
Inauguração
Obra de 
Requalificação 
do Caminho 
do Praião
» pág. 6

Boletim Informativo · março 2014 · edição n.º 43

Comemorações 
500 Anos 
da Outorga 
do Foral Manuelino 
de Ílhavo
» pág. 16

Assinatura
Acordos 
de Cooperação 
com as Associações 
de Pais
» pág. 10

Primeiro Aniversário
Aquário dos Bacalhaus
do Museu Marítimo 
de Ílhavo
» pág. 22



06 dom 
workshop/ 
espetáculo com 
jogos teatrais 
à mistura
Pedro Tochas
CC Gafanha 
da Nazaré

16 qua
Caminhada/
Corrida 
“Ao Pôr do Sol”
Jardim 31 de 
Agosto, Gafanha 
da Nazaré

03 qui
música
Marta Ren
Concerto comemorativo 
Dia do Porto de Aveiro
CC Gafanha 
da Nazaré

Bateira Ílhava
Exposição 
de Fotografia 
de Etelvina Almeida  
Museu Marítimo 
de Ílhavo

Vamos ao Jazz
Memória das 
Jazz-bands Ilhavenses
CC Ílhavo

Ílhavo 
Quinhentista
500 anos da Outorga 
do Foral Manuelino 
de Ílhavo
CC Ílhavo

02 qua 
14.º aniversário
Fórum 
Municipal 
da Juventude
de Ílhavo
CC Ílhavo

ab
ri

l 2
01

4

destaques 
do mês

M
un

ic
íp

io
 d

e 
Íl

ha
vo

21 seg
Comemoração
Feriado 
Municipal
2014



 Município de Ílhavo ·  março 2014  ·  3

Teve lugar, no dia 8 de ja-
neiro, a visita do Ministro 
do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia, Jor-
ge Moreira da Silva, à Praia 
da Barra, na sequência dos 
alertas lançados pela Câmara 
Municipal de Ílhavo para os 
efeitos do mau tempo verifi-
cados na orla costeira.

Esta importante visita per-
mitiu ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, manifestar 
as preocupações e expetati-
vas da Câmara Municipal, 
mas também das populações 
em relação à situação vivida, 
assim como a urgência da ne-
cessidade de uma solução sus-
tentada para a resolução dos 
problemas da erosão costeira, 
vivida de forma sistemática 
desde há alguns anos a esta 
parte.

De acordo com a informa-
ção do Gabinete do Secretá-
rio de Estado do Ambiente, 
terá início, neste mês de abril, 
uma operação de enchimen-
to de areia (350 mil m3) na 
praia afetada, numa inter-
venção com o valor estimado 
de 950.000,00 euros, obra da 
responsabilidade da Agência 
Portuguesa do Ambiente que 
visa minorar o défice que na 
mesma se verifica.

As restantes intervenções, 
nas quais se incluem o repen-
sar dos equipamentos e apoios 
de praia tão necessários ao seu 
uso sustentado e à garantia da 
segurança e vigilância balne-
ares, serão definidas e previs-
tas na sequência do novo Pla-
no de Ordenamento da Orla 
Costeira (POOC) Ovar-Mari-
nha Grande em fase final da 
sua execução.

Visita do 
Ministro 
do Ambiente 
ao Município 
de Ílhavo 
(Praia da Barra)

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Fernan-
do Caçoilo, foi eleito represen-
tante da ANMP – Associação 
Nacional de Municípios Por-
tugueses no Conselho Nacio-
nal da Pesca (mandato 2013-
2017), cargo muito honroso 
para o Município de Ílhavo 
que tem “o mar por tradição”. 

Presidente 
da CMI 
representante 
da ANMP 
no Conselho 
Nacional da Pesca

Editorial
Caro Munícipe,

Começamos o ano a celebrar os 500 Anos da Outorga do Foral Manuelino de Ílha-
vo, que marca uma nova era na vida do Município. Assinalamos a data associando 
a esta fase de mudança do nosso Boletim Informativo, com uma imagem renovada, 
um design mais apelativo e intuitivo para o leitor e, em tons de verde esperança que 
pretendemos fazer chegar a todos.

Com passos firmes preparamos a comemoração do Feriado Municipal de Ílhavo na 
segunda-feira de Páscoa, marco importante na vida de todos os Ilhavenses, que será 
assinalado com a habitual Sessão Solene Comemorativa no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. Será sem dúvida uma oportunidade para reavivar memórias e dar o re-
conhecimento devido a Pessoas e Instituições que se notabilizaram pela dedicação e 
colaboração com o nosso Município. Contamos com a Sua presença!

O atual contexto económico e financeiro do País, permite antecipar que teremos pela 
frente um ano muito exigente a todos os níveis, mas temos também uma equipa moti-
vada capaz de enfrentar os maiores desafios e ultrapassar os obstáculos. Conscientes 
que as propostas apresentadas pelo atual Executivo se afirmam por serem ambiciosas 
mas realistas, colocámos em marcha um conjunto de projetos que trarão, no futuro, um 
maior desenvolvimento económico e sustentabilidade para o Município, beneficiando 
não só o tecido empresarial mas essencialmente as Pessoas.

O estabelecimento de parcerias com entidades reconhecidas nos mais distintos do-
mínios permite à Câmara Municipal de Ílhavo desenvolver projetos mais ambiciosos 
de influência local mas com dimensão Nacional, atuando em setores que vão desde o 
empreendedorismo à cultura, passando pela educação e formação. 

Exemplo disso é o PCI - Parque de Ciência e Inovação, cujo acesso começou já a ser 
construído. O caráter inovador deste Parque confere-lhe caraterísticas únicas à escala 
nacional, numa clara aposta conjunta entre a Universidade, o Poder Local e as Em-
presas. Noutro âmbito, surge também a construção do polo de investigação marinha 
ECOMARE, que beneficia de apoios comunitários do MaisCentro e será concretizado 
através da parceria entre a Universidade de Aveiro, a CMI e o Porto de Aveiro. 

A ampliação do Museu e requalificação do Teatro da Vista Alegre serão igualmente 
concretizadas com base na parceria entre a CMI e a empresa de porcelanas Ilhavense, 
no âmbito do programa de apoio comunitário, que será gerido pela CMI em regime de 
comodato por um período de 10 anos. Trata-se de um projeto que permitirá aprofun-
dar o conhecimento e a ligação às raízes Ilhavenses em todo o seu percurso histórico, 
articulando com os equipamentos existentes com vista à melhoria da oferta cultural 
e à valorização do conhecimento. 

Outra das obras em curso que beneficiará principalmente os Munícipes da nossa cida-
de da Gafanha da Nazaré é a construção da rede de saneamento básico e águas pluviais, 
que está a ser desenvolvida em parceria com a AdRA, e permitirá alargar a rede à tota-
lidade dos habitantes, com vista à melhoria da qualidade de vida de todos nós.

A construção do futuro, passa pela aposta no presente, em especial na educação e 
formação dos nossos jovens, nesse sentido, a Câmara Municipal de Ílhavo organiza 
e apoia um conjunto de iniciativas, nomeadamente no desporto, aprendizagem de 
música, inglês e educação rodoviária, que visam motivar para aprender utilizando 
metodologias mais lúdicas. Como exemplo da abrangência da política de apoio na área 
da educação, salientamos a celebração de Acordos de Cooperação com as Associações 
de Pais que teve este ano um incremento financeiro global na ordem dos 50% em prol 
do apoio às nossas crianças.

Encerramos o primeiro trimestre do ano, com um balanço francamente positivo re-
lativamente ao cumprimento do “Nosso Compromisso”. 

“Continuamos com Confiança” rumo ao futuro, contando com a colaboração e parti-
cipação de Todos na construção do nosso Município... de excelência.

Um abraço Amigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

A Agenda de Eventos “Vi-
ver Em...” apresentou-se neste 
ano de 2014 com um renova-
do design, visivelmente mais 
atrativo, mais simples e fácil 
de consultar.

Para além das rubricas já 
conhecidas, como a “Receita 
do Mês”, a “Tabela de Marés”, 
a “Nossa Gente”, o Desporto 
passou a ter igualmente es-
paço próprio. A nova rubrica 
“Associações” pretende dar a 
conhecer as Associações do 
Município de Ílhavo e o seu 
importante trabalho.

Lançada em abril de 1999 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Agenda de Eventos 
“Viver Em...” tem tido como 
objetivo principal a disponi-
bilização de informação sobre 
os eventos da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e das Associa-
ções do Município, num gesto 
de partilha para toda a Comu-
nidade. 

Novo Design
Agenda de Eventos 
“Viver em ... Município 
de Ílhavo”

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo 
propriedade e edição 
Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação 
impressão Unipress 
depósito legal 178608/02 
tiragem 18 000 
publicação Trimestral 
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O alargamento da Associação de 
Municípios do Carvoeiro-Vouga a oito 
municípios, com a inclusão de Oliveira 
do Bairro e Vagos, permitiu avançar 
com a obra de ampliação do Sistema 
Regional do Carvoeiro que vai garan-
tir a capacidade de fornecimento de 
água em quantidade necessária e qua-
lidade desejada.

O investimento de cerca de 30 milhões 
de euros resulta de um co-financiamen-
to do QREN/POVT de cerca de 17 mi-
lhões de euros e do financiamento das 
Águas do Vouga na ordem dos 42,7%.

De acordo com o Vereador do Am-
biente da Câmara Municipal de Ílhavo, 

Ampliação
Sistema Regional 
do Carvoeiro

A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com a 
abertura do procedimento 
concursal para remodelação 
do Reservatório de Água da 
Lagoa que contempla a recu-
peração dos elementos estru-
turais de betão e serralharias 
existentes, a renovação e/ou 
substituição das tubagens e 
dos equipamentos eletrome-
cânicos instalados.

Este Concurso Público, da 
responsabilidade da AdRA 
– Águas da Região de Aveiro, 
apresenta um valor base de 
175.000,00 euros e um prazo 
de execução de 90 dias.

Abertura de Concurso 
(AdRA)
Remodelação 
do Reservatório 
do Sistema 
da Lagoa/Ílhavo 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu, no passado 
dia de 5 de março, à abertura 
de Concurso de Empreitada 
das Redes de Drenagem de 
Águas Pluviais da Rua de Al-
queidão, Rua Frederico Cer-
veira e Av. Manuel da Maia, 
em Ílhavo, com um valor es-
timado de obra de 120.000,00 
euros e um prazo de execução 
de 90 dias.

Este projeto resulta da ne-
cessidade urgente da refor-
mulação da rede unitária 
existente naqueles arruamen-
tos para um sistema em regi-
me separativo de drenagem 
de águas residuais e pluviais, 
devido ao mau estado de con-
servação dos atuais coletores, 
bem como a oportunidade 
de intervenções simultâneas 
nas diversas infra-estruturas, 
nomeadamente a instalação 
de uma conduta adutora pela 
Associação de Municípios 
do Carvoeiro, a construção 
da Rede de Saneamento de 
Águas Residuais pela AdRA 
e da Rede de Drenagem de 
Águas Pluviais por parte da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
nos arruamentos que lhes di-
zem respeito, respetivamente.

Este conjunto de interven-
ções será ainda aproveitado 
para se proceder à requalifi-
cação dos pavimentos nos ar-
ruamentos intervencionados.

Abertura de Concurso
Redes de Drenagem 
de Águas Pluviais 
da Rua de Alqueidão, 
Rua Frederico 
Cerveira e Av. Manuel 
da Maia, Ílhavo  

Marcos Ré, que preside ao Conselho 
Diretivo da Associação de Municípios 
do ‘Carvoeiro Vouga’, as obras no Mu-
nicípio de Ílhavo “são profundas mas 
garantem modernização da rede per-
mitindo melhorar o fornecimento à 
zona sul do Município e às praias”. Em 
causa está a construção de uma nova 
conduta de água aos reservatórios da 
Gafanha da Nazaré e de duas cubas de 
água de 1.000 m3 de capacidade a exe-
cutar nessa mesma área.

O sistema vai servir no total cerca de 
360 mil habitantes, reforça os caudais 
e garante reservas importantes para o 
futuro da região.

A segunda fase da obra de expansão do Sistema Regional 
do Carvoeiro está já em marcha.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo implementou recen-
temente um novo sistema 
de iluminação pública, mais 
moderno, eficaz, inovador e 
energeticamente eficiente, 
com poupanças de 60%. Tra-
ta-se da tecnologia LED que 
assegura uma redução signi-
ficativa do consumo energé-
tico, uma elevada eficiência 
energética e qualidade de 
iluminação de nível superior, 
sem precedentes.

Este é um projeto piloto 
de parceria entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a EDP 
Distribuição, que começou 
com a renovação de 40 lumi-
nárias na Av. José Estêvão, na 
Costa Nova, e de 15 no Largo 
do Bispo, em Ílhavo, com um 
custo total de 17.167,77 euros 
e comparticipação da EDP de 
13.734,16 euros.

A implementação de tecno-
logia LED apresenta resulta-
dos bastante atrativos ao ní-
vel da redução de consumos 
energéticos e consequentes 
poupanças energéticas e re-
duções de emissão de CO2. 
Por outro lado, a iluminação 
das vias ficará com superior 
qualidade, contribuindo para 
o aumento da segurança ro-
doviária e para um maior 
conforto de utilização das 
vias públicas. 

Esta solução visa assim não 
só alcançar níveis de eficiên-
cia energética e de qualidade 
lumínica superiores compa-
rativamente aos existentes, 
como também reduzir os cus-
tos de exploração e de manu-
tenção.

Iluminação 
Pública 
com Tecnologia LED
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Obras concluídas ...

Caminho do Praião Gafanha da Encarnação/
Gafanha do Carmo (Polis)

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde 
da Costa Nova

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

Conservação da Capela da Ermida

Reabilitação do Edifício Sede 
do Illiabum Clube (RUCHI)

Saneamento da Gafanha da Nazaré/Zona 
Industrial da Mota (AdRA/CMI)

Qualificação da Frente Ria Costa Nova/ 
Vagos (Polis)

Obras em curso...

· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Requalificação da Rua Trindade Salgueiro (Gafanha da Nazaré)
· Estudos dos Centros Cívicos da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo
· Escola Básica do 1.º Ciclo da Gafanha de Aquém, da Marinha Velha, da Cale da Vila e da Gafanha da Encarnação Sul

Obras em projeto ...

· Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre
· Requalificação do Teatro da Vista Alegre

Obras adjudicadas ...
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Esta obra, no valor de 368.877,00 eu-
ros + IVA e co-financiada a 70% pelo 
POVT/QREN, visou a Requalificação 
desta zona do Município de Ílhavo, nas 
freguesias da Gafanha da Encarna-
ção e da Gafanha do Carmo, em toda 
a sua extensão, contíguo ao Canal de 
Mira da Ria de Aveiro, contemplando 
a reconstrução da via marginal à Ria, 
através da recuperação de um antigo 
caminho de servidão agrícola, que irá 
funcionar na sua generalidade como 
percurso pedonal e ciclável, como for-
ma de vivência da Ria de Aveiro.

A cerimónia contou com a presença 
de diversas entidades, autarcas e diri-
gentes associativos, de entre os quais 
se destaca o Secretário de Estado do 
Ambiente, Paulo Lemos, o Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, Fer-
nando Caçoilo, a Presidente do Conse-
lho de Administração da Polis Litoral 
Ria de Aveiro, Celina Carvalho, e o 
Presidente da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro, José Ri-
bau Esteves.

Inauguração 
Obra de 

Requalificação 
do Caminho 

do Praião

Extensão total da intervenção ·
Reforço de margens através de enrocamento ·  

Alteamento das cotas de pavimento ·
Reabilitação de válvulas de maré ·

Limpeza de vala hidráulicas ·
Limpeza geral de resíduos sólidos ao longo da Frente-Ria  ·
(numa largura de 30,00 m a partir do eixo da via)

Zonas de Estadia ·
Posto de Observação de Aves ·

Painéis de Informação e de Sensibilização Ambiental ·
Poitas de amarração para pequenas embarcações ·
Sinalética (informativa, direcional e de segurança) ·

O Executivo Municipal 
tomou conhecimento, na 
Reunião de 5 de fevereiro, 
da abertura de um Concurso 
Público para a Recuperação 
do Cais da Malhada, pela So-
ciedade Polis Litoral – Ria de 
Aveiro, SA. 

Este Concurso Público, que 
apresenta um valor base de 
442.000,00 euros e uma pra-
zo de execução de 210 dias, 
realiza-se no âmbito da ação 
“Núcleos Piscatórios Laguna-
res” do Eixo 3 “Valorização 
de Recursos como Fator de 
Competitividade Económica 
e Social”, e tem como objetivo 
a criação de condições para 
a valorização e manutenção 
das actividades económicas 
de base tradicional ligadas ao 
sector das pescas.

Abertura de Concurso
Recuperação do
Cais da Malhada 

O Executivo Municipal de-
liberou aprovar, na Reunião 
de 5 de março, a abertura de 
Concurso de Empreitada da 
Ciclovia no Cais dos Pescado-
res da Costa Nova, com um 
valor estimado de 36.992,24 
euros e um prazo de execução 
de 60 dias.

Esta Ciclovia, que terá um 
percurso de cerca 250 metros, 
fará a ligação entre a via ciclá-
vel em construção, no âmbito 
da obra de Qualificação da 
Frente Ria Costa Nova/Va-
gueira, da responsabilidade 
da Polis da Ria de Aveiro, e a 
Ciclovia já existente no Relva-
do da Costa Nova. 

Esta obra vem assim au-
mentar os cerca de 20 Km 
de ciclovias do Município de 
Ílhavo, contribuindo para 
uma melhor qualidade de 
vida, fruição e segurança da-
queles que nelas circulam, 
por questões de trabalho, em 
passeio ou lazer, fazendo uso 
das excecionais condições ge-
ográficas de que dispomos.

Abertura de Concurso
Ciclovia no 
Cais dos Pescadores 
da Costa Nova

Nesta cerimónia foi celebrado o Pro-
tocolo entre a Polis Litoral Ria de Avei-
ro e a Câmara Municipal de Ílhavo re-
lativo à gestão, manutenção, limpeza e 
vigilância do Caminho do Praião, que 
passa a estar sob responsabilidade da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Na sua intervenção, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo desafiou 
o Governo a assumir o potencial da 
Ria. “De facto, nós num passado re-
cente não tratámos bem este espaço 
maravilhoso que temos aqui na nossa 
envolvente. É importante que, de uma 
vez por todas, olhemos para este espa-
ço que é uma referência económica e 
social da nossa Região. E que o Gover-
no da nação seja capaz de investir e de 
requalificar esta mais valia que todos 
temos de potenciar e valorizar”.

Teve lugar, no passado dia 15 de março, a inauguração da 
obra de Requalificação do Caminho do Praião.

5.500 m
2.000 m
20.000 m2

15 un.
5.450 m
164.250 m2

5 un.
1 un.
6 un.
25 un.
125 un.
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com iní-
cio da obra de construção do 
ECOMARE na zona da lota 
na Gafanha da Nazaré, num 
investimento de 4.465.640,00 
euros e um prazo de execução 
de 8 meses.

Para o Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, as terra-
planagens que começaram 
recentemente significam o ar-
ranque de uma obra que pode 
marcar um ponto de viragem 
na dinamização das frentes 
ribeirinhas na zona do For-
te da Barra e até da Praia da 
Barra. 

O Projeto ECOMARE surgiu 
no âmbito do Protocolo de Co-
laboração estabelecido entre 

Início da Construção
ECOMARE

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu recente-
mente à adjudicação da obra 
de Reabilitação do Teatro da 
Vista Alegre, pelo valor de 
628.242,16 euros e um prazo 
de execução de 12 meses.

O Teatro da Vista Alegre é 
um elemento singular e histó-
rico de Cultura no Município 
de Ílhavo, inserido no Bairro 
da Vista Alegre, cuja dimen-
são física será potenciada com 
a execução do Projeto “Arte, 
Criatividade e TIC” da RUCI 
– Redes Urbanas para a Com-
petitividade e Inovação da 
Região de Aveiro (financiado 
pelo PO Regional do Centro), 
através da criação de um labo-
ratório de artes digitais, dotan-
do o Município de Ílhavo de 
um espaço de apoio ao desen-
volvimento da criatividade e 
consequentemente de projetos 
criativos com o uso das TIC. 

Reabilitação 
Teatro da 
Vista Alegre

No seguimento da abertura 
de Concurso Público para a 
realização da empreitada de 
Requalificação e Ampliação do 
Museu da Vista Alegre, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo ad-
judicou a referida empreitada 
à firma Costeira – Engenharia 
e Construções SA. pelo valor de 
2.489.443,95 euros e um prazo 
de execução de 12 meses.

Esta obra foi alvo de uma 
candidatura aos Fundos Co-
munitários do PORCentro 
para co-financiamento do 
investimento a 85%, tendo o 
contrato de financiamento 
com a Autoridade de Gestão 
do Programa Operacional Re-
gional do Centro ocorrido no 
passado dia 5 de março.

Requalificação e Ampliação
Museu da Vista Alegre

a Universidade de Aveiro, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Administração do Porto 
de Aveiro, em 2012, e cons-
titui um projeto âncora do 
programa de ação do Cluster 
do Conhecimento e da Eco-
nomia do Mar, representan-
do um importante papel na 
Economia da Região de Avei-
ro, potenciando o seu cresci-
mento científico e turístico, 
integrando na sua estrutura 
um Centro de Extensão e de 
Pesquisa Ambiental e Mari-
nha, bem como uma unidade 
de Pesquisa e Recuperação de 
Animais Marinhos.

O ECOMARE tem uma 
comparticipação de 85% dos 
Fundos Comunitários do 
MaisCentro/QREN, sendo os 

restantes 15%, respeitantes à 
contrapartida nacional, asse-
gurados pela Universidade de 
Aveiro (70%) e pela Câmara 
Municipal de Ílhavo (30%).

A Universidade de Aveiro 
é a beneficiária, titular e ges-
tora do ECOMARE, ficando a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
responsável pela participação 
na gestão e dinamização da 
componente de visitação.

O ECOMARE representa 
um projeto de elevada im-
portância para a afirmação 
da aposta da Universidade 
de Aveiro e do Município de 
Ílhavo no Mar, ficando este 
investimento instalado entre 
o Porto de Pesca Costeira e o 
Jardim Oudinot, na Gafanha 
da Nazaré.

A concretização do Projeto 
de Ampliação e Qualificação 
do Museu da Vista Alegre 
pretende dar uma nova vida 
ao espaço existente e muito 
maior visibilidade à história 
que partilha, apresentando-se 
renovado, aliando o tradicio-
nal ao moderno e renovando 
o seu discurso expositivo, po-
tenciando a atração de novos 
públicos.
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No ano de 2013 deram entrada um 
total de 842 requerimentos, sendo que 
438 se reportaram à área da Ação So-
cial Escolar, 238 a apoio ao pagamento 
de renda de casa do mercado privado, 
seis dizem respeito a obras, 158 a apoio 
para pagamento de fatura da AdRA, 
e dois para pagamento de quotas de 
condomínio de habitação social.

Comparativamente com o ano de 
2012, em 2013 observou-se um au-
mento de 145 requerimentos, o que re-
presenta um crescimento de 20,8%.

Também os montantes investidos têm 
registado um crescimento, tendo esse 
valor sido, em 2013, de 85.521,74 euros, 
o que totaliza um aumento de 14,3%, 
comparativamente ao ano de 2012. 

O Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias e Indivíduos Carenciados foi 
criado em 2011 com o objetivo de cons-
tituir um instrumento importante 
para a concretização de uma política 
social mais estruturante, que tem sido 

Balanço 2013
Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias 
e Indivíduos 
Carenciados

utilizado pelos diversos parceiros do 
Atendimento Social Integrado. Com 
a utilização deste instrumento, julga-
se caminhar para uma intervenção 
mais congregadora e reflexiva, reafir-
mando medidas de apoio com caráter 
inovador, que não se sobreponham às 
já existentes e que tenham sim uma 
funcionalidade complementar e por 
isso devidamente articulada entre as 
diversas entidades. 

Os apoios a conceder são de nature-
za financeira, prestação de serviços e 
comparticipação e/ou redução de ta-
xas ou tarifas, abrangendo, para além 
das já referidas, medidas de compar-
ticipação na tarifa de prolongamento 
do ramal de água e/ou saneamento, 
comparticipação na tarifa de suspen-
são e reinicio da ligação dos serviços 
de água e saneamento, na realização 
de projetos-tipo para autoconstrução, 
na redução das taxas devidas pela 
emissão dos alvarás de obras de cons-

O Executivo Municipal tomou conhecimento, na Reunião 
do dia 15 de janeiro, do balanço do ano de 2013 do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.

Teve lugar, no dia 29 de ja-
neiro, no CIEMar-Ílhavo, a 
primeira reunião do ano de 
2014 do Conselho Local de 
Ação Social (CLAS).

Da ordem de trabalhos des-
ta reunião fez parte a análise 
e discussão de um conjunto de 
importantes assuntos, partici-
pada pelas diversas entidades 
que compõem o Conselho e 
que, no Município de Ílhavo, 
intervêm de forma ativa e 
devidamente concertada na 
área social.

No início da reunião foi 
apresentado o relatório das 
atividades do Atendimento 
Social Integrado relativo ao 
ano de 2013, sendo de desta-
car a elevada taxa de execu-
ção do mesmo, sinal do forte 
empenho de todas as entida-
des responsáveis pelas diver-
sas ações que compunham o 
plano.

De seguida foi apresentado 
o Plano de Ação do Atendi-
mento Social Integrado para 
o corrente ano. Composto por 
um vasto conjunto de medi-
das e de ações, este Plano de 
Ação estabelece as principais 
linhas de atuação dos cerca 
de 30 parceiros do ASI, entre 
os quais estão IPSS, Juntas 
de Freguesia, Grupos Sócio 
Caritativos, entidades com 
responsabilidade nas áreas do 
emprego e da saúde, entre ou-
tras, cumprindo importantes 
objetivos estratégicos para o 
Município de Ílhavo, em áreas 
como o emprego, a violência 
doméstica, a terceira idade, a 
prostituição, o treino de com-
petências, a educação paren-
tal, a deficiência, a habitação, 
entre outras, sempre numa 
aposta de operacionalização e 
de concretização das estraté-
gias definidas através de pro-
jetos articulados ou criados 
na Rede Social.

Nesta reunião foi igualmen-
te apresentado o balanço de 
algumas das respostas sociais 
disponíveis, nomeadamente 
no que respeita ao cruzamen-
to das listas de espera e candi-
datos das diversas respostas 
sociais do município, assim 

como a primeira versão do 
Manual de Recursos, que em 
breve estará disponível no 
site da Câmara Municipal de 
Ílhavo, para consulta quer das 
diversas entidades, quer dos 
cidadãos.

Para terminar a reunião, e 
após a ratificação do Parecer 
elaborado pelo Núcleo Exe-
cutivo relativo à propositura 
apresentada pela CERCIAV 
para alargamento da Respos-
ta do Serviço de Apoio Domi-
ciliário, foram tratados outros 
assuntos como o relatório da 
atividade da Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens de 
Ílhavo relativo a 2013, que 
permitiu verificar uma dimi-
nuição, mesmo que ligeira, 
quer do número de processos 
instaurados, quer reabertos 
relativamente a 2012, ou o 
balanço de 2013 da aplicação 
do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados, que evidenciou 
mais uma vez a elevada im-
portância da aposta política 
da CMI nesta área de inter-
venção, sendo que em 2013 
foram deferidos 664 requeri-
mentos, nomeadamente em 
ação social escolar, apoios de 
renda e comparticipação no 
pagamento da fatura da água, 
saneamento básico e resíduos 
sólidos urbanos, represen-
tando um investimento total 
de cerca de 85.000,00 Euros, 
o que significa um aumento 
superior a 13% comparativa-
mente com 2012.

A terminar este ponto da 
ordem de trabalhos foram 
ainda apresentados dados 
relativos à aplicação da me-
dida de Rendimento Social 
de Inserção no Município, 
assim como a recente deci-
são da Câmara Municipal de 
isentar do pagamento de IMI 
as habitações devolutas que, 
ao abrigo do Regulamento do 
Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Caren-
ciados, sejam destinadas ao 
arrendamento por famílias 
abrangidas por este impor-
tante instrumento da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Primeira Reunião de 2014
Conselho Local 
de Ação Social
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trução, reconstrução, alteração ou 
ampliação, na realização de projetos 
e acompanhamento de obras de be-
neficiação, reconstrução, recuperação, 
conservação ou de melhoramento de 
condições de segurança e conforto a 
indivíduos portadores de deficiência 
físico-motora, no apoio na formulação 
de pedidos de licenciamento ou comu-
nicação própria de obras particulares e 
no apoio na procura ativa de emprego 
e/ou na criação do próprio emprego.

Relembramos que o Executivo e a 
Assembleia Municipal aprovaram 
recentemente a concessão de isenção 
total do Imposto Municipal sobre Imó-
veis por dois anos aos prédios devolu-
tos e/ou degradados que sejam objeto 
de recuperação destinada a arrenda-
mento, no âmbito deste Regulamento, 
promovendo desta forma a possibili-
dade de criar mais oportunidades de 
apoio social e, em simultâneo, a recu-
peração dos mesmos edifícios.

Decorreu, no passado dia 28 
de janeiro, a reunião da mo-
dalidade Alargada da Comis-
são de Proteção de Crianças e 
Jovens de Ílhavo.

De entre os vários assuntos 
abordados nesta reunião, des-
taca-se o balanço da atividade 
da CPCJ relativa ao ano de 
2013, ano em que se verificou 
uma diminuição, mesmo que 
ligeira, quer do número de 
processos instaurados, quer 
reabertos relativamente a 
2012. Transitou de 2012 para 
2013 um total de 104 Proces-
sos de Promoção e Proteção 
(PPP’s), tendo sido instaura-
dos 141. Foram reabertos 31 
processos e arquivados 177. O 
movimento global de proces-
sos foi de 276. 

Em termos da distribuição 
etárias das crianças e jovens 
acompanhados, a maior per-
centagem centra-se nos esca-
lões 11-14 e 15-17 anos. No to-
cante à distribuição por sexo, 
56% dos Processos reportam-
se a crianças e jovens do sexo 
masculino contra 44% do 
sexo feminino. As principais 
entidades sinalizadoras das 
situações de perigo continu-

Relatório Anual de Atividades 
CPCJ de Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu, no passado 
dia 24 de janeiro, à entrega 
das Bolsas de Estudo Munici-
pais do Ano Letivo 2013/2014, 
no Fórum Municipal da Ju-
ventude de Ílhavo.

Nesta edição candidata-
ram-se à atribuição de Bolsa 
de Estudo 53 Alunos, sendo 
atribuídas neste ano letivo 
25 a Estudantes do Ensino 
Secundário e do Ensino Supe-
rior residentes no Município 
de Ílhavo, entre renovações e 
novas bolsas.

O montante da Bolsa varia 
entre 51,13 euros e 102,25 eu-
ros, consoante se trate de um 
aluno do Ensino Secundário 
ou do Ensino Superior.

A atribuição de Bolsas de Es-
tudo resulta da aposta da Câ-
mara Municipal de Ílhavo em 
apoiar os Jovens nos seus es-
tudos, contribuindo para que 
sejam criadas condições para 
os mais carenciados prosse-
guirem os seus estudos após a 
escolaridade obrigatória.

Cerimónia de Entrega 
Bolsas de Estudo 
Municipais 
2013/2014

am a ser os estabelecimentos 
de ensino, sendo que se soma-
rem as sinalizações apresen-
tadas por pai ou por mãe, são 
estes a segunda maior fonte 
de sinalização.

No tocante a problemáticas 
sinalizadas, o maior número 
diz respeito a situações que 
afetam o bem-estar e o desen-
volvimento das crianças e jo-
vens, seguindo-se a negligên-
cia, a exposição a violência 
doméstica e o mau trato físico. 
As restantes problemáticas 
apresentaram-se de forma 
mais residual.

Em termos das principais 
medidas aplicadas a mais con-
siderada foi a de Apoio Junto 
dos Pais, tendo-se sempre pre-
sente que na promoção dos 
direitos deve ser dada a pre-
valência às medidas que inte-
grem as crianças e os jovens 
na sua família. A segunda 
medida mais aplicada foi a de 
Acolhimento em Instituição.

A intervenção de qualquer 
CPCJ tem como um dos seus 
princípios basilares o interes-
se superior da criança e do 
jovem.
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Aposta política prioritária, a Educa-
ção tem merecido especial destaque 
por parte da Câmara Municipal de 
Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de 
uma estratégia de desenvolvimento 
do Município que continuará a ter a 
sua centralidade nas pessoas e espe-
cialmente nas crianças.

Para este ano letivo, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo aposta numa “Edu-
cação para Todos”, transversal a todas 
as faixas etárias, do pré-escolar até à 
maioridade, já que em todas as ida-
des há muito para educar e aprender. 
Neste contexto, a Câmara Municipal 
de Ílhavo tem prezado o estabeleci-
mento de Acordos de Cooperação com 
as Associações de Pais do Município, 
plenamente consciente que as mes-
mas assumem um papel cada vez mais 
relevante na vida ativa das Escolas, 
através do direito que lhes assiste de 
participar no processo educativo das 
crianças.

Assinatura dos
Acordos de Cooperação 
com as Associações de Pais

Realizou-se, no passado dia 12 de março, a assinatura dos Acordos de Cooperação para o 
corrente ano letivo com 18 Associações de Pais do Município de Ílhavo, num investimento 
total de cerca de 350.000,00 euros. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a promover a 
Festa de Natal, contando com 
a presença de 2.700 pessoas, 
entre Crianças, Professores, 
Educadores e Assistentes 
Operacionais do Pré-Escolar, 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e das IPSS’s (com valência de 
infância) do Município.

Esta ação decorreu nos dias 
16 e 17 de dezembro de 2013 
com o espetáculo “Pequenas 
Fábulas de La Fontaine”, uma 
produção da Companhia de 
Teatro “LUA CHEIA - Teatro 
para Todos” e foi repartida 
por três sessões diárias com a 
duração de uma hora, no Cen-
tro Cultural de Ílhavo.

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Municipal 
facultou o transporte de todas 
as Crianças e respetivo Corpo 
Docente e Pessoal Não Do-
cente para o Centro Cultural 
de Ílhavo e, em parceria com 
as quatro Juntas de Freguesia 
do Município, ofereceu a cada 
criança um livro, como forma 
de promover o gosto pela lei-
tura.

Festa 
de Natal 
2013

Associações de Pais do Município de Ílhavo

· EB1 de Ílhavo
· Escola e Jardim de Infância da Chousa Velha
· Jardim de Infância e Escola n.º1 do 1.º CEB da Gafanha de Aquém
· Encarregados de Educação das Escolas da Coutada
· Jardim de Infância, Escola EB1 e ATL da Légua
· EB1 da Sr.ª do Pranto e Jardim de Infância de Ílhavo
· EB1 de Vale de Ílhavo
· Encarregados de Educação da Escola n.º 2 do 1.º CEB 
  e Jardim de Infância  da Cambeia
· Encarregados de Educação Santa Maria Manuela
· Encarregados de Educação dos  Alunos da Escola 
  da Colónia Agrícola
· Encarregados de Educação da Escola Básica da Marinha Velha
· EB1 Farol da Barra
· Encarregados de Educação da EB1 da Cale da Vila
· Escola da Costa Nova
· Escola da Chave
· Jardim de Infância da Chave
· Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
· Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo

TOTAL

15.959.50 €
16.187.00 €
15.839.00 €
32.630.00 €
14.181.59 €
48.003.61 €
12.313.46 €
28.959.98 €

29.050.98 €
2.782.00 €

12.394.43 €
10.809.00 €
16.922.10 €

6.055.00 €
12.970.50 €
21.914.94 €
35.142.20 €
17.649.87 €

349.765.16 €
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Decorreu, nos passados dias 
11 e 12 de março, a 12.ª edição 
do Projeto “Música na Escola”, 
uma iniciativa desenvolvi-
da pela Câmara Municipal 
de Ílhavo em parceria com 
a Orquestra Filarmonia das 
Beiras.

“Música na Escola” é um 
projeto de intervenção educa-
tiva que tem como objetivos 
a divulgação musical, a sen-
sibilização e a formação do 
público infantil para a música 
erudita, privilegiando a par-
ticipação das crianças e dos 
jovens no processo de realiza-
ção musical através da intera-
ção com esta orquestra e atra-
vés de diferentes estratégias 
que têm no centro o conceito 
de “audição ativa”.

Em cada edição deste proje-
to existe um centro temático 
que pode ser um compositor, 
uma obra ou uma ideia em 
torno da música, sendo que, 
nesta edição de 2014, a or-
questra tocou o conto “O Gato 
das Botas”.

Para o presente ano letivo, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo direcionou esta atividade 
para os alunos dos 5.º e 6.º 
anos de escolaridade, com a 
realização de 3 sessões que 
decorreram no Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré, 
cuja participação ascendeu 
as 750 pessoas, entre alunos e 
professores.

Uma quarta sessão, o Con-
certo de Família, momento 
de convívio partilhado entre 
crianças, jovens e familiares, 
que decorreu no dia 16 de 
março, no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré.

Música 
na Escola 
2014

A Escola Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER) assinalou, no dia 
18 de março, o seu 10.º Aniversário, 
tendo a Câmara Municipal de Ílhavo 
preparado mais um momento de fes-
ta e partilha, repleto de energia e boa 
disposição para que se comemorasse 
em pleno os dez anos de existência 
deste Equipamento Municipal de re-
ferência.

Durante este dia tão especial a 
EMER brindou o seu público com mui-
tas surpresas e divertimento e adoçou 
este momento com um apetitoso Bolo 
de Aniversário, contando com a par-
ticipação de cerca de 50 crianças do 
Município de Ílhavo.

X Aniversário
Escola Municipal 
de Educação Rodoviária

A Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, no passado 
dia 22 de março, a 3.ª edição 
do Dia do Inglês, iniciativa en-
quadrada no Programa de En-
riquecimento Curricular do 
Município, nomeadamente no 
âmbito do Ensino do Inglês.

Esta iniciativa foi especial-
mente dirigida às crianças 
(e respetivas famílias) do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e pro-
curou dar visibilidade ao tra-
balho que diariamente é de-
senvolvido nas Escolas, tendo 
este ano versado sob o lema 
“Back to School”. 

Este ano o “English Speaking 
Day” decorreu no Centro Cul-
tural de Ílhavo e envolveu 
cerca de 700 participantes.

Dia do Inglês
2014

Refira-se que desde a sua inaugu-
ração, a EMER registou já um total de 
24.006 visitas de crianças e jovens dos 
vários Estabelecimentos de Ensino do 
Município de Ílhavo e de toda a Região 
Centro, sendo que 2.539 fizeram-no 
durante o último ano, assumindo um 
papel ativo e um contributo direto no 
desenvolvimento do principal objeti-
vo da EMER – Promover uma Cultura 
de Segurança.

A EMER encontra-se aberta ao pú-
blico, em regime livre, todos os quartos 
sábados de cada mês, com a atividade 
“EMER em Família”, funcionando no 
seu horário normal e de forma gratuita.
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Considerando a importância 
da prática desportiva desde 
tenra idade e a promoção de 
uma modalidade com grande 
tradição no Município, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo, em 
parceria com o Illiabum Clube 
e o Grupo Desportivo da Ga-
fanha (Secção de Basquete-
bol), realizou o VI Encontro de 
Minibasquete – Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico do Mu-
nicípio de Ílhavo.

O evento decorreu nos dias 
11 de janeiro, no Pavilhão Mu-
nicipal Cap. Adriano Nordeste 
(Ílhavo) e 25 de janeiro no Pa-
vilhão Gimnodesportivo da 
Gafanha da Nazaré, e contou 
com a participação de cerca 

VI Encontro 
de Minibasquete 
do 1.º CEB 
do Município 
de Ílhavo

de 350 crianças do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico no Município 
de Ílhavo.

Para além da realização de 
várias atividades/exercícios, 
todos os alunos disputaram 
entre si jogos 3x3, sempre sob 
a orientação e apoio dos Pro-
fessores da Atividade Física e 
Desportiva da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e dos Treina-
dores e Atletas dos dois Clubes 
envolvidos. 

Os participantes receberam 
um diploma de participação 
e um convite-família para as-
sistirem aos jogos das equipas 
seniores dos dois clubes, que se 
realizaram ao final da tarde.

PUB

O Executivo Municipal tomou co-
nhecimento, na Reunião de 5 de feve-
reiro, do Relatório de Atividades do Fó-
rum Náutico respeitante ao ano 2013.

O Fórum Náutico promoveu uma 
série de atividades náuticas, centradas 
no recreio, no desporto e na cultura, 
destacando-se o Programa de Iniciação 
à Natação, os Sábados Divertidos Náu-
ticos, o V Seminário Náutico, o Progra-
ma Municipal de Férias Divertidas, a 
Travessia da Ria a Nado e a V Semana 

Relatório de Atividades
Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo 

Náutica do Município, iniciativas que 
registaram grande sucesso.

A Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinua a apostar na rentabilização das 
potencialidades das condições natu-
rais e históricas do Município que tem 
“o mar por tradição”.
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Realizou-se, no passado dia 
15 de fevereiro, a Caminha-
da/Corrida Noturna “Vamos 
iluminar o Município”, que 
marcou o arranque da edição 
2014 do Programa Municipal 
Desporto para Todos.

Considerando o elevado ní-
vel de participação do Progra-
ma, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e os seus parceiros de-
ram assim início a uma nova 
etapa do projeto que integra 
diversas atividades realiza-
das às quartas-feiras (entre 
as 18h30 e as 20h00) e aos sá-
bados (período da manhã ou 
tarde) ou domingos (período 
da manhã).

A Caminhada/Corrida No-
turna “Vamos iluminar o Mu-
nicípio”, que registou a adesão 
de 220 participantes, teve 
início pelas 18h00 na Praça 
do Centro Cultural de Ílhavo, 
onde se realizaram as inscri-
ções e uma aula de aqueci-
mento, seguindo-se a partida 
às 18h30. A Caminhada teve 
um percurso de 4 Km e a 
Corrida de 8 Km, ambas com 
grau de dificuldade “fácil” e 
duração de aproximadamente 
uma hora. 

Tendo como mote “vamos 
iluminar o Município” e um 
cariz também social, os parti-
cipantes levaram vestidas pe-
ças de vestuário fluorescentes 
e entregaram produtos de hi-
giene pessoal, que reverteram 
a favor do CASCI – Centro de 
Ação Social do Concelho de 
Ílhavo e da Fundação Prior 
Sardo.

Caminhada/
Corrida Noturna 
“Vamos Iluminar 
o Município”

A Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou o Dia do Pai 
com a realização de uma Ca-
minhada e Corrida, no dia 19 
de março, no âmbito do Pro-
grama Municipal Desporto 
para Todos. 

A concentração dos partici-
pantes teve lugar pelas 18h30, 
na Piscina Municipal de Ílha-
vo (parque de estacionamen-
to), tendo a Caminhada um 
percurso de aproximadamen-
te 4 Km e a Corrida de 8 Km, 
ambas com grau de dificulda-
de “fácil” e duração de aproxi-
madamente uma hora.

Esta ação destinou-se a 
todas as idades e visou a di-
namização desportiva, re-
creativa e social, sobretudo 
o convívio salutar entre pais 
e filhos. É uma referência 
para quem quer praticar re-
gularmente atividade física 
de forma agradável, podendo 
ao mesmo tempo apreciar as 
excelentes condições e paisa-
gens naturais do Município 
de Ílhavo.

Caminhada/Corrida 
“Dia do Pai”

Sábado Divertido Náutico 
– Surf Indoor

A Câmara Municipal de Ílhavo le-
vou a efeito, nos dias 22 de fevereiro, 
na Piscina Municipal da Gafanha da 

Nazaré, e no dia 1 de março, na Piscina 
Municipal de Ílhavo, o Sábado Diverti-

do Náutico – Surf Indoor.
Realizada no âmbito 
do Fórum Náutico do 

Município de Ílha-
vo e em parceria 
com a Associação 
de Surf de Avei-

ro, esta atividade 
de Surf Indoor pri-

mou pela inovação ao 
transpor uma atividade 

náutica realizada preferencialmente 
no mar para dentro de uma piscina e 
envolveu o total 65 crianças e jovens.
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No dia 15 de janeiro, no CIE-
Mar-Ílhavo, realizou-se uma 
ação de divulgação do Labo-
ratório de Empreendedoris-
mo – LabE Aveiro Region, 
onde foi apresentado o pro-
grama e conteúdos deste La-
boratório de Ideias, que con-
templa a realização de ações 
de capacitação e de apoio de 
mentores, com o intuito de 
formar potenciais empre-
endedores, facultando-lhes 
competências que lhes permi-
tam empreender a sua ideia 
de negócio. Esta ação contou 
com a participação de cerca 
de 40 pessoas, na sua maioria 
jovens adultos com ideias de 
negócio.

No dia 30 de janeiro, no 
Auditório do Museu Maríti-
mo de Ílhavo, realizou-se o 
Workshop sobre a criação 
do próprio emprego e plano 
de negócios, que contou com 
a presença da Associação 
Nacional de Direito ao Cré-
dito, do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, de 
dois testemunhos de micro-
empresárias – Anabela Fer-
reira e Manuela Bettencourt, 
da empresa BEEVERYCRE-
ATIVE, da empresa Vista 
Alegre Atlantis e da Univer-
sidade de Aveiro. Mostran-
do-se ser uma iniciativa de 

Workshops 
de Empreendedorismo

Foi aprovada, na passada 
reunião da Assembleia Mu-
nicipal de Ílhavo do dia 28 
de fevereiro, a alteração do 
Regulamento Municipal de 
Bolsas de Estágio de Trabalho 
(PMBET).

As alterações do referido 
Regulamento têm em conside-
ração a experiência adquirida 
ao longo das cinco edições re-
alizadas do PMBET e a neces-
sidade o adequar às diversas 
alterações legais ocorridas 
nestes últimos anos. 

Com esta alteração o Regu-
lamento passa a possibilitar 
a realização de estágios por 
jovens empregados que não 
exerçam na sua área de for-
mação académica e/ou pro-
fissional, clarifica a formali-
zação das candidaturas e dos 
requisitos exigidos e atualiza 
os valores das bolsas de es-
tágio para os montantes de 
685,00 euros (nível IV e V) e 
de 485,00 euros (nível III ou 
inferior).

Alteração 
do Regulamento 
Programa 
Municipal de 
Bolsas de Estágio 
de Trabalho 

Realizou-se, no passado dia 
28 de fevereiro, a assinatura 
de um Contrato de Pré Incu-
bação de Ideias de Negócio 
e de Incubação de Empresas 
entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o jovem Frederico 
Cerveira, com vista ao desen-
volvimento da sua ideia de 
negócio e respetiva instalação 
na Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo.

A Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo, que 
é um Pólo da Incubadora de 
Empresas da Região de Avei-
ro (IERA), recebe assim mais 
um empreendedor que pre-
tende criar a marca Inclusion 
Yachts para projeto e comer-
cialização de embarcações à 
vela, adaptadas a pessoas com 
necessidades especiais. O pú-
blico-alvo deste projeto são as 
pessoas portadoras de defici-
ência ou incapacidade, assim 
como a população sénior, mu-
lheres e crianças que normal-
mente sentem dificuldades 
em cooperar com os veleiros 
convencionais.

O projeto, que será desen-
volvido na nossa Incubadora, 
apresentará soluções inova-
doras a nível da mobilidade, 
ergonomia e segurança e uti-
lizará soluções que permitam 
personalizar os produtos às es-
pecificidades de cada cliente.

Assinatura de Contrato 
Pré Incubação 
de Ideias 
de Negócio 
e de Incubação 
de Empresas

interesse global, como forma 
de promover o empreende-
dorismo, foram apresentadas 
duas linhas de crédito para a 
criação do próprio emprego e 
a importância da elaboração 
de um bom plano de negócios. 
Esta ação lotou por completo o 
Auditório, com a participação 
de mais de 170 pessoas, que 
trocaram contactos com as 
entidades presentes.

Devido ao sucesso dos 
workshops anteriores, os par-
ticipantes solicitaram mais 
informação e formação sobre 
diversas temáticas ligadas 
ao empreendedorismo, pelo 
que no dia 26 de fevereiro foi 
realizado o Workshop “In-
ternacionalizar: 3 questões 
fundamentais – onde? como? 
e quando?”. Nesta ação, que 
contou com cerca de 20 pes-
soas, empresários e empre-
endedores, além do perfil dos 
mercados externos, foram 
abordadas as questões que 
habitualmente os empresá-
rios colocam: qual o momen-
to certo para o arranque do 
processo, quais os mercados a 
privilegiar e qual a forma de 
entrada.

No dia 12 de março decor-
reu a ação “Divulgação da 
Rede EURES - Rede Europeia 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através da sua Incubadora de 
Empresas e em parceria com a Universidade de Aveiro, realizou, 
desde janeiro do corrente ano, cinco workshops alusivos à temática 
do empreendedorismo, cuja participação e aceitação por parte dos 
empreendedores e do público em geral superou as expetativas.

de Serviços de Emprego”, em 
parceria com o Instituto do 
Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP), no CIEMar-Ílha-
vo, que contou com a presen-
ça da euroconcelheira para 
a Região Centro, Dr.ª Dora 
Silva. Esta ação contou com 
cerca de 20 participantes, es-
sencialmente jovens e adultos 
desempregados, onde foram 
abordadas e debatidas várias 
questões relacionadas com as 
motivações e as dificuldades 
de trabalhar no estrangeiro e 
apresentadas algumas ofertas 
de emprego existentes.

No dia 27 de março decorreu 
o “Seminário – Passos para a 
Criação da sua Empresa”, em 
parceria com a Liconsultores 
no Auditório do Museu Marí-
timo de Ílhavo, com o objetivo 
de esclarecer os empreende-
dores  sobre as diversas áreas 
e os diferentes recursos exis-
tentes para a criação do pró-
prio emprego. Este seminário, 
cujas inscrições superaram 
as expetativas, teve a parti-
cipação de um vasto leque de 
oradores experientes e com 
um conhecimento sólido na 
criação de empresas.
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Este equipamento Municipal afir-
mou-se como um local de encontro, 
convívio, de aprendizagem e de par-
tilha para todos os que o visitaram e 
todos os que participaram nas mais di-
versas ações, gente de todas as idades 
e gostos.

Ao longo deste seu primeiro ano de 
existência foi dinamizado um trabalho 
de parceria na realização de diversas 
atividades pelas várias Instituições 
envolvidas, nomeadamente a Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, a Obra 
da Providência, o Centro Social Pa-
roquial Nossa Senhora da Nazaré, a 
Fundação Prior Sardo, a Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo, a Associação de 
Pais e Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação, a Associação de Solida-
riedade Social da Gafanha do Carmo e 
a Associação Aquém Renasce.

1.º Aniversário 
Fórum Municipal 
da Maior Idade

Teve lugar, no passado dia 
26 de fevereiro, a VI edição 
do Baile “A Primavera na Flor 
da Idade”, numa organização 
dos Espaços Maior Idade da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
sendo esta uma das muitas 
ações promovidas pelo Muni-
cípio, dando especial enfoque 
à população sénior, a qual é 
cada vez mais uma prioritária 
aposta deste executivo.

O evento decorreu no Salão 
Paroquial de Ílhavo cedido 
pelo Centro Social e Paroquial 
D. Manuel Trindade Salgueiro 
onde, entre as 15 e as 17 horas, 
a tarde se encontrou plena de 
animação e boa disposição. 

Foi cerca de uma centena 
e meia de pessoas com mais 
de 60 anos, com um espírito 
jovial, que dançou músicas 
muito ritmadas, seguindo-se 
à intensa atividade um lanche 
de quentes pães com chouriço 
e tradicionais folares de Vale 
de Ílhavo, que retemperaram 
as energias gastas.

Município 
de Ílhavo vive 
“A Primavera 
na Flor da 
Idade”

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:

Prova do sucesso deste espaço é o 
número de utilizadores que por aqui 
passaram durante o ano de 2013 (cerca 
de 40 utilizadores diários), que parti-
ciparam regularmente em atividades 
como Sessões do Movimento Maior e 
Espaços Maioridade da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, Espaço Sénior da Obra 
da Providência e Espaço Convívio da 
Junta de Freguesia da Gafanha da Na-
zaré. 

O dia de aniversário foi assinalado 
com a realização de um workshop de 
fotografia, a apresentação do concurso 
artístico “O seu olhar sobre o Municí-
pio de Ílhavo” e um brinde especial.

O Fórum Municipal da 
Maior Idade assinalou, 
no passado dia 7 de 
janeiro, o seu primeiro 
aniversário. 
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo lançou, no passado 
mês de fevereiro, o Concurso 
de Banda Desenhada “5 Sécu-
los de Foral Novo”.

Este Concurso surge no âm-
bito dos 500 anos da outorga 
do Foral Manuelino de Ílhavo, 
que se assinalou no passado 
dia 8 de março, e cuja come-
moração integrou um conjun-
to de iniciativas com o princi-
pal objetivo de proporcionar 
um melhor conhecimento 
da nossa história e da nossa 
vida coletiva, estimulando a 
população a participar nesta 
(re)descoberta.

O Concurso de Banda De-
senhada “5 Séculos de Foral 
Novo”, organizado pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, é 
dirigido aos alunos dos 1.º, 2.º 
e 3.º Ciclos e Ensino Secundá-
rio das Escolas do Município 
de Ílhavo. Os trabalhos po-
dem ser a cores ou a preto e 
branco, em qualquer técnica 
ou suporte, entregues em A4, 
podendo ter entre uma pá-
gina (mínimo) e três páginas 
(máximo) e deverão ser envia-
dos para a Câmara Municipal 
de Ílhavo até ao dia 21 de maio 
de 2014.

Os melhores trabalhos farão 
parte integrante da exposição 
”5 Séculos de Foral Novo em 
Banda Desenhada”, a inaugu-
rar no dia 9 de junho (Dia In-
ternacional dos Arquivos).

A Ficha de Inscrição e as 
Normas de Participação es-
tão disponíveis em www.cm-
ilhavo.pt. 

Para mais informações con-
tacte o secretariado do Con-
curso através do telefone 234 
329 686 ou do e-mail cdi@cm-
ilhavo.pt.

Concurso 
Banda Desenhada 
“5 Séculos 
de Foral Novo”

O Município de Ílhavo celebra em 
2014 os 500 anos da Outorga do Foral 
Manuelino de Ílhavo, concedido a 8 de 
março de 1514 pelo Rei D. Manuel I. 

Para assinalar tão importante data, 
teve lugar no passado dia 8 de março, 
no Centro Cultural de Ílhavo, a aber-
tura das Comemorações dos 500 Anos 
da Outorga do Foral Manuelino de 
Ílhavo, que contou com a presença de 
mais de três centenas de pessoas que 
assim se associaram à efeméride.

Na cerimónia de abertura, o Presi-
dente da Câmara Municipal de Ílha-
vo, Fernando Caçoilo, lembrou que 
“a nossa história é milenar pois já na 
Idade Média Ílhavo era uma Vila”, su-
blinhando o papel importante para a 
consolidação da identidade local. “Este 
conhecimento é fundamental, num 
Município que se destaca por propor-
cionar elevados padrões a quem aqui 
vive, trabalha e visita”.

Incluída nesta comemoração, decor-
reu uma Palestra “Ílhavo, marcos da 
sua história”, pelo Professor Doutor 
Saul Gomes, e o lançamento do Selo 
Comemorativo alusivo à data, numa 
parceria entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e os CTT de Portugal.

Comemorações 
500 Anos 
da Outorga 
do Foral Manuelino 
de Ílhavo

Seguiu-se a inauguração da Ex-
posição “Ílhavo Quinhentista”, que 
pretende, por um lado, demonstrar a 
importância do Foral para o Municí-
pio de Ílhavo e, por outro, caracterizar 
a sociedade ilhavense no século XVI. 
Nesta exposição, podem encontrar-se 
informações relativas à etimologia, 
demografia, atividades económicas, 
organização territorial e administrati-
va, cartas de foram em geral e forais 
ilhavenses em particular. 

A finalizar com chave de ouro, e 
como forma de (re)descobrir este mo-
mento histórico para o Município de 
Ílhavo, decorreu, no auditório do Cen-
tro Cultural de Ílhavo, a Encenação da 
Outorga do Foral, com a participação 
especial do GRAL – Grupo Recreativo 
Amigos da Légua, do Grupo de Teatro 
Ribalta, do Grupo de Teatro “Mar Ale-
gre” do Agrupamento de Escolas de 
Ílhavo, do encenador do CETA, Antó-
nio Morais, e da classe do Professor de 
Flauta do Conservatório de Música de 
Aveiro, Jorge Ferreira.

As Comemorações dos 500 Anos da 
Outorga do Foral Manuelino vão con-
tinuar até 8 de março de 2015 com o 
principal objetivo de divulgar a longa 
história do Município de Ílhavo.
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O Município de Ílhavo vol-
tou a marcar presença na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, a 
maior Feira de promoção tu-
rística do País, que decorreu 
entre os dias 12 e 16 de mar-
ço, na FIL, bem representado 
através do Pólo de Marca Tu-
rística “Ria de Aveiro” e pelo 
Turismo Centro de Portugal, 
presença reforçada por in-
termédio da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro.

Com a principal missão de 
valorizar os recursos turísti-
cos da área territorial do Cen-
tro de Portugal, o Turismo do 
Centro apresentou-se na edi-
ção 2014 da BTL de uma for-
ma dinâmica e empenhada, 
divulgando as potencialida-
des turísticas de cada uma das 
suas Regiões e desvendando 
os argumentos e pretextos 
com os quais espera atrair 
mais turistas até final do ano. 

À semelhança dos anos an-
teriores, foi dada uma tónica 
especial ao nível sensorial, 
com varias provas de degus-
tação e apresentação de pro-
gramas alicerçados na rica 
Gastronomia Regional, onde, 
no dia 16 de março, marcou 
presença o “fiel amigo”, repre-
sentado pela Confraria Gas-
tronómica do Bacalhau. 

A representar a Câmara 
Municipal de Ílhavo, estive-
ram presentes o Presidente 
da Câmara, Fernando Caçoilo, 
e o Vereador do Pelouro do 
Turismo, Paulo Costa, apro-
veitando a oportunidade para 
promover as potencialidades 
do Município, nomeadamen-
te no que concerne aos prin-
cipais eventos, dos quais se 
destaca o Festival do Baca-
lhau 2014, que se realiza de 
13 a 17 de agosto, assim como 
para apresentar oficialmente 
o novo vídeo promocional do 
Museu Marítimo de Ílhavo.

O Município de Ílhavo 
voltou a marcar 
presença na
BTL

» Selo Comemorativo dos 500 Anos 
da Outorga do Foral
Preço: 2 euros
Disponível em:
- Loja de Turismo de Ílhavo;
- Biblioteca Municipal de Ílhavo 
   e Pólos de Leitura;
- Museu Marítimo de Ílhavo 
   e Navio-Museu Santo André; 
- CIEMar-Ílhavo.

» Livro “Foral Manuelino de Ílhavo”
Preço especial: 
20 euros com oferta do Selo
Disponível em:
- Loja de Turismo de Ílhavo;
- Biblioteca Municipal de Ílhavo 
   e Pólos de Leitura;
- Museu Marítimo de Ílhavo 
   e Navio-Museu Santo André; 
- CIEMar-Ílhavo.

» Exposição “Ílhavo Quinhentista”
Patente até 6 de junho.
Galeria de Exposições do Centro 
Cultural de Ílhavo
Entrada livre. O tradicional Carnaval de Vale de 

Ílhavo voltou este ano a realizar-se 
com muita folia e tradição.

O programa teve início com a Ar-
ruada com Tó-Có-Corno, seguindo-se 
o Desfile trapalhão com a Chegada 
dos Reis. A Dança do Santo e Corsos 
Carnavalescos, nos quais os foliões, 
pequenos e grandes, deram azo à sua 
alegria, fantasiados das mais diversas 
formas e cores, desfilaram pelas prin-
cipais ruas de Vale de Ílhavo no dia 9 
de março devido ao mau tempo que se 
fez sentir no domingo anterior. 

Este ano marcaram presença nos 
festejos onze grupos, proporcionando 
ao público presente momentos de boa 
disposição e muitas gargalhadas, me-
recendo igualmente destaque os atra-
tivos gastronómicos sempre presentes: 
as famosas padas e os saborosos pães 
com chouriço ou com bacalhau.

Pelas ruas de Vale de Ílhavo não 
faltaram os irreverentes Cardadores, 
personagens míticas, com caracterís-
ticas únicas, que, com as suas brinca-
deiras, saltos e corridas inesperadas, 
tem por hábito percorrer os cortejos 
e misturar-se no meio do público num 
corrupio, provocando grande alarido 
devido aos apitos, sinetas e guizos que 
trazem amarrados a si e aos excêntri-
cos trajes que envergam. 

O Carnaval de Vale de Ílhavo, or-
ganizado pela Associação Cultural e 
Recreativa “Os Baldas”, contou uma 
vez mais com o importante apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, numa 
parceria que visa perpetuar esta ini-
gualável festa tradicional no panora-
ma do Carnaval Português.

Carnaval 
de Vale de Ílhavo
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Excelência e 
Elevada Qualidade 
nas Eco-Escolas 
Município de Ílhavo

Foram aprovadas, no passa-
do dia 5 de março, as Normas 
e o Manual de Funcionamen-
to do Ecocentro Municipal de 
Ílhavo. 

Recorde-se que esta é uma 
estrutura ambiental única no 
Distrito de Aveiro e que visa 
promover as melhores prá-
ticas de gestão dos resíduos 
dos munícipes, unidades de 
restauração e industriais ilha-
venses.

O Ecocentro é um parque 
equipado com contentores de 
grandes dimensões (20 m3), 
destinados a receber, separa-
damente, os diversos mate-
riais que são posteriormente 
encaminhados para retoma-
dores licenciados, com vista 
à sua posterior valorização e 
reciclagem. 

Assim, o Ecocentro Munici-

Normas e Manual 
de Funcionamento
Ecocentro Municipal 
de Ílhavo

O Executivo Municipal deli-
berou atualizar, na Reunião de 
5 de março, o Tarifário de Re-
síduos Sólidos Urbanos para 
o ano 2014, com um aumento 
de 0,59% (correspondente a 
uma média de 0,03 euros uti-
lizador doméstico/mês). 

A referida atualização tem 
por base o facto de o tarifário 
de RSU, em vigor desde 2011, 
não ter sofrido até à data 
qualquer alteração, seguindo 
a recomendação da Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) no 
sentido de promover a sus-
tentabilidade do sistema de 
gestão de resíduos que exige 
que as receitas cubram as des-
pesas suportadas.

Atualização 
do Tarifário 
de Resíduos Sólidos 
Urbanos

pal, que se localiza na Rua do 
Norte na Gafanha de Aquém 
(junto dos Armazéns Gerais 
da Câmara Municipal de Ílha-
vo) e funciona de terça-feira a 
sábado, das 08h30 às 12h00 
e das 14h00 às 17h00, está li-
cenciado para receber já mais 
de 20 materiais diferentes: 
papel/cartão; plástico; emba-
lagens de metal; vidro; resídu-
os verdes; monstros; sucatas; 
resíduos de construção e de-
molição (ou entulhos); resídu-
os de equipamentos eléctricos 
e electrónicos; madeiras; pi-
lhas; óleos alimentares usa-
dos; lâmpadas fluorescentes; 
tinteiros e tonners; tampinhas 
de plástico; cápsulas de café 
Nespresso; rolhas de cortiça; 
peças de vestuário e calçado 
usadas; brinquedos e material 
escolar usados; pneus usados.

A Educação continua a ser uma 
aposta prioritária da Câmara Munici-
pal de Ílhavo numa estratégia orien-
tada, integrada e de cooperação com 
os diferentes Agentes Educativos e 
da Comunidade, mantendo a aposta 
prioritária nas nossas Crianças e nos 
nossos Jovens.

Na área do Ambiente continuará a 
ser o projeto Eco-Escolas, numa par-
ceria com a Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE), a merecer amplo 
destaque na base ao desenvolvimen-
to da Educação Ambiental Municipal 
e que no ano letivo 2012/2013, numa 
Cerimónia que teve lugar em Cascais, 

Projeto
Eco-Escolas 
2013/2014

atribuiu 1154 Bandeiras Verdes, dis-
persas por 199 municípios do País (a 
nível Internacional envolve mais de 
55 países e 32.000 escolas).

O Município de Ílhavo foi distingui-
do com 19 Bandeiras Verdes (em 19 
possíveis), mas também pelos 14 anos 
de aposta constante neste abrangente 
projeto de Educação Ambiental e pelos 
2 prémios nacionais obtidos nos vários 
concursos para o efeito promovidos 
– Poster Nacional Eco-Código e Con-
curso “Spot REEE no Depositrão”. 

Neste ano letivo, a dinamização das 
Cerimónias do Hastear da Bandeira 
Verde (passo 6 do programa: divulga-
ção à comunidade), momento sempre 
muito ansiado e assim vivido pela 
Comunidade Escolar, tem a seguinte 
agenda (até à presente data):
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Ílhavo, um dos Municípios Nacio-
nais de referência no projeto Eco-Es-
colas, acaba de inscrever a EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto (Ílhavo) e a Esco-
la Secundária da Gafanha da Nazaré 
como Eco-Escolas de Excelência (pon-
tuação acima dos 90%), e a EB 2,3 da 
Gafanha da Nazaré, a Escola Secun-
dária Dr. João Carlos Celestino Gomes 
(Ílhavo), a Escola do 1.º Ciclo da Chousa 
Velha, o Jardim de Infância da Chousa 
Velha e o Centro Paroquial de Ílhavo 
como Eco-Escolas de Elevada Quali-
dade (pontuação acima dos 80%), nas 
auditorias externas que para o efeito 
receberam.

No âmbito do Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a em-
presa Wippytex, Lda, que visa 
a recolha seletiva de roupa e 
calçado através dos 10 Rou-
pões existentes no Município 
de Ílhavo, foi, nos últimos dias 
do ano 2013, entregue um do-
nativo – Verba de Responsa-
bilidade Social 2013 – no valor 
de 870,81 euros ao Centro So-
cial Padre José Kentenich.

CMI e Wippytex 
entregam donativo 
ao Centro Social 
Padre José Kentenich

Aquela auditoria é promovida pela 
visita de representantes da Comissão 
Nacional Eco-Escolas que, para além 
de reforçar as boas práticas e sugerir 
melhorias, pode conduzir, como foi o 
caso, a distinções superiores.

As distinções foram entregues no 
dia 24 de janeiro, durante o Seminário 
Nacional Eco-Escolas, que teve lugar 
no Município de Braga.

A Câmara Municipal de Ílhavo agra-
dece à Comunidade Educativa, uma 
vez mais, esta parceria de sucesso em 
prol de melhor Ambiente.

No ano 2012 a Verba de 
Responsabilidade Social ti-
nha sido entregue à Obra da 
Criança e, em 2011, à Obra da 
Providência.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo continua assim a apos-
tar na separação e possibili-
dade de reutilização das peças 
de vestuário, valorizando ao 
mesmo tempo a componente 
social, uma vez que uma par-
te da recolha feita poderá ser 
distribuída pelas Instituições 
de Solidariedade Social do 
Município.

Com o objetivo de incenti-
var a recuperação de imóveis 
devolutos e/ou degradados, 
dinamizando assim os centros 
urbanos, bem como reforçar o 
apoio às famílias mais caren-
ciadas no que diz respeito à 
habitação, foi aprovada pela 
Assembleia Municipal de 
Ílhavo a concessão de isen-
ção total do Imposto Munici-
pal de Imóveis por dois anos 
aos prédios devolutos e/ou 
degradados que sejam objeto 
de recuperação destinada a 
arrendamento, no âmbito do 
Regulamento do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo já iniciou os contactos 
com os proprietários dos cer-
ca de 200 prédios urbanos 
destinados à habitação que se 
encontram identificados nes-
ta situação e que constituem 
igualmente uma preocupa-
ção em termos de segurança 
e de salubridade, por forma a 
realizar as vistorias e clarifi-
car junto dos proprietários os 
procedimentos necessários e 
os benefícios previstos para 
as recuperações destinadas ao 
arrendamento.

Apoio à recuperação 
de imóveis devolutos e/ou degradados

· 16 de dezembro Centro Escolar da Gafanha de Aquém
· 17 de dezembro Escola Básica da Gafanha da Encarnação
· 26 de março Centro Paroquial de Ílhavo
· 28 de março Centro Escolar da Coutada
· 31 de março Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo
· 2 de abril Escola Básica José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo
· 3 de abril Escola Básica de Ílhavo
· 4 de abril

Centro Escolar da Chousa Velha
Escola Básica da Gafanha da Nazaré
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Centro Escolar Sr.ª do Pranto
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Este é um programa que visa a educa-
ção para o desenvolvimento sustentá-
vel, incentivando a participação de to-
dos os elementos da comunidade num 
amplo exercício de cidadania ativa. 
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Decorreu, no dia 18 de dezembro de 
2013, na Câmara Municipal de Ílhavo, 
a Reunião da Comissão Municipal de 
Proteção Civil, na qual foram apresen-
tados e discutidos os trabalhos realiza-
dos no âmbito da Proteção Civil e ou-
tros assuntos de interesse municipal.  

Reunião da Comissão 
Municipal de Proteção 
Civil de Ílhavo

Realizou-se, no dia 18 de dezembro, 
a Reunião do Conselho Municipal de 
Segurança, cuja ordem de trabalhos 
integrou a apreciação de diversos re-
latórios, nomeadamente o relatório 
sobre a situação económica munici-
pal, o relatório das condições mate-
riais e meios humanos empregues nas 
atividades sociais de apoio aos tempos 
livres, particularmente dos jovens em 
idade escolar, o relatório das situações 
sociais que, pela sua vulnerabilidade, 
se revelavam de maior potencialida-
de criminógenea e mais carenciada 
de apoio à inserção, o relatório sobre 
os resultados da Atividade Munici-
pal da Proteção Civil e do Combate a 
Incêndios, e os demais relatórios pre-
vistos no artigo 4.º do Regulamento do 
Conselho, nomeadamente a evolução 
dos níveis de criminalidade na área 
do Município, o dispositivo de segu-
rança e a capacidade operacional das 
forças de segurança do Município e o 
acompanhamento e apoio das ações 
dirigidas, em particular, à prevenção 
da toxicodependência e à análise da 
incidência social do tráfego de droga.

Reunião do Conselho 
Municipal de Segurança

O Executivo Municipal deli-
berou aprovar, na Reunião de 5 
de fevereiro, a constituição da 
Comissão Municipal de Trânsi-
to e Segurança Rodoviária.

Este órgão terá funções de 
natureza consultiva e promo-
verá a articulação, a troca de 
informações e a cooperação 
entre as diversas entidades, 
com vista à resolução das 
questões relacionadas com a 
mobilidade no Município de 
Ílhavo.

A Comissão Municipal de 
Trânsito e Segurança Rodovi-
ária será composta pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo e por 
outras entidades a convidar, 
como os Bombeiros Voluntá-
rios de Ílhavo, a Guarda Na-
cional Republicana, a Associa-
ção Nacional dos Transportes 
Rodoviários em Automóveis 
Ligeiros – ANTRAL, Estradas 
de Portugal, E. P., a Federação 
Portuguesa de Táxis – FPT, a 
Associação Nacional de Trans-
portes Públicos Rodoviários 
de Mercadorias – ANTRAM, a 
Associação Nacional de Trans-
portes  Rodoviários de Pesa-
dos de Passageiros – ANTROP, 
as Juntas de Freguesia de São 
Salvador, Gafanha da Nazaré, 
Gafanha da Encarnação e Ga-
fanha do Carmo ou o Instituto 
Nacional de Emergência Mé-
dica – INEM.

Após a nomeação dos repre-
sentantes de cada entidade 
na Comissão, proceder-se-á à 
elaboração do Regulamento, 
do qual constarão as normas 
disciplinadoras do seu funcio-
namento e atuação.

Comissão Municipal 
de Trânsito 
e Segurança 
Rodoviária

Decorreu, no dia 19 de dezembro 
de 2013, na Câmara Municipal de 
Ílhavo, a segunda reunião ordinária 
da Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta de Ílhavo, fazendo parte da 
ordem de trabalhos a apresentação 
do Relatório de Incêndios Florestais 
referente ao ano 2013 (provisório), as 
ações desenvolvidas no âmbito do Pla-
no Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, e os seus objetivos e 
metas para o ano de 2013.

Ao nível das atividades desenvolvi-
das durante o ano de 2013, destacam-
se as intervenções preventivas em 
áreas estratégicas através da redução 
de combustíveis, ações de sensibili-
zação dirigidas aos proprietários flo-
restais para a correta gestão dos seus 
terrenos e uso do fogo, a sua proibição 
no Período Crítico de Incêndios, bem 
como ações de sensibilização dirigidas 
à comunidade escolar, e ações de vigi-
lância desenvolvidas na época crítica 
de incêndios.

Reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da 
Floresta de Ílhavo 

Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia 
de Ílhavo

HORÁRIO: 2.ª a 6.ª feira 09h00~13h00 · 14h00~17h00 Sábados 08h00~13h00 Tel 234 329 605 www.cm-ilhavo.pt

Adote um amigo 
que não 
o abandona!
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Este ano sob o tema central “Cultura de Prevenção para 
uma Sociedade mais Segura”, a Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de 
março) com a realização de um Simulacro, que teve lugar 
em Vale de Ílhavo no dia 27 de fevereiro, e de uma Ação 
de Formação subordinada ao tema “Suporte Básico de 
Vida Pediátrico” no dia 1 de março, na Piscina Municipal de 
Ílhavo.    

Dia 
Internacional 
da Proteção Civil
2014

A Câmara Municipal de 
Ílhavo levou a efeito, entre 
os dias 17 a 21 de março, e no 
âmbito do Dia Internacional 
da Floresta 2014, o Projeto 
“Woodwatch – de Olho na 
Floresta” com vista à promo-
ção da preservação deste im-
portante recurso natural. 

A sensibilização das popula-
ções em termos de prevenção 
contra incêndios, proteção 
dos recursos florestais e ecos-
sistemas, assume relevância 
maior no nosso Município. O 
problema de preservação dos 
recursos florestais e dos ecos-
sistemas associados só poderá 
ser atenuado com a partici-
pação dos jovens, através da 
consciencialização, sentido 
de comunhão e partilha do 
bem comum que constituem 
as florestas e todos os seus 
recursos, dos quais serão fiéis 
depositários.

Assim, a dinamização de 
Ações de Sensibilização em 
contexto de campo, a realiza-
das sob a forma de peddy pa-
per no Trilho Pedestre Muni-
cipal “Entre a Ria e a Floresta”, 
marcaram a edição 2013/2014 
deste projeto municipal que 
envolveu 106 alunos. As ações 
prestaram dedicada atenção à 
sensibilização das populações 
Escolares para a história da 
Mata Nacional das Dunas da 
Gafanha para a proteção dos 
recursos florestais e na pre-
venção contra os incêndios, e 
ajudaram ainda na elabora-
ção de um conjunto de regras 
– “Código de Ética e Conduta” 
– a seguir quando no uso da-
queles espaços naturais.

O Projeto “Woodwatch – de 
Olho na Floresta” é comple-
mentado com a comemoração 
do Dia da Floresta Autóctone 
(em novembro), o qual promo-
ve a plantação de uma espécie 
autóctone numa das Institui-
ções de Solidariedade Social 
do Município de Ílhavo.

Projeto 
“Woodwatch 
– de Olho na Floresta”

» Simulacro 
em Vale de Ílhavo

O Serviço Municipal de Proteção Ci-
vil realizou, no dia 27 de fevereiro, um 
Simulacro na Zona de Vale de Ílhavo, 
que englobou o Centro Escolar de Vale 
de Ílhavo, as instalações do depósito 
de água (com a participação da AdRA) 
e os Armazéns da Junta de Freguesia 
de S. Salvador.

Esta ação teve como principal ob-
jetivo efetuar um teste ao Plano Mu-
nicipal de Emergência de Proteção 
Civil, cumprindo a obrigatoriedade 
de realização de exercícios do mesmo 
e também ao próprio Plano de Emer-
gência do estabelecimento de ensino, 
nomeadamente nos seguintes aspetos: 
procedimentos de comunicação e aler-
ta; combate a incêndios na área urba-
na, agrícola e industrial; evacuação de 
sinistrados, habitantes e população 
escolar em incidentes na proximidade 
de estabelecimento escolar, e contou 
com a participação dos vários agentes 
de Proteção Civil.

Esta iniciativa, realizada no âmbito 
das comemorações do Dia Internacio-
nal da Proteção Civil no Município de 
Ílhavo, insere-se na estratégia global 
da Câmara Municipal de Ílhavo para 
a área da Proteção Civil, com os obje-
tivos principais de lhe dar maior noto-
riedade e capacidade de intervenção, 
sensibilizando cada um dos nossos 
cidadãos para o papel vital que po-
dem e devem assumir na prevenção 
de situações de risco, integrando desta 
forma, cada um deles, a equipa da Pro-
teção Civil.  

» Ação de Formação 
“Suporte Básico de Vida 
Pediátrico”

No dia 1 de março, Dia Mundial da 
Proteção Civil, realizou-se uma ação 
de formação sobre “Suporte Básico de 
Vida Pediátrico”. 

Esta ação de formação, que contou 
com a colaboração dos Bombeiros Vo-
luntários de Ílhavo, decorreu na Pisci-
na Municipal de Ílhavo, com duas ses-
sões de 60 minutos e esteve aberta aos 
técnicos de natação e às pessoas que 
habitualmente frequentam as aulas 
de natação para bebés.

Com esta iniciativa, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo pretendeu sensibi-
lizar a população para a temática da 
Proteção Civil, contribuindo para o 
aumento do seu conhecimento acerca 
dos fatores de risco e sobre os procedi-
mentos a adotar em caso de acidente, 
neste caso em particular no que diz 
respeito às crianças.
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No dia 11 de janeiro de 2014, assi-
nalámos o primeiro aniversário do 
Aquário dos Bacalhaus do Museu 
Marítimo de Ílhavo. O edifício, da 
autoria do Gabinete de Arquitetura 
ARX, dos irmãos Nuno e José Mateus, 
inaugurado a 13 de janeiro de 2013, foi 
recentemente distinguido com o pré-
mio CONSTRUIR, instituído pelo jor-
nal com o mesmo nome, para melhor 
Projeto Público 2013 na categoria de 
Arquitetura. 

Depois de um ano de intensa ativi-
dade, este dia teve uma programação 
atraente e ficou marcado pela remo-
delação da Sala da Ria. Esta exposição 
permanente ficou enriquecida com 
uma nova e admirável embarcação, 
a Bateira Ílhava, construída por ini-
ciativa da Associação dos Amigos do 
Museu.

O Museu Marítimo de Ílha-
vo (MMI) fechou o ano de 
2013 com o maior número 
de visitantes da sua história: 
77 111. Este número recoloca 
o MMI entre os dez museus 
mais visitados do país e con-
firma-o como um dos museus 
municipais que atraem mais 
público em Portugal. 

Durante a última década, o 
MMI alcançou um crescimen-
to compatível com o investi-
mento feito pelo Município 
de Ílhavo, iniciado em 2001. 
Esse investimento consistiu 
na ampliação e remodelação 
do edifício, na abertura ao 
público do Navio-Museu San-
to André e na redefinição da 
identidade do Museu, que en-
tão se assumiu como Museu 
Marítimo.

Seguiu-se, em 2012, uma 
nova valência de investiga-
ção e empreendedorismo, o 
CIEMar-Ílhavo, e em 2013 o 
Aquário dos Bacalhaus.

No plano cultural, este 
novo ciclo do MMI privile-
gia a construção e o reforço 
de parcerias em Portugal e 
no estrangeiro, o aprofunda-
mento dos laços identitários 
com a comunidade local e 
uma linha de programação 
mais contemporânea e muito 
participativa nas atuais dinâ-
micas de reforço da relação de 
Portugal com o mar.

Primeiro aniversário
Aquário dos Bacalhaus 
do Museu Marítimo de Ílhavo

Balanço 2013
Museu Marítimo 
de Ílhavo

· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo
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O concurso para a 2.ª edição do Pré-
mio de Estudos em Cultura do Mar 
“Octávio Lixa Filgueiras” já está a 
decorrer. O sucesso pretendido e con-
cretizado da 1.ª edição cria-nos expec-
tativas fundamentadas para o lança-
mento de uma segunda edição. 

Criado para invocar e divulgar a 
obra de um dos mais reconhecidos in-
vestigadores portugueses de temas de 
cultura marítima, o Prof. Arquitecto 
Octávio Lixa Filgueiras, este prémio 
incita o Museu Marítimo de Ílhavo a 
consolidar-se como instituição assente 
em dinâmicas de investigação aplica-
das e capaz de promover um projeto 
cultural interessante para as diversas 
comunidades de público.

O Prémio é constituído por uma 
quantia em dinheiro de 3.000,00 eu-
ros e é destinado a galardoar autores 
de dissertações académicas ou de 
trabalhos de investigação realizados 
no âmbito vasto da cultura maríti-
ma-fluvial, nomeadamente nas áreas 

de História Marítima, Antropologia 
Marítima, Patrimónios Marítimos e 
Museologia. A inscrição deve ser feita 
até 30 de maio, estando para isso dis-
ponível o formulário de inscrição e o 
regulamento no site do Museu Marí-
timo de Ílhavo www.museumaritimo.
cm-ilhavo.pt. Os trabalhos concorren-
tes deverão ser apresentados até 29 de 
agosto. A entrega do prémio acontece-
rá no dia 16 de Novembro de 2014, Dia 
Nacional do Mar.

Na 1.ª edição, em 2012, o prémio 
foi atribuído ao trabalho “Hoje por ti, 
amanhã por mim. A arte xávega no 
litoral central português”, da autoria 
de Francisco Oneto Nunes, docente 
do ISCTE-IUL, que recorreu a meto-
dologias antropológicas de pesquisa, 
conjugando-as com a análise de fontes 
históricas e um forte registo visual, 
investigação que se enquadra na es-
sência do legado do Prof. Arquitecto 
Octávio Lixa Filgueiras.

2.ª Edição
Prémio de Estudos 
em Cultura do Mar 
“Octávio Lixa Filgueiras”

O Executivo Municipal deli-
berou aprovar, na Reunião de 
5 de fevereiro, a inscrição do 
Museu Marítimo de Ílhavo no 
Projeto Europeu Salted Fish 
Museum.

Após a realização de um 
encontro de trabalho no âm-
bito do projeto Salted Fish 
Museum, que teve lugar nos 
dias 27 e 28 de maio de 2013, 
no CIEMar-Ílhavo, em que 
se planeou a criação de uma 
rede internacional de insti-
tuições e investigadores que 

Inscrição do
Museu Marítimo no 
Projeto Europeu 
Salted Fish Museum

O CIEMar-Ílhavo, subunida-
de de investigação, documen-
tação e empreendedorismo do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
inaugurado em 2012, celebrou 
o seu segundo aniversário a 
29 de março. A sua missão 
foi planeada com a ambição 
de inovar, não sendo comum, 
na maioria dos museus, haver 
um centro de investigação 
aberto ao exterior e orientado 
para o empreendedorismo.

De tudo isto se tem feito o 
CIEMar-Ílhavo, que hoje se 
constitui, reconhecidamente, 
como um espaço de cultura, 
investigação e inovação onde 
trabalham investigadores, ar-
quivistas, cientistas e empre-
sários. Uma diversidade que 
se completa para promover 
o desenvolvimento do Muni-
cípio de Ílhavo à sua própria 
maneira, partindo da memó-
ria cultural para a criação de 
valor. 

2.º Aniversário

CIEMar-Ílhavo

Este segundo aniversário 
assinalou-se com a edição do 
segundo número do Boletim 
do CIEMar, uma publicação 
digital onde se partilha inves-
tigação sobre o património 
que habita no Museu e no seu 
território de referência e onde 
se noticiam as atividades que 
o CIEMar-Ílhavo promoverá 
ao longo do ano de 2014 (dis-
ponível em www.museuma-
ritimo.cm-ilhavo.pt).

O programa completou-se 
com a abertura da exposição 
de multimédia “Barcos de 
Portugal”, que que acrescen-
ta conteúdos importantes e 
muito didáticos à exposição 
permanente Sala dos Mares, 
e a exibição do filme “A Cam-
panha do Creoula”, um docu-
mentário de André Valentim 
Almeida premiado no DO-
CLISBOA 2013.

partilham experiências mu-
seológicas e de conhecimento 
sobre a pesca do bacalhau, fa-
zendo parte deste grupo mu-
seus e empresas da Noruega, 
Espanha, França e Portugal, 
surge agora a necessidade de 
inscrição do MMI no Portal da 
Comissão Europeia.

A concretização desta etapa 
de integração constitui mais 
um passo para a internacio-
nalização do Museu Marítimo 
de Ílhavo.
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O primeiro trimestre do ano ficou 
marcado por dois concertos de grande 
qualidade que encheram a sala do CCI 
com a melhor música nacional: Cama-
né (25 de janeiro) e Mafalda Veiga (22 
de fevereiro), que voltaram a pisar o 
palco do CCI. Na música igual desta-
que para dois projetos alternativos já 
firmados no nosso panorama musical: 
Peixe : Avião (CCGN, 1 de fevereiro) e 
Noiserv (CCI, 28 de fevereiro), ambos 
em tournée de apresentação de novos 
álbuns. O programa completou-se com 
duas peças de dança contemporânea 
surpreendentes: Pele, de Miguel Mo-
reira (CCGN, 15 de fevereiro) em que o 
CCI se assumiu como Teatro Associado 
e que foi resultado de uma residência 
artística que a Útero Associação Cul-
tural realizou no CCGN em outubro 
de 2013, para a produção desta peça, 
que circulará pelas principais salas 
de espetáculo do país e também pelo 
estrangeiro; a outra peça, Multiplex 
(CCI, 15 de março), uma proposta do 
conceituado criador Rui Horta.

O Serviço Educativo assumiu tam-
bém um papel muito ativo na progra-
mação deste trimestre com o teatro e 
música para bebés A Preto e Branco, 
um Risco Amarelo (CCGN, 19 de ja-
neiro), pelo Teatro do Biombo; o teatro 
para crianças A Caminhada dos Ele-
fantes (CCI, 8 de fevereiro), de Miguel 
Fragata e Inês Barahona; poesia para 
bebés Afinal o Caracol (16 de março); 
e mais uma edição do Mercadinho de 
Vendas e Trocas (CCI, 23 de março), 
complementado com o teatro de ma-
rionetas Estória do Tamanho das Pa-
lavras.

O Centro Cultural de Ílhavo assina-
lou no dia 24 de março o 6.º aniver-
sário da sua abertura. A marcar este 
aniversário, inaugurou-se a exposição 
“Vamos ao Jazz! - Memórias das Jazz-
bands Ilhavenses”, que evoca e recria a 
memória dos Jazz e da sua música que 
animava Ílhavo entre as décadas de 20 
e de 40, a energia dos “jazz-bandistas” 
que contagiava de alegria os cafés, os 
bailes e tantos outros locais de encon-
tro e de sociabilidade ilhavenses. O 
programa completou-se com uma con-
versa sobre jazz pelo Dr. Hélder Bruno 
Martins (investigador do Instituto de 
Etnomusicologia Música e Dança e do 
CEJazz - Universidade de Aveiro), uma 
apresentação de repertório de jazz-
bands de Ílhavo pela UA Jazz-Band e 
um Jazz-Set pelo DJ Rui Veiga.

Esta ação marcou igualmente a 
apresentação oficial do Festival Rádio 
Faneca 2014, que colocará “Ílhavo a 
transmitir alegria” entre os dias 6 e 8 
de junho. Após o sucesso da primeira 

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

Ao longo destes seis anos de 
atividade, o Centro Cultural 
de Ílhavo (CCI) tem vindo a 
conquistar um espaço cres-
cente na comunidade local. 
O fluxo de públicos, de enti-
dades do território (associa-
tivas, privadas, públicas) que 
procuram os nossos serviços, 
que visitam o nosso espaço e 
que participam nas diferentes 
ações programadas demons-
tram esse facto. O CCI tem 
igualmente um papel impor-
tante no desenvolvimento da 
economia local (comércio, res-
tauração, hotelaria, etc.).

Outro dos objetivos alcan-
çados assenta na formação 
de públicos, que após um tra-
balho persistente e orientado, 
sentimos que a acção do CCI 
tem permitido criar hábitos 
regulares no acesso aos conte-
údos apresentados e aumentar 
a consciência critica e o grau 
de exigência relativamente 
aos mesmos. Como resultado 
do trabalho desenvolvido nes-
tes seis anos, o CCI adquiriu 
públicos muito disponíveis a 
participar nos projetos apre-
sentados, tendo contribuído 
decisivamente a aposta estra-
tégica continua por parte da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
na área da cultura.

Hoje, o CCI é uma realida-
de muito forte junto do seu 
público-alvo, muito imple-
mentado no seu território e 
na Região de Aveiro, com um 
desempenho importante no 
âmbito da própria comunida-
de regional, um equipamento 
que conquistou por direito 
próprio um lugar de destaque 
no panorama nacional, com 
uma estratégia de ação bem 
definida, com muita estabili-
dade e dotado de uma equipa 
competente, que se destaca 
pela sua dedicação, espírito 
de equipa e elevados níveis de 
desempenho. Como exemplo 
os números de 2013 revelam 
que o CCI desenvolveu 185 
ações, com um total de públi-
cos de 41 371 visitantes e a sua 
melhor taxa de ocupação des-
de a sua abertura - 78,59%.

6 anos 
Centro Cultural 
de Ílhavo

edição, em 2012, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o Centro Cultural de Ílha-
vo voltam a encher o Centro Histórico 
de Ílhavo e o Jardim Henriqueta Maia 
com um festival que mais uma vez 
convocará a comunidade a participar 
nos processos artísticos e que apre-
sentará uma programação de cruza-
mentos entre as artes performativas, 
visuais e a música. 

Fique atento porque o programa 
será anunciado brevemente!
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EXPOSIÇÕES

Ílhavo Quinhentista
exposição
patente até 9 de junho
} CC Ílhavo
Entrada gratuita

“Vamos ao Jazz!” 
Memória das Jazz-bands Ilhavenses
exposição
Exposição dedicada às formações musicais, surgidas em 
Ílhavo nas primeiras décadas do século XX, designadas 
por Jazz ou Jazz-Band. 
“Vamos ao Jazz” evoca e recria a memória dos Jazz e 
da sua música que animava Ílhavo entre as décadas de 
20 e de 40. A energia dos “jazz-bandistas” contagiava 
de alegria os cafés, os bailes e tantos outros locais de 
encontro e de sociabilidade ilhavenses.
} CC Ílhavo
Entrada gratuita

ABRIL 

03 qui
22h00 música

Marta Ren
Concerto Comemorativo 
do Dia do Porto de Aveiro
} CC Gafanha da Nazaré
Entrada: € 3,50 · auditório · M/3
Receitas revertem a favor da Obra da Providência da Gafanha da 
Nazaré

04 sex
22h00 música

Orquestra Filarmonia das Beiras 
& Danças Ocultas
} CC Ílhavo
Entrada: € 5,00 · auditório · M/3
Desc.: grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

05 sáb
21h30 cinema

12 Anos Escravo
M/16 · 134 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

06 dom
16h30 workshop/espetáculo com jogos teatrais à mistura

Pedro Tochas 
Projeto 2014 - Fase de Testes
} CC Gafanha da Nazaré
Entrada gratuita · auditório · M/16
limitado a 30 participantes · inscrição obrigatória

19 sáb
21h30 cinema

Golpada Americana
M/16 · 138 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

24 qui a 27 dom
multidisciplinar

Escolíadas Glicínias Plaza 2014
sessões:
24 a 26 de abril às 21h30 
27 de abril às 17h00
Org: ESCOLÍADAS - Associação Recreativo-Cultural
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
} CC Ílhavo
Entrada: € 3,00 · auditório · M/3

15, 17, 22 e 24  
21h00~23h00

Workshops de Dança
Danças tradicionais portuguesas e do mundo, hiphop, 
danças de salão e dança contemporânea
} CC Ílhavo e CC Gafanha da Nazaré 
gratuito · inscrição prévia

26 sáb 
10h00~12h00

Workshop de Dança
Dança dirigidos a crianças dos 4 aos 10 anos
} CC Ílhavo
gratuito · inscrição prévia

29 ter
18h30

Dança em Dia Aberto
Comemoração do Dia Mundial da Dança
} CC Ílhavo
Entrada gratuita

MAIO 

02 sex
21h30 multidisciplinar

Escolíadas Glicínias Plaza 2014 
- Final
Org: ESCOLÍADAS - Associação Recreativo-Cultural
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
} CC Ílhavo
Entrada: € 4,00 · auditório · M/3

03 sáb
21h30 cinema

O Lobo de Wall Street
M/16 · 165 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

16 sex
22h00 teatro

Rei Lear de Shakespeare
} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/12
Desc.: grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

17 sáb
21h30 cinema

Capitão América: 
O Soldado do Inverno
M/12 · 136 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

18 dom
11h00 teatro para crianças

Amarelo, de Catarina Requeijo
indicado para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos 
35 min. · limitado a 50 crianças 
mais acompanhantes
} CC Ílhavo
Entrada: € 3,00  (crianças) € 4,00 (adulto)

24 sáb
11h00

Workshop de Ilustração
Ilustração para pais e filhos do XS ao XL, 
de Ana Aragão 
indicado para famílias 
com crianças dos 5 aos 10 anos 
120 min. · limitado a 20 participantes
} CC Ílhavo · sala de ensaios
Entrada: € 1,00

31 sáb
22h00 Dança contemporânea

Romeu e Julieta, 
encontro desencontro
} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/6
Desc.: grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

JUNHO 

Inscrições abertas para os Projetos de Comunidade:

· Casa Aberta 
· Orquestra da Bida Airada
mais informações em 
centrocultural.cm-ilhavo.pt

15 dom
19h00 cinema

Mr. Peabody e Sherman
M/6 · 92 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

22 dom
10h00/11h00 música/teatro para bebés

Lá Fora, de Crista Alfaiate 
e Carla Galvão
indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
30 min. · limitado a 30 participantes 
(bebés e acompanhantes)
} CC Ílhavo
Entrada: € 3,00  (crianças) € 4,00 (adulto)

28 sáb
21h30 cinema

Noé
M/12 · 138 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

bilheteira online
· www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
· ilhavo.bilheteiraonline.pt
· Facebook: centroculturalilhavo

bilheteira balcão
· CC Ílhavo/CC Gafanha da Nazaré
· Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro
· Worten
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A ilustradora Madalena 
Matoso, da Editora Planeta 
Tangerina, esteve na Bibliote-
ca Municipal de Ílhavo para, 
com grandes e pequenos, ex-
perimentar a técnica usada 
nas ilustrações do “Este livro 
está a chamar-te (não ouves?)”: 
desenhar formas, recortar, 
pintar com rolo, compor de-
senhos, inventar um percur-
so. O resultado foi uma tarde 
bem animada e colorida, em 
que os trabalhos finais são 
prova disso. Sem dúvida mais 
uma experiência a repetir! 

25 de janeiro
Ateliê de ilustração 
com... 
Madalena Matoso

Pelo terceiro ano consecu-
tivo a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo organizou um en-
contro em torno da literatura 
para a infância, conjugando as 
componentes literárias, pictó-
ricas e musicais. No âmbito 
deste encontro, decorreu uma 
exposição bibliográfica do po-
eta que só foi possível graças 
ao  empréstimo de algumas 
das suas obras por parte de 
Bibliotecas parceiras da Rede 
de Bibliotecas da Comunida-
de Intermunicipal da Região 
de Aveiro. 

A apresentação, do poeta e 
da sua obra, coube ao Profes-
sor José António Gomes, da 
Escola Superior de Educação 
da Universidade do Porto à 
qual se seguiu uma hora do 
conto muito especial. Poemas 
do livro “Aquela nuvem e ou-
tras” foram cantados e musi-
cados pela Escola de Música 
Gafanhense. Uma vez mais a 
atividade Música das Palavras 
surpreendeu todos os presen-
tes. Grandes e pequenos que 
aqui acorreram não vão es-
quecer as palavras e a música 
que ouviram nesta tarde, com 
certeza!

8 de fevereiro
A Música 
das Palavras 
na obra de 
Eugénio de 
Andrade

No passado dia 22 de fe-
vereiro, a autora Maria da 
Conceição Vicente dinami-
zou uma oficina de escrita 
destinada inicialmente a 
participantes dos 8 aos 15 
anos. O facto é que se inscre-
veram utilizadores dos 4 aos 
40 anos... Não se sabe quem 
esteve mais entusiasmado, se 
as crianças se os adultos, so-
bretudo no momento da ilus-
tração e da apresentação das 
histórias produzidas. Foi uma 
tarde produtiva, bem passada 
e divertida, com bons incenti-
vos e apelos à escrita.

Nessa tarde também foi 
inaugurada a exposição de fo-
tografia de António Rilo: “Po-
emas de Crescer”, resultado 
do trabalho do fotógrafo para 
o livro de poesia, com o mes-
mo título, da autora Maria da 
Conceição Vicente.

22 de fevereiro
Uma tarde com... 
Maria da Conceição 
Vicente

Março: mês da leitura!

12 de março
Ílhavo a Ler +

Destinado a todos os alunos do Mu-
nicípio de Ílhavo, o Concurso Munici-
pal de Leitura tem como principal ob-
jetivo reforçar o contacto das crianças 
e dos jovens com o livro e a leitura. 
Assim, no dia 12 de março, realizou-
se, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
a grande final do Ílhavo a Ler +. Após 
uma primeira fase em que cada escola 
selecionou os seus concorrentes, esta 
segunda e última fase determinou 
quais os vencedores em cada uma 
das quatro categorias. Este ano, uma 
vez mais, com base na exploração de 
algumas das obras mais importantes 
da literatura portuguesa, a leitura e 
compreensão dos livros foi analisada 
por um júri que nomeou os grandes 
vencedores que irão representar o 
Município de Ílhavo na grande final 
do Concurso Intermunicipal de Leitu-
ra da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA) a realizar a 28 
de junho, em Anadia.

Todos os participantes da fase final es-
tão de parabéns, os vencedores foram:

1.ª CATEGORIA:
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano)
» André Fernandes Moreira
Centro Escolar da Coutada

2.ª CATEGORIA: 
alunos do 2. º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º anos)
» Catarina Semedo Oliveira
Escola Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)

3.ª CATEGORIA: 
alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos)
» Sofia de Oliveira Santos
Escola Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)

4.ª CATEGORIA: 
alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos)
» Karina Mendes da Cruz Vicente
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

A Biblioteca Municipal e 
as Bibliotecas Escolares 
do Município de Ílhavo 
comemoram uma vez mais 
o livro e a leitura, unindo-se 
ao Plano Nacional de Leitura 
para celebrar a Língua 
Portuguesa. 
Ao longo do mês de 
março foram muitas e 
diferentes as atividades que 
decorreram nestes espaços 
abertos à comunidade 
educativa. Entre eles, 
destaque para os dois 
eventos que envolveram 
todos os alunos das escolas 
do Município.
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Com o intuito de dar a conhecer 
a vida e a obra de Manuel António 
Pina, as Escolas foram desafiadas a 
ler e a trabalhar as obras do autor e 
a aprender mais sobre a sua vida. Do 
fruto das suas pesquisas e criatividade 
nasceu uma mostra de trabalhos que 
está patente na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo até ao próximo dia 10 de 
abril. A apresentação pública à comu-
nidade realizou-se no dia 21 de março, 
Dia Mundial da Poesia, e contou com 
a participação e a intervenção das se-
guintes escolas:

21 de março
À descoberta de... 
Manuel António Pina

MANHÃ:
» “Biografia de Manuel António Pina”, 
projeção do filme realizado pela Escola de Referência 
para a Educação Bilingue de Alunos Surdos (EB1 de Ílhavo)

» “À conversa com o Senhor Pina”, 
dramatização pela turma do 5.º A 
da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

TARDE:
» “Conhecer Manuel António Pina”, 
pela Professora Doutora Sara Reis da Silva

» “A Arca do Não É”, 
dramatização pela turma do 7.º F 
da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Quem esteve presente teve uma 
oportunidade única para assistir ao 
trabalho que os alunos desenvolve-
ram e que neste dia apresentaram a 
toda a comunidade. Uma experiência 
a repetir para o ano em mais um “À 
descoberta de...”

· www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
· biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
· Facebook: camaramunicipalilhavo

Processo 
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Considerando que, na se-
quência de uma informação 
prestada na reunião da Câ-
mara Municipal de Ílhavo 
do passado dia 19 de Março, 
sobre o designado Processo 
da Biblioteca, se assistiu à dis-
seminação de um conjunto de 
considerações erradas e sus-
ceptíveis de causar confusão 
na opinião publica, a Câmara 
Municipal esclarece que:

O MUNICIPIO DE ILHAVO, 
foi demandado pela sociedade 
Nolasco & Coelho Lda, numa 
acção que correu termos no 
Processo n.o 891/08.7TBILH, 
da Grande Instância Cível de 
Aveiro, da Comarca do Baixo 
Vouga, e no qual esta socie-
dade pediu a condenação do 
MUNICIPIO DE ÍLHAVO, a:

a) demolir, à sua custa, o 
edifício da Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo que implantou 
num dos lotes do chamado 
loteamento de Alqueidão, na 
rua de Alqueidão, freguesia e 
Concelho de Ílhavo;

b) abrir mão e entregar o 
referido lote à dita sociedade, 
livre de quaisquer limitações, 
ónus e encargos;

c) pagar à dita sociedade 
uma sanção pecuniária com-
pulsória a partir da data do 
trânsito em julgado da sen-
tença que viesse a ser profe-
rida, por cada dia de atraso 
na demolição e entrega do 
lote em montante a arbitrar 
pelo Tribunal, considerando 
adequada, a quantia diária de 
1.000,00 €;

O MUNICIPIO DE ILHAVO, 
na sua contestação, defendeu-
se por excepção e impugnação 
e requereu, que o Tribunal:

a) declarasse que o referido 
prédio urbano composto pela 
Biblioteca Municipal e o Fó-
rum Municipal de Ílhavo, é 
propriedade do Município de 
Ílhavo por este o ter adqui-
rido por acessão imobiliária 
industrial, ou seja por o haver 
construído de boa-fé, no dito 
lote de terreno, que, de facto, 
é(ra) propriedade da Nolasco 
& Coelho Lda,, embora a Câ-
mara Municipal de Ílhavo ig-
norasse tal facto à data do ini-
cio das obras, uma vez que o 
mesmo se encontrava inscrito 
na matriz e registado na Con-

servatória do Registo Predial 
a favor da Câmara Municipal 
de Ílhavo desde 12 de Maio de 
1995, nos seguintes termos:

b) condenasse a Nolasco & 
Coelho Lda a reconhecer o 
direito de propriedade que o 
Município de Ílhavo, invoca 
sobre o referido prédio, me-
diante o pagamento da inde-
mnização correspondente ao 
valor que esse prédio tinha à 
data da construção da Biblio-
teca Municipal e do Fórum 
da Juventude de Ílhavo, valor 
esse que o  Município se pro-
punha depositar no prazo de 
30 dias a contar do trânsito 
em julgado da sentença que 
viesse a ser proferida.

Realizado o julgamento e 
produzidas as diligências de 
prova foi proferida sentença 
pelo Tribunal de Aveiro que:

a) julgou a ação improce-
dente e absolveu o MUNICÍ-
PIO DE ÍLHAVO dos pedidos 
formulados pela NOLASCO 
E COELHO LDA. na petição 
inicial, e

b) julgando a reconvenção 
procedente, declarou que o 
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO é 
titular do direito de proprie-
dade sobre o edifício da Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo 
e Novo Fórum da Juventude 
de Ílhavo, assim como sobre 
o lote de terreno inscrito na 
matriz predial urbana da fre-
guesia de Ílhavo sob o artigo 
7950 e descrito na Conserva-
tória do Registo Predial sob a 
ficha n.o 06052/061293, por 
o haver adquirido por aces-
são industrial imobiliária 
– e condenou a NOLASCO E 
COELHO LDA. a reconhecer 
tal direito –, sob condição de, 
em 30 (trinta) dias a contar da 
notificação desta sentença, a 
Câmara Municipal depositar, 
a favor da empresa, a quan-
tia de €748.550,00(setecentos 
e quarenta e oito mil qui-
nhentos e cinquenta euros), 
atualizada a partir do ano de 
2004, inclusive, até efetivo 
pagamento, de acordo com os 
índices anuais de preços no 
consumidor publicados pelo 
Instituto Nacional de Estatís-
tica.

 
Inconformado com o valor 

atribuído ao referido lote de 
terreno e com o facto de a se-

nhora juiz, por sua iniciativa, 
ter determinado a actualiza-
ção daquele valor desde 2004, 
o Município interpôs, dessa 
parte da sentença, recurso 
para o Tribunal da Relação 
de Coimbra, recurso esse que 
ainda não foi - nem será bre-
vemente -, decidido e cuja 
decisão admite ainda recurso 
para o Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Acontece que a empresa, 
para garantia do pagamento 
da indemnização que, no fi-
nal do processo, venha a ser 
decidida, avançou já – e não 
obstante o processo ainda 
não ter terminado - com uma 
execução, na qual requereu o 
bloqueio de saldos bancários 
desta Câmara Municipal até 
ao montante de 983.734,36€, 
importância essa que ficará 
cativa até que transite em jul-
gado a decisão sobre o valor 
daquela indemnização.

No sentido de desbloquear 
as importâncias em causa e ga-
rantir a disponibilidade ime-
diata e integral dos seus saldos 
bancários, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo prestará no pro-
cesso uma garantia bancária 
idónea para garantir ao credor 
o pagamento do valor do ter-
reno que, no final do processo 
(que não se prevê para breve) 
venha a ser fixado.

Em síntese, não estamos 
perante um processo em que 
sejam pedidas responsabilida-
des à Câmara por qualquer ato 
ilegal, ou prejuízos causados a 
terceiros, mas de um processo 
de aquisição de um terreno 
cujo direito de propriedade 
nos foi já reconhecido.

Falta apenas definir qual o 
valor final desse terreno, uma 
vez que a Câmara Municipal 
de Ílhavo discorda profun-
damente do que foi fixado 
(aliás, por qualificados peri-
tos nomeados pelo Tribunal 
e pelas partes), e pode ainda 
recorrer da sentença quanto 
a esse valor, o que, na defesa 
do interesse do Município e 
da sua população, já fez, por 
via de recurso que interpôs 
para o Tribunal da Relação de 
Coimbra.

Como sempre, do que vier a 
ser a decisão final deste pro-
cesso a Câmara Municipal 
dará publica nota quer à po-
pulação, quer à comunicação 
social.
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Esta iniciativa, especialmente dire-
cionada aos Alunos e Professores das 
referidas Escolas, pretendeu promo-
ver um maior contacto e troca de ex-
periências entre todos os elementos da 
Comunidade Escolar, proporcionando 
a participação num conjunto diversi-
ficado de interessantes atividades, en-
riquecedoras para o crescimento dos 
nossos jovens. 

O Encontro InterEscolas teve início 
às 9h30 com a realização da VIII As-
sembleia Municipal Jovem, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Ílha-
vo, e contou com a presença do Presi-
dente da Câmara, do Presidente da As-
sembleia Municipal e da Vereadora da 
Juventude, num momento de partilha 
e interação dos jovens com a Câmara 
Municipal, estimulando a sua parti-
cipação na vida ativa do Município e, 
consequentemente, da Comunidade 
em que estão inseridos. 

XII Edição
Encontro 
InterEscolas 2014

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as 
três EB 2,3 e as duas Escolas Secundárias do Município, 
promoveu no dia 7 de março, 
a décima segunda edição do Encontro InterEscolas.

Numa sessão informal de traba-
lho os jovens puderam partilhar as 
preocupações, bem como apresentar 
propostas e as principais ideias para o 
futuro, participando em debates temá-
ticos relacionados com as temáticas da 
Cidadania, Solidariedade, Ambiente, 
Saúde Juvenil, Desporto, entre outros.

A encerrar com chave de ouro a 
edição 2014 do Encontro InterEsco-
las, teve lugar no Centro Cultural de 
Ílhavo, o VIII Sarau InterEscolas, que 
constituiu uma excelente oportuni-
dade para conhecer o que de melhor 
se faz nas nossas Escolas em áreas tão 
distintas como a música, a dança e o 
teatro.

O Município de Ílhavo tem, 
desde sempre, investido em 
nos seus jovens, apostando no 
seu crescimento e desenvolvi-
mento, como é o caso da cria-
ção e dinamização dos Fóruns 
da Juventude. Por isso mesmo, 
tem portas abertas em 4 espa-
ços de convívio e de oportuni-
dades de conhecimento para 
os jovens do Município, equi-
pados e dinamizados a pensar 
neles e nas suas vivências.

Com uma agenda sempre 
repleta de boas atividades e 
bons motivos para frequentar 
os Fóruns, as iniciativas dis-
tribuíram-se ao longo deste 
primeiro trimestre com novos 
desafios aos Fóruns e à equipa 
da Juventude. 

2014 é, como sabemos,  o 
ano em que se comemoram 
os  500 anos  do  Foral  Novo  
de  Ílhavo e, por essa razão, o  
Fórum  da  Juventude  dedi-
ca  todo  o projeto  deste ano à  
importância  dos  valores  do  
foral.  Estes valores serão o fio 
condutor da dinâmica impos-
ta para 2014 nos FMJ, dando 
lugar a uma dinâmica diária 
nos 4 Fóruns sob a designação 
do ForALLinho J.

Balanço 1.º trimestre 2014
Fórum Municipal 
da Juventude

Pretende-se, desta forma, 
apostar na comunicação e 
nas relações interpessoais 
como estrutura fundamental 
no processo de desenvolvi-
mento dos Jovens, tentando 
refrear a tendência frenética 
da era digital, vincando-se as 
potencialidades de cada um 
individualmente e do Fórum 
Municipal da Juventude en-
quanto espaço promotor de  
laços entre os seus frequen-
tadores, assim como garantir 
momentos de bem estar  e  la-
zer, trocas  de experiências  e  
saberes.  Paralelamente, pro-
piciar a manifestação e par-
tilha de ideais, identidades, 
dons, vontades, fomentando 
o encontro, o espaço para de-
senvolvimento de projetos e 
a saudável ocupação dos tem-
pos livres. 

Este ano pretende-se, em es-
pecial, brindar os valores ori-
ginais do nosso concelho, des-
cobri-los e prolongar-lhes as 
raízes através dos mais jovens, 
adaptando-os aos tempos atu-
ais e dando-lhes ainda mais 
vida neste contexto juvenil.

Em fevereiro demos ainda 
espaço à comemoração do 9.º 
aniversário do Fórum da Ju-
ventude da Nazaré, no dia 26, 
proporcionando uma tarde 
intensa de vivência à luz de 
uma feira popular onde, como 
manda a tradição não falta-
ram as pipocas, jogos tradicio-
nais e muita música.
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Decorreu, no dia 3 de fe-
vereiro, na Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, a entrega de 
235 Certificados do Espaço 
Internet a 95 formandos, que 
durante o ano 2013 frequen-
taram os vários cursos pro-
movidos por este Espaço.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu em 2013 
um conjunto de ações de for-
mação nos Fóruns Municipais 
da Juventude de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré, dotando 
os cidadãos participantes com 
as competências básicas em 
Word, Excell, Powerpoint e 
Internet/E-mail.

Por considerar que esta ini-
ciativa continua a traduzir-se 
numa mais valia para os jo-
vens e adultos do Município 
ao nível da sua formação nas 
novas tecnologias da comuni-
cação e da informação, nesse 
mesmo dia abriram novas 
turmas para 2014, que estão 
a funcionar nas áreas de For-
mação em 4 módulos (Word, 
Excell, Powerpoint e Inter-
net/E-mail) e Módulo especial 
(Word, Powerpoint/E-mail), 
destinado aos Cidadãos que 
possuem alguns conhecimen-
tos e que pretendam recordar 
e/ou aprofundar a informa-
ção (em horário pós laboral).

Entrega 
dos Certificados 
Espaço Internet

Realizou-se, no dia 8 de ja-
neiro, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo, a entre-
ga dos Certificados e Bolsas do 
3.º turno do Programa Voca-
ção 2013 aos 16 participantes.

Dirigido a jovens com idades 
compreendidas entre os 14 e 
os 25 anos, que estudem e/ou 
residam no Município de Ílha-
vo, o Programa Vocação está 
estruturado em três turnos (o 
primeiro de janeiro a março, 
o segundo de abril a junho e 
o terceiro de outubro a de-
zembro), com a realização de 
projetos em áreas tão diversas 
como o ambiente, o desporto, 
a juventude, a história e o pa-
trimónio, a animação cultural 
ou a dinamização de espaços. 
Cada jovem realiza 90 horas, 
recebendo no final um certi-
ficado de participação e uma 
bolsa de 200 euros.

A adesão a este programa 
tem crescido ao longo das edi-
ções, tendo-se registado na 
edição de 2013, 157 inscrições, 
num total de 55 participações. 
Já decorreu o turno 1, cujos 
certificados e bolsas de par-
ticipação serão entregues no 
dia 2 de abril e teve início o 
turno 2 no dia 1 de abril.

Mais informação em www.
cm-ilhavo.pt.

Entrega 
dos Certificados 
e Bolsas
Programa Vocação 
2013 - Turno 3 

mais informações:
FMJ Ílhavo | Tel 234 321 079
FMJ Gafanha da Nazaré | Tel 234 183 773
FMJ Gafanha da Encarnação | Tel 234 086 668
FMJ Gafanha do Carmo | 234 398 009
www.cm-ilhavo.pt

Oficinas
Criativas 2014

~ artes culinárias

> Decoração com Frutas/Legumes

> Culinária no micro-ondas

> Comida vegetariana

> Decoração com Massapão

> Ervas e flores na culinária

> Iniciação ao chocolate

~ agulhas e linhas

> Iniciação à Costura

> Arranjos de costura

> Macramé

> Porta-moedas em tecido

~ artes visuais

> Fotografia

~ comunicação e letras

> Contadores de Histórias

~ artes cénicas

> Marionetas

> técnicas de animação

~ artes decorativas

> Artes Florais

> Jardins – jardinagem low cost

> Decoração low cost

> Decorar com terra

> Reciclagem decorativa

> Pintura em Madeira

> Pintura em Tecido

> Sabonetes e velas

> Decoração com Ovos

~ bijuta
ria

> Feltro

> Biscuit

~ saúde e beleza

> Massagem

~ dança
> Danças Contemporâneas

> Hip-Hop

inscreve-te já!

Decorreu, no dia 28 de fe-
vereiro, a 10.ª edição das Jor-
nadas da Juventude, na Sala 
Polivalente da Biblioteca Mu-
nicipal, envolvendo cerca 50 
de participantes.

Esta iniciativa, especial-
mente direcionada para os 
alunos do 3.º Ciclo do Municí-
pio, teve o propósito de abor-
dar temas do seu interesse, 

10.º edição
Jornadas 
da Juventude

numa aposta constante da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em proporcionar atividades 
que funcionem como comple-
mento à sua formação escolar 
e pessoal.

Presente na Sessão de Aber-
tura, o Presidente da Câmara, 
Fernando Caçoilo, aproveitou 
para alertar os jovens para a 
importância da família. “É um 

suporte de conforto e de aju-
da; é muito diferente de viver 
isolado, sozinho no mundo; 
ajuda-nos a enfrentar as difi-
culdades da vida”, sublinhan-
do igualmente a sua impor-
tância enquanto suporte da 
sociedade. 

Esta edição foi composta por 
dois painéis temáticos: o pri-
meiro subordinado ao tema 
“Os Jovens e a Sexualidade”, 
contou com as intervenções 
de Rosário Ochoa, da Uni-
versidade de Aveiro, Iolanda 
Duarte, da Administração 
Regional de Saúde do Centro, 
e o segundo “Os Jovens e a 
Escola”, teve como oradores 
Nuno Craveiro, da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Paulo 
Costa, da Universidade do Mi-
nho, profissionais que diaria-
mente trabalham os assuntos 
da sexualidade juvenil, do su-
cesso vs insucesso escolar, da 
relação de pais e filhos com a 
escola e ainda da problemáti-
ca do bullying escolar. 

Contou ainda com Inês Oli-
veira e Alexandre Castro, dois 
alunos universitários que apre-
sentaram o seu testemunho so-
bre o tema “Sucesso Escolar”.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
20 de novembro de 2013 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 – 6.ª 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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 7 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
935,46 Euros.

Comparticipação no pagamento das quo-
tas 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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 1 apoio de comparticipação no paga-
mento das quotas de condomínio da ha-
bitação social.

Horário de Abertura ao Público do Mer-
cado Municipal da Costa Nova no mês de 
Dezembro.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Mar-
cos Labrincha Ré, que prevê a abertura 
do Mercado, a título excepcional, nos dias 
1 e 8 de Dezembro, das 8h00 às 18h00 e 
nos dias 24 e 31 de Dezembro, das 08h00 
horas às 15h30 horas.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
4 de dezembro de 2013 

Listagem dos Compromissos Plurianuais 
assumidos.
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da referida proposta, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL) – Monitorização e Acompanha-
mento pelo Órgão Deliberativo.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Mapa relativo ao Progra-
ma de Apoio à Economia Local (PAEL), 
bem como o seu envio à Assembleia Mu-
nicipal.

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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 9 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção 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 162,94 Euros.

Prolongamento do horário de funciona-
mento dos estabelecimentos de venda ao 
público e de prestação de serviços – Natal 
e Ano Novo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
11 de dezembro de 2013 

Alteração do Regulamento do Parque de 
Campismo Municipal da Praia da Barra.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
alteração ao Regulamento, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Recrutamento de novos postos de trabalho 
(3 técnicos superiores e 2 assistentes ope-
racionais/auxiliares de ação educativa).
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Autorização prévia e autorização prévia 
genérica, no âmbito da Lei dos Compro-
missos.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Grandes Opções do Plano, Orçamento e 
Mapa de Pessoal para o ano 2014.
Deliberado por maioria aprovar as Gran-
des Opções do Plano, o Orçamento e o 
Mapa de Pessoal, com a abstenção dos Ve-
readores do Partido Socialista, bem como 
o seu envio à Assembleia Municipal. 

Atualização das Taxas para o Ano de 2014, 
no âmbito da aplicação do Regulamento 
Municipal de Urbanização e da Edifica-
ção (RMUE) em vigor, e Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Conces-
são de Licenças e Prestação de Serviços 
Municipais.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Marcos Labrincha Ré.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Patri-
mónio dos Pobres da Freguesia de São 
Salvador.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 
um apoio financeiro no valor de 1.511,12 
Euros, para apoio aos custos do transpor-
te do material, bem como do Tratamento 
de Resíduos de Construção e Demolição 
do Bairro das Cancelas.

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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 2 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 249,61 
Euros.

Quarta adenda à listagem inicial dos 
Subsídios de Estudo – Ano Lectivo 
2013/2014.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, que prevê a atribuição 
de subsídio unitário, no valor de 30 euros, 
para o Escalão B, a 1 aluno.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Rancho 
Regional da Casa do Povo de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um apoio financeiro de 6.393,28 Euros 
no âmbito das obras de adaptação da anti-
ga Escola Primária da Boavista para sede 
da Associação.

Atribuição de Subsídio para Melhoria das 
Condições de Habitabilidade em Habita-
ção de Tipologia Familiar, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa que prevê a atribuição 
de um apoio total de 657,00 Euros a uma 
munícipe para a melhoria de condições 
de habitabilidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de janeiro de 2014 

Minuta de Protocolo celebrado entre os 
Municípios de Ílhavo e de Aveiro, relativo 
à utilização dos Serviços do Centro de Re-
colha Oficial de Animais de Companhia 
de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
Minuta de Protocolo.

Adenda à Minuta de Contrato “Prestação 
de Serviços externos de Segurança, Higie-
ne e Saúde no Trabalho”.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
Minuta do Contrato a celebrar com a fir-
ma “Ambiformed – Ambiente, Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho, Unipes-
soal, Lda.”, pelo valor de 20.506,44 Euros. 

Termo de balanço – Fim de Mandato 
2009/2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Termo de Balanço.

Termo de balanço – Início de Mandato 
2013/2017.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Termo de Balanço.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 - 7.ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a 
alteração orçamental. 

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante os meses de outubro, novembro 
e dezembro.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da proposta apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins, que isenta 
associações do município do pagamento 
de 3.126,80 Euros.

Isenção do pagamento de taxas munici-
pais (ano de 2013), a várias associações do 
Concelho, relativas à realização de even-
tos relativo aos meses de Agosto, Setem-
bro, Outubro e Novembro.
Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho, que isenta associações 
do município do pagamento de 455,00 
Euros.

Fundo Municipal de Apoio a Famílias e In-
divíduos Carenciados – Balanço 2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Balanço 2013. 

Lista definitiva dos bolseiros do Pro-
grama Municipal de Bolsas de Estudo 
2013/2014.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
lista definitiva.

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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 19 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
743,30Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção 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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 184,96 
Euros.

Adenda ao Protocolo celebrado em 2006 
com a Escola Básica 2,3 José Ferreira Pin-
to Basto para a Utilização do Pavilhão 
Desportivo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Adenda ao Protocolo celebrado em 2012 
com a Escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré para a Utilização do Pavilhão Des-
portivo e Ginásio.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores 
do Município de Ílhavo (CCD).
Deliberado por unanimidade ratificar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
2.500,00 Euros para comparticipação das 
despesas associados à Festa de Natal das 
Crianças.

Tipologia dos preços dos bilhetes CCI/
CCGN, para o trimestre janeiro/ feverei-
ro/ março de 2014.
Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho e aprovar os preços dos 
bilhetes.

Intenção de doação de espólio (livros e ou-
tros), à Biblioteca Municipal de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
doação dos livros. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos e apoio no 
pagamento das quotas de condomínio de 
habitação social, no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 1 apoio de comparticipação no paga-
mento das quotas de condomínio da ha-
bitação social.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de fevereiro de 2014 

Aditamento ao Protocolo celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Administração 
do Porto de Aveiro, relativo à conclusão 
do Plano de Pormenor Norte / Poente da 
Gafanha da Nazaré.
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Deliberado por unanimidade ratificar a 
referida Adenda ao Protocolo. 

Contrato celebrado entre o Município de 
Ílhavo e o Instituto do Emprego e da For-
mação Profissional, IP, relativo à Cedência 
das antigas instalações da Escola Primá-
ria N.ª Sr.ª do Pranto, em Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Contrato. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2014 – 1.ª alteração.
Deliberado por unanimidade ratificar a 
decisão do presidente. 
 
Apoio financeiro ao Illiabum Clube no 
âmbito do Acordo de Parceria para a exe-
cução da Obra de Reabilitação do seu edi-
fício sede.
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente que prevê um apoio fi-
nanceiro no valor de 17.778,91 Euros. 

Relatório de Atividades da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo 
/ Ano de 2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento. 

Conselho Local de Ação Social – Primeira 
reunião de 2014.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Relatório da reunião do 
CLAS. 

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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 12 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
7.048,64 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção 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 atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
712,65 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à San-
ta Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Caren-
ciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
500,78 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 
(2013/2014) – retificação da lista definiti-
va de candidaturas.
Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Presidente. 

Alteração do Regulamento do Programa 
Municipal de Bolsas de Estágios de Traba-
lho (PMBET).
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal para delibe-
ração. 

Atribuição de Subsídio Pontual às Escolas: 
EB 2.3, José Ferreira Pinto Basto, EB 2.3, 
Gafanha da Encarnação, EB 2.3, Gafanha 
da Nazaré e Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes no âmbito da sua 
participação no Sarau Interescolas 2014.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora Be-
atriz Martins, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual, no valor de 100,00 
Euros, a cada estabelecimento de ensino 
referido, como forma de apoio à realiza-
ção do Sarau.

Normas de Participação - VII Concurso de 
Hip-Hop Dance.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora Be-
atriz Martins. 

Programa Municipal Desporto para Todos 
– Edição Primavera/Verão 2014.
Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente programa. 

Fórum Náutico – Relatório de Atividades.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do referido Relatório de Ati-
vidades. 

Normas de Participação no Concurso de 
Banda Desenhada “5 Séculos De Foral 
Novo”.

Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa. 

Inscrição do Museu Marítimo de Ílhavo 
no Projeto Europeu “Salted Fish Museum” 
através do Portal da Comissão Europeia.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta que prevê a autorização para a 
inscrição do MMI no projeto referencia-
do em título, em que também participam 
museus, universidades e empresas, da 
Noruega, Espanha, França e Portugal, vi-
sando criar uma rede oficial de trabalho 
internacional, que possibilite no futuro 
uma candidatura a um programa de fi-
nanciamento europeu.

Vendas de Merchandising e Artesana-
to nas Lojas de Turismo do Município de 
Ílhavo e na Livraria do Museu Marítimo 
de Ílhavo no segundo Semestre de 2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-

nhecimento da referida informação que 
dá conta dos resultados obtidos no segun-
do semestre do ano de 2013, no âmbito 
dos diversos Acordos de Parceria, assen-
tes no “Programa de Divulgação Turística 
do Município / 2012”. 

Homologação de Preços de Artigos à Ven-
da nas Lojas de Turismo.
Deliberado por unanimidade ratificar os 
preços praticados referidos na referida 
informação. 

Comissão Municipal de Trânsito e Segu-
rança Rodoviária.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora Be-
atriz Martins, que prevê a constituição 
da Comissão Municipal de Trânsito e Se-
gurança Rodoviária, órgão com funções 
de natureza consultiva, que promoverá 
a articulação, a troca de informações e a 
cooperação entre as diversas entidades, 
com vista à resolução das questões rela-
cionadas com a mobilidade no Município 
de Ílhavo.
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EU 82 – Reperfilamento da Travessa da 
Rua S. João De Deus – Gafanha da Nazaré.
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Estudo Urbanístico. 

Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia De Ílhavo (CROACI) – Relató-
rio de Atividades de 2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do referido relatório.

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 Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 5 apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
4.467,51 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV - Cooperativa de Educação e Reabi-
litação de Cidadãos Inadaptados de Aveiro 
para comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
218,20 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Funda-
ção 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 atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
1.179,37Euros.

Programa Municipal Férias Desportivas 
– Páscoa 2014.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Regulamento do Prémio Octávio Lixa Fil-
gueiras – 2ª Edição (Ano 2014).
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Relatório dos Espaços Culturais e Lojas de 
Turismo Municipais (públicos) – Ano de 
2013.
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da referida informação.

Prestação de Serviços de Limpeza Urbana 
e de Gestão do Ecocentro do Município de 
Ílhavo – Atualização de Preços/2014.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta.

Atualização de Preços (Ano de 2014) no 
âmbito dos Serviços Prestados pela Em-
presa “SUMA, SA”, relativos à recolha e 
transporte RSU a destino final e Limpeza 
Urbana no Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Deliberações CMI 11’13~02’14
novembro 2013 a fevereiro 2014



· 10h45 · 
Hastear das Bandeiras com a presença da 

Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
(Música Nova)

Paços do Concelho

· 11h00 · 
Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal e 
Entrega das Condecorações Honoríficas Municipais

Salão Nobre dos Paços do Concelho

· 12h30 ·
Inauguração da Exposição 

“Homenagem ao Poder Local no Município de Ílhavo”
Atrium do Salão Nobre dos Paços do Concelho

· 17h30 ·
Concerto Comemorativo dos 114 anos da Banda dos 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo
(Música Nova)

Centro Cultural de Ílhavo   
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