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Espelho d’Água
Nova telenovela da SIC 
tem como cenário principal 
o Município de Ílhavo

Camaramunicipalilhavo
EspelhodAguanaSIC

Com estreia prevista para o mês de 
maio, em horário nobre, a telenovela 
Espelho d’Água é uma grande aposta 
da Câmara Municipal de Ílhavo, numa 
perspetiva de promoção e valorização 
do património cultural, etnográfico e 
artístico do município, nomeadamen-
te no que diz respeito à pesca do baca-
lhau.

Na sequência da celebração de um 
protocolo com a SP Televisão, teve 
lugar, no passado dia 8 de março, no 
Museu Marítimo de Ílhavo, a apre-
sentação oficial do elenco de Espelho 
d’Água, que reuniu atores bem conhe-
cidos como Mariana Pacheco, Luísa 
Cruz, João Ricardo, Luciana Abreu, 
Ricardo Carriço, João Mota, Inês Cura-
do, Vítor Silva Costa e Marina Mota, 
entre outros.

As gravações tiveram início em fe-
vereiro e Espelho d’Água promete ca-
tivar o coração dos portugueses. 

Esteja atento!
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Caro(a) Munícipe,

No primeiro Boletim Informativo deste ano de 2017 tem honras de abertura: a 
reconversão da Rotunda da Barra, um projeto que viu finalmente reconhecido, 
após 17 meses de tormento burocrático, o Relevante Interesse Público (RIP), dado 
que se reveste da maior importância no que diz respeito à melhoria da fruição do 
tráfego, especialmente no verão. Esta será, sem dúvida, uma obra marcante, com 
claros benefícios para circulação na nossa zona balnear.

Ílhavo está na moda! Será o palco da nova telenovela da SIC “Espelho d’Água”, 
que está a ser filmada em diferentes locais do Município. É já a partir de maio que 
levará as nossas tradições e vivências até sua casa através do pequeno ecrã. 

Mantendo a aposta na divulgação turística e cultural do nosso o município, a 
Câmara Municipal marcou presença na BTL, mostrando todo o seu potencial. Re-
cebemos a boa notícia da atribuição do 2.º prémio de melhor vídeo turístico no 
concurso internacional FIACULT com o trabalho “Ílhavo – o Mar por tradição”. 
Dentro de portas, organizámos, com grande sucesso, o ciclo de conferências “Ílha-
vo Terra Milenar” e terminámos o trimestre com a doçura dos folares na Rota das 
Padeiras de Vale de Ílhavo.

No que diz respeito à Educação, uma área que desde sempre mereceu a nossa 
intervenção atenta e acompanhamento constante, renovámos os Acordos de Coo-
peração com as Associações de Pais, reforçámos o apoio em Bolsas de Estudo Mu-
nicipais para o ano letivo 2016/2017 e vimos ainda aprovado o projeto de execução 
da obra de ampliação/conservação da EB1 e JI da Marinha Velha. Esperamos ago-
ra que a DGEstE dê luz verde para a abertura do concurso público desta obra que 
trará significativas melhorias para a comunidade escolar.

Destaco ainda o Programa Movimento Maior que desenvolveu inúmeras iniciativas 
com vista à mobilização dos nossos Seniores na promoção do envelhecimento ativo e 
no combate ao isolamento. “Pequenos aos Graúdos” é uma das iniciativas que promove 
os encontros intergeracionais entre avós e netos, e que fazem as delícias de todos.

Mantendo vivo o lema “O Mar por Tradição” organizámos a I Gala Náutica do 
Município de Ílhavo, que contou com a participação de atletas, clubes e associações 
ligados às atividades náuticas, momento para homenagear todos quantos levam 
mais além o seu nome e o do Município promovendo a sua afirmação nesta área.

Março foi o mês do Carnaval, com muita animação dedicada como sempre e, 
especialmente, às crianças, este ano com uma novidade, já que reunimos esforços 
no sentido de agregar a participação dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1. Ciclo 
num desfile repleto de criatividade, cor e alegria, tendo-se conseguido realizar o I 
Carnaval Infantil do Município e Ílhavo. 

Melhorar as condições de vida da população é um objetivo prioritário da Câ-
mara Municipal. Nesse sentido mantemos o investimento na repavimentação de 
diversas vias, na construção de Redes de Águas Residuais e pluviais, construção e 
reforço de novos coletores de abastecimento de água construção de passeios, Casa 
da Música da Gafanha da Nazaré, Esteiro e Estrada da Medela, requalificação da 
Rua Samuel Maia em Ílhavo, Avenida Fernão de Magalhães na Barra, Largo da 
Bruxa na Gafanha da Encarnação, entre outras.

Posto isto, convido-o a conhecer melhor as nossas atividades deste primeiro tri-
mestre, e boa leitura.

Um abraço Amigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Editorial

Espaço do Cidadão 
um ano de funcionamento
Aposta ganha na proximidade 
com o munícipe

O Espaço do Cidadão cele-
brou, no dia 18 de janeiro, o 
seu primeiro ano de funcio-
namento no seguimento de 
um Protocolo celebrado entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Agência para a Moderniza-
ção Administrativa, que teve 
lugar a 19 de março de 2015.

No seu primeiro ano de ati-
vidade (até 31 de dezembro 
de 2016), o Espaço do Cidadão 
efetuou cerca de 3.000 aten-
dimentos assistidos (efetivos e 
esclarecimentos).

No topo dos serviços mais 
solicitados destacam-se a 
ADSE - Direção Geral de Pro-
teção Social aos Funcionários 
e Agentes da Administração 
Pública (51%), o IMT - Instituto 
da Mobilidade e dos Trans-
portes (24%) e a AMA - Agên-
cia para a Modernização Ad-
ministrativa (20%).

Integrado no Gabinete de 
Atendimento Geral, o Espa-
ço do Cidadão é um ponto de 
atendimento de mediação 
que congrega vários serviços 
de diversas entidades, onde o 
munícipe é atendido por pes-
soas formadas e credenciadas, 
designadas de Mediadores 
de Atendimento Digital, cuja 
função é servir melhor o ci-
dadão, proporcionando-lhe 
um modelo de atendimento 
mais conveniente, rápido e 
cómodo.

Este primeiro aniversário fi-
cou marcado pela inclusão de 
mais serviços: porta 65 jovem 
e Registo Criminal, sendo que 
os atendimentos efetuados no 
âmbito do GAEMI - Gabinete 
de Apoio ao Emigrante e do 
SMIC – Serviço Municipal de 
Informação ao Consumidor 
passaram, igualmente, a ter 
lugar no Espaço do Cidadão.

Serviços mais requisitados:

» Revalidação 
   da Carta de Condução, 
   2.ª via e substituição
» Alteração de morada 
   no Cartão de Cidadão
» Entregar despesas da ADSE
» Solicitação do Cartão Europeu 
   de Seguro de Doença
» Pedido de chave móvel digital
» Alterações de dados 
   da Caixa Geral de Aposentações
 
Mais informação em 
www.cm-ilhavo.pt/Atendimento
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Requalificação da Av. Fernão Magalhães, 
Barra – 1.ª fase

Construção de Parque de Estacionamento, 
Ílhavo

Construção de Parque de Estacionamento 
na Travessa de São Pedro, na Cale da Vila, 
Gafanha da Nazaré

Obras 
em curso...

Novos Coletores de abastecimento de água, 
Costa Nova e Barra (CMI/AdRA)

Conservação/Beneficiação 
do Centro Senhora da Paz - Vale de Ílhavo

Marginal da Gafanha de Aquém 
– Execução de Enrocamento

Novo Quartel da GNR de Ílhavo

Construção das Redes de Águas Residuais 
(PAR201) – última fase

Construção dos Talhos (piso térreo) 
no Mercado da Gafanha da Nazaré

Obras concluídas...

Requalificação da Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré

Capela/Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
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Requalificação da Rua Dr. Samuel Maia 
(1.ª obra PEDU) - Ílhavo

Requalificação da Estrada 
do Esteiro da Medela – Coutada, Ílhavo

Montagem do novo passadiço 
no Ancoradouro da Costa Nova

Pavimentação em diversos arruamentos 
do município

Sinalização horizontal no município

Requalificação do Largo da Bruxa, 
Gafanha da Encarnação

Casa da Música da Gafanha da Nazaré

· Corredor Ciclável – Av. dos Bacalhoeiros (nó)/Entrada da Ponte da Barra (PEDU)
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação da Afonso Albuquerque, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Requalificação da Escola da Marinha Velha
· Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
· Reconversão da Rotunda da Barra
· Reconversão do antigo Quartel do Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
· Redes de Saneamento Pluviais da Rua das Agras - Ílhavo
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)
· Via de Acesso à Zona Industrial das Ervosas
· Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
· Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)
· Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo (PEDU)

Projetos em curso...

Construção de passeios na 
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré

Requalificação da EB1 Chave Requalificação da Av. Bela Vista, Costa Nova
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Inauguração da obra 
de Conservação/Beneficiação
Centro N.ª Sr.ª da Paz 
Vale de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no dia 28 de janeiro, a obra 
de Conservação/Beneficiação do Cen-
tro N. S.ª da Paz, Vale de Ílhavo, num 
investimento municipal de cerca de 
54.000,00 euros.

Para além do descerrar da placa 
pelo Presidente da Câmara, Fernando 
Caçoilo, e pelo Prior de Ílhavo, Padre 
António Cruz, a cerimónia integrou 
ainda uma Noite de Fados com o apoio 
da A.C.R. Chio Pó-Pó.  

Adjudicada à empresa Aruncalis, 
Lda, esta intervenção consistiu na 
substituição da cobertura em telha 
cerâmica por painel “sandwich” com 
chapa dupla preenchida com espuma 
de poliuretano, pintura geral interior 
e exterior, tratamento de caixilharias 
em madeira, revisão da instalação elé-
trica e substituição de estores, apre-
sentando-se agora com as condições 
necessárias à sua atividade.

O Navio-Museu Santo An-
dré já regressou ao Jardim 
Oudinot, reabrindo para vi-
sitas no próximo sábado, nos 
horários habituais (sábado e 
domingo, das 14:00 às 18:00; 
terça a sexta-feira, das 10:00 
às 18:00).

O Navio esteve cerca de um 
mês e meio em trabalhos de 
manutenção e de recuperação 
estrutural interior e exterior.

Para breve estão previstos 
novos conteúdos programáti-
cos e uma renovação do per-
curso expositivo.

Ao segundo domingo 
de cada mês, tanto 
o Navio-Museu Santo André 
como o Museu Marítimo 
de Ílhavo têm 
entrada gratuita.

Navio-Museu Santo André 
reabre a visitas após trabalhos de manutenção
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Decorridos 17 meses desde os pri-
meiros contactos prévios com a CCDR 
Coimbra, estabelecidos em outubro de 
2015, para dar início ao processo, foi 
finalmente reconhecido o Relevante 
Interesse Público da obra de remode-
lação da rotunda de acesso às Praias 
da Barra e da Costa Nova, através da 
publicação do Despacho n.º 2021/2017 
(Diário da República do dia 9 de março), 
das Secretarias de Estado das Infraes-
truturas e do Ordenamento do Territó-
rio e da Conservação da Natureza.

Com esta deliberação do Governo 
está dado o último passo formal an-
tes da abertura do Concurso Público, 
que a Câmara Municipal irá lançar de 
imediato.

Tendo em consideração o tempo ne-
cessário para todos os procedimentos 
do concurso, assim como o prazo pre-
visto para a execução da obra (cerca de 
9 meses) e de forma a não prejudicar 
nem a época balnear 2017, nem a de 
2018, prevê-se que esta importante 
intervenção, com impactos muito po-
sitivos ao nível da fluidez do tráfego 
e da segurança, sobretudo da Praia 
da Barra, da requalificação urbana e 
ambiental daquela área, tenha início 
logo após o encerramento desta época 
balnear.

Obra de remodelação 

Rotunda de Acesso às Praias 
da Barra e da Costa Nova 
recebe reconhecimento do relevante interesse público
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Teve início, no passado dia 20 de 
março, a obra de requalificação do 
Largo da Bruxa, na Gafanha da En-
carnação, com uma duração prevista 
de quatro meses.

Adjudicada pelo valor de 314.644,83 
euros + IVA à empresa Construções 
Carlos Pinho, Lda., esta obra visa 
transformar o Largo da Bruxa numa 
zona nobre e de fruição, voltada para 
a ria, com novo mobiliário urbano e 
áreas de lazer, tendo o plano de água 
da Ria e os Palheiros da Costa Nova 
como pano de fundo. 

Será redefinida uma nova área de 
estacionamento, pouco usada atual-
mente, junto ao espaço onde os pesca-
dores guardam os aprestos marítimos 
e a qualificação do estacionamento 
junto à ANGE - Associação Náutica 
da Gafanha da Encarnação. Com a re-
qualificação do Largo da Bruxa, será 
alargada a área verde e criado um cor-
redor ciclável entre os troços norte e 
sul do Caminho do Praião.

Requalificação
Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
transforma espaço numa área de lazer para as famílias
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Requalificação - 1.ª fase
Av. Fernão Magalhães, Praia da Barra
Investimento de mais de duzentos mil euros na qualificação urbana

Teve início, no dia 31 de janeiro, a 
primeira fase da empreitada de Re-
qualificação da Av. Fernão Magalhães, 
na Praia da Barra.

Adjudicada, a 25 de janeiro, à empre-
sa Paviazeméis – Pavimentações de 
Azeméis, Lda, pelo valor de 228.690,40 
euros + IVA e um prazo de execução de 

120 dias, esta obra visa promover a qua-
lificação efetiva de passeios, ciclovias, 
nova arborização, iluminação pública, 
plataforma para a circulação e estacio-
namento perpendicular de automóveis 
da Av. Fernão Magalhães, na Praia da 
Barra, permitindo uma maior valoriza-
ção desta importante zona balnear. 
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Teve início, em janeiro pas-
sado, a obra do Parque de Es-
tacionamento na Travessa de 
São Pedro, na Cale da Vila, 
Gafanha da Nazaré. 

Adjudicada pelo valor de 
87.000,00 euros + IVA à em-
presa Construções Carlos Pi-
nho, Lda, esta obra irá criar 
55 lugares de estacionamento, 
numa área de 2.750m2, e tra-
zer claros benefícios não só 
em termos da qualidade do 
espaço público, mas funda-
mentalmente na segurança 
de peões, ciclistas e automo-
bilistas numa zona central da 
cidade da Gafanha da Nazaré.

Parque de Estacionamento 
na Travessa de São Pedro, 
na Cale da Vila
cria 55 lugares de estacionamento

Projeto de Ampliação/conservação 
Escola Básica e Jardim de Infância 
da Marinha Velha
visa reabilitar a escola e melhorar o serviço ao pré-escolar

Foi aprovado o Projeto de 
Execução da obra de amplia-
ção/conservação da EB1 e JI 
da Marinha Velha pelo valor 
de 492.800,00 + IVA.

A reabilitação da Escola Bá-
sica da Marinha Velha está 
prevista na Carta Educati-
va do Município de Ílhavo, 
visando criar as condições 
necessárias a um desenvol-
vimento educativo de quali-
dade no 1.º ciclo, bem como 
integrar o Jardim-de-infância 
da Marinha Velha no mesmo 
edifício, melhorando dessa 
forma o serviço prestado ao 
pré-escolar.

O projeto foi submetido na 
plataforma da DGESTE para 
aprovação.

Com a execução da obra, o 
estabelecimento de ensino 
remodelado/renovado, terá 
diversas áreas funcionais 
como quatro salas de aula 
(1.º ciclo), 1 sala de atividades 
pré-escolar, Biblioteca, Sala de 
expressão plástica, Cozinha/
copa, Sala Polivalente/refeitó-
rio, Gabinete de Professores, 
Sala de Atendimento, Sala de 
professores, Sala polivalente 
para o pré-escolar, instalações 
sanitárias, arrumos e recreio 
exterior.

A Câmara Municipal vai proceder à 
Repavimentação da Av. José Estêvão, 
Gafanha da Nazaré, entre o Largo de 
St.Jhon’s e a Rotunda do Jardim Ou-
dinot, com o objetivo criar melhores 
condições de segurança aos utentes 
desta via, propiciando pavimentos 
consolidados e uniformes, melhor si-
nalização horizontal e vertical e com 
as devidas condições de escoamento 
das águas pluviais.

Neste âmbito, foi aberto Concurso 
Público para a empreitada de Repa-
vimentação da Av. José Estêvão, pelo 
valor de 180.000,00 + IVA e um prazo 
de execução de 75 dias, prevendo-se a 
sua adjudicação para breve.

Av. José Estevão 
vai ser repavimentada 
em nome da segurança 
dos cidadãos
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Última fase da obra
Redes de Águas Residuais 
da Gafanha da Nazaré
assegura cobertura total de saneamento

Redes de Drenagem 
de Águas Residuais e Pluviais
Agras - Ílhavo

Saneamento Básico 
reforçado no Município de Ílhavo
Investimento total de cerca de 860.000,00 euros

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com a 
AdRA – Águas da Região de 
Aveiro, continua a investir 
fortemente nas Redes de Dre-
nagem de Águas Residuais e 
Pluviais, com vista à melho-
ria da qualidade de vida dos 
munícipes.

Foi adjudicada à empresa 
Construções Carlos Pinho, 
Lda. a última fase da Emprei-
tada de “Redes de Drenagem 
de Águas Residuais e Pluviais 
(PAR 201 – Ílhavo) ” para o 
lugar da Chave, na Cidade 
da Gafanha da Nazaré, pelo 
valor de 660.000,01 euros + 
IVA e um prazo de execução 
de 240 dias.

Encontra-se aberto o Con-
curso Público para a emprei-
tada das “Redes de Drenagem 
de Águas Residuais e Pluviais 
das Agras”, pelo valor base de 
199.323,18 euros + IVA e um 
prazo de execução de 120 dias.

O investimento total desta 
empreitada será assumido 
pelo Agrupamento de Entida-
des Adjudicantes constituído 
pelo Município de Ílhavo e 
pela AdRA – Águas da Região 
de Aveiro, SA, que irão repar-
tir os custos, cabendo à Câma-
ra Municipal de Ílhavo o valor 
de 107.881,73 euros + IVA e à 
AdRA o valor de 91.441,45 eu-
ros + IVA.

  Neste âmbito, encontra-se a 
decorrer, iniciando na Cale da 
Vila, a última fase de execução 
da empreitada de “Redes de 
Drenagem de Águas Residuais 
e Pluviais (PAR 201 – Ílhavo)”, 
no valor de  660.000,01 euros 
+ IVA, e está aberto o Concur-
so Público para a empreitada 
das “Redes de Drenagem de 
Águas Residuais e Pluviais 
das Agras, pelo valor base de 
199.323,18 euros + IVA.

O investimento total desta 
empreitada, cumulativamen-
te com o que está em curso 
num conjunto de Becos e 
Travessas, irá assegurar a 
cobertura total da Rede de 
Saneamento Básico da Cida-
de da Gafanha da Nazaré, foi 
assumido pelo Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes, 
constituído pelo Município de 
Ílhavo e pela AdRA – Águas 
da Região de Aveiro, SA, sen-
do a Câmara Municipal de 
Ílhavo responsável pelo paga-
mento de 273.055,44 euros + 
IVA, e a AdRA pelo pagamen-
to de 386.944,57 euros + IVA.

Esta obra visa proporcionar 
a drenagem das águas resi-
duais domésticas e pluviais 
nesta zona das Agras, em 
Ílhavo.
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CPCJ de Ílhavo 2016
Relatório Anual de Avaliação das Atividades
Número de processos diminui comparativamente a 2015

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Ílhavo 
(CPCJ) reuniu, na sua modali-
dade alargada, no passado dia 
17 de janeiro, e aprovou o Re-
latório Anual de Avaliação das 
Atividades, relativo ao ano de 
2016, entretanto apresentado 
aos parceiros da Rede Social, 
no plenário do Conselho Local 
de Ação Social realizado dia 
30 de janeiro, assim como ao 
executivo municipal na sua 
reunião de 31 de janeiro. 

Durante o ano transato a 
CPCJ de Ílhavo acompanhou 
um total de 256 crianças e jo-
vens em perigo (88 processos 
transitados de anos anterio-
res, 49 reabertos e 119 novos 
processos).

Relativamente ao número 
de novos processos de crian-
ças e jovens em perigo, foi 
retomada uma tendência de 
decréscimo que se verificava 
desde 2012, tendo o ano de 
2016 sido marcado por uma 
diminuição na ordem dos 14%. 

Durante o ano de 2016, fo-
ram arquivados 187 processos 
de promoção e proteção, pelo 
que transitaram ativos para 
2017, 69 processos. 

No tocante às situações de 
perigo envolvendo crianças e 
jovens que foram participadas 
à CPCJ o maior número diz 
respeito à “negligência” (42 si-
tuações), as situações em que 
os jovens “assumem compor-
tamentos que afetam o bem-
-estar e o desenvolvimento, 
sem que os pais se oponham 
de forma adequada” (25 situa-

ções) e a “exposição a violência 
doméstica” e a outras “situa-
ções que afetam o bem-estar 
e desenvolvimento” (com 23 e 
15 situações, respetivamente). 
Relativamente à origem das 
participações de crianças e jo-
vens em perigo, os estabeleci-
mentos de ensino continuam 
a ser uma importante fonte 
de referenciação (48 partici-
pações), seguidas da própria 
CPCJ (17), do Ministério Públi-
co (16), de familiares (15) e das 
autoridades policiais (14). 

A diminuição do número de 
novos processos de crianças 
e jovens em perigo pode ser, 
eventualmente, explicada 
pelo investimento que a CPCJ 
de Ílhavo vem fazendo no do-
mínio da prevenção, nomea-
damente, através da adesão 
ao Projeto “Tecer a Preven-
ção”, promovido pela Comis-
são Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crian-
ças e Jovens (CNPDPCJ) e a 
elaboração de um Plano Lo-
cal de Promoção dos Direitos 
da Criança, um importante 
instrumento de planeamento 
estratégico das ações preven-
tivas a desenvolver no Mu-
nicípio de Ílhavo, ao longo de 
24 meses. De entre as diver-
sas ações levadas a cabo pela 
CPCJ de Ílhavo no âmbito des-
te plano, destaca-se o “Minuto 
da Prevenção”, uma rubrica 
de rádio diária, levada a cabo 
em Parceria com a Rádio Ter-
ra Nova e que visa divulgar os 
direitos das crianças e jovens.

Fluxo Processual

Distribuição por Idade e por Sexo

Motivo da Sinalização
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Se tem 3 ou mais dependentes*
adira já para usufruir 

dos descontos
que temos para si!

Para mais informações consulte o nosso site ou dirija-se 
ao Atendimento Geral no Edifício Municipal.

* Descendentes até 26 anos, pessoa idosa dependente 
ou portador de deficiência.

Chegou o Cartão Família!
Um cartão com descontos para ajudar no seu dia a dia!

Teve lugar, no dia 30 de 
janeiro, na Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, o Conselho 
Local de Ação Social, onde se 
encontraram presentes re-
presentantes de diversas en-
tidades, das administrações 
central e local e Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social.

Atendendo a que se tratou 
do primeiro plenário de 2017, 
esta foi a oportunidade de se 
verem discutidos temas de 
elevado relevo no que diz res-
peito à intervenção social no 
Município.

Conselho Local de Ação Social
Balanço da Reunião

Os pontos constantes na ordem de trabalhos foram:
- A Rede Local de Intervenção Social (RLIS);
- O Relatório de Atividades do Atendimento Social Integrado, 
   relativo ao ano de 2016;
- O Plano de Ação do Atendimento Social Integrado para 2017;
- O balanço das diversas Respostas Sociais, no que diz 
   respeito ao cruzamento das listas de clientes e candidatos;
- O parecer elaborado pelo Núcleo Executivo da Rede Social 
   relativo à proposta apresentada pelo Centro Social 
   e Paroquial Padre José Kentenich para alargamento 
   da Resposta Social de Creche.

Nesta reunião foram ainda abordados 
assuntos diversos tais como:
- O Relatório da Atividade da Comissão de Proteção 
   de Crianças e Jovens de Ílhavo do ano de 2016;
- O balanço do Fundo Municipal de Apoio das Famílias 
   e Indivíduos Carenciados.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu à entrega das 
Bolsas de Estudo Municipais 
do Ensino Superior relativas 
ao ano letivo 2016/2017, no 
passado dia 20 de janeiro, no 
Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo.

Nesta edição foi contempla-
do um universo de vinte es-
tudantes do Ensino Superior, 
residentes no Município de 
Ílhavo, com uma bolsa men-
sal de 125,77 euros (de outu-
bro de 2016 a julho de 2017), 
conforme o previsto no Regu-
lamento Municipal de Bolsas 
de Estudo do Ensino Superior.

Foram ainda atribuídas 
Bolsas de Estudo a dois alu-
nos matriculados no Ensino 
Secundário, ao abrigo de uma 
norma transitória. O montan-
te desta Bolsa será de 51,13 eu-
ros (novembro de 2016 a julho 
de 2016).

A atribuição de Bolsas de 
Estudo resultou da aposta da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em apoiar os jovens, contri-
buindo para que sejam cria-
das condições para os mais 
carenciados prosseguirem os 
seus estudos após o 12.º ano.

Entrega das Bolsas 
de Estudo Municipais 
do Ensino Superior 
2016/2017
Apoio total de 26.074,34 euros

Balanço 2016
Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
Câmara Municipal 
investe mais 27% 
relativamente a 2015

No ano de 2016 deram en-
trada um total de 854 reque-
rimentos, sendo que 395 se 
reportaram à área da Ação 
Social Escolar, 243 a apoio 
para pagamento de fatura de 
água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, 136 a apoio 
ao pagamento de renda de 
casa do mercado privado, 25 
para comparticipação em 
empréstimo bancário para 
a aquisição de habitação, 23 
para redução das taxas devi-
das pela frequência no Pro-
grama das Férias Divertidas, 
20 para a redução das taxas 
devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos 
desportivos ou culturais 9 re-
querimentos para produtos de 
apoio a pessoas portadores de 
deficiência ou em situações de 
dependência e, por fim, 2 para 
pagamento de quotas de con-
domínio de habitação social.

A aprovação destas candi-
daturas encontra-se em fase 
de consolidação, numa ten-
dência de crescimento, em 
relação ao ano de 2015, que se 
fixou em 11,6%.

Estas medidas envolveram 
711 famílias, distribuídas por 
1.240 pessoas, totalizando 
um investimento da Câma-
ra Municipal de Ílhavo de 
115.736,07 euros, o que repre-
sentou um aumento de 27% 
face a 2015 que muito se fica 
a dever às últimas alterações 
do Regulamento deste Fun-
do Municipal (ocorridas em 
2015), que permitiram o au-
mento de famílias apoiadas, 
o aumento das medidas, mas 
também o montante do apoio.

O Executivo Municipal 
tomou conhecimento deste 
balanço na Reunião de 1 de 
fevereiro.
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Município de Ílhavo 
representado no novo 
programa da RTP1 
“O Avô Fugiu de Casa”

Foi para o ar, no dia 23 de 
dezembro o programa da 
RTP1 “O Avô Fugiu de Casa”, 
com a presença muito espe-
cial de sete seniores do Muni-
cípio de Ílhavo.

Com apresentação do hu-
morista Fernando Alvim, que 
define o programa como uma 
espécie de “Jogos Sem Frontei-
ras a desafiar os mais velhos”, 
a equipa de Ílhavo defrontou 
Proença-a-Nova.

O Município de Ílhavo foi 
bem representado por Ali-
ce de Jesus, Fátima Teixeira, 
Maria Ribau, José Ribau e 
Manuel Lima. A equipa de 
Ílhavo não ganhou a taça, mas 
venceu com a sua boa dispo-
sição e convívio, trazendo de 
Lisboa boas memórias de um 
dia bem passado e uma expe-
riência a recordar.

Teatro Musical para Seniores
culmina com o espetáculo 
“Idolíadas - a Arte da Maior Idade”

O Teatro Musical é uma 
forma de teatro que combina 
canto, dança e representação 
trazendo benefícios na for-
mação e no crescimento pes-
soal e cultural do individuo. 
Neste âmbito a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo deu início a 
uma formação de teatro mu-
sical para seniores do muni-
cípio dinamizada pelo artista 
e gerontólogo Jonathan Mar-
garido.

Jonathan Margarido conta 
com uma vasta experiência 
na área do canto e teatro mu-
sical: em 2016, foi semifinalis-
ta do programa de entreteni-
mento da RTP1 “Portugal Got 
Talent” e, atualmente, é ator 
integrante do elenco de “Cin-
derela – A Magia do Musical” 
da produtora Plateia D’emo-
ções (em digressão nacional).

Nas sessões de formação 
serão incluídas dinâmicas de 
teatro e exercícios de canto 
e expressão corporal com o 

intuito de autoconhecimento 
das potencialidades da pessoa 
idosa. Por forma a enriquecer 
a formação vão ser chama-
dos, pontualmente, outros 
profissionais ligados à área da 
música e teatro. A formação 
irá resultar num número de 
abertura para o espetáculo 
“Idolíadas - a Arte da Maior 
Idade”, que terá lugar no dia 
29 de abril, às 16h00, na Fá-
brica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré.

No âmbito de uma parceria 
com a Universidade de Avei-
ro, foi apresentado, no dia 4 de 
janeiro, o projeto de investiga-
ção “Ativ’Ilhavo: Um Estudo 
na Comunidade”, que incide 
sobre o Programa Movimento 
Maior - programa de prática 
desportiva para maiores de 60 
anos do Município de Ílhavo.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, o Progra-
ma Movimento Maior surgiu 
em 2008 e, desde logo, houve 
necessidade de avaliar as me-
lhorias de saúde e bem-estar 
dos seus frequentadores. 

O projeto de investigação 
“Ativ’Ilhavo: Um Estudo na 
Comunidade”, apresentado 
pela investigadora Margarida 
Cerqueira, da Escola Superior 
de Saúde da Universidade de 
Aveiro, aquando da sessão 
comemorativa do quarto ani-
versário do Fórum Municipal 
da Maior Idade, tem como 
objetivo principal caraterizar 

Programa 
Movimento Maior 
é objeto de estudo 
pela Universidade de Aveiro

Junte-se ao grupo!

INSCRIÇÕES:
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré
Polo de Leitura da Gafanha da Encarnação
Polo de Leitura da Gafanha do Carmo

a funcionalidade percebida e 
da performance dos alunos do 
Movimento Maior, num am-
biente comunitário inclusivo, 
por um período de um ano. O 
estudo visa, ainda, caraterizar 
a funcionalidade, a função 
cognitiva, o sono, a dor, a ati-
vidade física, a satisfação com 
a vida e as relações sociais e 
ainda a alteração nessas va-
riáveis ao longo de um ano; 
explorar as relações entre as 
diferentes variáveis (funcio-
nalidade percebida e perfor-
mance, a função cognitiva, o 
sono, a dor, a atividade física, 
a satisfação com a vida e as 
relações sociais) e caraterizar 
a morfologia muscular e a sua 
relação com a funcionalidade, 
com a dor e com a atividade 
física.

A amostra dos alunos do 
Movimento Maior é aleatória 
e constituída por participan-
tes que tenham assinado o 
consentimento informado.
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Pelouro da Maior Idade 
lança nova iniciativa 
“O Saber não Ocupa…” 

Em 2016 o Pelouro da Maior Idade 
consolidou e incrementou em muito a 
intervenção trilhada desde anos ante-
riores, visando manter os seniores do 
município mais ativos e mobilizados 
para a vida comunitária.

O Fórum Municipal da Maior Idade, 
elemento de corresponsabilização e 
de parceria ativa entre todos os par-
ceiros, registou uma utilização diária 
de cerca de 50 utilizadores, seja pe-
los utentes do Espaço de Convívio da 
Junta de Freguesia da Nazaré, do Es-
paço Sénior da Obra da Providência, 
do Programa de Atividade Física do 
Movimento Maior, do Projeto Teatra-
lIdades ou dos Espaços Maior Idade da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

No que diz respeito à atividade dos 
Espaços Maior Idade, esta encontra-se 
organizada por anos letivos, tendo no 
presente ano letivo 2015/2016 desfru-
tado das ações dos Espaços Maior Ida-
de um total de 1.020 pessoas.

O Movimento Maior é um programa 
de atividade física que, tal como os Es-
paços Maior Idade, tem o seu funciona-
mento associado à organização de um 
ano letivo, com início em setembro de 
um ano e conclusão em julho do ano 
subsequente, registando a 31 de dezem-
bro de 2016 um total de 339 inscritos.

A Semana da Maior Idade/Viver So-
lidário 2016, que decorreu de 12 e 18 
de setembro, registou uma participa-
ção muito significativa, destacando-se 
as visitas culturais com a subida e a 
descida do Rio Douro (dias 13 e 14) e a 
Valença do Minho, Vila Nova Cerveira 
(dia 15) com a presença de 1.200 pessoas 
e o Sarau da Maior Idade, que pratica-
mente lotou o Centro Cultural de Ílha-
vo com cerca de 500 pessoas.

Balanço 2016
Pelouro da Maior Idade 
seniores mais ativos e mobilizados 
para a vida comunitária

“O Saber Não Ocupa”, uma 
nova iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo no âmbito do Pelouro 
da Maior Idade, arrancou no 
passado dia 27 de janeiro e 
teve lugar no Fórum Muni-
cipal da Maior Idade com a 
presença de quatro dezenas 
de pessoas.

Numa época de rápidas e 
profundas transformações, 
produtoras de novas dinâmi-
cas que colocam grandes de-
safios à sociedade portuguesa, 
é necessário estar constante-
mente informado. Para isso 
é necessário criar rotinas e, 
com base nestas premissas, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
pretende criar uma rotina, de 
dois em dois meses, ao nível 
da formação e da sensibiliza-
ção das pessoas mais velhas.

Assim, a primeira sessão foi 
dinamizada pela Assistente 
Social Filipa Ribeiro, dedica-
da a um tema da atualidade: 
a Violência Doméstica. A se-
gunda sessão realizou-se no 
dia 24 de março e debruçou-se 
sobre o tema ansiedade e de-
pressão no idoso e o papel do 
Gerontólogo.

Daqui para a frente, serão 
elencadas temáticas e preleto-
res diversos que contribuam 
para sensibilizar toda a co-
munidade, nomeadamente 
as pessoas mais velhas, para 
temáticas de interesse, bem 
como para a introdução de 
potenciais mudanças de com-
portamento.

O Laboratório das Artes 
Teatro da Vista Alegre en-
cheu-se, durante a tarde do 
dia 20 de dezembro, de emo-
ções e sentimentos numa 
magnífica experiência inter-
geracional.

A Escola de Teatro Ribalta 
abriu as suas portas à Maior 
Idade e levou à cena a peça de 
Teatro “A Verdadeira História 
da Batalha de S. Mamede”. O 
elenco de atores, composto 
grandemente por crianças, 
abrilhantou a emblemáti-
ca sala, praticamente lotada 

pelos Espaços Maior Idade e 
pelos clientes do CASCI, Cen-
tro Comunitário da Gafanha 
do Carmo, Centro Social e 
Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré 
e Património dos Pobres da 
Freguesia de Ílhavo (Lar de S. 
José), num universo de mais 
de 100 pessoas. Seguiu-se um 
momento de convívio num 
lanche partilhado, em que 
as utilizadoras dos Espaços 
Maior Idade partilharam os 
seus dotes gastronómicos com 
todos os presentes.

Esta festa assinalou a época 
natalícia, revelando-se mais 
um importante passo no ca-
minho da construção de re-
lacionamentos mais afetivos 
entre gerações, potenciando 
o eliminar do distanciamento 
e reduzindo estereótipos que 
impedem a aproximação en-
tre as pessoas.

Emoções intergeracionais 
vividas pois mais de cem idosos 
no Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre

O ano de 2015 ficou marcado de for-
ma indelével pelo nascimento de dois 
projetos pioneiros que foram alvo de 
grande interesse: o TeatralIdades e o 
Idolíadas. Jogando com as suas memó-
rias e experiência emocional, em 2016 
os participantes puderam experimen-
tar a dramatização e o jogo teatral e daí 
extrair benefícios para si próprios em 
termos de autoconhecimento e parti-
cipação em atividades de grupo, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo 
da vida. O culminar desta segunda 
edição foi a apresentação da peça de 
teatro “Olha a Ilha’Vó”, fazendo parte 
integrante na edição 2016 do Festival 
de Teatro do Município de Ílhavo.

A segunda edição do Projeto “Idolía-
das – A Arte na Terceira Idade foi or-
ganizada em parceria com a Escola 
Profissional de Aveiro e contou com 
a participação de quatro Instituições 
de Solidariedade Social: Centro Comu-
nitário da Gafanha do Carmo, Centro 
Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré, 
Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo (CASCI) e Lar de S. José. O 
objetivo final do projeto consistiu na 
apresentação de um espetáculo com 
diversas provas artísticas, como tea-
tro, dança, canto, pintura e costura, 
tendo instituição escolhido um tema. 
A 29 de abril de 2017 será apresentada 
a III edição das Idolíadas, na Fábrica 
das Ideias da Gafanha da Nazaré.

Atualmente, o Pelouro da Maior Ida-
de encontra-se em franca expansão 
da sua atividade, através do lança-
mento de novos projetos e rubricas de 
interesse para a população, tais como 
“Uma Colher de Conversa...”, “O Saber 
Não Ocupa”, Teatro Musical, Interven-
ções Urbanas, entre muitas outras que 
dentro em breve verão a luz do dia.



16  ·  Município de Ílhavo  ·  março 2017

“Uma Colher de Café com...”, 
é a nova rubrica especialmen-
te dirigida aos seniores inscri-
tos nos Espaços Maior Idade, 
mas aberta à comunidade sé-
nior em geral. 

A pretexto do ambiente de 
convívio em torno de um café, 
esta iniciativa realiza-se de 
dois em dois meses no Fórum 
Municipal da Maior Idade e 
consiste na manutenção de 
uma conversa informal com 
pessoas mais velhas da co-
munidade, na partilha do seu 
percurso de vida.

Março marcou o início de
Uma Colher de Conversa com… 
Teresa Reigota

A primeira “Colher de Café 
Com...” foi servida na compa-
nhia da Prof.ª Teresa Reigota, 
no passado dia 3 de março, 
tendo a convidada partilha-
do com os 30 participantes a 
história e as histórias da sua 
vida.

A próxima conversa 
acontece na quarta semana 
de maio.

Seniores do Município 
voltaram a vivenciar 
o Carnaval

O ponto de encontro para 
mais um Baile de Carnaval da 
Maior Idade foi o Laboratório 
das Artes Teatro Vista Alegre 
na tarde de 23 de fevereiro.

O Baile de Carnaval da 
Maior Idade voltou a reunir 
todos os parceiros do Fórum 
Municipal da Maior Idade, 
visando a integração e socia-
lização dos idosos, já que se 
trata de um espaço agradável 
e com clima familiar, onde é 
possível fazer amizades e tro-
car experiências.

Esta iniciativa assume par-
ticular relevo na vivência da 
população mais velha do Mu-
nicípio de Ílhavo, aglutinando 
pessoas de todas as freguesias 
para vivenciar uma tradição 
fortemente arreigada neste 
município: o Carnaval.

O Fórum Municipal da 
Maior Idade assinalou, no dia 
7 de janeiro, o seu 4.º aniver-
sário com uma programação 
diversificada de quatro dias (4 
a 7 de janeiro).

No dia 4 de janeiro, foi inau-
gurada a exposição “Traços e 
Linhas”, de Tina Marnoto e 

Eduarda Gaspar, dando realce 
a duas formas de expressão 
artística, nomeadamente a 
pintura e o macramé. Seguiu-
-se a apresentação do projeto 
“Ativ’Ílhavo”, com a Escola Su-
perior de Saúde da Universi-
dade de Aveiro e a celebração 
de protocolo com a Associação 

Nacional de Gerontólogos. 
Neste dia fou também lança-
da a terceira edição do projeto 
TeatralIdades, cuja estreia está 
agendada para o dia 2 de abril, 
no âmbito da Mostra de Teatro 
2017. Este dia ficou ainda mar-
cado pela formação subordi-
nada ao tema “A Relação com 
a Pessoa Idosa”, dinamizada 
por Joana Ferreira, e pela con-
versa com Armando Pimentel, 
último mestre da pintura da 
Vista Alegre. No dia seguin-
te, realizou-se o Workshop 
“Importância dos animais nas 
pessoas idosas institucionaliza-
das”, por Alexandre Pires e pela 
apresentação do livro “Amar 
ou Morrer – (Re)volução em pa-
lavras de almofada”, a cargo do 
seu autor, Eddy Martins, a que 
se seguiu um momento mu-
sical pelo Grupo de Cavaqui-
nhos da Universidade Sénior 
do Centro Social e Paroquial 
N.ª Sr.ª da Nazaré e uma tertú-
lia com o escritor. No dia 6 de 
janeiro, foi a vez de os Espaços 
Maior Idade participarem na 
dinâmica do projeto “+Folclore”, 
que fez reviver as memórias 
da cultura popular do folclore 
português. A noite foi de Fados 
no Fórum Municipal da Maior 
Idade e lotou o espaço.

A comemoração do 4.º ani-
versário do Fórum Municipal 
da Maior Idade encerrou com 
uma Aula Aberta de Zumba 
Sénior e os Parabéns a este es-
paço de encontro e vivências 
de gerações mais velhas.

4.º Aniversário
Fórum Municipal 
da Maior Idade
com quatro dias de atividades 



 Município de Ílhavo ·  março 2017  ·  17

No dia 6 de janeiro, cerca de 600 alu-
nos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
e Secundário dos três Agrupamentos 
de Escolas do Município de Ílhavo par-
ticiparam no VII Corta-Mato Escolar, 
que teve lugar no Parque Desportivo 
da Gafanha da Encarnação – NEGE.

Integrada no Programa OlimpÍ-
lhavo, esta iniciativa foi organizada 
pela Câmara Municipal de Ílhavo em 
parceria com os Agrupamentos de Es-
colas do Município, contando com o 
apoio de alunos do Curso Profissional 
de Apoio à Gestão Desportiva da Esco-
la Secundária Dr. João Carlos Celesti-
no Gomes. 

Corta-Mato Escolar 
do Município 
de Ílhavo 
envolveu cerca de 600 alunos

IV Encontro 
da Escola Municipal 
de Natação de Ílhavo 
reuniu 100 participantes

Realizou-se, no dia 28 de 
janeiro, o 4.º Encontro da Es-
cola de Natação do Município 
de Ílhavo, que reuniu cerca 
de uma centena de utentes 
frequentadores das aulas de 
natação nas Piscinas do Mu-
nicípio de Ílhavo. 

Esta iniciativa promoveu a 
realização de diversas provas 
de natação nos diferentes esti-

los e distâncias, enquadrados 
pelos técnicos de natação e em 
colaboração com os alunos do 
curso profissional de técnicos 
de apoio à gestão desportiva 
da Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes.

Esta foi uma tarde especial-
mente preparada para que os 
participantes vivessem uma 
experiência enriquecedora 

e aprazível e um momento 
em que os seus familiares e 
amigos pudessem também as-
sistir às competências adqui-
ridas por estes desde o início 
do ano letivo. O encontro per-
mitiu ainda a consciencializa-
ção do lado mais competitivo 
e exigente da natação, ainda 
que o convívio tenha preconi-
zado o papel principal.

No final, foram entregues as 
medalhas aos primeiros clas-
sificados de cada prova, os di-
plomas de participação e uma 
touca a cada participante.

Através desta prova, cada escola 
pôde apurar os seus representantes 
em cada escalão e género para o Cor-
ta-Mato Regional do Desporto Escolar, 
que se realizou em fevereiro.

No presente ano letivo, o programa 
tem ainda mais três momentos com-
petitivos e de convívio: Atividades de 
Terra (Basquetebol 3x3, Futebol, Vo-
leibol, Ténis de Mesa) e as Atividades 
Náuticas (Vela, Mergulho, Jogos de 
Salvamento, Ori-canoagem e Stand 
Up Paddle).

Tendo em conta o sucesso e 
adesão das edições anteriores, 
a Câmara Municipal promo-
veu 19 a 30 de dezembro em 
dezembro, a edição de Natal 
das Férias Divertidas, contan-
do com 39 participantes, com 
idades compreendidas entre 
os 6 e os 15 anos.

Repartida em duas semanas 
distintas, os jovens partici-
pantes tiveram a oportunida-
de de ocupar os seus tempos 
livres nas mais variadas ati-

Férias Divertidas 
Natal 2016
fizeram as delícias 
dos participantes

vidades de caráter pedagógi-
co, desportivo e lúdico. Jogos 
aquáticos, natação, visita ao 
Museu do Brincar, em Vagos, 
e à Quinta dos Sonhos, em 
Santa Maria da Feira, Educa-
ção Ambiental, Surf Indoor, 
desportos coletivos, visita à 
Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária, entre tantas 
outras ocupações, fizeram as 
delícias de todos tornando as 
interrupções escolares mo-
mentos memoráveis.



18  ·  Município de Ílhavo  ·  março 2017

Festa de Natal 2016 
envolveu 2.500 crianças, cinema 
e muita alegria

A Casa da Cultura de Ílhavo 
recebeu, nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro, a Festa de Natal 
organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, destinada 
a todas as crianças do ensino 
pré-escolar (público e privado) 
e do 1.º Ciclo de Ensino Básico, 
do município.

Com a mensagem “a felici-
dade vem de dentro de nós”, 
o filme de animação “Trolls – 

Encontra o lugar onde és feliz”, 
dos criadores do Shrek, com 
as vozes de Mia Rose e David 
Carreira, proporcionou mo-
mentos de alegria e muita ani-
mação a todos os presentes.

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Municipal 
facultou o transporte de todas 
as crianças, respetivo corpo 
docente e pessoal não docente 
para a Casa da Cultura, sen-

do ainda de salientar que, em 
parceria com as quatro Juntas 
de Freguesia do município, 
e mantendo o toque mágico 
desta época, foi ofertado um 
presente a cada criança e uma 
lembrança a todos os adultos.

Ao longo dos 3 dias, 2.500 
participantes encheram a 
Casa da Cultura com o espí-
rito de natal, partilhando os 
seus sorrisos e animação.

A Câmara Municipal atri-
buiu um subsídio para expe-
diente e limpeza para o ano 
letivo 2016/2017 às Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo no valor de 
15.178,00 euros e aos Jardins-
-de-Infância da rede pública 
no valor de 2.490,00 euros, 
que perfaz o valor total de 
17.668,00 euros.

Nos dias 15 e 16 de março, a 
Fábrica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré recebeu mais uma 
edição do Programa Música 
na Escola, da Orquestra Filar-
monia das Beiras.

A definição da verba atri-
buída a cada Estabelecimento 
de Ensino foi feita com base 
na sua dimensão (nomea-
damente no que respeita ao 
número de alunos), numa res-
posta que se pretende justa e 
eficaz face às necessidades de 
cada Estabelecimento.

As verbas serão transferi-
das para os Agrupamentos 
Escolares em duas tranches 
de 50% cada, em março e maio 
do corrente ano.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo apostou assim, mais uma 
vez, em promover sessões pe-
dagógicas que têm como obje-
tivos a divulgação, a sensibili-
zação e a formação do público 
infantil para a música erudita, 
dando ênfase à participação 
das crianças no processo de 
realização musical através da 
interação com a orquestra.

A edição deste ano, o “Car-
naval dos Animais: Grande 
Fantasia Zoológica” de Camil-
le Saint-Saëns, contou com 
cerca de 1.000 crianças e 95 
adultos dos 4.º, 5.º e 6.º anos do 
Município.

Subsídio para 
expediente e limpeza 
no valor de 17.668,00 euros 
para o ano letivo 2016/2017

Música na Escola 2017
“Carnaval dos Animais: 
Grande Fantasia Zoológica”
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Pequenos aos Graúdos 
uma experiência gratificante 
do ponto de vista 
humano e social

Pela primeira vez as Escolas e as 
IPSS do Município juntaram-se para 
realizar, no dia 24 de fevereiro, o gran-
de desfile de Carnaval Infantil do Mu-
nicípio de Ílhavo 2017.

Um esforço e uma vontade conjun-
ta reuniram cerca de 1.600 crianças, 
que, pelas 15 horas, iniciaram o cor-
so carnavalesco a partir do Pavilhão 
Municipal Capitão Adriano Nordeste, 
percorrendo a Avenida 25 de Abril, 
em Ílhavo.

A alegria, a criatividade e o colorido 
dos trajes, a música de rua e as coreo-
grafias proporcionaram ao público 
presente, incluindo pais, familiares e 
amigos, momentos de grande folia, sa-
tisfação e orgulho.

Neste primeiro desfile de Carnaval 
Infantil, que junta as redes pública e 
privada, cada instituição apresentou 
um tema diferente em harmonia com 
os seus projetos educativos, por ordem 
de saída:

» CASCI
   “Sustentabilidade Financeira, Poupar é ganhar!”
» Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré:

. JI da Chave - “O Jardim”

. JI do Centro Escolar Santa Maria Manuela “O Mar”
» Obra da Providência
   “O Respeito”
» Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
   “Tobias e a Vida ao Ar Livre”
» Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação:

. JI da Encarnação Centro - “Somos Pintores”

. JI da Encarnação Sul - “Cuidadores do Ambiente”
» Santa Casa da Misericórdia
   “O Espaço”
» Centro Paroquial D. Manuel Trindade Salgueiro
   “O Mar”
» Agrupamento de Escolas de Ílhavo
   “Contos Infantis”

Nova iniciativa

Carnaval Infantil
juntou 1.600 crianças 
das Escolas e IPSS’s 
do Município de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo e as 
Juntas de Freguesia de S. Salvador, da 
Gafanha da Nazaré, da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha do Carmo 
uniram-se num apoio incondicional a 
todos os grupos para que esta grande 
atividade se realizasse com enorme 
sucesso e nem o São Pedro faltou à 
festa, proporcionando uma tarde de 
sol e folia, revelando-se esta união de 
esforços e vontades uma aposta conse-
guida.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, nos dias 5, 6 
e 9 de janeiro, mais uma edi-
ção da atividade dos “Peque-
nos aos Graúdos”.

Cerca de 95 crianças dos 
jardins-de-infância da Encar-
nação Sul, de Cale da Vila, do 
Centro Escolar da Coutada, 
do Carmo e da Chousa Velha 
visitaram os diversos lares de 
idosos do município, levando 
consigo canções natalícias 
ensaiadas no âmbito do Pro-
jeto de Expressão Musical do 

Acordos de Cooperação 
com Associações de Pais 2016/2017
Câmara Municipal de Ílhavo 
investe 340.000,00 euros

Teve lugar, no passado dia 
7 de fevereiro, no Salão No-
bre da Câmara Municipal 
de Ílhavo, a assinatura dos 
Acordos de Cooperação com 
vinte Associações de Pais do 
Município, para o ano letivo 
2016/2017.

Tendo como o lema “Educa-
ção para Todos”, esta aposta 
na parceria com as Associa-
ções de Pais representou, este 
ano, um investimento da Câ-
mara Municipal de Ílhavo de 
cerca de 340.000,00 euros.

Aposta política prioritária, a 
Educação tem merecido espe-
cial destaque por parte da Câ-
mara Municipal de Ílhavo ao 
longo dos anos, no âmbito de 
uma estratégia de desenvolvi-
mento que continuará a ter a 
sua centralidade nas pessoas, 
especialmente nas crianças, 
sendo o destaque deste ano 
o apoio, pela primeira vez, às 
Associações de Pais das EB 
2,3 e Escolas Secundárias do 
Município no valor total de 
5.500,00 euros.

pré-escolar e bolas de natal 
decoradas pelos alunos do 1.º 
Ciclo de Ensino Básico que 
frequentam a Atividade de 
Enriquecimento Curricular 
Lúdico-Expressiva. 

Valorizando o encontro 
de gerações na partilha de 
carinho e afetos, e propor-
cionando momentos felizes 
entre todos os intervenientes 
a atividade foi, mais uma vez, 
do agrado de todos os inter-
venientes ficando o desejo de 
regressar.
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O Executivo Municipal to-
mou conhecimento, em de-
zembro de 2016, do contrato 
de aquisição de serviços para 
a elaboração de Planos Mu-
nicipais de Segurança Ro-
doviária para os Municípios 
que integram a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro.

Enquadrados na Estratégia 
Nacional de Segurança Rodo-
viária, os Planos de Segurança 
Rodoviária (PMSR) são funda-
mentais para a aplicação de 
políticas públicas transver-
sais que permitam alcançar 
metas e objetivos previstos. 
Com a evolução urbana e 
nomeadamente o desenvol-
vimento das infraestruturas 
rodoviárias e o aumento do 
número de veículos em circu-

Contrato de Aquisição 
de serviços 
Planos Municipais 
de Segurança Rodoviária 
Municípios CI Região de Aveiro

lação, registou-se em Portugal 
um aumento da sinistralidade 
rodoviária. Pretendendo con-
trariar este crescimento, os 
PMSR, de um modo genérico, 
definem estratégias para sen-
sibilizar os automobilistas e os 
peões a cumprirem as regras 
de segurança e, desta forma, 
reduzi-los ao risco de acidente, 
e definem medidas de melho-
ramento das infraestruturas 
rodoviárias, principalmente 
em pontos onde se verifica 
uma sinistralidade mais ele-
vada.

A estrutura dos planos 
deverá ter por referência o 
“Guia para a elaboração de 
Planos Municipais de Segu-
rança Rodoviária”, da Autori-
dade Nacional de Segurança 
Rodoviária.

“Da Semente à Árvore” 
A Biblioteca Municipal de 

Ílhavo teve patente, até 31 de 
março, a mostra de trabalhos 
realizados por 225 alunos do 
2.º ano de escolaridade par-
ticipantes no Dia da Floresta 
Autóctone.

Esta iniciativa, promovida 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, no âmbito do proje-
to “Woodwatch, De Olho na 
Floresta”, associado à Come-
moração do Dia da Floresta 
Autóctone, teve o seu início 
em novembro de 2016.

Os alunos realizaram per-
cursos pedestres no espaço 
florestal da Ermida e Vale 
de Ílhavo, onde tiveram a 

oportunidade de identificar o 
nome comum e científico de 
cada uma das espécies flores-
tais autóctones e de proceder à 
colheita de bolotas. Em dezem-
bro, já nas respetivas escolas, 
realizaram a sementeira, que 
deu origem às novas plantas 
e cartazes alusivos ao tema e 
às atividades realizadas, bem 
patentes nesta exposição.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu, em dezem-
bro de 2016, ao aditamento 
ao Protocolo de Cooperação 
Técnica e Financeira, celebra-
do em 2013 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo, no âm-
bito da construção do novo 
quartel, através do qual atri-
bui um apoio adicional no va-
lor de 289.000,00 euros.

Este aditamento ao protocolo 
resulta da negociação final do 
balanço do custo da construção 
e o valor apoiado pelo POVT, 
tendo por base a estreita coo-
peração entre a CMI e as As-
sociações do Município. Neste 
enquadramento, o contributo 
total do Município, incluindo 
a aquisição dos terrenos, ultra-
passa os 800.000,00 euros.

Com a entrega deste valor, a 
AHBVI irá transmitir para a 
propriedade da CMI, o prédio 
onde esteve instalado o quar-
tel dos BVI até 31 de março de 
2017 pelo preço simbólico de 
1,00 euro. O edifício será fu-
turamente reconvertido num 
Centro de Valorização e In-
terpretação da Religiosidade 
ligada ao Mar e Loja Social, ao 
abrigo de uma candidatura já 
aprovada no âmbito do Plano 
de Ação e Regeneração Urba-
na (PARU).

Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo 
recebem apoio adicional 
de 289.000,00 euros
Aditamento ao Protocolo de Cooperação 
Técnica e Financeira para o novo Quartel
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No âmbito do Dia Internacional da 
Proteção Civil, assinalado a 1 de mar-
ço, que este ano evoca o tema “Juntos 
para a Redução de Catástrofes”, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo voltou a as-
sociar-se à comemoração, realizando, 
durante o mês de março, um conjunto 
de ações de sensibilização à população.

Neste âmbito, e acreditando que a 
Prevenção e a Cultura de Segurança 
deve iniciar-se com os cidadãos mais 
novos, estimulando a participação da 
comunidade escolar e a ideia de que a 
proteção é uma responsabilidade de 
todos e para todos, promoveu-se, entre 
os dias 8 e 21 de março, a ação “Nós e os 
Riscos”, junto de 355 alunos do 5.º ano 
das EB 2,3 do município.

As Juntas de Freguesia acolheram 
sessões de esclarecimento sobre “Ves-
pa velutina (asiática) – Plano de Ação”, 
nos dias 9 de março (São Salvador), 16 
de março (Gafanha da Encarnação), 23 
de março (Gafanha da Nazaré) e 30 de 
março (Gafanha do Carmo).

Dia Internacional 
da Proteção Civil 2017
“Juntos para a Redução de Catástrofes”
sublinha a importância da coordenação de esforços entre os serviços 
de Proteção Civil e os cidadãos

Tendo em consideração o público 
sénior, teve lugar, nos dias 13 e 27 de 
março, no Fórum Municipal da Maior 
Idade, uma formação sobre “Planos de 
Emergência” e um Exercício de Eva-
cuação, respetivamente.

Com estas iniciativas, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo visou envolver os 
cidadãos no conhecimento dos riscos 
e, em concreto, promover o projeto de 
educação para o risco dirigido à Co-
munidade Escolar, concretizar ações 
de sensibilização e informação públi-
ca direcionadas para o cidadão e a exe-
cução de ações de sensibilização sobre 
condutas de autoproteção.

Acordo de Cooperação 2016
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

Foi formalizado, em de-
zembro de 2016, o Acordo 
de Cooperação 2016 com a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, o qual se traduz na 
comparticipação financeira 
de 103.200,00 euros.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, reforçando a coope-
ração institucional entre as 
duas entidades e consideran-
do o meritório trabalho de-
senvolvido pelos Bombeiros, 
assume ainda o custo respei-
tante aos seguros do Pessoal 
dos Bombeiros, cujo valor é de 
6.000,00 euros, encargos rela-
cionados com a atividade cor-
rente no valor de 45.000,00 
euros, a comparticipação na 
aquisição de uma ambulân-
cia tipo A2 e a transformação 

de uma ambulância em am-
bulância de emergência na 
ordem dos 25.000,00 euros. 
Assume ainda um apoio fi-
nanceiro de 33.200,00 euros 
respeitante à Equipa de Inter-
venção Permanente. Este últi-
mo apoio financeiro realiza-se 
no âmbito do Protocolo cele-
brado entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, os Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e a Au-
toridade Nacional de Proteção 
Civil, o que perfaz um o valor 
de 109.200,00 euros.
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A Câmara Municipal de Ílhavo dis-
ponibiliza toda a informação respei-
tante à Estratégia Municipal de Adap-
tação às Alterações Climáticas que 
está em curso pelo único município da 
Região: Ílhavo.

As alterações climáticas são hoje 
uma realidade, seja na prevenção con-
tra os fenómenos ou impactos decor-
rentes, seja no planeamento das ações 
ou mesmo do território porventura 
sujeito aos seus efeitos.

Em boa hora e para responder aos 
desafios ditados por estes efeitos, o 
Município de Ílhavo aderiu ao Proje-
to ClimAdaPT. Local com o objetivo 
de mobilizar os municípios de forma 
a produzirem conhecimento local, 
criando uma estratégia municipal de 
adaptação às alterações climáticas, 
com vista a adoção de novas dinâmi-
cas de gestão do território.

Para o efeito e em conjunto com 
mais 25 municípios representativos 
das Comunidades Intermunicipais 
(CIM), Áreas Metropolitanas (AM) e 
Regiões Autónomas (RA) e sob a coor-
denação da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa procedeu-se, 
por um lado, à elaboração da Estraté-
gia Municipal de Adaptação às Alte-
rações Climáticas (EMAAC). Este tra-
balho constitui um dos desafios mais 
importantes do século XXI, já que 
permite dar uma resposta coerente 
às diversas e múltiplas problemáticas 
relacionadas com as alterações climá-
ticas, colocando o Município de Ílhavo 
na linha da frente a nível nacional no 
que a estas matérias diz respeito e, por 
outro, à formação e capacitação de um 
conjunto de técnicos municipais, asse-
gurando-se assim a dotação, no corpo 
técnico municipal, da necessária ex-
periência e capacitação no desenvol-
vimento das políticas públicas locais 
nestes domínios.

Para esse efeito muito contribuíram 
os técnicos municipais, tendo sido 
possível desenvolver não só a cons-
ciencialização dos atores locais nos 
domínios abrangidos pela matéria 
versada no trabalho agora apresenta-
do e nos quais se inclui toda a equipa 
técnica da Câmara Municipal, mas 
também um conjunto de “ferramentas 
e produtos” que certamente facilitarão 
a elaboração e implementação deste 
tipo de Estratégias junto dos demais 
Municípios da CIM da Região de Avei-
ro (CIRA), permitindo ainda e a curto 
prazo, o desenvolvimento do Plano 
Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas, na perspetiva de melhor 
se poder concretizar a Estratégia ago-
ra definida.

Finalmente e como corolário desta 
iniciativa, foi possível a constituição 
de uma Rede de Municípios para a 
Adaptação Local às Alterações Cli-
máticas, na qual o Município de Ílha-
vo tem o privilégio de fazer parte da 
equipa fundadora, que tem como obje-
tivos principais a promoção e dissemi-
nação da adaptação local às alterações 
acima referidas, com vista a melhor 
assegurar que a totalidade dos muni-
cípios portugueses disporá, a breve 
prazo, de uma Estratégia Municipal 
para esse efeito e, por último, a cria-
ção de uma comunidade nacional, que 
promova a aprendizagem, a troca de 
experiências, a capacitação de atores e 
a sensibilização abrangente e integra-
da de todos, para os desafios colocados 
pelas Alterações Climáticas no nosso 
território.

 
Encontra toda a informação em 
www.cm-ilhavo.pt (Mais Destaques).

Coque de Petróleo 
Informação da CCDRC 
revela baixos níveis de poluição 
na Gafanha da Nazaré

A CCDRC – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro in-
formou, em janeiro último, do 
ofício de resposta a enviado a 
uma reclamante, residente na 
Gafanha da Nazaré, sobre os 
níveis de poluição resultantes 
do coque de petróleo.

De acordo com o estudo efe-
tuado pela referida entidade, 
verificou-se que todos os teo-
res de poluição analisados se 
encontram em percentagens 
muito inferiores àqueles que 
resultariam da existência de 
coque de petróleo, pelo que, 
face aos diversos resultados 
obtidos nas várias amostras 
ensaiadas e respetiva compa-
ração com coque de petróleo e 
“areia branco”, não é possível 
concluir de forma inequívoca 
da possibilidade de contami-
nação daquela zona (Terminal 

de Granéis Sólidos do Porto de 
Aveiro), por emissões difusas 
de partículas de coque de pe-
tróleo movimentado no Porto 
de Aveiro.

Mais informou que a ope-
ração de coque de petróleo no 
Porto de Aveiro resume-se 
apenas a uma operação de esti-
va em cais, permanecendo este 
o tempo necessário para carga 
e transporte rodoviário para o 
destino final que será a unida-
de industrial da CIMPOR, SA, 
em Souselas, Coimbra.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo continua a acompa-
nhar, de forma atenta e per-
manente, todo este processo, 
proporcionando um melhor 
conhecimento sobre esta pro-
blemática por forma a pro-
porcionar uma vivência mais 
tranquila à população da Ga-
fanha da Nazaré.

Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação 
dedica 2 dias ao Ambiente

O Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação, 
em parceria com  a Câmara 
Municipal, celebrou o Am-
biente, nos passados dias 2 e 
3 de Março, promovendo as 
suas “Eco-Jornadas”, para as 
quais convidou alguns dos 
exemplos locais, regionais e 
nacionais daquilo que melhor 
se faz em matéria de Am-
biente no país, muitos deles já 
parceiros do trabalho intenso, 
empenhado e continuado que 
vamos fazendo nesta tão im-
portante e sensível área.

Os alunos do 9.º ano deram 
um importante contributo, 
servindo de guias aos mais 
jovens e também ao público 
em geral, durante o evento 
que teve lugar na escola sede 
(EB 2,3 da Gafanha da En-
carnação). Autarcas locais, 
académicos da Universidade 
de Aveiro, empresas e repre-
sentantes da sociedade civil 
passaram pela escola em dois 
intensos dias de actividades e 
às quais não faltou o expoente 
máximo do Ambiente no Mu-
nicípio de Ílhavo - o Ambúzio.

Ílhavo promove 
Estratégia Municipal 
de Adaptação às 
Alterações Climáticas
Único Município da Região de Aveiro
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Seminário Nacional 
Eco-Escolas 
trouxe mais de 
400 participantes a Ílhavo

A edição 2017 do Semi-
nário Nacional Eco-Escolas, 
que teve lugar de 20 a 22 de 
janeiro, trouxe mais de 400 
participantes ao Município 
de Ílhavo, este ano eleito para 
acolher o evento com o obje-
tivo de debater as Estratégias 
e o Futuro da Educação Am-
biental Nacional.

Teve como momento alto 
a apresentação pública, pelo 
Ministro do Ambiente João 
Pedro Fernandes, da Estra-
tégia Nacional de Educação 
Ambiental, mas a discussão 
em volta dos Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentá-
vel (2030), a abordagem dos 
temas Floresta, Geodiversida-
de e Alimentação Saudável e 
Sustentável e um diversifica-
do número de temas de sus-
tentabilidade abordados em 
workshops, constituíram-se 
como alguns dos momentos 
mais relevantes do Programa, 
que deu espaço ainda para 
uma Eco-Mostra com a pre-
sença de diversas entidades, 
entre as quais alguns produ-
tores locais.

O Programa Eco-Escolas, 
que conta este ano com mais 

de 1500 escolas inscritas em 
mais de 230 Municípios, e 
cuja coordenação está, há 
20 anos, a cargo da Associa-
ção Bandeira Azul da Euro-
pa (ABAE), tem por objetivo 
principal a distinção das boas 
práticas ambientais ao nível 
das Comunidades Escolares 
e tem tido em Ílhavo um dos 
mais empreendedores e pró-
-ativos municípios nacionais, 
mantendo-o como um dos que 
anualmente mais bandeiras 
verdes – galardão máximo e 
final – tem recebido. Por isso, 
na Sessão de Abertura, houve 
também lugar à Certificação 
da Qualidade das Eco-Escolas 
Nacionais, na qual figuraram 
10 Estabelecimentos do Mu-
nicípio, distinção que resulta 
da promoção, pela Direção-
-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE), de Audi-
torias Externas.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo já traçou, a este nível, 
o ambicioso objetivo de atin-
gir os 100% de Eco-Escolas no 
final do presente ano letivo 
2016/2017 (depois de no ante-
rior ter chegado aos 54%).

Coastwatch Europe
cerca de 385 alunos observam as faixas costeiras e ribeirinhas 
do Município de Ílhavo

O mês de março fica marca-
do pela dinamização do mo-
mento III do projeto Coastwat-
ch Europe: as saídas de campo.

Este momento, sempre mui-
to aguardado por todos os 
participantes, 385 alunos de 
18 turmas, tem como objeti-

vo observar e registar aquilo 
que de mais significativo cada 
“pedaço” de faixas costeira e 
ribeirinha vier a evidenciar, 
bem como da respetiva ação 
de apanha de resíduos. Ele 
surge na sequência da dina-
mização das aulas de sensibi-

O tema atual “Turismo Sus-
tentável no Litoral” é uma boa 
forma de sensibilizar para a 
importância cada vez maior 
de procurarmos dotar este 
também cada vez mais ex-
pressivo setor da economia 
nacional da sustentabilidade 

lização, em contexto de sala 
de aula e para enquadramen-
to do projeto, e como forma de 
preparar o momento público 
que se lhe seguirá, em maio, o 
13.º Seminário Local “As Esco-
las e o Coastwatch”.

que salvaguarde o ambiente 
e os recursos naturais, com 
maior enfoque nas zonas li-
torais pela elevada procura e 
pressão a que estão sujeitos, 
garantindo simultaneamente 
o crescimento económico da 
atividade.

Primavera recebida 
com as Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas

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

Na área do Ambiente con-
tinuará a ser o projeto Eco-
-Escolas, numa parceria com 
a Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE), a merecer 
amplo destaque na base ao 
desenvolvimento da Educa-
ção Ambiental Municipal e 
que no ano letivo 2015/2016, 
numa Cerimónia que teve lu-
gar no município vizinho de 
Aveiro, atribuiu 1307 Bandei-
ras Verdes, dispersas por 211 
municípios do País (a nível In-
ternacional envolve 59 países 
e 46.000 escolas).

O Município de Ílhavo foi 
distinguido com 20 Bandei-
ras Verdes (em 20 possíveis), 
mas também pelos 17 anos de 
aposta constante neste abran-
gente projeto de Educação 
Ambiental. As Cerimónias 
do seu hastear  (passo 6 do 

programa: divulgação à co-
munidade), momento sempre 
muito ansiado e assim vivido 
pela Comunidade Escolar, já 
se iniciaram, tendo tido a se-
guinte agenda (até ao final do 
2.º período de aulas):

22 de fevereiro
Escola Secundária 
João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo

22 de março
Centro Paroquial de Ílhavo
Centro Escolar da Coutada

4 de abril
Centro Escolar da Sr.ª do Pranto
Centro Escolar da Légua
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
EB1 e JI da Chousa Velha
Escola EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
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A Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo pro-
moveu, no dia 1 de fevereiro, 
mais uma sessão do ciclo te-
mático “Ecossistemas de Ino-
vação e Empreendedorismo 
na Economia do Mar”.

O terceiro encontro deste ci-
clo teve lugar no CIEMar-Ílha-
vo e foi dinamizado por Hugo 
Diogo, Empreendedor e Dire-
tor da empresa Compta Emer-
ging Business – Economia do 
Mar. Esta empresa tem vindo 
a desenvolver soluções tecno-
lógicas inovadoras e de refe-
rência internacional, designa-
damente nos seguintes eixos 
estratégicos  “Governança do 
Mar & Zonas Costeiras Inte-
ligentes”, “Portos Inteligentes 
& Logística” e “Aquacultura & 
Transformação”, o que faz dela 

Ciclo temático 
“Ecossistemas de Inovação  
  e Empreendedorismo 
  na Economia do Mar”

uma referência incontornável 
na área da economia do mar.

O Ciclo temático “Ecossiste-
mas de Inovação e Empreen-
dedorismo na Economia do 
Mar” pretendeu suscitar a 
discussão e perceber a forma 
como a inovação e o empreen-
dedorismo são conduzidos 
por empresas e entidades de 
referência neste importante 
setor económico. Em paralelo, 
pretendeu-se, também, pro-
porcionar oportunidades in-
formais para o conhecimento, 
contacto e discussão de ideias 
de negócio e de parceria entre 
os convidados e os empreen-
dedores, startups, empresas 
consolidadas e outras entida-
des na área da economia do 
mar do Município de Ílhavo e 
da Região de Aveiro.

Ampliação 
da empresa Ria Stone
Reconhecimento 
de Interesse Público Municipal
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou o Reconhe-
cimento de Interesse Público 
Municipal da Ampliação da 
empresa Ria Stone.

A Ria Stone - Fábrica de Lou-
ça de Mesa em Grés, S. A., em-
presa do Grupo Vista Alegre 
Atlantis, participada na totali-
dade pela Vista Alegre Atlan-
tis SGPS, S. A., foi constituída 
em junho de 2012, na Zona 
Industrial da Mota (ZIM). 
Inaugurada em 2014, tendo 
em vista a produção de artigos 
em grés para uso doméstico, a 
RiaStone foi fruto de um in-
vestimento de 25 milhões de 
euros, resultando em mais de 
150 novos postos de trabalho 
criados na Região de Aveiro.

A criação desta empresa re-
sultou de um processo de se-
leção da empresa sueca IKEA, 
sendo fornecedora de peças 
em grés de diversas cores e 
tamanhos, num total de 40 re-
ferências, representando uma 
produção de 30 milhões de 
peças por ano. O projeto está 

orientado para a exportação, 
representando as vendas no 
mercado externo cerca de 85% 
a 90% da faturação da empre-
sa, contribuindo, desta forma, 
para o aumento das expor-
tações nacionais de bens ou 
serviços com alta intensidade 
tecnológica, que entre 2014 e 
2021 se prevê possa represen-
tar cerca de 110 milhões de eu-
ros de valor acumulado.

Com o processo de Amplia-
ção, a Ria Stone pretende: 
aumentar a sua capacidade 
produtiva em mais de 18 mi-
lhões de peças/ano (60% da 
capacidade atualmente ins-
talada), atingir o volume de 
negócios em 2021 de 25 mi-
lhões de euros, aumentar a 
eficiência energética em 10%, 
ampliar as suas instalações 
numa parcela de 20.000 m2 
para edificar uma área de 
aproximadamente 9.000 m2, 
realizar um investimento de 
cerca de 15 milhões de euros e 
criar cerce de 70 novos postos 
de trabalho.

O Reconhecimento de Inte-
resse Municipal da proposta 
de Ampliação da Ria Stone, 
fundamentado na importân-
cia local, regional e nacional 
da referida fábrica, com o 
devido enquadramento pre-
visto no DL n.º 165/2014 de 5 
de novembro, alterado pela 
Lei n.º 21/2016 de 19 de julho, 
representa mais um passo na 
concretização deste impor-
tante investimento, promotor 
de desenvolvimento científi-
co, tecnológico e empresarial 
no Município de Ílhavo e na 
Região de Aveiro.

Teve lugar, no dia 14 de de-
zembro, o evento “Direitos 
de Propriedade Intelectual 
– Criação, Proteção e Manu-
tenção” pela Inova-Ria – As-
sociação de Empresas para 
uma Rede de Inovação em em 
conjunto com a Clark, Modet 
& Cº. Este evento realizou-se 
no CIEMar-Ílhavo e teve como 
objetivo esclarecer as empre-
sas que fazem parte desta 

associação sobre a proteção 
das suas invenções (e direitos 
conexos) na área das tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação. A Clark, Modet & Cº é 
um dos maiores grupos espe-
cializados em propriedade in-
telectual em países de língua 
espanhola e portuguesa. Este 
grupo foi fundado em Espa-
nha em 1879 e trabalha na 
Região de Aveiro com várias 

empresas e entidades como 
a Universidade de Aveiro e a 
Altice Labs (ex-PT Inovação).

A Câmara Municipal de 
Ílhavo associou-se a esta ini-
ciativa, não só pela relevân-
cia e atualidade da temática, 
como ainda pelo interesse 
que a mesma se reveste para 
as empresas incubadas e para 
as empresas do concelho que 
marcaram presença.

Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo 
associa-se a evento 
na área da proteção da inovação 
e da propriedade intelectual nas empresas 
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O Fórum Náutico do Muni-
cípio de Ílhavo procedeu, em 
dezembro último, à atualiza-
ção da sua Carta de Constitui-
ção, assim como do Plano de 
Atividades para 2017, aprova-
dos em Assembleia de Parcei-
ros do Fórum.

Decorridos oito anos sobre 
a constituição do Fórum Náu-
tico, revelou-se fundamental 
avaliar o caminho percorrido, 
analisar as forças e as fra-
quezas, identificar os novos 
desafios e as novas oportuni-
dades que seguramente se lhe 
deparam e conferir-lhe novos 
objetivos, acrescentar novos 
parceiros, rever o seu mode-
lo de funcionamento, man-
tendo, contudo, inalteradas 
as principais motivações que 
estiveram na génese da sua 
criação em 2008.

O Fórum Náutico do Muni-
cípio de Ílhavo cumprirá uma 
estratégia integrada de dina-
mização do Município de Ílha-
vo assegurando a sua ativida-
de na realização de iniciativas 
regulares, nomeadamente na 
área do desporto, da educa-
ção e formação, da cultura e 
do recreio, aliando a tradição 
ao progresso, congregando 
esforços entre os agentes que 
desenvolvem a sua ativida-
de nas referidas áreas, numa 
aposta permanente com vista 
à rentabilização das potencia-
lidades das condições natu-
rais e históricas do Município 
de Ílhavo.

O Fórum Náutico do Mu-
nicípio de Ílhavo tem como 
principais objetivos funcio-
nar como uma plataforma 
institucional de discussão, 

cooperação e planeamento, 
permanente e ativa, dinami-
zar de forma regular ativida-
des náuticas de índole diver-
sa, promover uma “cultura 
de mar” nas crianças, jovens, 
adultos e seniores, bem como 
uma permanente relação de 
proximidade da População 
com a Ria e o Mar, no âmbito 
de uma política integrada e 
inclusiva de Educação/Cida-
dania para o Mar, contribuir 
para o aumento da notorie-
dade e visibilidade nacional 
e internacional do município 
e dos seus parceiros e contri-
buir para a melhoria das con-
dições estruturais para a prá-
tica dos desportos náuticos no 
Município de Ílhavo.

Fórum Náutico do Município de Ílhavo 
Carta de Constituição 
e Plano de Atividades 2017

Homenageados
Associação de Surf de Aveiro
Atleta Revelação do Ano » João Soares 
Atleta do Ano » Maria Beatriz Velhinho 
Treinador do Ano » Carlos Couto 
Dirigente do Ano » Vasco Ramalheira 
Campeão »José Pedro Zagallo 
CAPGE
Atleta do Ano » Ana Filipa Veiga 
Atleta do Ano » Andrei Zica 
Treinador do Ano » Daniel Tavares 
Mérito Desportivo » João Pedro Santos 
Dedicação » Cláudio Gomes
Clube Náutico Boca da Barra
Atleta do Ano » Duarte Rocha 
Treinador do Ano » João Fontes 
Dirigente do Ano » Paulo Amaral 
Dedicação » Bernardo Santos 
Campeão » Filipe Neto e Jorge Paula 
Clube de Vela da Costa Nova
Atleta Revelação do Ano » Francisco Fonseca 
Atletas do Ano (2 prémios - trata-se de uma equipa)
» Patrícia Bastos e Bárbara Novo 
Jovem Promessa » António Guedes 
Campeã » Ana Rocha 
Marina Clube da Gafanha
Atleta do Ano » José Seabra 
Atleta do Ano » Francisco Carvalho
TEAM
Sócio Revelação do Ano » Tiago Loureiro 
Dirigente do Ano » Sérgio Paulo Agra 
Sócio do Ano (o mais experiente) » Alexandre Ramos 
Dedicação » Filipe Loureiro 
Sócio Promessa » Francisco Agra 

I Gala Náutica 
do Município de Ílhavo 
Homenagem a personalidades 
do desporto náutico

Motivado pela missão de desenvol-
vimento e de dinamização de ativida-
des náuticas centradas no recreio, no 
desporto e na Cultura de Mar, e con-
gregando esforços entre os agentes 
responsáveis pelas atividades nessas 
áreas, o Fórum Náutico do Município 
de Ílhavo levou a efeito, no passado 
dia 18 de março, a I Gala Náutica do 
Município de Ílhavo.

Este evento, que teve lugar na Fábri-
ca das Ideias da Gafanha da Nazaré, 
visou homenagear Atletas, Técnicos, 
Equipas, Associações, Clubes e outras 
entidades que, de alguma forma, ele-
varam o nome do município e, com o 
seu desempenho, atuação, percurso 
desportivo contribuíram, para o de-
senvolvimento do município e da re-
gião a nível náutico.

Esta I Gala do Município de Ílhavo 
teve igualmente uma vertente solidá-
ria já que a receita dos bilhetes, 108,00 
euros, reverteu, conforme proposta 
aprovada por unanimidade na última 
Assembleia de Parceiros do Fórum 
Náutico, a favor da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, entidade agregada do Fórum 
Náutico.
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A folia e o colorido do Car-
naval voltaram a viver-se um 
pouco por todo o Município 
de Ílhavo, mas em Vale de 
Ílhavo o Carnaval é sempre 
muito especial.

O programa do Carnaval de 
Vale de Ílhavo teve início no dia 
18 de fevereiro com a Arruada 
“Tó-Có-Corno”, seguindo-se, na 
semana seguinte, no dia 25, a 
tradicional Chegada dos Reis e 
o concerto com o Grupo MG4. 
Os Corsos Carnavalescos ti-
veram lugar na terça-feira de 
Carnaval, dia 26, e no domin-
go, dia 28, nos quais os foliões, 
pequenos e grandes, deram 
azo à sua alegria, fantasiados 

Folia e Tradição
Carnaval de 
Vale de Ílhavo 2017

das mais diversas formas e co-
res, desfilando pelas principais 
ruas de Vale de Ílhavo. 

Os Corsos Carnavalescos 
contaram a participação de 
onze grupos: Tó-Có-Corno, 
Pestinhas, A Torre, Valentes, 
Priores, Garotos do Alívio, Ca-
beço do Nuno, Villa do Paço, 
Freguesia de Soza, Associação 
de Pais da Légua e Tocá Rufar. 

Num total de 350 figuran-
tes e oito carros alegóricos, o 
grupo Tocá Rufar encabeçava 
os desfiles, marcando o ritmo 
para a grande folia e sátira 
social, enquanto que os Reis, 
acompanhados pelos tradicio-
nais tocadores de búzio e seus 

guardas de honra, o grupo 
Tó-Có-Corno, encerravam os 
cortejos, momentos sempre 
aguardados pelo público pre-
sente, que não arredava pé 
sem ver os ver passar. Os mí-
ticos Cardadores, com os seus 
trajes coloridos e perfume ca-
racterístico, o “Tabu”, também 
marcaram presença, surgindo 
do nada, misturando-se na 
multidão, a roncar, a saltar e 
a cardar, as jovens raparigas 
que assistiam a esta mani-
festação de cariz tão popular 
como é o Carnaval de Vale de 
Ílhavo. 

Nesta edição 2017, não falta-
ram os produtos gastronómi-

cos tão conhecidos e aprecia-
dos na Região pelo seu sabor 
e textura característicos: as 
padas, os pães com chouriço 
ou com bacalhau e o folar de 
Vale de Ílhavo, que fizeram as 
delícias de todos.

O Carnaval de Vale de Ílha-
vo, organizado pela Associa-

ção Cultural e Recreativa “Os 
Baldas”, contou uma vez mais 
com o importante apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
numa parceria que visa per-
petuar esta inigualável festa 
tradicional no panorama do 
Carnaval português.

A Rota das Padeiras regressou para 
mais um momento de sabor e convívio 
à volta do tradicional fabrico de pão e 
folar de Vale de Ílhavo, tendo regis-
tado um enorme sucesso apesar das 
condições climatéricas que se fizeram 
sentir, prejudicando o evento.

Organizada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e pela Associação Cultural e 
Recreativa “Os Baldas”, a edição 2017 
da Rota das Padeiras arrancou na noi-
te de 24 de março, pelas 22h00 e se-
guiu noite dentro, até às 07h00, com a 
“Porta Aberta”, iniciativa que voltou a 
registar grande sucesso.

As Padeiras Lúcia Torrão, Maria Al-
cina Sacramento, Alzira Vasconcelos e 
Filomena Ferraz e os Padeiros Álvaro 
Ratola e Carlos Silva abriram as portas 
de sua casa e, com grande simpatia e 
amabilidade, partilharam com os cerca 
de 50 visitantes, esta arte tão nobre de 
fazer este sublime e simples sabor da 
gastronomia tradicional portuguesa.

A Rota das Padeiras abriu oficial-
mente no dia 25 de março, com uma 
degustação de folar e uma visita ani-
mada à exposição “Vale de Ílhavo, 
rituais com história e tradição”. Foi 
palco ainda para workshops, show-
cooking, bailarico tradicional com 
música ao vivo (TradeFolk) e degusta-
ção de pão com bacalhau.

No domingo, dia 26 de março, as 
boas-vindas foram dadas com os irre-
verentes Cardadores de Vale de Ílha-
vo. O programa incluiu ainda diversas 
sessões de showcooking “Padas de 
Vale de Ílhavo” e workshop anima-
do “Artefatos de massa de pão”, cuja 
animação foi acompanhada com a 
divertida companhia Jenus. O dia 27 
de março foi exclusivamente dedicado 
ao Serviço Educativo com a partici-
pação de cerca 85 alunos das EB1 da 
Costa Nova e da Gafanha do Carmo 
e do CASCI e ainda um showcooking 
“pão com chouriço”, dando às crianças 
a oportunidade de “meter a mão na 
massa” e vivenciar a experiência des-
ta arte.

A edição 2017 da Rota das Padeiras 
terminou, mas o aroma e sabor incon-
fundíveis do pão e do Folar de Vale de 
Ílhavo, que  permanecem à disposição 
de todos e podem ser descobertos na 
zona. As padeiras desta localidade são 
as ancestrais depositárias deste saber 
fazer este sublime e simples sabor da 
gastronomia tradicional portuguesa 
que vivamente se recomenda a expe-
rimentar.

Rota das 
Padeiras 2017 
Nos dias 24, 25, 26 e 27 de março 
todos os caminhos 
foram dar a Vale de Ílhavo...
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Com o objetivo de divulgar o Projeto 
“Ílhavo, Terra Milenar”, aprofundar 
cientificamente o conteúdo da expo-
sição patente, até 17 de abril, na Casa 
da Cultura de Ílhavo, antecipar e pre-
parar o lançamento da monografia, a 
Câmara Municipal de Ílhavo e o Cen-
tro de Documentação, têm vindo a 
organizar encontros sobre as diversas 
temáticas abordadas.

O início de 2017 ficou marcado pela 
palestra do dia 28 de janeiro, intitula-
da “Da Idade Média à Atualidade”, que 
contou com os oradores Saul Gomes 
e Álvaro Garrido, que sintetizaram a 
História documentada do Município 
de Ílhavo, entre a Idade Média e os 
dias de hoje.

Em seguida, houve duas palestras 
dedicadas ao Património. Na primei-
ra, realizada a 22 de fevereiro, foram 
abordados diversos temas, tais como a 
pesca do bacalhau na vida dos Ílhavos, 
por Ana Maria Lopes, a história da 
indústria, salientando o caso da Vista 
Alegre, por Manuel Ferreira Rodri-
gues e, por fim, a diáspora dos Ílhavos 
ao longo do litoral português, por Se-
nos da Fonseca.

A 8 de março, na segunda parte de 
as “Conversas sobre Património” foi 
discutida a evolução arquitetónica 
e urbanística em Ílhavo, por Paulo 
Anes, assim como o património reli-
gioso, por Saul Gomes.

A Arqueologia assumiu o destaque 
no dia 22 de março. Neste encontro, 
foram apresentados os resultados das 
prospeções arqueológicas realizadas 
em Ílhavo, por Ana Rita Silva, o po-
tencial arqueológico subaquático, por 
Sónia Filipe e Paulo Morgado e as 
perspetivas e expectativas arqueoló-
gias para o futuro no município, por 
António Valera.

Finalmente, a 5 de abril vai decorrer 
uma palestra relacionada com a histó-
ria das “novas” freguesias do concelho, 
apresentada por Fernando Martins,  e 
a construção naval no Município de 
Ílhavo, realçando o caso dos Estaleiros 
Mónica, por Vítor Carvalho.

Depois deste ciclo de encontros, falta 
vincular e eternizar o Conhecimento 
adquirido sobre a História do Municí-
pio de Ílhavo, através do lançamento 
do livro “Ílhavo, Terra Milenar”, o qual 
será concretizado no próximo dia 17 
de abril, pelas 17h00, no âmbito do Fe-
riado Municipal de 2017.

Até lá, não perca a oportunidade 
de visitar a exposição sobre a Nossa 
História, patente na Casa da Cultura 
de Ílhavo, com entrada livre, visitá-
vel de segunda a sexta-feira, entre as 
11h00 e as 18h00 e aos sábados, entre 
as 14h00 e as 19h00.

Exposição 
“Ílhavo, Terra Milenar”
Ciclo de conferências 
“Conhecemos o passado,  
  preparamos o futuro”

Teve lugar, no dia 18 de feve-
reiro, no Centro Nossa Senho-
ra da Paz, em Vale de Ílhavo, a 
apresentação do livro “Rituais 
com Máscara – Ílhavo”.

A apresentação do livro 
contou com a presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, de um representante 
da Progestur, entidades pro-
motoras do projeto, e de “Os 
Cardadores de Vale de Ílhavo 
– Associação Cultural e Re-
creativa”.

Inserido na coleção “Rituais 
com Máscara” composta por 
11 volumes, este livro é intei-
ramente dedicado aos Carda-
dores de Vale de Ílhavo, apre-
sentando-se com uma forte 
componente informativa e 

cultural abordando ao porme-
nor as máscaras e os rituais 
destas figuras incontornáveis. 
Ao leitor é transmitido um 
sentimento de pertença nes-
tas celebrações ancestrais, 
contadas por quem vive de 
perto estes rituais, eviden-
ciando a importância das 
regiões e populações na ga-
rantia da perpetuidade das 
tradições culturais como mar-
ca da sua identidade.

Não perca esta fantástica 
oportunidade de conhecer 
mais sobre os imponentes e 
característicos Cardadores 
de Vale de Ílhavo e adquira o 
livro na Loja Online do Mu-
nicípio de Ílhavo em www.
cm-ilhavo.pt

Livro “Rituais com Máscara 
– Ílhavo”
tem como protagonistas 
os Cardadores de Vale de Ílhavo Em 2017, a Câmara Muni-

cipal de Ílhavo, através da 
Biblioteca Municipal, aposta 
numa atividade de promoção 
do livro e da leitura dedicada 
aos autores locais. Assim, é 
lançado o desafio a todos os 
que partilham o gosto pelos 
livros e pela leitura, para que 
participem nas sessões da Co-
munidade de Leitores.

Neste primeiro ano, as ses-
sões decorrem entre as 21h00 
e as 23h00, no Polo de Leitura 
da Gafanha da Nazaré/Fábri-
ca das Ideias, tendo já acolhi-
do Ábio de Lapara com “A rua 
suspensa dos olhos”, Catarina 
Resende e o seu livro “Quase 
feliz” e Manuel Morgado com 
“Vista Alegre – Memórias do 
Reino do Rio”.

Comunidade de Leitores 
CMI promove autores locais

Mais informações:
Tel.: 234 321 103 ∙ biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
facebook: bibliotecamunicipaldeilhavo

Polo de Leitura Gafanha da Nazare

21h00~23h00

livros em análise em 2017:

06 abril Estórias sem história, de António Marques Leal
11 maio Diabos, santos e outras criaturas, de Francisco Menezes
12 outubro Até que o mar nos separe, de Maria José Santana
09 novembro Amores de Ria, de José Barreto

Promover os autores locais é o objetivo 
desta Comunidade Leitores. 
Inscreva-se já, requisite o livro 
e participe nas sessões!
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· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo

Em 2017, o Museu Marítimo de Ílha-
vo (MMI) completa 80 anos de vida, 80 
Anos a Navegar. Neste ano de festa e 
de novas ideias, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o MMI prometem boas na-
vegações e dão conta dos excelentes 
resultados alcançados em 2016, ano 
em que se registou o maior número 
de visitantes da sua história: 81.010 
visitantes, verificando-se também um 
recorde histórico de receita própria, 
proveniente de ingressos, vendas nas 
lojas e cedência de espaços.

A abrir o ano de comemorações, a 14 
de janeiro, dia em que se assinalou o 
4.º aniversário do Aquário dos Baca-
lhaus, o Museu lançou a edição revista 
e ampliada do livro “Portugal no Mar – 
Homens que Foram ao Bacalhau”, que 
inclui 17 mil fotografias.

Outra excelente notícia que marca o 
início de um ano de festejos é a trans-
ferência do arquivo dos organismos 
públicos das pescas para o MMI, por 
iniciativa da Direção Geral de Recur-
sos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos.

2017 será também o ano de reno-
vação do Navio-Museu Santo André, 
com reparações em terra e em doca, às 
quais acresce a remodelação de con-
teúdos, com vista ao reforço da função 
didática, memorial e turística.

Museu Marítimo 
inicia ano de comemorações 
do 80.º Aniversário com boas notícias

Tornar o Museu mais inclusivo e 
ampliar os registos de informação 
multilingue, potenciando a atração de 
mais público estrangeiro são outros 
objetivos traçados para 2017. Para isso, 
o Museu irá reformar as acessibilida-
des, com a introdução de áudio-guias e 
a disponibilização de mais informação 
para pessoas com deficiência.

As candidaturas em rede a projetos 
de financiamento europeu, nomeada-

mente do Portugal 2020 são também 
prioridades para o ano que agora se 
inicia.

Em 2017, o Museu Marítimo de 
Ílhavo anuncia o fim do horário de 
inverno e a reposição da abertura do 
MMI e do Navio-Museu Santo André 
também ao domingo, durante todo 
o ano. Além disso, a partir de março, 
será implementado o dia aberto, com 
visitas grátis ao segundo domingo de 

cada mês, durante todos os meses do 
ano. Para garantir um serviço de visi-
tas guiadas permanente e qualificada, 
todos os dias da semana, será criada 
uma Bolsa de Guias de Visita. 

A estas novidades junta-se uma for-
te programação, que ao longo de todo 
o ano, celebrará os 80 Anos do Museu, 
sob o lema “80 Anos a Navegar. Todos 
ao Leme!”

4.º Aniversário
Aquário 
dos Bacalhaus

Em agosto de 2017, o Museu 
Marítimo de Ílhavo celebra 
o seu 80.º aniversário. As co-
memorações prolongam-se 
por todo o ano, tendo iniciado 
com a celebração do 4.º ani-
versário do Aquário dos Ba-
calhaus, a 14 de janeiro. 

Num dia de muita fluência 
ao Museu, houve atividades 
para toda a família: a TEAM 
(Truques e Engenhos Associa-
ção de Modelismo) promoveu 
oficinas de nautimodelismo; a 
atriz Vera Alvelos foi guia da 
visita especial “O silêncio do 
fundo do mar”; e ao início da 
tarde, os visitantes tiveram a 
oportunidade de conhecer as 
tarefas do mergulhador do 
Aquário dos Bacalhaus, na 
ação “Mergulhador por um 
dia”.

O dia ficou marcado por 
duas edições: o lançamento do 
livro “Portugal no Mar: Ho-
mens que foram ao Bacalhau” 
e a apresentação da 2.ª edição 
de “Aparelhos e Métodos de 
Pesca à Linha usados na Frota 
Bacalhoeira”, de Mário Ruivo 
e A. Nunes de Oliveira. 

Outra novidade foi a aber-
tura da ala da navegação 
eletrónica na exposição “Ma-
rear”, na Sala dos Mares, pro-
porcionando uma nova expe-
riência aos visitantes. 

No dia 14 foram ainda lan-
çados dois importantes pro-
jetos, integrados na progra-
mação comemorativa dos 80 
anos do Museu: o projeto de 
comunidade “Mar”, de Mi-
guel Torga, coordenado por 
Alexandre Sampaio; e o lan-
çamento da IV edição do Con-
curso de Modelismo Náutico.

Entrada gratuita 
no segundo domingo 
de cada mês

O Museu Marítimo de Ílhavo 
e do Navio-Museu Santo 
André passam a ter entrada 
gratuita no segundo 
domingo de cada mês. Esta 
decisão visa fazer face 
ao quadro concorrencial 
nacional, regional e local, 
no qual os museus têm 
contemplado um dia ou um 
período do dia de acesso 
gratuito, bem como pelo 
facto de o Museu Marítimo 
de Ílhavo estar a comemorar 
o seu 80.º aniversário. O 
horário de entrada nos 
segundos domingos do mês 
destes dois equipamentos 
culturais será das 14h00 às 
18h00.
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Livro 
“Portugal 
  no Mar” 
  já está 
  nas livrarias

5.º Aniversário

CIEMar-Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo, atra-
vés do Museu Marítimo de Ílhavo, 
promove a quarta edição do Concurso 
de Modelismo Náutico, desta vez sob o 
tema “embarcações tradicionais portu-
guesas”. As candidaturas decorreram 
até 31 de março e os trabalhos deverão 
ser entregues de 2 a 11 de novembro. 

De periodicidade bienal, esta inicia-
tiva tem como objetivo promover a 
cultura náutica como forma de expan-
são da Cultura Marítima, em geral, e a 
consolidação do projeto sociocultural 
do Museu Marítimo, em especial.

O CIEMar-Ílhavo (Centro de Inves-
tigação e Empreendedorismo do Mar)

comemorou o seu 5.º aniversário no 
dia 1 de abril com um programa mul-
tifacetado.

De manhã o Museu mostrou a sua 
polivalência, com a realização de uma 
relaxante aula de yoga no Aquário dos 
Bacalhaus e uma oficina de modelis-
mo náutico, dinamizada pela TEAM. 

A sessão comemorativa do aniver-
sário do CIEMar realizou-se ao fim da 
tarde, com um conjunto de momentos 
de grande interesse: a inauguração da 

Concurso 
de Modelismo Náutico 
MMI

O livro “Portugal no Mar: 
Homens que foram ao Baca-
lhau”, lançado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, atra-
vés do Museu Marítimo de 
Ílhavo, já está disponível nas 
principais livrarias do país e 
na livraria do MMI.

Trata-se de um livro ex-
traordinário que apresenta 17 
mil fotografias de homens que 
foram ao bacalhau - rostos e 
nomes dos protagonistas da 
última aventura de Portugal 
no Mar. 

“Portugal no Mar: Homens 
que foram ao Bacalhau” é um 
memorial inclusivo, assente 
na preservação de um pa-
trimónio humano admirável. 
O livro é dedicado às comu-
nidades marítimas portugue-
sas, a todos os homens e mu-
lheres do mar. É um tributo às 
famílias que viveram o drama 
épico da pesca do bacalhau.

Este livro grande da memó-
ria dos homens que foram ao 
bacalhau é um projeto do Mu-
seu Marítimo de Ílhavo, com 
introdução e coordenação de 
Álvaro Garrido. 

Esta publicação está inte-
grada no programa comemo-
rativo do 80.º Aniversário do 
Museu Marítimo de Ílhavo.

Como entidade promotora e patroci-
nadora, a Câmara Municipal de Ílhavo 
atribuirá, através da decisão do júri 
constituído para o efeito, o Prémio de 
Modelismo MMI “especial 80 anos” no 
valor de 4.500 euros, acrescendo 1.000 
euros ao valor do prémio habitual. 

A obra premiada fica a constituir 
propriedade da Câmara Municipal de 
Ílhavo, integrada no espólio do Museu 
Marítimo. Os modelos serão expostos 
no Museu de 18 de novembro a 30 de 
dezembro. No dia de abertura de ex-
posição serão também entregues os 
prémios. 

exposição “Ílhavo - Memória e Identi-
dade”, um projeto académico da Uni-
versidade de Aveiro; a apresentação 
da publicação “História e Memória 
do Porto Bacalhoeiro”; a abertura da 
remodelação da exposição de modelos 
de navios na Sala dos Mares; e a apre-
sentação do Boletim digital n.º 5 do 
CIEMar-Ílhavo.

No dia 25 de fevereiro, a 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
através do Museu Marítimo 
de Ílhavo (MMI) apresentou 
o livro “A Frota Portuguesa 
do Bacalhau: Uma História 
em Imagens”, de Jean-Pierre 
Andrieux, em parceria com a 
Âncora Editora. 

Lançamento do livro e exposição 
“A Frota Portuguesa do Bacalhau: 
Uma História em Imagens”, 
de Jean Pierre Andrieux

O Museu inaugurou, além 
disso, no mesmo dia, uma ex-
posição com o mesmo nome 
do livro, composta por foto-
grafias inéditas do autor ca-
nadiano. 

Jean-Pierre Andrieux é o 
mais ativo e distinto embai-
xador da memória portugue-
sa na Terra Nova, Canadá. 
Esta trilogia constitui tam-
bém uma justa homenagem 
a um distinto embaixador da 
presença histórica dos portu-
gueses na costa atlântica do 
Canadá. 
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“O Nome da Rosa”, Peça de Teatro de Pedro Zegre Penim

Antestreia da Peça “Despertar da Primavera”, pelo Teatro Praga

Concerto do Dia dos Namorados com Mariana Aydar, Dani Black e Momo

Conversa com o pianista André Barros, no Ciclo de Concertos Acorda à Tarde

A prometida cultura do dia a dia co-
meçou a dar os primeiros passos logo 
no início do ano, propondo uma pro-
gramação mais equilibrada entre es-
petáculos, formação e apoio à criação. 
Um programa mais eclético, que tocou 
em diferentes expressões do teatro, 
dança, música, cinema e arquitectura. 

Um programa 
mais eclético

Um trimestre e três revelações da 
nova música brasileira. No dia 14 de 
fevereiro, cantou-se o amor com Ma-
riana Aydar & Dani Black, dois jovens 
brilhantes da canção moderna brasi-
leira. A 3 de Março, Filipe Catto, gran-
de revelação do momento no Brasil, 
com uma voz de timbre raro, mistura 
de Ney Matogrosso com Elis Regina, 
passou também pela Casa da Cultura 
de Ílhavo.

O início do trimestre ficou marcado 
pelo regresso do ciclo de concertos de 
cordas “Acorda à Tarde” ao Laborató-
rio Artes Teatro da Vista Alegre, que 
trouxe a pianista Joana Gama, Luís 
Martins, guitarrista dos Deolinda com 
a antestreia do seu primeiro álbum a 
solo, o virtuoso pianista André Barros 
e a extraordinária cantautora Lula 
Pena, que encheu a sala na apresenta-
ção do seu novo álbum. 

Na música ainda contámos com o 
acolhimento da digressão do fadista 
Ricardo Ribeiro e do concerto especial 
dos First Breath After Coma, inserido 
na Mostra de Robertos e Marionetas 
na Fábrica das Ideias. 

O teatro e a dança foram também 
apostas fortes do trimestre.  Em janei-
ro, o encenador e ator Pedro Zegre Pe-
nim trouxe “O Nome da Rosa”, com a 
própria Rosa Mota entre os atores. Em 
fevereiro, o Teatro Praga realizou em 
Ílhavo a antestreia de “O Despertar da 
Primavera” e a Fábrica das Ideias rece-
beu a peça “A Noite Canta”, do jovem 
encenador Tiago Correia. 

“Projeto Espiões”, da coreógrafa Fili-
pa Francisco, juntou em palco os pesos 
pesados da Nova Dança portuguesa. 

Este trimestre ficou ainda marcado 
pelo regresso da sétima arte, com duas 
extensões de festivais de cinema: o 
Arquiteturas Film Festival e o Planos 
Film Fest. No último sábado de cada 
mês promoveram-se visitas orienta-
das pelo património arquitectónico do 
concelho de Ílhavo, numa iniciativa 
apelidada de “Olhar Por Dentro”, que 
continua neste trimestre, com novos 
percursos.

Gafanha da Nazaré 
um destino em criação

Neste primeiro trimestre, o 23 Mi-
lhas arrancou com o seu programa de 
residências artísticas e apoio à criação. 
Como anunciado a 12 de novembro de 
2016, a Fábrica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré tornou-se num espaço de 
excelência para a criação artística na-
cional, que arrancou em força com as 
residências dos performers Sara Vaz, 
Filipe Pereira e Teresa Silva, fruto de 
uma parceria com o Festival Temps 
d’Image, da criadora Ana Trincão, do 
músico Luís Martins e da companhia 
de teatro A Praga. 

Formação para 
todas as idades

Fortalecer os laços das famílias, 
enriquecer os currículos dos jovens 
criadores da região e aumentar o es-
pírito crítico do público são as grandes 
apostas da formação do 23 Milhas. 
Neste trimestre a formação “Mergu-
lhada”, dirigida a pais e filhos, parte 
da expressão plástica desenvolveu 
conceitos de expressão dramática. 
Para pais e professores promoveu-se a 
oficina “Pimenta na Língua” dedicada 
à língua portuguesa. A coreógrafa Fi-
lipa Francisco orientou a oficina “Meu 
Museu da Dança” para estudantes e 
profissionais de dança. 

Aposta na mediação 
e reforço da 
programação 
para famílias

As propostas para a família conta-
ram com um programa vasto de es-
petáculos de teatro para várias faixas 
etárias como a “História Mergulhada” 
da encenadora Ana Lúcia Palminha, 
a peça para jovens “Comer a Língua” 
do Teatro do Frio e “Onda”, uma peça 
para bebés do teatro do Biombo. Des-
taque feito para as sessões de música 
para bebés “Primeira Viagem ao Espa-
ço” do Girassol Azul. 

O primeiro trimestre do ano ficou 
também marcado pela quarta edição 
da Mostra de Robertos e Marionetas, 
que se realizou de 3 a 12 de março, 
na Fábrica das Ideias da Gafanha da 
Nazaré, com diversos espetáculos, 
conversas e uma exposição. Integrou 
também a Mostra o concerto dos First 
Breath After Coma, que se tornou úni-
co pela performance de marionetas.

23 Milhas 
arrancou 
no início do ano 
com mais 
programação, formação 
e apoio à criação artística
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ABRIL  

24 seg 21h30 música

Um ao Molhe – Festival Itinerante 
de one-man-bands
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré/ Convés

29 sáb 10h00-13h00

Olhar por Dentro
Ílhavo por ARX Portugal Arquitectos

30 dom 15:00

Dança em Dia Aberto
Cais Criativo Costa Nova

30 dom 16h00 cinema

Motel X – Extensão do festival 
Casa Cultura Ílhavo

MAIO

12 sex 21h30 música

John Smith
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

13 sáb 21h30 música

Virgem Suta
Casa Cultura Ílhavo

12-13 sex-sáb 10h00

Territórios 
Públicos 
Encontro de serviços de serviços educativos e de mediação
Casa Cultura Ílhavo

19 sex 21h30 música

Anabela Ferreira
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

20 sáb 21h30 música

Blind Zero
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

27 sáb 10:00-13:00

Olhar por Dentro
Arquitetura da Paisagem com Inês Amorim

JUNHO

2-4 junho

Festival Rádio 
Faneca 
Centro Histórico de Ílhavo/Jardim Henriqueta Maia

9 sex 21h30 música

Quinteto Daniel Pereira Cristo
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

10 sáb 21h30 música

Salvador Sobral 
Casa Cultura Ílhavo

17~18 14:00 música

Concurso de Música de Câmara
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre
Casa Cultura Ílhavo

24~26 qui~dom cinema

Indie Lisboa 
– extensão do festival de cinema
Casa Cultura Ílhavo

23 sex 21h30

Sonoscopia
Jardim 31 agosto

24 sáb 10h00-13h00

Olhar por Dentro
Verão às Riscas com Domingos Tavares

25 dom 10h00 e 11h30 espetáculo para bebés

Ninhos 
Cais Criativo Costa Nova

Ilustração à Vista
Semana Inaugural
4-7 maio
Ílhavo, Vista Alegre e Gafanha da Nazaré

4~7 qui~sáb 
10h00~18h00   

Turbina - Instalações Sonoras 
Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré

4 qui
10h00/21h30 

Cinanima Extensão 
do festival de cinema
Casa da Cultura Ílhavo

19h00  

Oficina de Ilustração Rita Sá 
Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré

5 sex 
10h00/14h00 

“Catabrisa”, por Joana Providência 
Casa Cultura Ílhavo 

14h00  

Oficina de Ilustração, por André Santos 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

18h00

Inauguração exposição 
“Celestino Gomes” 
Casa Cultura Ílhavo  

21h30 

D’Alva Concerto ilustrado 
Casa da Cultura Ílhavo 

23h00

Passagem, por Pia 
Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo 

6 sáb
10h00 

Oficina de Ilustração, 
por André Santos  
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

17h00  

“Dentro da cabeça nem tudo 
é claro”, por Joana Sá 
Concerto ilustrado 
Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré 

21h30 

Baile dos Candeeiros, por Radar 360 
Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré 

7 dom 
11h00/15h00 

Catabrisa por Joana Providência 
Casa Cultura Ílhavo 

15h00 

Do desenho à pintura 
- Inspirações Vista Alegre 
por Museu da Vista Alegre 
Serviço Educativo da Vista Alegre 

21h30 

“Raízes” por Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora
Largo da Vista Alegre 
Raízes por Companhia de Dança Contemporânea de Évora 
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Integrada na Exposição “Estrambóli-
cos - Esboços e Ilustrações”, decorreu, 
no dia 14 de janeiro, na Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo, uma oficina de ilus-
tração, por André Letria.

O ilustrador dinamizou a Oficina de 
Ilustração “A Casa dos Estrambólicos”, 
que misturou recortes, colagens, cor e 
muita animação entre as 27 famílias 
participantes.

Pedro Chagas Freitas esteve, no dia 
28 de janeiro, na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, para uma conversa sobre 
escrita e livros. O autor partilhou di-
vertidas sugestões e dicas de escrita 
que podem ser aplicadas no dia a dia 
ou em textos mais elaborados. 

Ao serão a Biblioteca foi palco para 
uma conversa com o escritor, tendo os 
participantes ficado a conhecer mais 
sobre as suas experiências de escrita 

e sobre as histórias que preenchem 
os seus livros. Este foi, também, o mo-
mento para dar Pedro Chagas Frei-
tas dar a conhecer o seu novo livro, 
“Envelhenescer”, que é “uma viagem 
desconcertante até às entranhas mais 
profundas daquele que é o grande so-
nho de toda a Humanidade”. 

Neste âmbito, a Feira do Livro foi 
dedicada ao autor, onde se destacou 
também o seu novo livro.

Inaugurada no dia 30 de março, a 
Exposição “À descoberta de… Luísa 
Ducla Soares” está patente até 29 de 
abril, na Biblioteca Municipal de Ílha-
vo, e inclui trabalhos realizados pelos 
alunos do município. Os métodos e os 
trabalhos desenvolvidos foram arti-
culados de acordo com os interesses 
dos professores/educadores, alunos 
e da própria escola, e implicou a lei-
tura de uma das obras da autora, que 
visitará a Biblioteca Municipal a 24 
de abril, para a uma conversa com os 
alunos.

Oficina de Ilustração 
“A Casa dos 
Estrambólicos” 
com André Letria 

Exposição 
“À descoberta de… 
  Luísa Ducla Soares” 
  na BMI

Feira do Livro, 
Workshop de Escrita Criativa 
e “À conversa com…” 
Pedro Chagas Freitas  
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A Música 
das Palavras
dedicada ao autor João Pedro Mésseder

Mês da Leitura Concelhio
março repleto 
de atividades para todos

Quartas-feiras 18h40
Sábados 09h45

Um programa na Rádio Terranova (105.0 FM) 
Todas as histórias estarão disponíveis na BMI

A Biblioteca Municipal de Ílhavo 
promoveu mais uma edição de “A Mú-
sica das Palavras”, dedicada ao autor 
João Pedro Mésseder (nome literário 
de José António Gomes).

Assim, pelo sexto ano, o encontro 
realizou-se em torno da literatura 
para a infância, conjugando as compo-
nentes literária, visual e musical. 

Nesta edição, a Câmara Municipal 
de Ílhavo lançou uma publicação, que 
incluiu as intervenções realizadas ao 
longo dos primeiros cinco anos (de 
2012 a 2016) de “A Música das Pala-
vras”. A apresentação coube a José 
António Gomes, Professor e Investi-
gador nas sessões organizadas na Bi-
blioteca Municipal, no âmbito deste 
projeto. Este é um projeto do interesse 
de todos: pais, estudantes, educadores, 
professores, investigadores, bibliote-
cários, entre tantos outros, que incu-
tem nas crianças e jovens o gosto pelo 
livro, pela leitura e pela literatura.

A Rede de Bibliotecas de Ílhavo vol-
tou a dedicar, pelo sétimo ano conse-
cutivo, o mês de março à leitura e aos 
livros, respondendo, desta forma, ao 
apelo do Plano Nacional de Leitura. 

Assim, a Biblioteca Municipal e Bi-
bliotecas Escolares promoveram uma 
série de atividades que celebram a lei-
tura e os livros com crianças, jovens, 
adultos e a comunidade em geral. 

Das diversas iniciativas, destaque 
para a final do Concurso de Leitura 
Concelhio “Ílhavo a Ler+” que decor-
reu na tarde do passado sábado, dia 4 
de março, numa festa protagonizada 
por alunos das escolas do município e 
que contou com a assistência de pais, 
familiares e professores. Dos 31 fina-
listas que prestaram provas, 4 foram 
os grandes vencedores que vão re-
presentar o Município de Ílhavo no 
Concurso Intermunicipal de Leitura 
da Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro (CIRA), numa prova or-
ganizada pelo Município de Alberga-
ria-a-Velha no dia 27 de maio, são eles:

O encontro terminou com uma 
Hora do Conto Musicada, por uma 
turma do 4.º ano da EB1 da Chave, no 
âmbito das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular – Música. Sem dú-
vida, uma tarde em que a música e as 
palavras deram as mãos… e que ficou 
na memória de todos os presentes.

Francisco Neves Tendinha
1.º Ciclo
CE Nossa Sr.ª do Pranto 
(Agrupamento de Escolas de Ílhavo)

Miguel de Oliveira Lourenço
2.º Ciclo
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré 
(Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Nazaré)

Catarina Semedo Madaíl de Oliveira
3.º Ciclo
ES Dr. João Carlos Celestino Gomes 
(Agrupamento de Escolas de Ílhavo)

Beatriz Batista Costa
Secundário
ES Dr. João Carlos Celestino Gomes 
(Agrupamento de Escolas de Ílhavo)

Destaque ainda para a ação “New-
ton Gostava de Ler!”, que ao longo do 
mês de março levou a equipa da Bi-
blioteca Municipal e das Bibliotecas 
Escolares a todas as salas do pré-esco-
lar e 1.º Ciclo para promover a leitura 
de livros com temas associados à ciên-
cia, realizando depois pequenas ativi-
dades experimentais.Em abril

22 abril
09h00/13h00 Oficina de Narração Oral e Mediação do Livro e da Leitura, 
por  Jorge Serafim
Inscrição prévia obrigatória
Público- alvo: Educadores, Professores, Técnicos de Biblioteca, Animadores da Leitura e Público em Geral
 
21h30 Sessão de Contos com Jorge Serafim
 
Para mais informações: 234 321 103
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4a MINI
MARATONA
MUSEU MARÍTIMO

DE ÍLHAVO

SÁB 12 AGO 2017

         22h15

inscrições em
MUSEUMARITIMO.CM-ILHAVO.PT
ILHAVO.BOL.PT

Museu Marítimo 
de Ílhavo

Navio-Museu 
Santo André

A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com a 
atribuição do 2.º prémio ao ví-
deo turístico “Ílhavo – o Mar 
por Tradição”, na categoria de 
Turismo Náutico, no concur-
so internacional FIACULT, 
apenas ultrapassado por um 
vídeo promocional da região 
da Patagónia.

O FIACULT - Festival In-
ternacional Audiovisual de 
Cultura e Turismo (www.fia-
cult.com) decorre anualmente 
no Brasil e tem como objeti-
vo apoiar e premiar filmes e 
produções audiovisuais que 
promovam eficazmente os 
setores do comércio, cultura 
e  turismo em qualquer uma 
das suas múltiplas dimensões: 
cultural, social, económica, 
recreativa, religiosa, desporti-
va, de saúde, corporativa, etc. 
Também pretende promover 
a concorrência de audiovi-
suais de diversas modalidades 
para um mercado sustentável 
e desenvolver a cultura e arte 
dos destinos, ajudando na di-
vulgação de produtos e ser-
viços, aplicando criatividade 
e desenvolvimento da inteli-
gência visual.

O vídeo promocional do 
Município de Ílhavo, rea-
lizado por David Mendes 
(InfoPortugal/Ideias com 
Pernas), está disponível nas 
línguas portuguesa, inglesa, 
espanhola e francesa, no we-

bsite, no facebook e no canal 
Youtube da Câmara Munici-
pal, e é um convite a visitar 
o Município e a desfrutar de 
todas as suas potencialidades 
turísticas.

Vídeo promocional 
do Município de Ílhavo 
recebe prémio internacional

PUB

O Município de Ílhavo voltou a mar-
car presença na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, a maior feira de promoção tu-
rística nacional, que decorreu entre os 
dias 15 e 19 de março, na FIL, Parque 
das Nações em Lisboa, representado 
nas marcas “Ria de Aveiro” e “Centro 
de Portugal”, no stand do Turismo do 
Centro de Portugal e integrando a re-
presentação da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro.

A representar a Câmara Municipal 
de Ílhavo estiveram presentes no cer-
tame, no dia 17 de março, o Presidente 
da Câmara, Fernando Caçoilo, e o Ve-
reador do Pelouro do Turismo, Paulo 
Costa, para promover o calendário tu-
rístico municipal deste ano, acompa-
nhados pela Confraria Gasatronómica 
do Bacalhau. Foi ainda dada a opor-
tunidade aos visitantes de degustar 
algumas das iguarias da gastronomia 
ilhavense: o Bacalhau, apresentado 
pela Confraria Gastronómica do Baca-
lhau, e as Padas de Vale de Ílhavo.

Das diversas razões para visitar o 
Município de Ílhavo, foram destaca-
das iniciativas como o Festival Rádio 
Faneca (2 a 4 de junho), o Ria a Gosto 
– Festival de Marisco da Costa Nova (3 
a 6 de agosto) e o Festival do Bacalhau 
(9 a 13 de agosto) ou espaços emble-
máticos como o Museu Marítimo de 
Ílhavo, que este ano celebra os seus 80 
anos e a Vista Alegre, com a sua Fábri-
ca e o seu Museu, que conta a história 
da cerâmica ao longo dos últimos du-
zentos anos, encantando-nos com as 
suas delicadas e requintadas criações 
artísticas.

BTL 2017
Bolsa de Turismo de Lisboa
Município de Ílhavo 
mostra o que tem de melhor
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As Oficinas Criativas pre-
tendem desenvolver o espí-
rito criativo dos jovens e de 
todas as pessoas interessadas 
nas temáticas a abordar. “Ges-
tão do Tempo” foi a oficina que 
abriu o ano, com a psicóloga 
Joana Seabra. Em fevereiro, o 
fotógrafo Rodrigo Ramos foi o 
formador da oficina “Fotogra-
fia”. Durante o mês de março 
decorreu a Oficina Criativa de 
“Língua Gestual” com a pro-
fessora Ana Catarina Dinis. 

Próximas Oficinas Criativas:
» Expressão e Comunicação em Público
21 e 28 de abril | 18h00 – 21h00| FMJ da Gafanha da Nazaré
» Representação
11, 18 e 25 de maio | 18h30 – 20h30| FMJ Ílhavo
» Consultoria de Imagem
17 e 24 de junho | 10h00 – 12h00 | FMJ Gafanha do Carmo

Próximos workshops:
» Bonsai
7 de abril | FMJ Ílhavo
» Ilustração
5 de maio | FMJ Gafanha do Carmo
» Coaching Vocacional para Jovens
2 de junho | FMJ Gafanha da Nazaré

Oficinas Criativas 
2017

Workshops

Ainda no âmbito das Ofici-
nas Criativas, esteve patente 
entre os dias 5 de dezembro a 
2 de janeiro, mais uma edição 
da Feira Criativa de Natal, nos 
FMJ de Ílhavo, Gafanha da 
Nazaré e Gafanha do Carmo.

Nesta Feira foi possível ad-
quirir artigos da autoria dos 
artesãos participantes nas 
Oficinas Criativas.

O Fórum Municipal da Ju-
ventude promove um ciclo 
de workshops destinados a 
todos os interessados, prefe-
rencialmente entre os 12 e os 
35 anos de idade, procurando 
responder a diferentes dese-
jos e expetativas, abrangendo 
várias temáticas de caracter 
informativo e criativo.

 Os workshops são de cur-
ta duração, de participação 
gratuita, mas com inscrição 
obrigatória. Com o apoio da 
Starlook e Ria Garden, re-
presentadas por Rita Bola e 
Miguel Moitinho, respeti-
vamente, realizaram-se os 

workshops: Shiatsu a 21 de 
janeiro no FMJ Ílhavo, Escrita 
Criativa a 8 e 22 de fevereiro 
no FMJ Gafanha da Nazaré e 
Ílhavo, Hortas em Pequenos 
Espaços a 31 de março no FMJ 
Ílhavo.

Assembleia 
Municipal Jovem 2017
Dedicada à Juventude e Ocupação dos Tempos 
Livres, Ação Social, Maioridade e Educação

Teve lugar, no dia 3 de mar-
ço, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Ílhavo, a edição 
2017 da Assembleia Munici-
pal Jovem, com a presença de 
25 alunos dos Agrupamentos 
da Gafanha da Nazaré e de 
Ílhavo. 

Numa sessão informal de 
trabalho, os jovens alunos 
partilharam as suas preo-
cupações e apresentaram as 
principais ideias e propostas 
para o seu município, parti-
cipando num debate relacio-
nado com diversas temáticas, 
nomeadamente: Juventude e 
Ocupação dos Tempos Livres, 
Ação Social, Maioridade e 
Educação.

O Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Caçoilo, 
o Presidente da Assembleia 
Municipal, Fernando Duarte, 
a Vereadora do Pelouro da 
Juventude, Beatriz Martins, a 
Chefe da Divisão da Cultura, 

Turismo e Juventude, Lisete 
Cipriano, e a Chefe da Divisão 
da Educação e Desporto, Ana 
Seabra, responderam às per-
guntas dos jovens, num mo-
mento de partilha e interação 
muito profícuo.

Esta iniciativa, especial-
mente dirigida aos alunos do 
9.º ano, dos Agrupamentos 
de Escolas do Município de 
Ílhavo, realça a importância 
da aposta política da Câma-
ra Municipal de Ílhavo na 
Juventude, em particular na 
componente específica da 
Educação, e na participação 
ativa na sociedade, dispo-
nibilizando um conjunto de 
programas, projetos e inicia-
tivas, planeadas e estrutura-
das de forma a proporcionar 
o desenvolvimento de novas 
competências, contribuindo 
para um encarar de futuro 
com espírito crítico, criativo e, 
sobretudo, participativo.
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HIP HOP
DANCE

Inscrições até 8 MAIO

no teu Fórum Municipal da Juventude

2017

 forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt

Tel 234 321 079 · Te
l 234 183 773

www.cm-ilhavo.pt

20 MAIO
21h30

Mercado Municipal 

de Ílhavo

12.º Aniversário
Fórum Municipal 
da Juventude 
da Gafanha da Nazaré 
com + cor e diversão
Entrega dos Certificados 
das Oficinas Criativas

Fórum Municipal 
da Juventude 
da Gafanha do Carmo 
comemorou 7 anos de atividade

O Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré celebrou, no 
dia 27 de fevereiro, o seu 12.º Aniver-
sário com + Cor e + Diversão. A festa 
teve início com o Ateliê Explosão de 
sabor de frutas, dando a oportunidade 
aos jovens de confecionar espetadas 
de fruta saudáveis e coloridas e um 
sumo de laranja natural. Também pu-
deram assistir a uma demostração de 
Jiu Jitsu, da Academia Focus. 

O Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha do Carmo assinalou, no 
dia 22 de dezembro, sete anos de vida, 
com a realização do Ateliê “Pop Cake”, 
Caça ao Tesouro (das 16h30 às 17h30), 
terminando com o tradicional “Para-
béns a Você” e um lanche de aniver-
sário.

Para enriquecer mais a festa, reali-
zou-se a entrega dos certificados das 
Oficinas Criativas, pela Vereadora 
da Juventude, Beatriz Martins, com 
a presença de 14 participantes desta 
iniciativa. 

A comemoração dos 12 anos do 
Fórum terminou com o habitual “Pa-
rabéns ao nosso Fórum” e um lanche 
partilhado.

Foi uma tarde repleta de animação e 
convívio entre os jovens utilizadores 
que não quiseram perder a oportuni-
dade de felicitar o fórum por mais um 
aniversário.

PUB

Regulamento
Programa Municipal 
de Bolsas de Estágios 
de Trabalho
Alteração com mais benefícios

O Regulamento do Progra-
ma Municipal de Bolsas de 
Estágios de Trabalho foi re-
centemente alterado, dando 
assim mais benefícios aos jo-
vens residentes no município 
que procuram o seu emprego. 

Das alterações, destaque 
para o aumento das Bolsas 
mensais atribuídas aos esta-
giários, passando as mesmas 
a ser de 760,00 euros para 
o nível VI ou superior e de 
560,00 euros para o nível V e 
inferior.

O Programa Municipal Bol-
sas de Estágios de Trabalho 
tem como principal objetivo 
contribuir para a integração 
dos jovens desempregados do 
Município de Ílhavo no mer-
cado de trabalho, através da 
sua participação em projetos 
de formação prática em con-
texto de trabalho, que com-
plementem a sua qualificação 
anteriormente adquirida.

Fica atento! 
No FMJ mais perto de Ti!

Mais informação em 
www.cm-ilhavo.pt/Áreas de Intervenção/Juventude

Bolsas e Certificados do Programa 
Vocação 2016 – Turno 3 
foram entregues em janeiro
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12 abril
Diversidade 
Cultural
FMJ Carmo

PRÓXIMAS CONVERSAS

17 maio
Stress Escolar
FMJ Gafanha da Nazaré

14 junho
Exclusão Social 
FMJ Ílhavo

Falar + é uma iniciativa do 
Fórum Municipal da Juven-
tude que surge a partir da 
necessidade de partilha de 
experiências e situações quo-
tidianas na camada jovem. 

Com sessões mensais, ino-
vadoras e interativas, preten-
de-se integrar e apelar à sen-
sibilidade dos jovens através 
de dinâmicas de grupo, no 
contacto com testemunhos 

reais e no debate de ideias. 
Janeiro foi o mês de falar + 
sobre Tecnologias, em feve-
reiro debatemos a Violência 
no Namoro com a colaboração 
do Lar do Divino Salvador. O 
Bullying foi o tema escolhido 
para o mês de março, que con-
tou com o apoio da GNR, pro-
grama Escola Segura.

PUB

. 25 ABRIL 2017 .

PARTIDA E CHEGADA

Largo Senhora dos Campos
09h30 CONCENTRAÇÃO E PARTIDA

12h30 CHEGADA e Aula de Relaxamento

Semana da Mobilidade Sustentável

Sorteio de Bicicletas 
e outros Prémios Surpresa

1 A 31 DE MAIO
Município Mais Amigo da Bicicleta
REGISTE-SE E PEDALE CONNOSCO!
www.cyclingchallenge.eu

KIT 

PARTICIPANTE

Boné+T-shirt

prémios surpresa
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de dezembro de 2016 

Protocolo de Cooperação celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo, a Universidade de Aveiro, a 
Administração do Porto de Aveiro, SA e a As-
sociação Portuguesa de Aquacultores, relativo 
ao projeto “CITAQUA – Centro de Inovação e 
Tecnologia em Aquacultura”
Deliberado por unanimidade ratificar o referi-
do protocolo. 

Aquisição de serviços para a elaboração de “Pla-
nos Municipais de Segurança Rodoviária para 
os Municípios integrantes da CIRA – Comuni-
dade Intermunicipal da Região de Aveiro” 
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento do referido contrato.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro Cul-
tural e Desportivo (CCD) dos Trabalhadores do 
Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.000,00 Euros destinados 
à comparticipação financeira nas despesas das 
festividades natalícias.

Atualização de taxas para o ano de 2017, no âm-
bito da aplicação dos seguintes regulamentos: 
RMUE – Regulamento Municipal de Urbani-
zação e da Edificação; RMLCT – Regulamento 
Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas 
e Concessão de Licenças e Prestação de Serviços 
Municipais e RMIMA – Regulamento Munici-
pal de Inspeção e Manutenção de Ascensores, 
Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta do Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Marcos Labrincha Ré, bem como a atualização 
das taxas para o ano de 2017.

Projeto de execução no âmbito do PAMUS (Pla-
no de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentá-
vel) de Corredor Ciclável na Av. dos Bacalhoei-
ros (Nó)/Entrada da Ponte da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta pelo Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê o referido projeto, cuja execução tem um 
orçamento de 439.330,00 Euros + IVA, estan-
do aprovado um cofinanciamento de 85% pelo 
CENTRO 2020. 

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de 10 apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura rela-
tiva a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Cen-
tro de Ação Social do Concelho de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento à habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 761,41 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Cen-
tro de Ação Social do Concelho de Ílhavo para 
apoio ao empréstimo à habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 216,99 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro So-
cial Paroquial N. Sra. da Nazaré para apoio ao 
empréstimo habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 119,16 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Social 
Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 71,14 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual às Conferências 
S. Vicente de Paulo de Ílhavo para compartici-
pação em arrendamento de habitação, no âm-
bito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 

Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 179,20 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de três reduções 
das taxas devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou culturais, no 
equivalente aos descontos aplicados a crianças, 
jovens ou seniores, com uma durabilidade de 
doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela frequência no 
Programa Férias Divertidas, no âmbito do Fun-
do Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê três reduções de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Minuta do Acordo de Cooperação 2016, a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o Acor-
do de Cooperação 2016, do qual se destaca 
uma comparticipação financeira de 70.000,00 

Euros a que acresce a assunção da responsa-
bilidade pelo seguro do pessoal com um custo 
estimado de 6.000,00 Euros, bem como a res-
ponsabilidade legal no apoio à Equipa de Inter-
venção Permanente (EIP) no âmbito do proto-
colo entre a CMI, os Bombeiros e a ANPC, no 
montante de 33.200,00 Euros.  

Atribuição de subsídio pontual ao Rotary Clube 
de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê a atribuição de um apoio 
pontual ao Rotary Clube de Ílhavo no montan-
te de 400,00 Euros, de modo a atenuar o im-
pacto dos custos inerentes à organização desta 
prova??????????, permitindo assim maximizar o 
resultado líquido a entregar ao Centro Comuni-
tário da Gafanha do Carmo e ao Lar de S. José. 

Tarifário de Resíduos Urbanos 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta de Tarifário de RSU/2017, apresentada pelo 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Marcos 
Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de dezembro de 2016 

Parecer relativo ao “Programa da Orla Costeira 
Ovar Marinha-Grande – Identificação das dis-
posições dos planos territoriais preexistentes 
incompatíveis, formas e prazos de atualização” 
– Agência Portuguesa do Ambiente 
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento do referido parecer.

Minuta de aditamento ao protocolo de coopera-
ção técnica e financeira de 2004 e 2013, celebra-
do entre o Município de Ílhavo e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da minuta de aditamento ao Protocolo. 

Protocolo de Cooperação celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e a Associação da Pesca Arte-
sanal da Região de Aveiro (APARA), visando a 
cooperação para o desenvolvimento de ativi-
dades comuns e/ou outras que visem explorar 
sinergias especificas que potenciem a sua ativi-
dade própria e em benefício das comunidades 
que servem 
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento e ratificar o referido protocolo. 

Prestação de Serviços de Higiene, Limpeza e 
Desinfeção das Piscinas Municipais – Renova-
ção do Contrato celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a Empresa Ferlimpa 2 – Limpezas Ge-
rais e Manutenção, Lda.
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da proposta. 

Prestação de serviços de fornecimento de pro-
dutos, tratamento de águas e assistência téc-

nica nas piscinas municipais – Renovação do 
Contrato celebrado entre o Município de Ílha-
vo e a Empresa CIMAI – Engenharia Química 
Avançada, SA
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da proposta.

Relatório Final - Concurso público para o forne-
cimento e transporte de refeições escolares aos 
estabelecimentos de educação e do pré-escolar 
e do 1º ciclo do Ensino Básico
Deliberado por maioria adjudicar à Gertal, SA, 
nos termos do presente relatório final, com o 
voto contra dos Vereadores do Partido Socialis-
ta, pelo preço contratual de 905.633,52 Euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI 
para 2016 – 8ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a altera-
ção das GOP e Orçamento.

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixei-
ra Costa, que prevê a atribuição de 7 apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura rela-
tiva a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Cen-
tro de Ação Social do Concelho de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 157,85 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Social 
Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 376,75 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo para empréstimo à habi-
tação, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 78,83 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de uma redução 
das taxas devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou culturais, no 
equivalente aos descontos aplicados a crianças, 
jovens ou seniores, com uma durabilidade de 
doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela frequência no 
Programa Férias Divertidas, no âmbito do Fun-
do Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê uma redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pre-
sente proposta Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê uma renovação da atribuição de pro-
dutos de apoio, em regime de comodato a um 
munícipe.

Tipologia dos preços dos bilhetes para os vários 
espaços culturais do Concelho de Ílhavo, para o 
trimestre Janeiro, Fevereiro e Março de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da proposta. 

Atualização da Carta de Constituição do Fórum 
Náutico do Município de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta. 

Minuta de contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, celebrado com “Sharpie Club 
(Portugal)
Deliberado por unanimidade aprovar a Minu-
ta do Contrato-Programa com o Sharpie Club 
(Portugal), que prevê uma comparticipação fi-
nanceira de 2.500,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
4 de janeiro de 2017

Abertura de procedimento de Concurso Públi-
co para a formação do contrato de empreitada 
de construção das “Redes de drenagem de águas 
residuais e pluviais das Agras”, através de Agru-
pamento de Entidades adjudicantes, constituí-
do pelo Município de Ílhavo e pela ADRA, SA
Deliberado por unanimidade autorizar a des-
pesa inerente ao contrato a celebrar através 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, 
constituído pelo Município de Ílhavo e pela 
ADRA, SA (cabendo ao Município de Ílhavo 
representar o Agrupamento), bem como a rea-
lização do procedimento de contratação, assim 
como a aprovação do Júri do Procedimento, 
Programa de Procedimento e Caderno de En-
cargos, bem como delegar a competência no 
Presidente da Câmara para representação do 

Município no Agrupamento de Entidades Ad-
judicantes. 

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) a 
Associações do Município durante os meses de 
outubro, novembro e dezembro
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da informação e ratificar a isenção apre-
sentada pela Vereadora Beatriz Martins, que 
isenta Associações do Município do pagamento 
do valor de 2.267,60 Euros.

Isenção do pagamento de taxas municipais, a 
várias Associações do Município, relativas à 
realização de eventos nos meses de outubro, no-
vembro e dezembro de 2016
Deliberado por unanimidade ratificar a pre-
senta informação, que isenta Associações do 
Município do pagamento no valor de 140,84 
Euros.

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de nove apoios 
de comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de uma redução 
das taxas devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou culturais, no 
equivalente aos descontos aplicados a crianças, 
jovens ou seniores, com uma durabilidade de 
doze meses. 

Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixei-
ra Costa, que prevê a atribuição de produtos de 
apoio, em regime de comodato a um munícipe.

Estratégia Municipal de Adaptação às Altera-
ções Climáticas (EMAAC) 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do documento apresentado pelo Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal, Marcos 
Labrincha Ré.

Deliberações CMI 2016/2017
dezembro a fevereiro
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Relatório de Execução do Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações conexas
Deliberado por unanimidade aprovar o pre-
sente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal para conhecimento. 

Acordo de Cooperação celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e a Associação Nacional de 
Gerontólogos 
Deliberado por unanimidade ratificar o referi-
do Acordo. 

Protocolo de Acolhimento celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a D’Orfeu Associação 
Cultural
Deliberado por unanimidade aprovar o referi-
do Protocolo, bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal. 

Concurso Público “Fornecimento e transporte 
de refeições escolares aos estabelecimentos de 
educação do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico” – Impugnação administrativa do ato de 
adjudicação
Deliberado por maioria aprovar a referida pro-
posta, com o voto contra dos Vereadores do 
Partido Socialista. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI 
para 2017 – 1ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a referi-
da alteração. 

Ampliação da Unidade Industrial “Ria Stone” 
– Deliberação de reconhecimento de interesse 
público municipal 
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da proposta, bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

Relatório final – Empreitada “Águas residu-
ais da Gafanha da Nazaré – PAR 201 Ílhavo” - 
Agrupamento de entidades adjudicantes, cons-
tituído pelo Município de Ílhavo e pela Águas 
da Região de Aveiro, S. A. 
Deliberado por unanimidade proceder à adju-
dicação à empresa Construções Carlos Pinho, 
Lda. por 660.000,01 Euros e um prazo de exe-
cução de 240 dias, por ser a proposta mais van-
tajosa de acordo com os critérios de avaliação 
consignados no programa de procedimento. 

Relatório final - Empreitada “Arranjos urbanís-
ticos no Município – Requalificação do Largo da 
Bruxa” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal, no 
qual e em síntese, se sugere a adjudicação da 
empreitada referenciada em título à empresa 
Construções Carlos Pinho, Lda, pelo valor da 
proposta apresentada 314.644,83 Euros, por 
ser a proposta mais vantajosa, de acordo com 
os critérios de avaliação consignados no pro-
grama de procedimento. 

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixei-
ra Costa, que prevê a atribuição de dezasseis 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Social 
Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 662,94 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de uma redução 
das taxas devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou culturais, no 
equivalente aos descontos aplicados a crianças, 
jovens ou seniores, com uma durabilidade de 
doze meses. 

Comparticipação no pagamento das quotas de 
condomínio de habitação social, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um apoio de 
comparticipação no pagamento das quotas de 
condomínio de habitação social.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Lions Clube 
de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê a atribuição de um apoio 
pontual à atividade desta Associação, de cariz 
eminentemente social, na qual se inclui a pu-
blicação do boletim anual 2017 “Homem do 
Leme” no montante de 500,00 Euros, onde são 
divulgadas as ações realizadas durante o ano 
em articulação com um conjunto de entidades 
do Município, cujo valor irá reverter para ações 
de apoio social. 

Programa Municipal de Bolsas de Estudo - Lista 
definitiva dos Bolseiros Municipais 2016/2017
Deliberado por unanimidade aprovar a Lista 
Definitiva.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Clube de Mi-
nigolfe da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê a aprovação de um apoio 
publicitário de 450,00 Euros, de modo a que 
a organização projete a imagem do Município 
de Ílhavo, com a notoriedade que lhe é cara-
terística, no âmbito do XXI Torneio Palheiros 
da Costa Nova e da 4ª Jornada do Campeonato 
Nacional Individual, que terão lugar nos próxi-
mos dias 6 e 7 de maio e 10 e 11 de junho res-
petivamente. 

Normas do IV Concurso de Nautimodelismo do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar as refe-
ridas Normas. 

Oficinas Criativas 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Programa do concurso por classificação para 
atribuição de dois apartamentos sitos na Rua 
Prof. Filipe, bloco 5 – Bebedouro - Gafanha da 
Nazaré e três apartamentos sitos na Rua da Es-
cola Secundária, Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o referi-
do programa.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
1 de fevereiro de 2017 

Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências do Serviço Público de Transporte 
de Passageiros, celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a CIRA – Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro
Deliberado por unanimidade aprovar o referi-
do Contrato, bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal. 

Adesão à Associação Portuguesa de Cidades e 
Vilas de Cerâmica 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixei-
ra Costa, bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Alteração do Regulamento do Programa Muni-
cipal de Bolsas de Estágios de Trabalho (PMBET) 
Deliberado por unanimidade aprovar o referi-
do Protocolo, bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal. 

Abertura de procedimento concursal “Cessão 
do direito de exploração do Núcleo de Educação 
Ambiental da Costa Nova”
Deliberado por unanimidade aprovar a refe-
rida proposta, na qual e em síntese, se sugere 
a abertura do procedimento referenciado em 
título, com uma renda anual (valor base) de 
600.00 Euros, e duração da cessão de explora-
ção de 5 anos.

Relatório final “Atribuição da cessão do direito 
de utilização de uma unidade de acolhimento 
comercial na Costa Nova do Prado” – concurso 
público – adjudicação
Deliberado por unanimidade adjudicar a atri-
buição da Cessão do Direito de Utilização de 
Acolhimento Comercial da Costa Nova do Pra-
do à concorrente Albertina Rosa da Silva Ribei-
ro, nos termos propostos no presente relatório 
final. Deve proceder-se à audiência prévia. Não 
sendo apresentadas pronúncias, a adjudicação 
considera-se definitiva.

Relatório final Empreitada “Requalificação da 
Av. Fernão de Magalhães – Praia da Barra” 
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
no qual e em síntese, se sugere a adjudicação da 
empreitada referenciada em título à empresa 
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda, 
pelo valor de 228.690,40 Euros.

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados

Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de oito apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura rela-
tiva a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Social 
Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.837,67 Euros.

Relatório anual de avaliação das atividades da 
CPCJ de Ílhavo – Ano de 2016
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento do referido relatório.

Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados – Balanço da atividade desen-
volvida no ano de 2016 
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento do referido balanço.

Plenário do Conselho Local de Ação Social
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da informação. 

Programa Municipal Férias Divertidas – Páscoa 
2017
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Acordos de Cooperação a celebrar com as Asso-
ciações de Pais e Encarregados de Educação do 
Município para o Ano Letivo 2016/2017
Deliberado por unanimidade aprovar os 20 
Acordos de Cooperação, que preveem a atri-
buição de uma comparticipação financeira no 
valor total de 339.319,70 Euros.

Relatório/balanço de Oficinas criativas e 
workshops 2016 nos Fóruns Municipais da Ju-
ventude
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da referida informação. 

Normas de participação nas Oficinas Criativas 
para 2017
Deliberado por unanimidade aprovar as refe-
ridas Normas, apresentadas pela Vereadora 
Beatriz Martins

Doação de livros no 2º semestre de 2016 à Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratificar o pre-
sente despacho. 

Doações ao Museu Marítimo de Ílhavo no ano 
de 2016 
Deliberado por unanimidade aprovar as refe-
ridas doações.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de fevereiro de 2017 

Protocolo entre o Município de Ílhavo e a SP Te-
levisão, relativo a “produção televisiva”
Deliberado por maioria, com o voto de absten-
ção dos vereadores do Partido Socialista, apro-
var o referido protocolo. 

Aprovação da Minuta do Contrato de forneci-
mento de bens “Plataforma de sistema de infor-
mação geográfica municipal (SIG) – programa-
ção e atualização” 
Deliberado por unanimidade ratificar a Minuta 
do Contrato de fornecimento de bens referen-
ciado em título, a celebrar com a firma ESRI 
Portugal – Sistemas e Informação Geográfica, 
SA, pelo valor de 59.931,00 Euros.

Parecer prévio “Contratação de prestação de 
serviço de almoço – Centro Escolar de Vale de 
Ílhavo” 
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta, na qual e em síntese, se sugere a contratação 
da prestação de serviços referenciada em títu-
lo à firma “Gertal, SA”, pelo valor de 4.428,00 
Euros com IVA incluído, para o período com-
preendido entre 3 de janeiro a 30 de junho do 
corrente ano.

Abertura de procedimento concursal “Cessão 
do direito de exploração do bar do Jardim 31 de 
agosto e estrutura de apoio constituída por ar-
mazém e sanitários”
Deliberado por unanimidade aprovar a presen-
te proposta, na qual e em síntese, de sugere a 
abertura do procedimento referenciado em 
título, com uma renda anual (valor base) de 
3.600,00 Euros e duração da cessão de explo-
ração de 5 anos. 

Comparticipação no pagamento da água, sane-
amento e resíduos sólidos, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados

Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de 18 apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura rela-
tiva a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Cen-
tro de Ação Social do Concelho de Ílhavo para 
apoio ao empréstimo à habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indiví-
duos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 633,12 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Cen-
tro de Ação Social do Concelho de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 4.467,18 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Social 
Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.358,48 Euros.

Redução de Taxas devidas pela frequência no 
Programa Férias Divertidas, no âmbito do Fun-
do Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê uma redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou fre-
quência nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que prevê a atribuição de três reduções 
das taxas devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou culturais, no 
equivalente aos descontos aplicados a crianças, 
jovens ou seniores, com uma durabilidade de 
doze meses. 

Campanha de promoção “Amigos a Sério” nas 
Piscinas Municipais
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da proposta.

Atribuição de subsídios para Expediente e Lim-
peza (Escolas, Centros Escolares e Jardins de 
Infância) – Ano Letivo de 2016/2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal, que prevê a atribuição de um subsídio 
para expediente e limpeza às Escolas Básicas 
do 1.º Ciclo, que inclui os Centros Escolares, (no 
valor de 15.178,00 Euros) e aos Jardins de In-
fância da rede pública do Município de Ílhavo 
(no valor de 2.490,00 Euros), para o ano letivo 
2016/2017.

Normas de Participação da IV Mini Maratona 
Museu Marítimo de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa.

Atualização de preços no âmbito dos serviços 
prestados pela empresa SUMA, S.A., no Muni-
cípio de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta, na qual e em síntese, de sugere a aprovação 
da atualização de preços referentes à “Conces-
são dos Serviços de Recolha e Transporte de 
RSU a Destino Final e Limpeza Urbana no Mu-
nicípio de Ílhavo”, a praticar durante o ano de 
2017, conforme a taxa de atualização do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC), divulgada pelo 
INE de 0,62%. 

Vespa velutina – Informação/proposta e relató-
rios de ocorrências e de intervenções 
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da referida proposta e relatórios.

Informação relativa ao balanço do “Serviço de 
Transporte In Ílhavo” no período de junho a de-
zembro de 2016
Deliberado por unanimidade tomar conheci-
mento da informação apresentada pela Verea-
dora Beatriz Martins.



· 10h15 · 

Hastear das Bandeiras com a presença da Filarmónica Gafanhense
Paços do Município

· 10h30 · 

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

Salão Nobre dos Paços do Município

· 17h00 ·

Lançamento do Livro “Ílhavo, Terra Milenar”
Encerramento da Exposição
Casa Cultura Ílhavo

· 18h30 · 

Concerto com a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana
Casa Cultura Ílhavo

€ 3,00 · a receita reverte a favor da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
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