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1. Reunião de Câmara – 18 de março de 2015 
 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 

  
 

1. 1 Marchas Sanjoaninas de Ílhavo – Normas de Participação 
 

Considerando que as Marchas Sanjoaninas representam uma festa de cultura popular muito 

apreciada e bastante vivida pelas populações do Município, num momento de divulgação da criação 

artística nas vertentes da coreografia, música, poesia e demais requisitos envolvidos nesta atividade, o 

Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 

2015.  

À semelhança dos anos anteriores, a organização será da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Ílhavo em parceria com quatro Associações do Município, nomeadamente a A.C.D.R. Os Amigos da 

Malha da Carvalheira, a Associação Cultural - Grupo de Dança “Pestinhas”, o Grupo de Jovens “A Tulha” 

e o Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova”.  

As Marchas Sanjoaninas de Ílhavo terão lugar nos dias 13, 19 e 20 de junho, na Gafanha da 

Nazaré, na Praia da Barra e em Ílhavo, respetivamente. 

 

 

1.2 IX Concurso de Hip-Hop Dance – Normas de Participação 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no IX Concurso de Hip-Hop 

Dance que se irá realizar no dia 16 de maio no Mercado Municipal de Ílhavo. 

Esta iniciativa tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do espírito e da 

capacidade criativa dos mais jovens, especialmente na área da dança, constituindo assim um dos pilares 

da política de juventude da Câmara Municipal de Ílhavo: a Criatividade. 

O Concurso de Hip-Hop Dance destina-se a praticantes deste tipo de dança, amadores ou 

profissionais, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, podendo a participação ser feita a 

título individual, em par ou em grupo. As inscrições decorrem até ao dia 30 de abril em qualquer um dos 

Fóruns Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do 

Carmo).  

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, havendo ainda, um prémio 

monetário a atribuir às três melhores coreografias (primeiro prémio 150,00 euros; segundo prémio 100,00 

euros; terceiro prémio 75,00 euros). Será também atribuído um “Prémio Especial do Público”, no valor de 

100,00 euros, em material/equipamento relacionado com a prática desta atividade. 

 

Mais informação em www.cm-ilhavo.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-ilhavo.pt/


1.3 Atribuição de subsídios pontuais 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual às seguintes 

Associações:  

 

» Lions Clube de Ílhavo, no valor de 500,00 euros para apoio à atividade desta Associação, a qual 

integra a publicação do boletim anual “O Homem do Leme”; 

 

» Património dos Pobres de Ílhavo, no valor de 400,00 euros para apoio às despesas relativas à      

I Corrida Jovens em Campo. 

 

 

1.4 Protocolo de Colaboração com a CERCIAV / Integração de Trabalhadores 
Ocupacionais - Adenda 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração estabelecido 

entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a CERCIAV para a integração profissional de pessoas portadoras 

de deficiência num ambiente normal de trabalho. 

Nesta Adenda ficou definido que um(a) munícipe de Ílhavo, portador(a) de deficiência e utente da 

CERCIAV, irá realizar um estágio na Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, no setor do Arquivo, 

durante um ano.  

Com este Protocolo de Colaboração a Câmara Municipal de Ílhavo pretende contribuir para a 

construção de um contexto inclusivo de trabalho, destinado a eliminar barreiras sociais e possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício de funções por parte das pessoas 

portadoras de deficiência. 

 

 
 
2. Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de Comodato 
 
Vai ter lugar amanhã, dia 20 de março, pelas 18h00, a assinatura de dois Protocolos de Cedência 

de Uso/Contratos de Comodato entre a Câmara Municipal de Ílhavo, o CNAI – Clube Natureza e 

Aventura de Ílhavo e o Núcleo Sportinguista de Ílhavo. 

A Câmara Municipal de Ílhavo irá ceder o direito de uso da antiga EB1 da Ermida às duas 

Associações durante 5 anos, com renovações bianuais. 

No próximo sábado, dia 21 de março, pelas 11h30, realizar-se-á a assinatura do Protocolo com a 

Associação de Moradores da Senhora dos Campos e com o Rotary Club de Ílhavo que irão usufruir da 

antiga EB1 da Senhora dos Campos. 

Com a celebração destes Protocolos de Cedência Uso/Contratos de Comodato, a Câmara 

Municipal de Ílhavo pretende, por um lado, apoiar as referidas Associações, que não dispõem de Sede 

própria, onde possam desenvolver as suas atividades e acomodar os seus bens materiais, e, por outro, 

assegurar a boa utilização destes imóveis que ficará a cargo das referidas Associações. 

 
 

 
3. Saberes com Sabor… saber comer para emagrecer 

 

O próximo “Saberes com Sabor…” realiza-se já no próximo sábado, dia 21 de março, pelas 16h30, 

na Biblioteca Municipal de Ílhavo, numa sessão dedicada ao tema “saber comer para emagrecer”. 

A necessidade de estar em forma e a procura pela dieta “perfeita” aumentam assim que começa a 

primavera. Mas será que faz sentido privar temporariamente o nosso organismo de alguns nutrientes em 

prol da nossa aparência? 

Venha saber quais as combinações alimentares que potenciam o emagrecimento para não passar 

fome e sentir-se bem com o seu peso. 

No final, demonstração e degustação de receitas! 

 

Inscrição prévia obrigatória. 

Custo: 5 euros 

 

 



Próximas ações “Saberes com Sabores…” na BMI: 

 

18 de Abril, 16h30 

Ervas aromáticas/especiarias 

 

9 de Maio, 16h30 

Ideias para Lanches 

 

 

Mais informações: 

T 234 321 103 · biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 
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