marcada.

Presidente
Fernando Caçoilo

» Administração Geral e Recursos Humanos
» Educação (inclui o Desporto)
» Desenvolvimento Económico e Emprego
» Obras Municipais
» Gestão de Equipamentos e Aprovisionamento
» Serviços Urbanos
» Freguesias (coadjuvado pelo Vereador Paulo Costa)

Atendimento ao Público

O Presidente da Câmara e os Vereadores a tempo inteiro e com fun-
ções delegadas vão proceder regularmente ao atendimento ao Público 
sob vários formatos (audiências presenciais e telefónicas, troca direta de 
mails,...), sendo que as audiências realizam-se nos seguintes dias:

» Presidente Fernando Caçoilo: terça-feira à tarde;
» Vice Presidente Marcos Ré: quinta-feira à tarde;
» Vereadora Beatriz Martins: sexta-feira à tarde;
» Vereador Paulo Costa: segunda-feira à tarde.

Novo Executivo Municipal

Pelouros e Responsáveis

Vereadora
Beatriz Martins

» Juventude
» Mobilidade e Transportes
» Planeamento e Política de Solos 
» Segurança e Proteção Civil
» Toponímia e História Urbana

Vice Presidente
Marcos Ré

» Obras Particulares
» Taxas e Licenças       
» Ambiente e Qualidade de Vida
» Mercados, Feiras e Venda Ambulante
» Reabilitação e Valorização Urbana

Vereador 
Paulo Costa 

» Marketing e Notoriedade
» Cidadania e Igualdade (inclui Ação Social)
» Turismo
» Cultura
» Maioridade

Vereadores sem Pelouros

Vereador 
José Vaz

Vereador 
Pedro Martins

Vereadora
Ana Bastos

O atendimento dos 
Vereadores sem Pelouros 

realiza-se nas 
primeiras e terceiras 

quartas-feiras 
das 11h00 às 12h00, 

mediante marcação prévia 
(tel.: 234 329 602).
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mais obra

Município de Ílhavo... 
em movimento

Requalificação do Teatro da Vista Alegre

em concurso...

obras adjudicadas...
Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre

obras concluídas...
RUCHI - Casa da Música

Relvado Sintético do Campo de Futebol da Vista Alegre

Revestimentos em tapete betuminoso 2013

Requalificação do Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo

Requalificação do Caminho do Praião (Pólis da Ria de Aveiro)

obras em curso...
RUCHI - Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube 
(Illiabum Clube)

Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova

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

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

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

Proteção e Recuperação do Sistema Dunar 
- Costa Nova/Mira (Pólis da Ria de Aveiro)
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Obras

Programa Polis Ria de Aveiro

Com projeto executado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
a obra está a cargo da empresa 
Paviazeméis, com um valor de 
adjudicação de 368.867,00 euros 
+ IVA e co-financiada a 70% pelo 
POVT/QREN. No âmbito do Programa 

Polis Ria de Aveiro, estão 
a decorrer no Município 
de Ílhavo três importantes 
obras integradas na 
realização de uma 
operação de requalificação 
e valorização da 
orla costeira, mais 
concretamente 
Qualificação e Valorização 
da Ria de Aveiro.  
A Polis Litoral Ria de 
Aveiro – Sociedade 
de Requalificação e 
Valorização da Ria de 
Aveiro S.A. – é uma 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos, constituída 
maioritariamente 
pelo Estado (56%) e 
minoritariamente pelos 
Municípios, através 
da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro (44%).

Qualificação do Caminho do Praião 
Gafanha da Encarnação/Gafanha do Carmo

Em fase de execução e com 
projeto executado pela empresa 
Alforge, esta obra está a cargo da 
empresa Henrique, Fernandes e 
Neto (HFN), tendo sido adjudi-
cada pelo valor de 741.542,45 eu-
ros + IVA e co-financiada a 70% 
pelo POVT/QREN e compar-
ticipação nacional pela Câmara 
Municipal de Ílhavo e pela Câ-
mara Municipal de Vagos. 

Qualificação da Frente Ria 
Costa Nova/Vagueira

No âmbito da Promoção e Di-
namização da Ria, esta obra, que 
contempla uma Via Ciclável já 
em construção, tem como objeti-
vo a promoção de condições para 
a promoção de formas ambien-
talmente sustentáveis de fruição 
das zonas costeiras e margens 
lagunares, nomeadamente pela 
criação de uma rede de circuitos 
cicláveis e pedonais que associem 
as vertentes culturais e naturais 
existentes neste território.

Com início em novembro pas-
sado, com projeto da autoria da 
WW – Consultores de Hidráuli-
ca e Obras Marítimas, SA, esta 
obra que está a ser executada 
pela empresa Rosas Construto-
res, Lda., tendo sido adjudicada 
pelo valor de 2.948.757,61 euros 
+ IVA e co-financiada a 70% pelo 
POVT/QREN. 

Esta intervenção visa a conso-
lidação do cordão dunar, numa 
extensão aproximada de 15 Km, 
entre as praias da Costa Nova e 
Mira, que, nas últimas décadas, 
tem sido alvo de um grande des-
gaste por erosão e mesmo alguns 
galgamentos. No total serão co-
locados cerca de 800.000 m3 de 
areia, atualmente depositada no 
Porto de Aveiro, na Gafanha da 

Proteção e Recuperação do Sistema Dunar
Nazaré, fruto das operações de 
dragagem realizadas na Ria de 
Aveiro, o que equivale a cerca 
de 1.200.000 toneladas, o que 
contribuirá para a diminuição 
dos impactos negativos dessa de-
posição, nomeadamente ao nível 
paisagístico e ambiental. Até ao 
final de maio de 2014 estão a cir-
cular, especialmente no percurso 
compreendido entre o Porto de 
Aveiro e a Praia da Costa Nova, 
centenas de veículos pesados de 
transporte de areias por dia, que, 
pelo seu número, pelo seu peso 
e pelo seu porte, trarão naturais 
conflitualidades em especial no 
tráfego rodoviário, que exigem 
de todos mais atenção e tolerân-
cia por forma a garantir a segu-
rança de pessoas e bens.

Esta obra contempla uma 
nova Ciclovia na Gafanha da En-
carnação e Gafanha do Carmo, 
potenciando a vivência da Ria e 
melhorando as condições de pro-
teção dos terrenos agrícolas da 
invasão da água salgada.
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Inauguração

Relvado Sintético no 
Campo Municipal de 
Futebol da Vista Alegre

Pelas 21.00 horas foi dado o 
pontapé de saída oficial no novo 
relvado sintético do Campo da 
Vista Alegre, que foi testado num 
jogo de futebol entre a Equipa 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
e Ex-Atletas do Sporting Clube 
da Vista Alegre.

A sessão formal de inaugura-
ção teve lugar durante o interva-
lo do jogo, tendo o então Presi-
dente da Câmara, José Ribau 
Esteves, referido que “esta era 
uma aposta conjunta da Câmara 
Municipal de Ílhavo e do Spor-
ting Clube da Vista Alegre, mas 
que tinha uma condição: a Câ-
mara comprometia-se a instalar 
um relvado sintético neste seu 
Campo se o Sporting Clube da 
Vista Alegre concretizasse, de-
senvolvesse e estabilizasse uma 
Escola de Formação de Futebol 
de 11, o que veio a acontecer”.

O dia 6 de setembro de 2013 foi a data escolhida para a inauguração do 
“Relvado Sintético no Campo Municipal de Futebol da Vista Alegre, 
num investimento de 248.113,45 euros +IVA.

Protocolo

CMI/AdRA

O Executivo Municipal deli-
berou ratificar, no dia 7 de agos-
to, o Protocolo de “Repartição 
de Responsabilidades, Encargos 
e respetiva comparticipação fi-
nanceira” entre a AdRA e a CMI 
relativo à execução da emprei-
tada de “Redes de drenagem de 
Águas Residuais e Pluviais da 
Gafanha da Nazaré e da Zona 
Industrial da Mota”.

Com um orçamento total de 
investimento de 9.769.182,66 
euros, esta grande obra de sane-
amento básico da Gafanha da 
Nazaré (que inclui também a 
execução da rede de saneamento 
na área mais antiga da Zona In-
dustrial da Mota) e a execução 
de redes de drenagem de águas 
pluviais será inteiramente execu-
tada pela AdRA.

Nos termos dos instrumen-
tos do Contrato de Parceria da 
AdRA (que estabelece as res-
ponsabilidades da empresa pela 
gestão e exploração do sistema 
de águas residuais), a gestão 
das águas pluviais manteve-se 
na esfera das competências dos 
Municípios, pelo que se tornou 
necessário estabelecer um pro-
tocolo de repartição financeira, 
cabendo ao Município de Ílha-
vo assumir a responsabilidade 
pela componente respeitante à 
execução das redes de drenagem 
de águas pluviais, totalizando-se 
num investimento financeiro da 
Câmara Municipal de Ílhavo de 
aproximadamente 5.000.000,00 
euros, dividindo-se entre as duas 
entidades os custos da repavi-
mentação das vias.

Após o visto do Tribunal de 
Contas, que ocorreu em setem-
bro, a empreitada de realização 
do saneamento básico teve início 
ainda durante esse mês e está 
executada com cinco frentes de 
obra.

Investimento de cerca de 9,7 milhões de euros 
Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação (ZIM)

Com um investimento de  
248.113,45 euros +IVA e com um 
projeto elaborado por Técnicos 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
o Relvado Sintético do Campo 
Municipal de Futebol da Vista 
Alegre constitui uma importante 
aposta na promoção da prática 
desportiva, em particular da mo-
dalidade de futebol, capacitando 
o Município de Ílhavo com mais 
um equipamento desportivo co-
locado à disposição dos seus Ci-
dadãos.
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Inauguração

Casa da Música 
de Ílhavo

Inserido na programação do 
Mar Agosto 2013/Festas do Mu-
nicípio de Ílhavo, este importante 
e tão aguardado momento, que 
decorreu no dia 7 de agosto, mar-
cou a concretização de mais um 
importante passo na caminhada 
de crescimento do Município 
de Ílhavo ao nível das suas in-
fraestruturas, nomeadamente de 
caráter cultural, traduzido num 
investimento total de 347.680,00 
euros, co-financiado em 85% pelo 
Programa Operacional do Cen-
tro – MaisCentro.

A Casa da Música de Ílhavo 
trouxe à antiga Escola Primá-
ria da Rua Ferreira Gordo uma 
nova vida após a intervenção rea-
lizada no âmbito do Programa de 
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo (RUCHI).

Esta intervenção visou a re-
abilitação do edifício da antiga 
Escola Primária, qualificando 
globalmente o edifício, com des-
taque para a colocação de uma 
nova cobertura e para a adapta-
ção das salas existentes para o 
trabalho de ensaio e formação 
na área da música tradicional das 
Bandas Filarmónicas e dos Ran-
chos Folclóricos.

No decorrer da cerimónia fo-
ram celebrados os Protocolos 
para Cedência de Uso da Casa 
da Música à Banda dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo “Músi-
ca Nova” e ao Grupo de Folclore 
“O Arrais”, que assumiram a ges-
tão do espaço em parceria com a 
Câmara Municipal de Ílhavo, fi-
cando responsáveis pela limpeza, 
conservação e manutenção do 
edifício e assegurando também 
as despesas resultantes do con-
sumo de água e de energia.

Foi em ambiente de festa 
e muita satisfação que 
mais de duas centenas 
de pessoas se associaram 
à Câmara Municipal 
de Ílhavo (CMI) na 
inauguração da Casa da 
Música de Ílhavo.

Entidade Titular 
Câmara Municipal de Ílhavo

Investimento Total
347.680,00 Euros

Comparticipação
295.528,00 Euros

Prazo de Execução
9 meses

Adjudicação da Obra
6 de julho 2011

Empresa
Encobarra - 

Engenharia e Construções, SA
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Rede Regional do Centro de Apoio 
e Proteção a Vítimas de Tráfico    
de Seres Humanos

A Câmara Municipal de Ílhavo passa assim a integrar a Rede Re-
gional do Centro de Apoio e Proteção a Vítima de Tráfico de Seres 
Humanos, comprometendo-se a:

1. Adotar o guião de sinalização, proceder ao preenchimento do 
respetivo formulário nos casos de identificação de vítimas de tráfico de 
seres humanos e proceder ao seu encaminhamento para o Observatório 
do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), excetuando os Órgãos de Polícia 
Criminal que já o fazem por sua competência legal;

2. Seguir as orientações definidas pela CIG (Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género) e pela RAPVT, no âmbito das competências e/ou 
recursos existentes das entidades que integram esta Rede.

3. Disponibilizar informação sobre os seus serviços e projetos no 
âmbito do TSH;

4. Prestar Apoio Técnico a entidades parceiras, quando solicitado;
5. Promover e participar em ações de sensibilização, encontros de 

trabalho e formação na área do TSH;
6. Consolidar o trabalho em rede e de proximidade nos processos de 

sinalização, identificação e integração de vítimas de TSH.

Dia Mundial da Diabetes

No âmbito da Comemoração 
do Dia Mundial da Diabetes (14 
de novembro), a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, a convite da Dire-
ção-Geral de Saúde, assinalou a 
data, iluminando a azul a cúpula 
do edifício da Câmara Municipal, 
entre os dias 12 a 19 de novembro, 
promovendo desta forma simbó-
lica a reflexão sobre o aumento da 
doença em todo o mundo.

Criado em 1991 pela Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF) e 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Dia Mundial 
da Diabetes tem como objetivo 
alertar, informar e implementar 

medidas concretas e adequadas 
que impliquem todas as pessoas 
com diabetes, familiares, grupos 
e decisores políticos e sociais e 
profissionais de saúde. 

A celebração da data tornou-
se, no ano de 2007, dia oficial de 
saúde da ONU após aprovação 
das Nações Unidas em dezem-
bro de 2006.

O Dia Mundial da Diabetes é 
comemorado a 14 de novembro 
em memória do dia de aniversá-
rio de Frederick Banting, que, 
juntamente com Charles Best, 
criou a primeira ideia que levou à 
descoberta da insulina em 1922.

Data assinalada no Município de Ílhavo.

Protocolo

Câmara Municipal de Ílhavo, 
Rotary Clube de Ílhavo,    
ARX Portugal Arquitetos      
e Património dos Pobres      
de Ílhavo 

No passado dia 22 de outubro, 
a Câmara Municipal de Ílhavo, o 
Rotary Clube de Ílhavo, a ARX 
Portugal Arquitetos e o Patri-
mónio dos Pobres de Ílhavo 
celebraram, no quadro da coope-
ração institucional que há muito 
mantêm, um protocolo que pre-
tende desenvolver o projeto do 
novo edifício da Obra da Crian-

ça, visando o financiamento por 
Fundos Comunitários para a sua 
construção e ativação até finais 
de 2017.

No âmbito deste Protocolo, 
o Património dos Pobres provi-
denciará no sentido de encontrar 
a solução de sustentabilidade 
financeira para a execução da 
obra do novo edifício da Obra 

da Criança, nomeadamente por 
via de adequada candidatura 
ao financiamento de Fundos 
Comunitários, sendo apoiado 
institucionalmente pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

O Rotary Clube de Ílhavo 
comprometeu-se a realizar a co-
nhecida iniciativa “Rota do Ba-
calhau” até 2017, com o objetivo 
de angariar fundos para a execu-
ção do novo edifício da Obra da 
Criança, podendo esse período 
ser estendido, por sua decisão, 
tendo em conta o estado de exe-
cução do novo edifício.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo continuará a prestar ao Rota-
ry Clube de Ílhavo o apoio logís-
tico necessário à organização da 
Rota do Bacalhau, enquanto a 
Associação mantiver o propósito 
de afetar receitas dessa iniciativa 
à construção do novo edifício da 
Obra da Criança, cujo projeto 
será da autoria da ARX Portugal 
Arquitetos.

Considerando a proposta 
apresentada à Câmara Muni-
cipal de Ílhavo pela Associação 
para o Planeamento da Família / 
Delegação do Centro (Coimbra) 
para a celebração de um Proto-
colo de Compromisso com vista 
à integração da Rede Regional 
do Centro de Apoio e Proteção a 
Vítimas de Tráfico de Seres Hu-
manos, cujo âmbito de interven-
ção é de extrema complexidade e 
importância social, o Executivo 
Municipal deliberou aprovar, na 
Reunião de 4 de setembro, os 
objetivos e termos delineados no 
referido Protocolo de Compro-
misso.

 A assinatura do Protocolo reali-
zou-se no passado dia 13 de dezem-
bro de 2013, em Coimbra, com a 
presença do Vereador do Pelouro 
da Cidadania e Igualdade.
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Acordo de Cooperação 
prevê o uso da antiga 

Escola da Boavista pelo 
Rancho Regional da 

Casa do Povo de Ílhavo

Realizou-se no passado dia 14 
de novembro, a assinatura de um 
Acordo entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e o casal Maria 
Francisca de Almada de Azeve-
do Coutinho Magalhães Crespo 
e João Paulo Vidal Vilhena Ma-
galhães Crespo, que renovou o 
direito de uso da Antiga Escola 
Primária da Boavista pelo Ran-
cho Regional da Casa do Povo 
de Ílhavo.

O Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo ocupa já, no 
âmbito de um Protocolo celebra-
do em 2009 com a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, a antiga Escola 
Primária da Boavista, como Mu-
seu Etnográfico e Sede Social 
que inaugurou no passado dia 6 
de outubro.

O edifício foi construído em 
1977 num terreno cedido por D. 
Maria Francisca Pinto Basto de 

Acordos de Cooperação entre

Câmara Municipal  de 
Ílhavo e Associações  
do Município de Ílhavo 

Aprofundando a aposta na 
cooperação com as Associações 
do Município tendo em conta 
o relevante interesse público da 
sua atividade, a Câmara Muni-
cipal celebrou, no dia 9 de agos-
to, os Acordos de Cooperação 
CMI/Associações para 2013 e 
2013/2014 (no caso das Associa-
ções Desportivas com atividade 
à época desportiva), com 61 As-
sociações, num investimento to-
tal de 445.485,00 euros visando 
o apoio à execução das ativida-
des propostas pelas Associações 
nos seus Planos de Atividades.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo tem uma aposta política im-
portante e forte na cooperação 
com as Associações do Municí-
pio que prosseguem atividades 
com relevante interesse público, 
tendo terminado recentemente 
o processo de candidatura e de 
negociação com um conjunto 
de Associações do Município 
nas áreas da Cultura, Desporto, 
Ação Social, Juventude, Escutei-
ros e Sócio-Profissionais.

DESPORTIVAS

Associação Cultural Desportiva “Os Ilhavos”
Associação Náutica Gafanha da Encarnação
Associação Surf de Aveiro
Associação Bússola Partilhada
Clube de Vela da Costa Nova
Clube Natureza e Aventura Ílhavo
Clube Náutico Boca da Barra
Grupo Columbófilo da Gafanha
Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém
Grupo Desportivo da Gafanha
Ílhavo Andebol Clube
Illiabum Clube
Marina Clube da Gafanha
Novo Estrela da Gafanha Encarnação
Sharpie Clube Portugal
Sociedade Columbófila de Ílhavo
Sporting Clube da Vista Alegre
Truques e Engenhocas – Associação de Modelismo

ESCUTEIROS

CNE – Agrupamento 189 – S. Salvador – Ílhavo
CNE – Agrupamento 531 – Gafanha do Carmo
CNE – Agrupamento 878 – Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE – Agrupamento 1021 – Praia da Barra
CNE – Agrupamento 1024 – Gafanha da Encarnação
CNE – Agrupamento 588 – Gafanha da Nazaré

SÓCIO-PROFISSIONAIS

Associação dos Amigos da Praia Barra
Associação Moradores Sra.Campos
Núcleo dos Motoristas da Beira Litoral

CULTURA

Associação Amigos da Malha Carvalheira
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros da Costa Nova”
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Associação Recreativa e Cultural “Chio Pó Pó”
Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo
Confraria Camoniana
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha Nazaré
Escola de Música Gafanhense
Filarmónica Gafanhense
Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
Grupo Folclórico “O Arrais”
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Grupo Recreativo “Os Amigos da Légua”
Associação Os Cardadores de Vale de Ílhavo
Associação Cultural Pestinhas
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha Encarnação
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Grupo de Teatro Ribalta

AÇÃO SOCIAL

Associação Aquém Renasce
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
CASCI
Centro Paroquial de Assis. e For. D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Paroquial da Gafanha da Encarnação
Centro Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
CERCIAV
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Sociedade de São Vicente Paulo – Conferência de Ílhavo

JUVENTUDE

Grupo de Jovens “A Tulha”
Grupo de Jovens “A Torre”

BOMBEIROS

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

Acordo de Cooperação (€)

16.000,00
1.500,00
4.300,00
1.000,00
2.500,00
1.200,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00

80.000,00
17.000,00
60.000,00
2.000,00
5.500,00
4.500,00

500,00
4.000,00

800,00

2.310,00
1.350,00
1.930,00
1.310,00
4.500,00
3.800,00

1.100,00
500,00
700,00

890,00
1.950,00
3.270,00
2.085,00
9.900,00

845,00
2.070,00
3.150,00
1.930,00
8.550,00
1.190,00
2.025,00

11.290,00
2.150,00
1.220,00

845,00
2.115,00
7.035,00
1.480,00

950,00
5.315,00

14.785,00
2.900,00
2.295,00
9.510,00
2.460,00
9.040,00
4.695,00
7.180,00
9.200,00

600,00

2.840,00
1.380,00

70.200,00

Sá Azevedo Coutinho, avó de 
Maria Francisca, em 1975, com o 
propósito de acolher um edifício 
escolar, num gesto com o qual 
pretendeu partilhar, generosa e 
altruisticamente, uma parcela do 
seu património com as gentes e 
instituições do lugar da Gafanha 
da Boavista, promovendo a for-
mação dos mais novos e a pre-
servação dos valores culturais e 
recreativos da comunidade local.
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O Fórum Municipal da Maior 
Idade tem cumprido ao longo 
destes últimos meses a sua mis-
são,  mantendo uma atividade 
dinâmica e de forma articulada 
entre a Câmara Municipal e 
os Parceiros, que a 7 de janeiro 
assumiram este compromisso 
visando a criação e manutenção 
de condições favoráveis para o 
envelhecimento mais ativo e para 
a solidariedade entre gerações.

A planificação das atividades 
é feita mensalmente e, para além 
de poderem usufruir das ativida-
des de outros projetos pensados 
para a população sénior do Mu-
nicípio, como sejam as danças de 
salão, o exercício de manutenção 
e relaxamento ou ainda o boccia, 
a agenda mensal deste espaço 
proporcionou ações de forma-
ção, exibições de trabalhos em 
diversas exposições, convívios, 
workshops e ateliês, troca de 
experiências, enfim uma panó-
plia de atividades que permiti-
ram a todos quantos as viveram 
ampliar os seus conhecimentos 
e melhorar seguramente as rela-
ções pessoais entre si, proporcio-
nando-lhes melhor bem-estar.

Entre outras atividades deste 
Fórum destacamos: 

» resumo da atividade agosto a dezembro

26 de julho

Encontro Avós e Netos
A comemoração do dia dos Avós teve este ano um palco privilegia-

do, o Fórum Municipal da Maior Idade, coincidindo com o encerra-
mento do projeto dos Espaços Maioridade. Contámos neste dia com 
a presença de 35 avós e netos. Foi um dia dedicado aos jogos lúdicos, 
ao teatro e à culinária, em que reinou sempre a boa disposição e muita 
alegria.

21 de setembro

Ação de sensibilização: 
“Cuidados com a Doença 
de Alzheimer”

Ação que contou com a participação de vários profissionais que li-
dam diariamente com a população sénior e familiares de pessoas com 
esta doença, tendo-se revelado um excelente momento de aprendiza-
gem e de sensibilização para melhorar a nossa prestação de cuidados 
e relações com estes cidadãos.

18 de outubro

“Comer bem”
Ateliê de Produção de 
Cogumelos e ervas aromáticas

Curiosamente num Município à beira mar e à beira ria, a sensibi-
lização para a cultura de cogumelos foi uma boa surpresa, estando 
agendados outros momentos para aprender e conhecer novas culturas 
para ter em casa ou no apartamento.

De 1 a 31 de outubro

Exposição “Fotos da Semana 
da Maioridade 2013”

Com o objetivo de assinalar a importância do Turismo Sénior, 
durante o mês de outubro esteve patente uma mostra de fotografias 
obtidas nos passeios da Semana da Maioridade com destaque para 
os de 2013.

25 de outubro

Ação de sensibilização: 
“Interdição e inabilitação”

À semelhança de outras ações desenvolvidas neste espaço, esta foi 
uma das que contou também com presença de familiares e profissio-
nais da população sénior, que cumpriu o objetivo de sensibilizar e ad-
vertir dos direitos dos idosos, do respeito das famílias e instituições e 
da importância da transparência dos seus comportamentos para com 
os idosos.

22 de novembro

Ação de sensibilização: 
“Suporte básico de vida ”

Ação de sensibilização dinamizada pelos BVI que alertaram para 
algumas questões básicas relativamente a pequenos acidentes e com-
portamentos perante eles, para reforçar medidas de  segurança e di-
vulgar ensinamentos da mais elementar importância para todos. 

De 1 a 30 de Novembro

Exposição “Retalhos para 
aquecer”

Das mãos nascem obras e também retalhos para aquecer – este foi o 
lema desta exposição que exibiu trabalhos elaborados por mãos sábias 
e experientes de idosos do nosso Município.

Atividades Semanais

Boccia, Técnicas de Relaxamento, 
Exercícios de Manutenção, Danças de Salão, 
Atividades Lúdicas, Ateliês de Expressão Plástica, 
Informática, Horta Pedagógica, Formação, ...

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)

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
Associação Aquém Renasce

Entidades Parceiras
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9 a 15 setembro

Semana da Maioridade 2013

2013

O pontapé de saída foi dado na 
Sala de Conferências do Centro 
Cultural da Gafanha da Naza-
ré, com o Seminário “Repensar 
o Envelhecimento II”, do qual 
fizeram parte diversos painéis 
temáticos, relativos a conteúdos 
com especial acutilância para a 
população sénior.

 Nesta edição, e à semelhança 
dos anos anteriores, decorreu 
uma mostra dos trabalhos de-
senvolvidos ao nível das várias 
instituições Particulares de So-
lidariedade, com o título “Viver 
Solidário”, sendo que as diversas 
tardes da semana foram anima-
das de uma forma muito especial 
pelas Instituições de Solidarie-
dade Social do Município.

No plano das visitas culturais, 
a planificação da Maioridade, 

passou por Óbidos e Lisboa, no 
dia 10 e, no dia 11, pelo Grande 
Arraial Minhoto na Quinta do 
Santoínho. Nas duas visitas par-
ticiparam mais de 1200 séniores.

Ponto alto da edição, o IV 
Sarau da Maioridade, que teve 
lugar na noite do dia 14 de setem-
bro, abrilhantou e animou todos 

No âmbito das diversas 
ações promovidas, 
dando especial enfoque 
à população sénior do 
Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, em 
estreita articulação com as 
Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, 
organizou, entre 9 a 15 de 
setembro deste ano, mais 
uma edição da Semana da 
Maioridade. 

quantos se encontraram no Cen-
tro Cultural de Ílhavo, com uma 
diversificação cultural, que pas-
sou pela música, dança, teatro, 
entre muitas outras.

Para terminar a semana, e tal 
como vem sendo hábito, a Maio-
ridade associou-se às festividades 
em Honra de N.ª Sr.ª dos Nave-

Teve lugar, no dia 27 de julho, a já tradicional festa de 
encerramento do programa Movimento Maior. 

O evento, que se desenrolou 
no Centro Cultural de Ílhavo, 
marcou o culminar de um ano 
de intensa atividade física dedi-
cada à população com mais de 
sessenta anos, residente no Mu-
nicípio de Ílhavo. O programa, 
iniciado no ano de 2006 com 11 
participantes, conta atualmente 
com um universo de 299, que 
se distribuem por modalidades 
diversificadas tais como boccia, 
exercícios de manutenção, exer-
cícios de relaxamento, danças de 
salão e modalidades aquáticas, 
tais como a hidroginástica e a ini-
ciação à natação.

A quinta edição desta festa 
contou com mais de uma cente-
na de participantes, bem como 
com todos os seus familiares e 
amigos, tendo a tarde sido re-
servada a uma demonstração 
das atividades que compõem o 
programa, com exceção, atento 
o local de realização, das moda-
lidades aquáticas imediatamente 
acima referenciadas.

Assim, esta foi uma oportu-
nidade de apreciar o que de 
melhor é feito a nível das aulas 
de dança de salão, exercícios de 
manutenção, técnicas de relaxa-
mento e boccia, sendo notório o 
entusiasmo, empenho e energia 
demonstrados por todos os par-
ticipantes. 

gantes, sendo este o culminar 
de uma semana repleta de ações 
diversificadas, preparadas com 
carinho, para todos aqueles cujo 
percurso ajudou e continua a aju-
dar a construir esta terra em que 
todos gostamos de viver.

Festa de Encerramento 

Movimento Maior 

O Vereador do atual Pelouro 
da Cidadania e Igualdade, Paulo 
Costa, distribuiu pelos partici-
pantes alguns prémios, dividi-
dos em três categorias: o “ Mais 
Sénior”, atribuído a Arminda 
Cura, que conta com a pródiga 
idade de 94 anos. O primeiro 
lugar do prémio “Mais Assíduo” 
foi para Rosa Ramos, seguindo-
se Ercília Mariano e, em terceiro 
lugar, ficou Engrácia Rodrigues. 
O pódio do prémio “Mais Movi-
mentado” foi ocupado por Dinis 
Castro, Ercília Martins e Ma-
nuel Leandro Lima.

No final da tarde, para dar 
como terminada a festa de encer-
ramento, foi altura da realização 
de uma mega aula de exercícios 
de manutenção na Praça do 
Centro Cultural de Ílhavo, se-
guindo-se um lanche partilhado, 
marcando-se, desta forma, o en-
cerramento da época que decor-
reu de uma forma considerada, 
por todos, muito positiva, sendo 
notório o desejo de que a nova 
época de 2013/2014 se iniciasse 
de forma célere.



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 42  |  Dezembro 201314

A cerimónia deste ano contou 
com a participação do cantor 
Filipe Pinto, Vencedor do Pro-
grama da SIC “Ídolos” de 2010 
e coautor do projeto “O Plane-
ta Limpo do Filipe Pinto”, que 
brindou o público presente com 
as suas atuações no início e no 
final da cerimónia.

Coube ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, Fer-
nando Caçoilo, fazer uma breve 
apresentação multimédia acerca 
do desempenho e balanço am-
biental do Município de Ílhavo 
na área dos resíduos para os úl-
timos 4 anos, lembrando que as 
Crianças e os Jovens são os mo-
tores da transformação nas casas 
das famílias ilhavenses quanto à 
alteração de hábitos. “É premiar 
alguém que trabalhou e que na 
componente educativa e ambien-
tal faz um trabalho que o cidadão 
deve fazer”.

22 novembro

Cerimónia de Entrega Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Após a entrega das Bandeiras 

Verdes pelo Presidente da Câ-
mara e pelo Vereador do Pelouro 
do Ambiente, Marcos Ré, aos re-
presentantes dos Estabelecimen-
tos de Ensino e IPSS’s do Muni-
cípio de Ílhavo, foi apresentado 
o projeto “O Planeta Limpo do 
Filipe Pinto”, por Narciso Mo-
reira, Diretor de Projetos da Be-
tweien e coautor do livro.

As “Bandeiras Verdes” têm 
como principal objetivo reconhe-
cer e premiar o excelente traba-
lho desenvolvido pelos Estabe-
lecimentos de Ensino e IPSS’s 
na melhoria do seu desempenho 
Ambiental. 

O Ano Letivo 2013/2014 fica 
desde já assinalado, a nível Am-
biental, pela atribuição de 19 
Bandeiras Verdes no âmbito do 
Projeto Eco-Escolas, contribuin-
do para que o Município de Ílha-
vo se mantenha no top nacional 
no que diz respeito à dinamiza-
ção do referido Projeto.

O auditório do Centro Cultural de Ílhavo encheu, 
no passado dia 22 de novembro, para assistir à 
Cerimónia de Entrega das Bandeiras Verdes, 
referentes ao ano letivo 2012/2013.

O Executivo Municipal de-
liberou aprovar, na reunião de 
4 de setembro, a atribuição às 
Escolas Básicas do 1.o Ciclo, 
Jardins-de-Infância da Rede Pú-
blica e Centros Escolares de um 
subsídio de expediente e limpeza 
no valor total de 19.654,00 euros 
para o Ano Letivo 2013/2014.

A definição da verba atribuída 
a cada Estabelecimento de En-
sino foi feita com base na sua di-

mensão (nomeadamente no que 
respeita ao número de Alunos), 
numa resposta que se pretende 
justa e eficaz às necessidades de 
cada Estabelecimento. 

No que diz respeito às verbas 
a transferir para os Agrupamen-
tos Escolares, a primeira ocor-
reu em setembro passado (50%), 
estando prevista a transferência 
da segunda tranche (50%) em fe-
vereiro de 2014.

Ano Letivo 2013/2014

Subsídios de Expediente  
e Limpeza 

Adjudicação

Concurso de 
Fornecimento e 
Transporte de Refeições 
Escolares

O Executivo Municipal delibe-
rou adjudicar, na passada Reu-
nião de Câmara de 6 de Novem-
bro, o serviço de Fornecimento e 
Transporte de Refeições Esco-
lares, à empresa Gertal – Com-
panhia Geral de Restaurantes e 
Alimentação, SA, pelo valor de 
432.660,80 euros + IVA.

Com esta decisão, a Câmara 
Municipal de Ílhavo continua a 
garantir a prestação do serviço 
de refeições, com a qualidade e 
variedade alimentar necessária 
ao bom desenvolvimento dos 
Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ci-
clo, assim como das EB 2,3 do 
Município, durante o Ano Leti-
vo 2013/2014.

Programa de Apoio a Projetos Educativos

PAPE 2012/2013 
O Programa de Apoio a Pro-

jetos Educativos destinado, indi-
vidualmente, a todos os Estabe-
lecimentos de Ensino da Rede 
Pública do Município (Jardins 
de Infância, Escolas Básicas de 
1.º Ciclo, Escolas de 2.º e 3.º Ci-
clo e Escolas Secundárias) ou em 
Associação (Jardins de Infância 
e Escola de 1.º Ciclo de Ensino 
Básico da mesma área), premeia 
a iniciativa e autonomia de cada 
Estabelecimento de Ensino, 
apoiando projetos que se encon-
trem diretamente relacionados 
com o Projeto Educativo e/ou 
Plano de Atividades da Escola. 

No ano letivo de 2012/2013 a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
apoiou 10 projetos, represen-
tando um investimento total de 
8.100,00 euros e abrangendo 
projetos tão díspares como uma 
horta biológica, jornais escolares, 
uma peça de teatro ou projetos li-
gados às energias renováveis.

Mais uma vez a Comunidade 
Escolar respondeu com entu-
siasmo ao desafio lançado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
comprovando o seu dinamismo 
e a sua vontade de fazer mais e 
melhor.

PROJETOS APOIADOS:

Saberes Salgados
Centro Escolar Cale da Vila

Horta Biológica
Centro Escolar da Légua

Terra e Oceanos, fontes de energia e vida
Centro Escolar Santa Maria Manuela

Vamos Descobrir e empreender para preservarmos 
o nosso planeta 
Centro Escolar Cambeia

Jornal Escolar – Ria Mar
Escola E.B. 2,3 da Gafanha da Nazaré

Teatro para Todos - “Sonho de Uma Noite de Verão”
Escola E.B. 2,3 da Gafanha da Encarnação

Teatro “Heróis do Mar”
Escola E.B. 2,3 José Ferreira Pinto Basto

Jornal Escolar – Gafanhoto
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Escoliadas
Escola Secundaria Dr. João Carlos Celestino Gomes

O Oceano em Movimento
Escola Secundaria Dr. João Carlos Celestino Gomes
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Semana Europeia de 
Prevenção dos Resíduos 
2014 atribui total destaque 
ao papel da Família.

O Município de Ílhavo aderiu, 
pelo quarto ano consecutivo, à 
Semana Europeia de Prevenção 
dos Resíduos, que decorreu de 
16 a 24 de novembro e integrou 
um vasto conjunto de iniciativas, 
visando a sensibilização dos Ci-
dadãos para a necessidade de re-
dução da produção de resíduos.

Neste ano de 2013, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, em parce-
ria com a SUMA, voltou a dar 
amplo destaque à necessidade 
de Redução na produção de re-
síduos sólidos urbanos - RSU, 
dando continuidade à campanha 
“Menos Lixo, Mais Poupança” 
(agora na sua segunda versão 
“Menos Embalagens, Mais Pou-
panças”), tendo como principal 
objetivo apresentar a todos os 
Cidadãos maneiras de produzir 
menos lixo, beneficiando ao mes-
mo tempo de vantagens ao nível 
ambiental e financeiro. 

16 a 24 novembro

Semana Europeia de 
Prevenção de Resíduos 
2013

Destaque ainda para a dina-
mização de projetos pioneiros 
como o são “miúdos optimistas, 
miúdos saudáveis”, como forma 
de promover a Reciclagem de 
Escovas de Dentes Usadas, “A 
tua roupa... ainda tem pano para 
mangas”, promovendo a reuti-
lização e a reciclagem de peças 
de vestuário e calçado usadas, 
ou ainda o projeto “cada coisa 
no seu lugar, ajuda a preservar”, 
o qual permitirá dotar algumas 
das árvores do Município com 
ninhos em plástico reciclado que 
irão certamente ajudar a atrair 
mais aves para os espaços escola-
res e os espaços verdes. 

No passado dia 25 de novem-
bro, a Câmara Municipal de 
Ílhavo presenteou um carvalho 
comum (Quercus robur) ao Cen-
tro Infantil da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Ílhavo. Esta espécie 
autóctone foi plantada pela Vere-
adora do Pelouro da Segurança 
e Proteção Civil, Beatriz Mar-
tins, com a ajuda das crianças do 
referido Centro Infantil.

Integrada no Projeto “Woo-
dwatch – de Olho na Floresta”, 
esta iniciativa teve como missão 
promover e divulgar junto das 
populações, nomeadamente da 
população escolar, a importân-
cia da conservação das florestas 
naturais e a necessidade de as 
salvaguardar das causas que con-
tribuem para a sua destruição, 
principais linhas condutoras e 
motivadoras desta celebração do 
Dia da Floresta Autóctone (23 
de novembro). 

Comemoração 

Dia da Floresta Autóctone
Atualmente, a área florestal 

portuguesa ocupa cerca de 38% 
do território, valor esse que re-
presenta uma mais valia efetiva 
na conservação da Natureza e da 
Biodiversidade.

A Floresta Autóctone, cujas 
espécies predominantes no Mu-
nicípio de Ílhavo são o pinheiro 
bravo, o carvalho comum e o 
sobreiro, para além  da elevada 
importância ecológica na produ-
ção de oxigénio, na conservação 
dos solos e regularização dos re-
cursos hídricos, tem contribuído 
ao longo dos tempos com maté-
ria-prima para várias utilizações 
pelo homem, assim como para a 
dinamização do turismo ecológi-
co que tem ganho cada vez mais 
adeptos.

Por todos estes motivos, a par-
ticipação e colaboração de todos 
é fundamental para que as nossas 
espécies autóctones naturais do 
nosso território estejam cada vez 
mais protegidas.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a assinalar o Dia da 
Floresta Autóctone.
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A 8 de agosto de 2013 o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo (MMI) 
completou 76 anos de vida. Um 
longo percurso, comemorado 
através de uma programação va-
riada que apelou à participação 
do público, de todos os públicos 
e em especial da comunidade 
ilhavense, em atividades que ce-
lebraram a cultura marítima e as 
novas dimensões do Museu, no-
meadamente o seu Aquário dos 
Bacalhaus.

A celebração dos 76 anos de 
vida do Museu decorreu numa 
sessão especial, na noite de 8 de 
agosto, um momento que pre-
tendeu gratificar as pessoas e as 
entidades que mais contribuíram 
para o crescimento e a qualifica-
ção do MMI. 

76 anos do Museu Marítimo de Ílhavo

O Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) acolheu e coorganizou o 
Seminário “Pluralizar as Memó-
rias do Mar no Contexto Muse-
ológico”, em cooperação com o 
MINOM – Portugal, Núcleo de 
Oralidade, Memória e Esqueci-
mento, uma organização de raiz 
internacional, fortemente ligada 
ao movimento da Nova Muse-
ologia e ao debate e difusão dos 
seus valores e práticas. O Encon-
tro decorreu no CIEMar-Ílhavo 
durante o dia 21 de setembro e re-
sultou num intenso debate sobre 
questões teóricas e práticas do 
trabalho de “Conservação Me-
morial”, conceito central do pro-
jeto cultural do MMI. Partici-
param técnicos e investigadores 
de diversos museus portugueses, 
incluindo do MMI, câmaras mu-
nicipais e universidades.

Durante as férias de Verão, o 
Museu Marítimo de Ílhavo deu 
a conhecer os seus patrimónios 
através de diversas atividades e 
oficinas. Entre aprendizagem e 
diversão, as crianças ouviram e 
criaram histórias, conheceram 
melhor o bacalhau e aprende-
ram quais os instrumentos de 
navegação que se utilizaram ao 

Verão no Museu

MMI acolheu Seminário sobre “Memórias do Mar” 
e integrou Congresso Internacional

A programação, construída 
em cooperação com a Associa-
ção dos Amigos do Museu, pro-
longou-se por três dias, de quin-
ta-feira, dia 8, a sábado, dia 10. O 
lançamento da revista de cultura 
marítima do MMI, Argos, a 
inauguração da sala de pintura 
do Museu e a abertura de duas 
exposições temporárias foram 
as ações principais. Tivemos 
também o privilégio de exibir o 
último filme de João Canijo, “É 
o Amor! dedicado à comunidade 
piscatória das Caxinas, debaten-
do-o com o próprio realizador e 
com a atriz Anabela Moreira e 
com o jornalista Abel Coentrão. 
Diversas atividades educativas 
relacionadas com o modelis-
mo náutico e com a vivência do 
Aquário dos Bacalhaus, bem 
como visitas guiadas temáticas, 
completaram a programação. 

O MMI acolheu igualmente 
uma visita formativa de 25 Di-
retores de Museus Marítimos 
estrangeiros, na sua maioria dos 
EUA, Canadá, Noruega e Aus-
trália, que tiveram oportunidade 
de conhecer e apreciar o proje-
to do MMI, o seu Aquário dos 
Bacalhaus, o CIEMar-Ílhavo e 
o Navio-Museu Santo André. 
Esta visita integrou-se no progra-
ma do International Congress of 
Maritime Museums (ICMM), 
organização internacional à qual 
o MMI pertence desde 2007, e 

cujo congresso mundial teve lu-
gar em Lisboa e Cascais entre os 
dias 8 e 15 de setembro. A organi-
zação do Congresso do ICMM 
constituiu uma parceria da Câ-
mara Municipal de Cascais e do 
Museu de Marinha, no âmbito 
das comemorações dos 150 anos 
deste Museu, parceiro de muitas 
atividades do MMI. Associando-
se à organização da Conferência, 
o MMI alargou muito a sua rede 
de comunicação à escala interna-
cional e construiu boas parcerias 
para o seu futuro.

No dia 16 de novembro, o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo assina-
lou o Dia Nacional do Mar com 
diversas atividades ao longo do 
dia. Visitas encenadas, visitas aos 
bastidores do Aquário, uma iné-
dita demostração de gastrono-
mia oriental e a sessão de entrega 
de prémios do 2.º Concurso de 
Modelismo Náutico foram algu-
mas das propostas que o Museu 
ofereceu aos seus visitantes.

16 de novembro
Dia Nacional do Mar

Concurso Modelismo 
Náutico 2013 
Lançado em abril, o 2.º Con-

curso de Modelismo Náutico 
do MMI terminou com a entre-
ga do prémio e de uma menção 
honrosa a duas excelentes obras 
apresentadas a concurso. A obra 
vencedora, um modelo do Navio-
motor “Novos Mares”, faz agora 
parte da coleção do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo e é de autoria de 
Sérgio Paulo Agra.

longo dos tempos. Para assina-
lar o 76.º aniversário do Museu, 
a noite foi passada no Aquário, à 
procura de um tesouro, com uma 
sessão de relaxamento e, por fim, 
dormir na companhia dos nossos 
bacalhaus.
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Exposições Temporárias
Cápsula do Tempo - Memórias da Grande Pesca

Museu Marítimo de Ílhavo 

12.º aniversário da Ampliação e Remodelação
Marco incontornável na divul-

gação da Cultura e da História 
Ilhavense, o Museu Marítimo 
de Ílhavo (MMI) é hoje um dos 
principais espaços dedicados à 
Pesca do Bacalhau e ao Mar, 
aliando o caráter extraordiná-
rio e único da história da “Faina 
Maior” à beleza da arquitetura 
do edificado, constituindo uma 
referência na museologia portu-
guesa, diferenciadora do Muni-
cípio, da Região de Aveiro, da 
Região Centro e de um Portugal 
intimamente ligado ao Mar.

Assinalado o 12.º Aniversário 
do Renovado MMI no dia 19 de 
outubro, o programa comemora-
tivo ofereceu um conjunto amplo 
de atividades, num dia aberto 
que permitiu uma participação 
ativa do público nos ateliers de 
serviço educativo e o convidou 

a “mergulhar” na vida do Aquá-
rio dos Bacalhaus conhecendo 
como se alimentam, como vivem 
e interagem com o mergulhador 
e no seu próprio ambiente mari-
nho.

A sessão comemorativa teve 
como principal evento o lança-
mento de um e-book, edição di-
gital das principais obras de Oc-
távio Lixa Filgueiras, intitulada 
Barcos de Portugal. Iniciativa de 
divulgação que contribuirá para 
projetar, à escala nacional e inter-
nacional, o espólio documental 
do arquiteto Lixa Filgueiras que 
foi doado ao Museu Marítimo 
de Ílhavo. Disponível em www.
museumaritimo.cm-ilhavo.pt.

A sessão comemorativa foi 
presidida pelo Presidente Ribau 
Esteves, naquele que foi o seu úl-
timo ato público formal, no Edi-

Pode uma baleeira do “Bissaya 
Barreto”, antigo navio-motor da 
frota bacalhoeira portuguesa, 
navio construído na Figueira da 
Foz em 1942, guardar de forma 
inviolável memórias da Faina 
Maior? Pode um bote de madei-
ra recuperado por admiráveis ar-
tesãos de construção naval vir a 
ser uma Cápsula do Tempo?

O Museu Marítimo de Ílhavo 
construiu um projeto expositivo 
e educativo centrado nas memó-
rias construídas sobre a pesca do 
bacalhau, uma extraordinária 
história, o principal património 
do Museu.

Partindo da ideia de que pode-
mos guardar o tempo, ou encap-
sulá-lo, de modo a garantir que 
as próximas gerações tenham o 
privilégio de receber o que lhes 

deixamos, o Museu convida os 
homens e mulheres do mar, e o 
público em geral, a encher uma 
baleeira de memórias. Trata-se 
de conservar ativamente, por 
iniciativa da comunidade, uma 
herança cultural retida em múl-
tiplos suportes: fotografias, fil-
mes, instrumentos de pesca e de 
navegação, cédulas marítimas, 
diários de bordo e tantas outras 
coisas que o nosso Museu sem-
pre guardou e partilhou dando 
expressão à sua responsabilidade 
social – fazer património, cons-
truir identidades. 

Todos esses objectos me-
moriais ficarão guardados, ou 
encapsulados, na baleeira do 
Bissaya Barreto até 2037, ano 
em que se cumprirá o centésimo 
aniversário do Museu. 

O Museu Marítimo de Ílhavo 
tem dedicado o seu projeto cultu-
ral às representações construídas 
sobre a pesca do bacalhau, num 
processo de patrimonialização 
que procura ser aberto e social-
mente responsável.

Estes argumentos inspiraram 
esta exposição temporária. Ins-
creve-se num programa de con-
servação memorial construído 
em torno dos modos e registos 
memoriais que, atores tão di-
versos como os pescadores, o 
Estado, os artistas e narradores 
portugueses e estrangeiros fo-
ram tecendo sobre a pesca do ba-
calhau. Esta exposição recupera 
múltiplos registos dessa e de 
outras naturezas, convidando o 
público a participar no trabalho 
intergeracional de preservação 
de memórias da Grande Pesca.

MARES E MARÉS 
Fotografias de Valdemar Aveiro As memórias da pesca do baca-

lhau tardaram a surgir no espaço 
público. Lentamente, uma após 
outra começaram a enriquecer-
nos de histórias, alimentando 
uma herança cultural infinita-
mente rica, jamais revelada nos 
seus inúmeros capítulos.

A partir desta coleção de foto-
grafias, Valdemar Aveiro evoca 
a pesca do bacalhau por artes de 
rede, retrata pescarias afortuna-
das e dias fartos, a máquina do 
arrasto cavando o Oceano, os 
homens do convés e da ponte, a 
dura nobreza da vida de mar que 
será sempre a sua.

Confie as suas memórias da Grande Pesca ao Museu 

Participe neste projeto de memória e identidade

fício Municipal que constitui, na 
dimensão física e imaterial, uma 
das principais apostas e realiza-
ções dos seus dezasseis anos de 
liderança do Município de Ílha-
vo, a terra que tem “O Mar por 
Tradição” e que é a “Capital Por-
tuguesa do Bacalhau”.

O programa completou-se 
com a apresentação de duas ex-
posições: uma exposição residen-
te, composta por 36 fotografias 
do espólio doado pelo Capitão 
Valdemar Aveiro; e a exposição 
itinerante, produzida pelo CIE-
Mar-Ílhavo e destinada a insti-
tuições portuguesas e de países 
de língua portuguesa, intitulada 
O Bacalhau na Cultura Portu-
guesa.
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Proporcionar o 
conhecimento sobre 
as noções e técnicas 
básicas de preservação 
de documentos e criar 
notoriedade para o Centro 
de Documentação de 
Ílhavo, foram os principais 
objetivos desta iniciativa.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
promoveu, no passado dia 16 de 
novembro, no CIEMar-Ílhavo, a 
realização do Workshop “Preser-
vação de Livros e Documentos 
Gráficos”, cuja entidade forma-
dora foi a Conserva-me! Conser-
vação de Património Móvel.

A iniciativa contou com 13 for-
mandos de áreas distintas e com 
interesses diferentes, passando 
não só pelos profissionais das 
áreas de Arquivo, Biblioteca e 
Documentação, mas também 
por Contabilistas, estudantes e 
aficionados em Filatelia.

O Workshop teve início com 
uma abordagem teórica aos con-
ceitos da Conservação Preven-

Workshop

Conservação e preservação          
de documentos no
Centro de Documentação de Ílhavo

tiva e Restauro, aos materiais a 
utilizar e às técnicas a implemen-
tar de forma a retardar a deterio-
ração dos documentos, tais como 
o manuseamento, transporte, 
acondicionamento, manutenção, 
limpeza, gestão de pestes e ges-
tão ambiental, contribuindo para 
a sua longevidade. 

Depois da teoria, passou-se à 
fase da experimentação em que 
os formandos tiveram a oportu-
nidade de proceder à implemen-
tação dos conteúdos adquiridos 

Município de Ílhavo

presente na 
Conferência Anual 
da STI 2013

O Vereador do Pelouro do 
Turismo, Paulo Teixeira Costa, 
foi o representante do nosso Mu-
nicípio, constituindo os princi-
pais objetivos desta participação 
a divulgação do Município de 
Ílhavo e do Porto de Aveiro, no-
meadamente na sua condição de 
“Friendly Port”, o fortalecimento 
dos contactos estabelecidos ao 
longo dos últimos anos, no âm-
bito da organização da Regata 
dos Grandes Veleiros 2008 e do 
Ílhavo Sea Festival 2012, mas 
também dar seguimento às nego-
ciações com vista ao regresso dos 
veleiros da STI ao Município de 
Ílhavo num futuro próximo.

O Município de Ílhavo 
esteve presente, no 
passado mês de novembro, 
na Conferência Anual 
da STI (Sail Training 
International), que se 
realizou em Aalborg, 
Dinamarca. 

Museu Marítimo de Ílhavo

vence Prémio de Melhor Projeto Público
 A Câmara Municipal de 

Ílhavo congratula-se com a atri-
buição do Prémio de Melhor 
Projeto Público, na categoria de 
arquitetura, ao projeto de Am-
pliação do Museu Marítimo de 
Ílhavo, da autoria do Gabinete 
ARX Portugal, dos arquitetos 
Nuno Mateus e José Mateus, 
na edição deste ano dos Prémios 
Construir. 

Este magnífico trabalho de 
arquitetura e construção, imagi-
nado em diálogo com o anterior 
projeto de remodelação e am-
pliação do Museu, inaugurado 
em outubro de 2001 e também 
distinguido com diversos pré-
mios nacionais e internacionais, 
teve por objetivo dotar o Museu 
de um Aquário de bacalhaus e de 
um novo espaço de reservas de 
coleções. Tratou-se de um proje-
to ousado e de um investimento 
estratégico da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo que, além do re-
conhecimento do público, que o 
tem visitado em grande número, 
mereceu agora uma distinção 
muito honrosa e importante para 
estimular outros projetos de de-
senvolvimento local com impac-
to nacional.

em documentos trazidos pelos 
mesmos.

Esta formação foi uma opor-
tunidade para o Centro de Do-
cumentação de Ílhavo propor-
cionar formação específica numa 
área complementar à Arquivís-
tica e sensibilizar para a necessi-
dade de conservar e preservar o 
património documental existen-
te, no sentido de o transmitir de 
forma digna às gerações vindou-
ras, assegurando a continuidade 
da História Ilhavense. 
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O Ministro da Economia, 
António Pires de Lima, acompa-
nhado pelo Secretário de Estado 
do Turismo, Adolfo Mesquita 
Nunes, realizou uma visita de 
trabalho à Vista Alegre, no dia 
23 de agosto, tomando conheci-
mento dos projetos executados 
em 2002 e 2003 e dos projetos 
em preparação de execução pela 
Vista Alegre Atlantis, pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo e pela 
Direção Regional de Cultura do 
Centro, com apoio de fundos co-
munitários. 

A apresentação do inovador 
projeto de turismo que prevê a 
construção de uma unidade hote-
leira, a requalificação do Teatro, 
da Capela e do Museu, num in-
vestimento total previsto de 14,4 
milhões de euros (11 milhões de 
euros exclusivamente destinados 
ao hotel), foi realizada pelo Pre-
sidente da Comissão Executiva 
da Vista Alegre Atlantis e pelo 
Presidente da Câmara Munici-

16 junho

Visita do Ministro da Economia 
e Tomada de Posse dos           
Órgãos Dirigentes da Entidade de 
Turismo do Centro de Portugal     
na Vista Alegre

pal de Ílhavo. Nesta apresenta-
ção foi dada nota da cooperação 
institucional entre ambas as enti-
dades, realçando-se o facto dos 
investimentos, que se vão iniciar 
em breve, corporizarem um dos 
maiores e mais importantes in-
vestimentos turísticos da Região 
Centro.

No âmbito da colaboração da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
com a campanha promocional 
“Ria de Aveiro”, promovida pela 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA), 
a Loja do Museu Marítimo de 
Ílhavo e a Associação Cultural 
e Recreativa “Os Baldas” esti-
veram presente na 2.ª edição da 

Mostra de Doçaria Conventual, 
Ovos Moles e Produtos da Ria 
de Aveiro, que decorreu entre os 
passados dias 22 a 24 de novem-
bro no Museu de Aveiro. Esta 
mostra foi organizada pela APO-
MA – Associação de Produtores 
de Ovos Moles de Aveiro, e pela 
Câmara Municipal de Aveiro 
com o apoio da CIRA. 

Produtos do Município de Ílhavo fazem sucesso nesta segunda Mostra.   

II Mostra de Doçaria Conventual,    
Ovos Moles e Produtos da Ria de Aveiro

Seguiu-se a tomada de posse 
dos órgãos dirigentes da nova 
Entidade de Turismo do Centro 
de Portugal (TCP) no Teatro da 
Vista Alegre, que tem como Pre-
sidente da Comissão Executiva 
o Dr. Pedro Machado, no segui-
mento das eleições realizadas a 21 
de agosto de 2013. 

Na Rua

Tempo do Corpo

Baile dos Candeeiros

Cultura em Rede é uma plataforma 
que une os 11 mu-

nicípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) através da programação cultural.

Uma rede formal que privilegia a programação e o apoio a 
criadores das artes performativas, nomeadamente dança, teatro e 
novo circo, mas também a promoção de projetos comunitários e 
outros como oficinas e workshops dirigidos ao público jovem e a 
crianças. Através da Cultura em Rede da Região de Aveiro con-
cretiza-se a disseminação do acesso às artes e espetáculos, criando 
na cultura e nos seus valores artísticos contemporâneos um elo de 
ligação entre todos os municípios. 

Em Ílhavo foram apresentados diversos espetáculos em 2013, 
inseridos na programação dos Centros Culturais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré, tais como A Verdadeira História do Teatro 
(24 de abril), Migrar (22 de junho), Na Rua (18 a 20 de julho), 
Baile dos Candeeiros e O Baile das Histórias (20 de julho), Tem-
po do Corpo (16 a 28 de setembro), Europa – Naquele Lugar (4 
a 8 de novembro) e Barriga da Baleia (22 e 23 de novembro).

A D. Fernanda, padeira de 
Vale de Ílhavo, representou a do-
çaria municipal com o folar (“bolo 
doce”) e com as muito apreciadas 
“padas”. Coube à Loja do Museu 
Marítimo apresentar a sua diver-
sidade de produtos da “Ria”, em 
especial, as conservas, o sal e seus 
derivados, a produção de artesa-
nato relacionada com a temática 
alimentar, várias publicações alu-
sivas aos produtos da pesca e sua 
utilização gastronómica, vinhos 
“Santa Maria Manuela” e ainda 
a oficina de doçaria da Quinta 
Agrícola do CASCI.

Esta mostra reuniu variados 
produtores como forma de as-
sinalar a proteção comunitária 
de “Ovos Moles de Aveiro – In-
dicação Geográfica Protegida 
(IGP)”, incentivando e promo-
vendo outros produtos tradicio-
nais da Região que têm demons-
trado a sua qualidade ao longo 
de gerações.
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No passado mês de setembro 
a Biblioteca Municipal de Ílha-
vo celebrou o seu 8.º aniversário. 
Ao longo de todo o mês foram 
recordados os oito anos de vida 
da BMI com pequenas e gran-
des histórias vividas: as ativida-
des desenvolvidas, os melhores 
livros, leitores mais assíduos, 
entre outros, tudo proporcionou 
uma exposição que invadiu o es-
paço das salas e que nos levou a 
revisitar 8 anos de memórias...

setembro

resumo da atividade

8.º Aniversário da BMI

Em dia de aniversário da 
BMI, os parabéns foram canta-
dos ao som da música de Camille 
Saint-Saëns do livro: “O carnaval 
dos animais”. Entre grandes e 
pequenos leitores da biblioteca 
municipal todos compareçam e 
mostraram os seus dotes artísti-
cos no ateliê depois de ouvirem a 

Inauguração da exposição de ilustração: 
“O carnaval dos animais” de João Vaz de Carvalho

III Jantar Literário
com a presença do escritor Nuno Camarneiro (Prémio Leya 2012)

história. A festa terminou na sala 
polivalente numa conversa com o 
ilustrador João Vaz de Carvalho, 
depois inaugurou-se a exposição 
dos originais de ilustração que es-
tiveram patentes até 16 de novem-
bro e seguindo-se uma imensa fila 
para os autógrafos ilustrados. 

Integrado na Comemoração 
do 8.º Aniversário da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, o Jantar 
Literário contou com a presença 
do Escritor Nuno Camarneiro, 
vencedor do Prémio Leya 2012, 
que partilhou com todos os pre-
sentes o prazer da leitura, num 
ambiente de livros e personagens 
escondidas por entre as estantes e 
recantos da sala.

A animação literária ao cuidado 
de Albano Sousa Baluarte, sur-
preendeu e encantou todos numa 
interpretação peculiar de Carlos 
Oliveira, escritor homenageado 

durante a tertúlia, segredando-
lhes particularidades da sua es-
crita e da sua vida. A completar 
o serão, Zita Leal e Jorge Neves 
declamaram alguns poemas com 
o acompanhamento musical de 
André Imaginário.

Nestes seus oito anos de vida, 
a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
tem vindo a afirmar-se como um 
espaço privilegiado de cultura, 
trabalho, consulta, divertimento, 
convívio e formação, sendo já 
uma referência na Rede Nacional 
de Bibliotecas Públicas.

Decorreu, no passado dia 
29 de novembro, a terceira 
edição do Jantar Literário, 

na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo. 
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Não perca o projeto 
da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo: “Ao som das 
histórias...”, o programa 
de rádio que vai para o ar 
todas as quartas-feiras 
às 18h45, com repetição 
aos sábados pelas 9h45, 
na Rádio Terranova 
(105.0 FM).

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

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

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

A Biblioteca Municipal de 
Ílhavo convida todas as Escolas 
Básicas e Jardins de Infância a 
realizar esta visita “...porque no 
mar há muito sal para provar, 
muitas lendas para contar e mui-
tas vidas para descobrir, sejam de 
peixes ou piratas”, despertando 
a curiosidade das crianças e le-
vando-as a compreender melhor 
o mar, num mergulho pelo azul 
que inunda as páginas de alguns 
livros. 

26 outubro Apresentação do livro 
“Índice Médio de Felicidade” 
de David Machado

No dia 26 de outubro reali-
zou-se, na sala polivalente da 
BMI, a apresentação do livro 
“Índice Médio de Felicidade” de 
David Machado com a chancela 
das Publicações Dom Quixote. 
Dramática e realista, mas com 
momentos hilariantes, esta obra 
confirma o talento de David Ma-
chado como um dos melhores 
ficcionistas da sua geração. 

A apresentação do livro esteve 
a cargo da Doutora Ana Marga-
rida Ramos e a conversa prolon-
gou-se pela tarde fora, pois os lei-
tores do autor não arredaram pé 
até que as suas questões fossem 
respondidas ou os seus livros 
autografados. Sessões como es-
tas marcam a vida da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo e dos seus 
utilizadores. Esteja atento à pro-
gramação e não perca estas opor-
tunidades.  

Neste livro, há uma voz que 
chama os leitores com insistên-
cia, uma voz que ora se aproxima, 
ora se afasta, e que parece empe-
nhada em fazer chegar os leitores 
a qualquer lugar. De quem será 
esta voz? E onde nos levará ela? 
Venha descobrir!

Visitas guiadas para grupos. 

» Faça a sua marcação!

Porque podem inspirar novas 
criações, os livros podem estar na 
base da criação de um ateliê (mas 
há outros pretextos igualmente 
bons...). A Madalena Matoso, 
ilustradora da Editora Planeta 
Tangerina e premiada em 2008 
com o Prémio Nacional de Ilus-
tração pelo livro “A Charada da 
Bicharada”, dinamizará mais um 
ateliê de ilustração. As inscrições 
estão abertas a todos a partir dos 
6 anos de idade. Participe! 

» Inscrição prévia obrigatória

Até  31 de janeiro de 2014

“Este livro está a chamar-te 
(não ouves?)”

Exposição dos originais de ilustração 
de Madalena Matoso

Ateliê de ilustração 
com Madalena Matoso

25 de janeiro de 2014
15h00

Os ateliês e as oficinas 
são espaços de 
transformação onde 
tudo pode acontecer. 
Neles há tempo para 
pensar, perguntar, 
experimentar, arriscar, 
fazer.

Não é nenhuma 
novidade que os livros 
têm vozes lá dentro. 
Algumas falam, outras 
cantam, outras gritam... 
e outras sussurram.

Num cenário que nos remete 
para o imaginário das histórias 
do fundo do mar, muitos foram 
os estabelecimentos de ensino, 
de dentro e fora do Município, 
que já participaram nesta ativida-
de. Se ainda não participou, faça 
já a sua marcação! 

Ano Letivo 2013/2014

Vamos à BMI: Histórias com sabor a mar
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GURU

GNR

Márcia & Samuel Úria

Reviver Carlos Paião

António Zambujo

Depois de em agosto termos assistido a quatro filmes de grande 
qualidade no regresso do ciclo de cinema “Veja o Filme, Leia o Livro”, 
em setembro apresentámos três propostas em destaque, com gran-
des nomes da cultura nacional: teatro de humor com “GURU”, que 
reuniu em palco nomes como Rui Unas, Custódia Gallego, Heitor 
Lourenço e Susana Mendes; 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 pal-
cos. Ainda em setembro e integrada na visita do Navio da República 
Portuguesa Sagres ao Município de Ílhavo, foi inaugurada, no dia 21 
de setembro, a Exposição “Mar de Camões”, de Roberto Santandreu, 
no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré. O NRP Sagres esteve 
ancorado e aberto a visitas ao público no Porto de Aveiro, na Gafanha 
da Nazaré, nos dias 21 e 22 de setembro.

O Serviço Educativo assumiu também um papel muito ativo na 
programação de setembro com o teatro para bebés “Nana Nana”, a 
oficina de criação de histórias “Noveloteca” (ação inserida na Sema-
na da Maioridade do Município de Ílhavo) ou o projeto comunitário 
“Tempo do Corpo”, em que um grupo de seniores participaram num 
workshop de dança que resultou no espetáculo final, apesentado em 
palco, no CCI.

Outubro iniciou um trimestre intenso de programação com teatro 
de humor que trouxe ao palco do CCI os atores Ana Brito e Cunha, 
Manuel Marques, Eduardo Madeira, António Machado, Marina 
Albuquerque e Maria Henrique com a peça de Laurent Baffie “Toc 
Toc”, e a doce música de Márcia com um convidado especial, Samuel 
Úria, um dueto que partilhou com o público a sua calorosa relação 
musical. Neste dia de concerto de Márcia, inaugurou-se na sala de 
exposições do CCI uma intensa exposição de arte contemporânea, 
“A VANGUARDA ESTÁ EM TI - 55 Anos do Círculo de Artes 
Plásticas de Coimbra | Fragmentos de uma Colecção”, que pode ser 
visitada até 25 de janeiro de 2014, com entrada gratuita. 

Contudo o destaque de outubro esteve reservado ao espetáculo 
“Reviver Carlos Paião”, pela Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB). 
Um convite do CCI, que desafiou a OFB a construir um espetáculo 
com a música de um dos maiores talentos, em termos de composição 
e de interpretação, da música ligeira do século XX, no ano em que se 
assinalam 25 anos do seu súbito desaparecimento. Carlos Paião, que 
passou boa parte da sua infância e juventude em Ílhavo, terra natal 
de seus pais e, por afeto, também a sua, foi igualmente motivo para 
a apresentação de uma exposição, patente no foyer do CCI, onde se 
retratou a sua “Vida de Canções”.

Em novembro, um dos autores portugueses mais elogiados pelo 
público e pela crítica, António Zambujo, esgotou a sala do CCI para 
um concerto memorável, Francisco Menezes trouxe ao CCGN o seu 
humor em LOOP, um espetáculo de stand up com uma abordagem 
única. A fechar o mês a Russian Classical Ballet deslumbrou com a 
obra-prima do bailado internacional, “A Bela Adormecida”. O Serviço 
Educativo também em destaque com o espetáculo de dança contem-
porânea da Companhia Útero, “Europa – Naquele lugar”, e o teatro 
para a infância “Barriga da Baleia”, espetáculos apresentados ao pú-
blico em geral, mas também com sessões específicas para escolas do 
Município de Ílhavo. Também em novembro começamos a preparar 
a receção do destaque de dezembro, a Glenn Miller Orchestra, com 
um worshop de danças de salão Quickstep e Slow Fox. Num espetá-
culo único e vibrante, o som da mítica Glenn Miller Orchestra trouxe 
ao palco do CCI a magia do jazz americano.

Nos Centros Culturais de 
Ílhavo (CCI) e da Gafanha 
da Nazaré (CCGN) a 
cultura tem sempre 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

Glenn Miller Orchestra
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ilhavo.bilheteiraonline.pt

1 sábado
música

22h00 PEIXE : AVIÃO
CC Gafanha da Nazaré

8 sábado
teatro para crianças
16h00

A Caminhada dos Elefantes
CC Ílhavo

15 sábado
dança contemporânea

22h00 Pele
Útero
CC Gafanha da Nazaré

22 sábado
música
22h00 

Mafalda Veiga
CC Ílhavo

28 sexta-feira
música

22h00 Noiserv
CC Ílhavo

15 sábado
dança contemporânea
22h00

Multiplex, 
de Rui Horta
CC Ílhavo

22 sábado
música
22h00 

Mónica Ferraz
CC Ílhavo

24 segunda-feira
6.º Aniversário 
do Centro Cultural de Ílhavo

29 sábado
música

22h00 Orlando Santos
CC Gafanha da Nazaré

19 domingo
teatro e música para bebés
10h00

A Preto e Branco, um Risco Amarelo
CC Gafanha da Nazaré

25 sábado
música

22h00 Camané
CC Ílhavo

janeiro

fevereiro marçodestaques
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Mar Agosto 2013 
Festas do Município de Ílhavo
Reforçando a aposta na 
promoção do Município, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo (CMI) realizou, de 
1 a 31 de agosto, mais uma 
edição do “Mar Agosto 
– Festas do Município de 
Ílhavo”, com um programa 
repleto de atividades 
pensadas para todas as 
idades e para todos os 
gostos.

A CMI deu as boas vindas a 
todos os Munícipes, muito em 
especial aos Emigrantes, e a to-
dos os quantos visitaram o Mu-
nicípio no mês de férias por exce-
lência, com um leque de ofertas 
muito variadas, tendo como 
elemento central as Gentes, a 
Cultura e História do Município 
cuja proximidade à Ria e ao Mar 
constituem o principal elemento 
diferenciador. 

O programa do “Mar Agosto 
2013” teve início com o “Festival 
Ria a Gosto – 7.º Festival de 
Marisco da Costa Nova” e com 
a “V Semana Náutica do Municí-
pio de Ílhavo”, investimentos de 
promoção das potencialidades 
gastronómicas e das atividades 
náuticas na Ria de Aveiro.

No dia 7 de agosto foi inau-
gurada a “Casa da Música de 
Ílhavo”, com um programa es-
pecial composto pelas atuações 
da Banda de Música Nova e do 
Grupo Folclórico “O Arrais”, 
novos utilizadores desta casa de 
Cultura.

Marco incontornável da Histó-
ria e Cultura das gentes de Ílha-
vo, o Museu Marítimo de Ílhavo 
assinalou, no dia 8 de agosto, o 
seu 76.º Aniversário, com a reali-
zação de várias atividades cultu-
rais, destacando-se de forma es-
pecial a Sessão Comemorativa.

Os melhores bivalves e maris-
cos, confecionados das mais varia-
das formas e sempre com a garan-
tia de total qualidade e variedade, 
foram apreciados na 7.ª edição do 
“Ria a Gosto” – Festival de Maris-
co da Ria de Aveiro, que decorreu 
entre os dias 1 e 4 de agosto, no 
relvado da Costa Nova.

Esta iniciativa, organizada pelo 
Illiabum Clube em parceria com 
a Câmara Municipal de Ílhavo, 
iniciou com chave de ouro as Fes-
tas do Município de Ílhavo/Mar 
Agosto 2013.

Ria a Gosto
Festival de Marisco

A iniciativa teve início junto à 
Estátua da Padeira em Vale de 
Ílhavo para a tradicional fotogra-
fia de grupo, que logo de seguida 
seguiu para o espaço de Exposi-
ção de Empresas e Artesãos do 
Festival do Bacalhau, no Jardim 
Oudinot, onde se desenvolveu 
uma sessão de Show Cooking 
de Pão de Vale de Ílhavo com 
direito a prova dos saborosos fo-
lares e padas de Vale de Ílhavo, 
acompanhada de um brinde e de 
muitos vivas em homenagem às 
Padeiras de Vale de Ílhavo.

Rota das Padeiras
O Festival do Bacalhau, que 

decorreu no Jardim Oudinot 
entre os dias 14 e 18 de agosto, 
merece destaque pela sua Mos-
tra Gastronómica das Tasqui-
nhas do Bacalhau, reforçando 
a dimensão sócio-económica e 
cultural do Bacalhau, promoven-
do os seus valores tradicionais e 
apostando na melhoria do mode-
lo de gestão de todo o Festival, 
garantindo o já habitual elevado 
padrão de qualidade das refei-
ções servidas.

Este ano, o Navio Museu San-
to André, Pólo do MMI, ancora-
do no Jardim Oudinot, assinalou 
o seu 12.º Aniversário e o Jardim 
31 de Agosto, na Gafanha da Na-
zaré, encheu para um memorável 
e emocionante espetáculo do Pa-
dre António Borges.

A edição 2013 do Mar Agosto/
Festas do Município de Ílhavo, 
organizada em parceria com vá-
rias Associações, voltou a marcar 
presença no calendário anual 
de iniciativas promovidas pela 
CMI, centrando-se sobretudo 
na promoção turística do Muni-
cípio, bem como na dinamização 
da atividade económica local, as-
sumindo o desenvolvimento eco-
nómico e a criação de emprego 
como objetivos centrais para os 
quais a CMI entrega o seu em-
penhado contributo.

Nota especial do Mar 
Agosto 2013 voltou a ser 
mais uma edição “Rota das 
Padeiras” que se realizou 
no dia 17 de agosto.
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De 14 a 18 de agosto, os vi-
sitantes e apreciadores do “fiel 
amigo” tiveram oportunidade de 
conhecer e saborear vários pratos 
típicos confecionados à base de 
Bacalhau por dez Associações do 
Município, que exibiram as suas 
melhores receitas numa Mostra 
Gastronómica única, onde tam-
bém não faltou uma Mostra e 
Prova de Vinhos da Região De-
marcada da Bairrada e as famo-
sas Padas de Vale de Ílhavo.

Nos cinco dias do evento, fo-
ram consumidos 7.600 kg de 
bacalhau salgado seco nos dez 
restaurantes do Festival, além de 
cerca de 4.900 Kg de derivados 
de bacalhau, num total de cerca 
de doze toneladas e meia e de 
28.500 refeições servidas.

Para animar os momentos 
entre as refeições, a Câmara 
Municipal de Ílhavo preparou 
um programa diversificado para 
todos os gostos e para as todas 

Festival do Bacalhau
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

No âmbito do 12.º Aniversário 
da Inauguração do Navio Museu 
Santo André, celebrado no dia 
23 de agosto, foi possível visitar 
o Navio gratuitamente para co-
nhecer as características de uma 
embarcação de Pesca de Baca-
lhau, bem como toda a história 
associada a essa Nobre Arte, per-
cebendo o processo e os mecanis-
mos de cura do Bacalhau.

À semelhança dos anos ante-
riores, a entrega dos prémios da 
edição 2013 do Concurso de Fo-
tografia de Temática Marítima 
“Olhos sobre o Mar” foi realizada 
em dia de aniversário do Navio 
Museu Santo André, numa ses-
são que decorreu no Porão de 
Salga.

12.° Aniversário Navio-Museu Santo André

A edição 2013 do Festival do Bacalhau saldou-se             
muito positiva com a presença de mais de 220.000 visitantes.

as idades, onde não faltaram os 
espetáculos musicais, merecendo 
especial destaque os concertos de 
Ana Moura e de Tony Carreira, 
tendo neste último sido ultrapas-
sadas todas as expetativas de pre-
sença de público num só dia de 
Festival do Bacalhau.

No Stand de Exposições esti-
veram presentes cerca de uma de-
zena de Empresas e Entidades, 
bem como vários Artesãos do 
Município, que quiseram mos-

trar a sua arte e vender as suas 
peças, constituindo outro ponto 
de atração para largas centenas 
de pessoas.

O Show-Cooking alcançou 
novamente grande êxito, com 
a presença dos famosos Chef’s 
Chakall, Justa Nobre, Igor Mar-
tinho, Duarte Eira, Luísa Ginou-
lhiac e Vera Ferraz que, com qua-
lidade, imaginação e simpatia, 
demonstraram variadas formas 
de confecionar o bacalhau.

A Rota das Padeiras, que de-
correu no sábado e que contou a 
participação das famosas Padei-
ras de Vale de Ílhavo numa ses-
são de showcooking de Pão de 
Vale de Ílhavo, e o Corrida Mais 
Louca da Ria, que decorreu no 
domingo, foram mais duas ações 
de sucesso que complementaram 
o programa de fim de semana. 

O último dia do Festival ficou 
marcado com a realização do 
programa “Portugal em Festa”, 
que durante seis horas de emis-
são levou o Município de Ílhavo 
e o Festival do Bacalhau às ca-
sas de milhares de Portugueses, 
tendo-se registado uma enorme 
afluência de público que optou 
por assistir ao vivo a todo o pro-
grama.

Esta edição 2013 do Festival do 
Bacalhau, organizado em parce-
ria com a Confraria Gastronómi-
ca do Bacalhau, saldou-se num 
enorme sucesso, constitindo uma 
aposta ganha e uma bandeira de 
referência do Município de Ílha-
vo e da Cultura e Atividade Eco-
nómica do Bacalhau, assim como 
da Região de Aveiro e da Região 
Centro de Portugal.
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A iniciativa destinou-se a 
Crianças e Jovens com idades 
compreendidas entre os seis e 
os quinze anos e desenvolveu-se 
durante onze semanas, de 17 de 
junho e a 31 de agosto. Durante 
este período realizaram-se cinco 
programas distintos, nos quais 
os jovens participantes tiveram 
oportunidade de ocupar os seus 
tempos livres ora com atividades 
de âmbito mais generalista, ora 
com atividades com especial inci-
dência em modalidades náuticas, 
ou ainda participando nos Desa-
fios de verão (dos 8 aos 15 anos) e 
no programa Nadador Salvador 
Júnior. Este com a particularida-
de de poderem vivenciar a expe-
riência de Ser Nadador Salvador 
por um dia.

Nesta edição de verão das Fé-
rias Divertidas inscreveram-se 
305 Crianças e Jovens, que par-
ticiparam nas diversas atividades 
propostas como Natação, Pólo 
Aquático, aulas de Educação 
Rodoviária e Sensibilização am-
biental, Atividades Gímnicas, 
Minigolfe, Voleibol, Cinema, 
Ténis, Hidrokids, Equitação, 
Visitas Culturais, Futebol, Jogos 
Tradicionais, Jogos de Praia, 
Trabalhos Manuais, Hora do 
Conto e, ainda Atividades Ra-
dicais, Vela, Batismo de Surf, 
Jogos de Salvamento aquático, 
Surf, Canoagem, entre tantas 
outras ocupações.

Programa Municipal 

Férias Divertidas de Verão
Mais de 300 Crianças 
participaram nas Férias 
Divertidas verão 2013.

A ocupação dos tempos livres 
dos jovens com atividades salu-
tares para as quais tenham um 
qualquer tipo de apetência e que 
se revistam de um claro interesse 
para a comunidade, tem sido am-
plamente aceite como sendo um 
importante meio de valorização 
pessoal, contribuindo de forma 
marcante para a formação da sua 
personalidade, incrementando 
a sua autoconfiança, a sua capa-
cidade de organização, o seu es-
pírito de equipa e de entreajuda, 
ao mesmo tempo que funciona 
como um excelente complemen-
to à sua formação académica.

julho e agosto

PMOTL 2013
Foram 97 os jovens que, 
entre os meses de julho e 
agosto, integraram mais 
uma edição do Programa 
Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres 
(PMOTL), promovido 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo.

Atenta a esta realidade, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo im-
plementou em 1999 o PMOTL, 
orientado para os jovens entre os 
16 e os 30 anos (inclusive) e su-
portado integralmente pelo orça-
mento camarário, que ano após 
ano tem permitido a dezenas de 
jovens ocupar os meses de julho e 
agosto com atividades de índole 
diversa, de uma forma ativa, em-
penhada e responsável.

Nessa medida, dando cumpri-
mento ao disposto no Plano de 
Atividades, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, por intermédio do seu 
Pelouro da Juventude, levou a 
efeito a edição 2013 do PMOTL 
composto por seis Projetos: Bi-
blioteca ao Ar Livre, Apoio à In-
fância, Apoio à Terceira Idade, 
Animação de Espaços Lúdicos e 
Culturais, Apoio Administrativo 
em Projetos da CMI, Educação 
Ambiental e Proteção Civil.

Os Certificados de Participa-
ção e as Bolsas, nos valores 160, 
200 ou 250 euros, foram entre-
gues pelo Vereadora Beatriz 
Martins, numa cerimónia que 
marcou o aniversário do renova-
do Fórum Municipal da Juven-
tude de Ílhavo.

Aniversário de renovação do                     
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 

LanParty 2013 O evento, que assinalou o 8.º 
Aniversário do (renovado) Fó-
rum Municipal da Juventude de 
Ílhavo, decorreu das 14 horas 
do dia 6 até às 12 horas do dia 7 
de setembro. Ao longo de quase 
24 horas mais de 20 aficionados 
dos computadores partilharam 
o mesmo espaço e experiências 
inesquecíveis, realizando tor-
neios de diversos jogos como 
FIFA, LoL e half-life, just dan-
ce, entre outros.

Já na sua 6.ª edição, a FJ Lan 
Party 2013 pretendeu ir ao en-
contro dos interesses de quem 
frequenta o Fórum Municipal da 
Juventude, reunindo os jovens 
numa rede local (LAN), onde 
estes puderam jogar, partilhan-
do experiências e conhecimentos 
numa grande diversão on-line.   

No passado mês de setembro, o Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 
voltou a encher-se para receber os jovens participantes da LanParty 2013.

A realização de programas de 
ocupação dos tempos livres em 
períodos de férias escolares, dis-
ponibilizando soluções adequa-
das e educativas para a ocupação 
dos Jovens Munícipes, continua 
a ser uma aposta da Câmara 
Municipal de Ílhavo que se con-
gratula com o sucesso desta ini-
ciativa.
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Com o objetivo principal 
de promover e incentivar 
a prática desportiva nos 
recursos naturais da 
Região, neste caso a Ria, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, 
no dia 18 de agosto, “A 
Corrida Mais Louca 
da Ria – Corrida de 
Embarcações Originais” 
que, à semelhança dos 
anos anteriores teve lugar 
no Jardim Oudinot.

18 agosto

Corrida Mais Louca da Ria 
Corrida de Embarcações Originais

24 e 25 agosto

Ílhavo Radical 2013

E os premiados deste ano foram:

: : CATEGORIA “DEMONSTRAÇÃO”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar – Gadus Morhua (Associação Cultural da Gaf. Carmo)
2.º lugar – Fado (Associação A©TUA)

Sub - categoria “Transformação”
1.º lugar – Sou Moliceiro (TEAM)
2.º lugar – Lugre (CNAI)

: : CATEGORIA “CORRIDA”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar – Baitu (Associação Cultural da Gaf. Carmo)
2.º lugar – A nossa esperança (As Pestinhas)

Sub - categoria “Transformação”
1.º lugar – Lugre (CNAI)
2.º lugar – Erik Drakars (Escuteiros de Ílhavo Agrupamento 189)

Prémio “Melhor Técnica de Navegação” 
Pedregulho (Grupo Desportivo da Gaf. Aquém GDGA)

Prémio “Boa Disposição” 
Gervásio (Escuteiros da Praia da Barra Agrupamento 1021)

Prémio “Melhor Equipa Feminina” 
Za Za Za (Escuteiros da Gaf. Nazaré Agrupamento 588)

Prémio “Melhor Claque” 
Foguete (Associação Bússula Partilhada)

Esta ação permitiu aos jovens 
de todas as idades participar 
num conjunto vasto de ativida-
des desportivas de índole radical, 
tendo-se realizado no sábado, no 
Skate Park, na Gafanha da Na-
zaré, o Campeonato de Skate do 
Município de Ílhavo 2013, com a 
participação de 22 jovens.

No domingo, dia 25, teve lugar 
no relvado da Costa Nova o Par-
que Radical, composto por uma 
série de atividades como a parede 
de escalada, rappel, slide, matra-
quilhos humanos, entre outras, 
registando uma forte adesão.

O Ílhavo Radical 2013 incluiu 
ainda aulas gratuitas de Surf e 
Bodyboard numa parceria com a 
Associação de Surf de Aveiro, na 
Praia da Costa Nova, bem como 
a realização de dois Workshops 
“Surf na Concha” e “Transforma 
a tua Prancha numa Obra Radi-
cal”, que decorreram no Molhe 
Sul da Praia da Barra, junto à 
Biblioteca de Praia.

Realizou-se no fim-de-
semana de 24 e 25 de 
agosto, no âmbito do 
Mar Agosto/Festas do 
Município 2013, mais uma 
edição do Ílhavo Radical.

Integrada na animação do 
Festival do Bacalhau, conferin-
do-lhe mais criatividade e diver-
são, participaram nesta atividade 
16 Associações e Instituições do 
Município de Ílhavo com um to-
tal de 22 originais embarcações 
que a meio da tarde colocaram à 
prova as suas criações. 

Acompanhada pela equipa 
da SIC de Portugal em Festa, 
nomeadamente Fernando Ro-
cha que animou ainda mais o 
momento, a Corrida pautou-se 
pela boa disposição e forte cama-
radagem entre os participantes, 
tendo sido aplaudida por cente-
nas de pessoas que não quiseram 
perder a oportunidade de apoiar 
as embarcações.
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Imposto Municipal 
sobre Imóveis 2014

Foi deliberado, na passada 
Reunião da Assembleia Munici-
pal de Ílhavo de 18 de novembro, 
manter, nos termos dos n.º 5 e 1, 
do artigo 112.º do Código do Im-
posto Municipal sobre Imóveis, 
os valores do IMI para o ano de 
2014, fixando para os prédios rús-
ticos 0,8%, prédios urbanos 0,7% 
e prédios urbanos avaliados nos 
termos do CIMI 0,4%. 

Com o objetivo de incentivar a 
recuperação de imóveis devolutos 
e/ou degradados, dinamizando 
assim nomeadamente os cen-
tros urbanos, bem como apoiar 
as famílias mais carenciadas no 
que diz respeito à habitação, foi 
igualmente aprovada a concessão 
de isenção total do IMI por dois 
anos aos prédios devolutos e/ou 
degradados que sejam objeto de 

A Câmara Municipal de Ílhavo mantém valores do IMI.

recuperação destinada a arrenda-
mento, no âmbito do Regulamen-
to do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carencia-
dos. Esta proposta incluiu tam-
bém a atribuição de uma isenção 
parcial, reduzindo em 20% e 10% 
o valor do IMI dos edifícios que 
apresentem Certificação Energé-
tica com classe A+ ou A, respeti-
vamente, sendo a isenção parcial 
aplicável ao valor patrimonial dos 
referidos imóveis. 

A Câmara Municipal de Ílha-
vo cumpre assim importantes 
objetivos no que respeita à re-
cuperação e valorização urbana, 
no apoio às famílias e indivíduos 
mais carenciados e necessitados, 
bem como à classe média no âm-
bito ambiental ao nível da certifi-
cação energética.

Derrama 2014

No âmbito do financiamento 
do plano de investimentos para o 
próximo ano, que está claramen-
te estruturado e dará continuida-
de às Grandes Opções do Plano 
e do Orçamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo para 2014, 
o Executivo Municipal e a As-
sembleia Municipal deliberaram 
fixar o valor da Derrama para 
cobrança no ano de 2014 em 1,5% 
sobre o lucro tributável, manten-
do o valor de 2013.

A Câmara Municipal de Ílhavo mantém valores da Derrama.

Esta deliberação assume uma 
relevante dimensão financeira, 
reforçando a capacidade finan-
ceira do Município para financiar 
importantes obras de requalifica-
ção urbana e ambiental e expres-
sivos investimentos em áreas tão 
relevantes como a Educação, o 
Desenvolvimento Empresarial 
e Emprego, a Cultura, Mobili-
dade, Cidadania e Igualdade, 
Juventude, etc.

O Executivo Municipal delibe-
rou aprovar, na passada Reunião 
de Câmara de 20 de novembro, 
a alteração ao horário de funcio-
namento do Mercado Municipal 
da Costa Nova, durante o mês 
de dezembro, considerando a 
coincidência do dia 1 e do feriado 
do dia 8 ao domingo, bem como 
a época natalícia de 2013.

Horário de funcionamento especial em Dezembro 

Mercado Municipal da Costa Nova 

Foi no dia 9 de dezembro de 2004 que a Gafanha da Encarnação 
alcançou o seu estatuto de Vila.

9.º Aniversário

Elevação da Gafanha da Encarnação a Vila

Para assinalar o 9.º Aniversá-
rio da Elevação da Gafanha da 
Encarnação a Vila, a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Junta 
de Freguesia dedicaram a tarde 
do passado dia 9 de dezembro à 
Freguesia, realizando uma visita 
de trabalho às principais obras 
que se encontram em execução, 
nomeadamente o alargamento 
da Estrada Florestal n.º 1, o Sa-
neamento Básico na Zona In-
dustrial da Mota, Obra de Quali-
ficação do Caminho do Praião e 
o Cais dos Pescadores da Mota.

Concluído o programa de visi-
tas à obras, teve lugar na Junta de 
Freguesia da Gafanha da Encar-
nação uma reunião de trabalho, 
na qual os Presidentes da CMI e 
da JFGE saudaram a Freguesia 
pelo seu progresso, que permitiu 
alcançar o estatuto de Vila, e ana-
lisaram e discutiram novos inves-
timentos para os próximos anos 
na Gafanha da Encarnação que 
visem a melhoria progressiva da 
qualidade de vida dos Cidadãos.

Assim, nos dias 1 e 8 o Mer-
cado da Costa Nova funcionará 
entre as 08h00 e as 18h00 e nos 
dias 24 e 31 funcionará entre as 
08h00 e as 15h30, mantendo-se, 
nos restantes dias, conforme de-
finido no Regulamento.

Com esta alteração, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende 
adequar o horário de funciona-
mento do Mercado à procura 
verificada nesta época, de forma 
a prestar um melhor serviço à 
Comunidade.
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27 novembro

Assinatura de Contrato 
de Pré Incubação    
com a Algaplus

Realizou-se, no passado dia 27 
de novembro, no CIEMar-Ílha-
vo, a assinatura de um Contrato 
de Pré Incubação de Ideias de 
Negócio e de Incubação de Em-
presas entre a Câmara Munici-
pal de Ílhavo (CMI) e a empresa 
Algaplus, com vista à instalação 
desta empresa na Incubadora do 
Município de Ílhavo.

A Incubadora de Empresas do 
Município de Ílhavo, que recebe 
assim a sua primeira empresa, 
constitui um Pólo da Incubadora 
de Empresas da Região de Avei-
ro (IERA) e tem como principal 
objetivo apoiar os empreendedo-
res no desenvolvimento das suas 
ideias de negócio, disponibili-
zando meios físicos e materiais 
que lhes permitam transformar 
os seus projetos em realidades 
empresariais.

A Algaplus é a primeira empresa a entrar 
na Incubadora de Empresas do Município.

O contrato de pré incuba-
ção com a Algaplus, Produção 
e Comercialização de algas e 
seus derivados, Lda. vem neste 
seguimento e surge no âmbito 
dos objetivos previstos no Plano 
Municipal de Incentivo ao Em-
preendedorismo, constituindo 
um estímulo à competitividade 
da empresa e também a oportu-
nidade de utilizar uma estrutura 
diferenciada.

A criação desta Incubadora 
no CIEMar-Ílhavo, cujo espaço 
está preparado para receber mais 
empresas, representa uma forte 
aposta da CMI nas dinâmicas 
empresariais que estimulem a 
economia e a criação de novos 
postos de trabalho no Município 
de Ílhavo. De acordo com o Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, “este é um ponto de 
partida e um estímulo para que 
outras empresas possam seguir 
o exemplo da Algaplus e virem 
aqui instalar-se.” 

Workshops de Empreendedorismo
O Município de Ílhavo, através 

do seu Pólo da Incubadora de 
Empresas da Região de Aveiro 
(IERA), cujo principal objetivo 
é apoiar os empreendedores no 
desenvolvimento das suas ideias 
de negócio, disponibilizando 
meios físicos e materiais que 
permitem transformar os proje-
tos em realidade empresariais, 
acolherá uma ação de divulgação 
do Laboratório de Empreende-
dorismo – LabE Aveiro Region 
e um Workshop sobre a Criação 
do Próprio Emprego.

Estas ações terão lugar no 
CIEMar-Ílhavo e serão dina-
mizadas pela Universidade de 
Aveiro e pelo Pólo de Ílhavo da 
IERA, respetivamente com o 
objetivo de potenciar o empre-
endedorismo no Concelho e na 
Região, através da capacitação e 
formação de potenciais empreen-
dedores, facultando-lhes compe-
tências que lhes permitam ajudar 
a empreender a sua própria ideia 
de negócio.

A ação de divulgação do LabE 
Aveiro Region decorrerá no pró-
ximo dia 15 de janeiro de 2014, 
pelas 10h30, com a finalidade de 
apresentar o programa e conte-
údo dos workshops especializa-
dos que serão disponibilizados 
aos empreendedores para o de-
senvolvimento das suas ideias de 
negócio e criação de empresas. 
Esta ação irá contemplar a rea-
lização de workshops em áreas 
como o Plano de Negócios, Aná-
lise Económico-Financeira, Pro-
priedade Intelectual, Marketing 
e Estratégia e Comunicação, 
bem como sessões de mentoring 
especializado.

O Workshop sobre a Criação 
do Próprio Emprego decorrerá 
no próximo dia 30 de janeiro de 
2014, pelas 17h, e contempla a 
apresentação de duas formas de 
financiamento – o Microcrédito, 
através da Associação Nacional 
de Direito ao Crédito, e a Ante-
cipação do Subsídio de Desem-
prego, através do Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal – assim como a importância 
do Plano de Negócios, acompa-
nhados de apresentações de ca-
sos de sucesso.

~~~~

15 jan
10h30~12h00
Divulgação 
do Laboratório 
de Empreendedorismo
LabE Aveiro Region
CIEMar-Ílhavo

~~~~

30 jan
17h00~20h00
Workshop sobre 
a Criação 
do Próprio Emprego 
e Plano de Negócios
CIEMar-Ílhavo

Participação GRATUITA 
E sujeita a inscrição prévia

CIEMar-Ílhavo
safe@cm-ilhavo.pt 
Tel 234 092 496
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proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.585,25 Euros.

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 Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 487,50 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo de 
Jovens “A Torre”.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual, no valor de 300,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
do torneio de futsal, inserido no programa 
da Semana Jovem Ílhavo 2013. 

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação 
Recreativa e Cultural “Escolíadas”.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual à Associação 
Escolíadas, no montante de 1.500,00 
Euros, para apoio à realização da edição 
2013 das “Escolíadas”.

Parceria com a “Âncora Editora” no âmbito 
da Revista “Argos”, propriedade do Museu 
Marítimo de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de setembro de 2013 

Protocolo de compromisso entre o Município 
de Ílhavo e a Associação para o Planeamento 
da Família no âmbito da Rede Regional do 
Centro de Apoio e Proteção a Vitimas de 
Tráfico de Seres Humanos.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
adesão à rede.

Protocolo de cooperação estabelecido entre 
a CMI e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo para a 
construção do novo quartel.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido protocolo.

Renovação do Contrato celebrado entre a 
CMI e a Rodoviária da Beira Litoral, SA, 
relativo à “prestação de serviços de transportes 
no âmbito das atividades escolares”. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a renovação do contrato nos termos da 
referida informação. 

Contrato celebrado entre a CMI e a GERTAL 
– Companhia Geral de Restaurantes e 
Alimentação, Lda, relativo ao “fornecimento e 
transporte de refeições escolares”.
» Deliberado por unanimidade prorrogar o 
prazo nos termos da referida informação. 

Plano de pormenor da envolvente norte/
poente da Gafanha da Nazaré. 
» Deliberado por maioria, com os votos 
contra dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar o referido estudo prévio do PP.  

Proposta de minuta de adenda ao protocolo 
celebrado entre a CMI e a APA para conclusão 
do Plano de Pormenor da envolvente norte/
poente da Gafanha da Nazaré.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida adenda ao protocolo CMI/APA.

EU 95 Gafanha do Carmo - Proposta de 
reperfilamento da Rua João Marques.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido EU.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de julho de 2013 

Definição e redefinição dos limites territoriais 
das freguesias.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a criação 
das comissões instaladoras por freguesia.

Acordo de parceria celebrado entre a CMI e 
a Agência Portuguesa do Ambiente, para a 
gestão dos terrenos do Domínio Privado do 
Estado na zona denominada Frente Ria da 
Costa Nova.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido acordo de parceria.

Protocolo de cooperação celebrado entre a 
CMI e a (ANDC) Associação Nacional de 
Direito ao Crédito.
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o referido protocolo de cooperação, 
celebrado no âmbito do Pólo do Município 
de Ílhavo de Incubadora de Empresas da 
Região de Aveiro (IERA).

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 7 
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 Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 754,11 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 525,00 Euros.

Protocolo de Cooperação celebrado entre a 
CMI e o Jardim Zoológico e de Aclimação 
em Portugal, SA.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido protocolo de cooperação.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Projeto 
“UIM – Universidade Itinerante do Mar 
– Campanha 2013”.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de apoio publicitário no valor de 1.500,00 
Euros.

X Concurso de Fotografia – “Olhos sobre o 
Mar”.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
informação apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, na qual e em síntese, 
se dá conta da lista dos concorrentes 
premiados.

Biblioteca Municipal de Ílhavo – Doação de 
Livros à Câmara Municipal .
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de agosto de 2013 

Protocolo celebrado entre o Município de 
Ílhavo, os proprietários da Capela da Ermida 
e a Paróquia de São Salvador (Ílhavo), com 
vista à aquisição, reabilitação e gestão (prática 
de culto religioso) da Capela da Ermida.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido protocolo.

Protocolo de repartição de responsabilidades, 
encargos e respetiva comparticipação 
financeira, celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a “Águas da Região de Aveiro, S.A.”, 
relativo à empreitada “rede de drenagem 
de águas residuais e pluviais da Gafanha da 
Nazaré e da Zona Industrial da Mota”.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido protocolo.

Protocolo de colaboração entre o Município 
de Ílhavo e o Instituto da Segurança Social, 
relativo à ocupação de espaço na sede do 
Illiabum Clube para instalação de serviços 
locais daquele instituto.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido protocolo.

Concessão de Domínio Público Municipal 
para Uso Privativo da Urbanização 
Plenicoope.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 – 4ª alteração.
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão do Presidente.

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 3.824,49 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 1.771,24 
Euros.

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 Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 657,12 
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 3.862,85 
Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual para 
comparticipação à melhoria das condições 

da habitabilidade, 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 3.116,78 
Euros.

Semana da Maioridade/Viver Solidário 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que define os locais de 
inscrição, cobrança e respetivo período 
das visitas/convívio, no âmbito da Semana 
da Maioridade/ Viver Solidário 2013.

Acordos de Cooperação celebrados entre 
a CMI e as Associações de Solidariedade 
Social para o ano de 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que 
preveem uma comparticipação financeira 
no valor total de 68.930,00 Euros.

Acordos de Cooperação celebrados entre a 
CMI e as Associações Sócio- Profissionais e 
Associações de Moradores para o ano de 2013. 
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que 
preveem uma comparticipação financeira 
no valor total de 75.300,00 Euros.

Acordos de Cooperação celebrados entre a 
CMI e os Agrupamentos de Escuteiros para 
o ano de 2013. 
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que 
preveem uma comparticipação financeira 
no valor total de 15.200,00 Euros.

Acordos de Cooperação celebrados entre a 
CMI e as Associações Juvenis do Município 
de Ílhavo para o ano de 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os referidos Acordos de Cooperação, 
que preveem a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor total 
de 5.020,00 Euros.

Contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, celebrados entre a CMI e as 
Associações Desportivas – 2013 e 2013/2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que 
preveem uma comparticipação financeira 
no valor total de 147.00,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação 
Desportiva Costa Nova Futebol Clube. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 500,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
da quarta edição da Corrida da Ria em 
Atletismo e de promover a imagem do 
Município de Ílhavo por intermédio desta 
prova desportiva.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Núcleo 
Sportinguista de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 300,00 
Euros, como forma de apoio à realização 
das obras de conservação do edifício 
sede, nomeadamente para execução da 
pintura exterior. 

Acordo de cooperação, celebrado entre a 
CMI e a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Básica da Marinha 
Velha – Ano Letivo 2012/2013. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido acordo, que prevê uma 
comparticipação financeira de 10.045,00 
Euros.

Contrato programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 2012/2013.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida informação, 

na qual e em síntese, se regulamentam 
as relações entre a CMI e a DREC, em 
matéria de concessão, afetação e controlo 
da aplicação dos apoios financeiros a 
atribuir no âmbito do já citado programa 
das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico. 

Adenda ao Contrato Programa 2012/2013 
- Programa de generalização do fornecimento 
de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida informação.

Acordos de Cooperação celebrados entre a 
CMI e as Associações Culturais para o ano 
de 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os referidos Acordos de Cooperação, 
que preveem a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor total 
de 63.990,00Euros.

Protocolo de cedência de uso/contrato de 
comodato da Escola Primária n.º 1 (Ferreira 
Gordo) – Casa da Música de Ílhavo, 
celebrado entre a CMI e a Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música 
Nova) e o Grupo Folclórico “O Arrais”.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
minuta do protocolo.

Intenção de doação de espólio (livros e 
peças), do Sr. Comandante Manuel Floripes 
Marques Vilar, à Biblioteca temática do 
Museu Marítimo de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aceitar a 
referida doação.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de agosto de 2013 

Protocolo celebrado entre a CMI e a Vertente 
Singular, Promoção Imobiliária, SA (e outros) 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 – 4ª revisão. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Isenção do pagamento de taxas a Associações 
do Município durante os meses de janeiro a 
agosto de 2013.
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
referida informação, que prevê a isenção 
de taxas a Associações do Município no 
valor total de 1.295,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à ANDDI 
Portugal – apoio à participação no 2.º 
Campeonato da Europa Open de Atletismo 
IAADS – Velletri, Itália/2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual à ANDDI – Portugal 
(Associação Nacional de Desporto para a 
Deficiência Intelectual), no valor de 500,00 
Euros, para comparticipar a participação 
no “2.º campeonato da Europa Open de 
atletismo S. Down”. 

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 
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Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos e apoio no 
pagamento das quotas de condomínio 
de habitação social, 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 1 
apoio de comparticipação no pagamento 
das quotas de condomínio da habitação 
social.

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 600,00 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 
2013/2014.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido programa.

Corrida mais Louca da Ria/2013.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento dos prémios atribuídos às 
associações participantes.

Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, celebrado entre a CMI e a 
Associação de Pais e Amigos das Crianças da 
Gafanha da Encarnação.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido contrato-programa.

Subsídio para Expediente e Limpeza – Ano 
Letivo 2013/2014.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta, que prevê a atribuição de um 
subsídio para expediente e limpeza às 
escolas básicas do 1.º ciclo, que inclui os 
Centros Escolares, no valor de 17.164,00 
Euros, e aos Jardins de Infância da rede 
pública do Município de Ílhavo no valor 
de 2.490,00 Euros, para o Ano Letivo 
2013/2014.

Subsídio de estudo – Ano Letivo 2013/2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, que prevê a atribuição de 
subsídio unitário, no valor de 50,00 Euros, 
para o escalão A, a cada um dos 188 
alunos carenciados, e no valor de 30,00 
Euros, para o escalão B, a cada um dos 
127 alunos carenciados.

Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação 
Prior Sardo.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 1.000,00 
Euros, para comparticipar nos custos da 
atuação do Padre António Borges, no 
âmbito da ação Mar agosto 2013. 

Atribuição de Subsídio pontual às 
Associações participantes nas Marchas 
Sanjoaninas de Ílhavo 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
financeira no valor total de 2.050,00 Euros. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de setembro de 2013 

Festival do Bacalhau 2013. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento do relatório final 
apresentado pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

Contrato de comodato, celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a firma Vista Alegre 
Atlantis, SA, com vista à concretização da 
operação de reabilitação/ampliação do Museu 
da Vista Alegre.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido contrato. 

Protocolo de gestão do Museu da Vista 
Alegre, celebrado entre o Município de Ílhavo 
e a Firma Vista Alegre Atlantis, SA.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido protocolo. 

Renovação da “Prestação de Serviços de 
Docência, em regime de outsoursing, nas 
piscinas municipais”.
» Deliberado por unanimidade emitir 
parecer positivo à renovação do contrato 
com a empresa “Creativesport, Gestão 
Desportiva, Lda.”, pelo valor de 68.472,00 
Euros.

Renovação da “Prestação de Serviços de 
Docência, em regime de outsoursing, no âmbito 
do programa municipal Movimento Maior” .
» Deliberado por unanimidade aprovar 
parecer à renovação do contrato 
referenciado em título, com a empresa 
“Creativesport, Gestão Desportiva, Lda.”, 
pelo valor de 17.479,90 Euros.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 – 5.ª alteração. 
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão do presidente. 

Abertura de Concurso para a “Reabilitação 
do Teatro da Vista Alegre”. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, que prevê um custo de 
629.000,00 Euros e um prazo de 
execução de 12 meses. 

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 4 
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 734,74 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 281,40 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual, no montante de 400,00 
Euros, para apoio à realização da 7.a edição 
da regata “Dou mais tempo à vida”. 

Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, celebrado entre a CMI e o 
Illiabum Clube.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido contrato-programa. 

Primeira adenda à listagem inicial dos 
Subsídio de Estudo – Ano Letivo 2013/2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta, que prevê a atribuição 
de subsídio unitário, no valor de 50 Euros, 
para o escalão A, a 2 alunos e no valor de 
30 Euros, para o escalão B a 3  alunos.

Tipologia dos preços dos bilhetes CCI/
CCGN, para o trimestre outubro/ novembro/ 
dezembro de 2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
preços da referida proposta. 

Atribuição de subsídio pontual à Associação 
dos Amigos da Praia da Barra e ao Rancho 
Folclórico “Os Palheiros” da Costa Nova 
para limpeza dos sanitários junto ao “Largo 
do Obelisco” e ao “Molhe Sul”, na Praia da 
Barra, e Mercado e Posto de Turismo da 
Costa Nova.
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 3.200,00 Euros a cada uma 

das Associações, como contrapartida à 
execução dos trabalhos e/ou serviços 
a prestar desde o principio do mês de 
outubro de 2013 até ao inicio da próxima 
época balnear (final do mês de maio de 
2013).

Reunião ordinária
Câmara Municipal de Ílhavo
2 de outubro de 2013 

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) a 
Associações do Município durante os meses 
de julho, agosto e setembro.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e ratificar a isenção de 
taxas da proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta 
associações do município do pagamento 
de 2.751,60 Euros.

Segunda adenda à listagem inicial dos 
Subsídio de Estudo – Ano Letivo 2013/2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta, que prevê a atribuição 
de subsídio unitário, no valor de 50,00 
Euros, para o escalão A, a 24 alunos e no 
valor de 30,00 Euros, para o escalão B a 
8  alunos.

Reunião ordinária
Câmara Municipal de Ílhavo
16 de outubro de 2013 

Protocolo de colaboração relativo à construção 
do novo edifício da Obra da Criança, 
celebrado entre o Município de Ílhavo, a 
Associação Rotary Club de Ílhavo, a empresa 
ARX Portugal arquitetos e o Património dos 
Pobres da Freguesia de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido protocolo. 

Protocolo de colaboração cultural, celebrado 
entre o Município de Ílhavo e o Circulo de 
Artes Plásticas de Coimbra.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
protocolo.

Protocolo de cooperação cultural (2011/2012), 
celebrado entre o Município de Ílhavo e a 
Vista Alegre Atlantis, SA.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
protocolo. 

Protocolo de cooperação cultural (2012/2013), 
celebrado entre o Município de Ílhavo e a 
Vista Alegre Atlantis, SA.
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
protocolo. 

Renovação do contrato de “fornecimento de 
gás natural aos equipamentos municipais”. 
» Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão de renovação do contrato.

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 7 
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 550,50 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 1.544,50 Euros.

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 Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.231,34 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. 796,42 
Euros.

Prémios “Troféu Fórum Náutico”. 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento.

Reunião ordinária
Câmara Municipal de Ílhavo
25 de outubro de 2013 

Marcação do dia e hora das Reuniões 
ordinárias e definição do órgão colegial 
“Câmara Municipal”.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, que prevê que as 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal 
se realizem na primeira e terceira Quarta-
feira de cada mês, com início às 15.00 
horas. Sendo que as reuniões das 
primeiras Quartas-feiras sejam públicas, 
com audição do público a partir das 16.30 
horas, e as reuniões das terceiras Quartas-
feiras do mês, de caráter privado.

Tomada de Conhecimento do despacho do 
Presidente da Câmara Municipal relativo à 
escolha de 2 Vereadores a tempo inteiro.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da escolha dos Vereadores 
em regime de Tempo Inteiro (Marcos 
Labrincha Ré e Paulo Teixeira Costa).

Despacho relativo à designação do vice-
presidente da câmara municipal – tomada de 
conhecimento.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da designação do Vereador 
Marcos Labrincha Ré como Vice-
Presidente da Câmara Municipal.

Fixação do número de Vereadores a Tempo 
Inteiro. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Despacho relativo à constituição do Gabinete 
de Apoio ao Presidente (GAP) e do Gabinete 
de Apoio à Vereação (GAV).
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Delegação e Subdelegação de Competências 
da Câmara Municipal no Presidente da 
Câmara e nos Vereadores.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Despacho relativo à distribuição de funções e 
atribuição de Pelouros aos Vereadores 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Designação dos Representantes da Câmara 
Municipal nas diversas entidades que a 
Câmara Municipal integra.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

Resolução fundamentada relativa ao 
horário de 40 horas semanais a aplicar aos 
Trabalhadores da Câmara Municipal. 
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho. 

Constituição da Comissão Municipal de 
Toponímia para o mandato 2013/2017. 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Reunião ordinária
Câmara Municipal de Ílhavo
6 de novembro de 2013 

Minuta de acordo celebrado entre a CMI 
e “Maria Francisca de Almada de Azevedo 
Coutinho Magalhães Crespo, e esposo”, que 
prevê o uso da antiga “Escola Primária da 
Boavista” pelo Rancho Regional da Casa do 
Povo de Ílhavo.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida minuta de acordo.

Concurso público para “aquisição de seguros”. 
» Deliberado por unanimidade adjudicar 
nos termos do relatório. 

Concurso público para “Fornecimento e 
transporte de refeições escolares – Ano Letivo 
2013/2014”.
» Deliberado por unanimidade adjudicar 
nos termos do referido relatório, que 
prevê a adjudicação à empresa GERTAL 
– Companhia Geral de Restaurantes e 
Alimentação, SA, pelo valor global de 
432.660,80 Euros.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2014. 
» Deliberado por maioria, com os votos 
contra dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a proposta, assim 
como o seu envio à Assembleia Municipal.

Derrama para cobrança no ano de 2014. 
» Deliberado por maioria, com os votos 
contra dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a proposta, assim 
como o seu envio à Assembleia Municipal. 

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 2.393,44 
Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 605,01 
Euros.

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 Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 1.065,70 
Euros.

Programa Municipal Férias Divertidas Natal 
2013.
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta. 

Programa Vocação 2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins.

Normas de participação no XIII Concurso 
Literário Jovem. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins.

Terceira Adenda à listagem inicial dos 
Subsídios de Estudo – Ano Letivo 2013/2014. 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, que prevê a atribuição de 
subsídio unitário, no valor de 50 Euros, a 3 
alunos, para o escalão A.




