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Fórum da Maior Idade
7.º Aniversário
Fórum da Maior Idade, Gafanha da Nazaré

Aquário
dos Bacalhaus
7.º Aniversário
Museu Marítimo de Ílhavo

122 Anos 
Restauração do Município
Centro de Documentação de Ílhavo
CIEMar-Ílhavo

6 e 7
seg e ter

11 e 12
sáb e dom

Palheta 
Robertos e Marionetas
Gafanha da Nazaré

(In)Forma-te
Feira Vocacional e do Emprego
Casa Cultura Ílhavo

Rota das Padeiras
Sede Os Baldas
Vale de Ílhavo

5 a 8
qui a dom

19 a 22
qui a dom

26 e 27
qui e sex

18
sáb

Carnaval 
Vale de Ílhavo
Vale de Ílhavo

Territórios Públicos 
Encontro Serviços Educativos e Mediação
Laboratório Artes Vista Alegre

Ílhavo a Ler +
Concurso de Leitura, 
dedicado a todos os alunos do Município
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

15 e 16
sex e sáb

22 a 25
sáb a ter

1
sáb
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No âmbito do Programa 
de Regularização 
Extraordinária de 
Vínculos Precários na 
Administração Pública, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo integrou 25 
novos funcionários no 
seu Quadro de Pessoal, 
após a conclusão dos 
procedimentos concursais 
restritos previstos na 
legislação.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em articulação 
estreita com a Prefeitura 
de Cabo Frio, do Brasil, 
encetou, desde 2017, 
várias ações conjuntas 
preparatórias com vista à 
geminação entre os dois 
Municípios.

Culminando este 
processo, uma comitiva 
do Município, visitou 
Cabo Frio, entre os dias 
18 e 22 de maio, com o 
objetivo de consolidar 
as vontades comuns 
e definir os princípios 
orientadores do projeto de 
geminação, tendo por base 
as memórias comprovadas 
da emigração, nos finais 
do século XIX e inícios 
do século XX, de várias 
famílias de Ílhavo, entre 
estas, um dos ramos da 
família Bolais Mónica 
que fortaleceu, durante 
décadas, a construção 
naval e de moinhos 
naquela zona.

Aliás, foi este desígnio 
que sustentou a realização 
de uma cerimónia de 
homenagem a três ramos 
de famílias ilhavenses 
que emigraram para Cabo 

Frio: “Bolais Mónica”, 
“Verdade” e “Soares”, 
sendo reconhecido o papel 
preponderante que tiveram 
no desenvolvimento social 
e económico da região.

A visita ficou ainda 
marcada por um encontro 
com empresários locais, 
potenciando um conjunto 
de oportunidades de 
negócios e investimentos, 
nomeadamente para a 
indústria do Bacalhau 
de Ílhavo, para a área 
da Aqualcultura e 
da Economia do Mar 
(incluindo a investigação) 
e para o setor turístico 
de Ílhavo e da Região de 
Aveiro.

Por ocasião do Festival 
do Bacalhau, Ílhavo 
acolheu uma comitiva do 
Município de Cabo Frio, 
encabeçada pelo Prefeito 
Adriano Moreno, com o 
objetivo reforçar os laços 
assumidos e de recolher 
contributos e experiências 
para a realização do 
Festival do Bacalhau 
naquela cidade brasileira, 
anunciado, pela Prefeitura, 
para o mês de novembro.

No início do presente 
ano, as áreas do Desporto, 
Economia, Produção 
Cultural, Gerontologia, 
Comunicação, Arqueologia, 
Engenharia Florestal, 
Direito, Animação 
Socioeducativa, e as 
funções de Assistente 
Técnico-Administrativo, 
Assistente Operacional-
Eletricista, Auxiliar de 
Serviços Gerais e de 
Operacionais Auxiliares 
Administrativos foram 
significativamente 
reforçadas na Autarquia.

PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE VÍNCULOS PRECÁRIOS 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Geminação 

Cabo Frio
Câmara Municipal de Ílhavo 
aprofunda projeto de geminação 
e homenageia famílias ilhavenses 
em Cabo Frio, Brasil

Caro Munícipe,

Com o Boletim de dezembro regressamos ao contacto, em jeito de balanço anual, para 
lhe dar nota das atividades desenvolvidas nos últimos meses em prol da melhoria do 
bem-estar da nossa população.

A Câmara Municipal de Ílhavo desde sempre defendeu a Educação como um pilar 
fundamental para o desenvolvimento equilibrado de uma Sociedade mais inclusiva e 
qualificada, e, por isso aposta claramente na melhoria da qualidade de ensino nas Escolas. 
Essa aposta materializa-se em diferentes aspetos, desde a contratação de pessoal não 
docente, dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular, fornecimento de 
refeições, acesso ao Programa de Iniciação da Natação e à melhoria do parque escolar. 
Neste ponto orgulhamo-nos de ter empreendido a profunda remodelação da Escola da 
Marinha Velha, bem como a construção e inauguração do Centro Escolar da Gafanha 
de Aquém, e mais recentemente a empreitada de remodelação da Escola Básica da 
Encarnação Sul, obras emblemáticas, com um conceito inovador, que representam uma 
considerável melhoria das condições de ensino à Comunidade Escolar que servem.

Assinalamos também o arranque da empreitada de reabilitação do antigo quartel 
dos bombeiros que será convertido no “Centro para a Valorização e Interpretação da 
Religiosidade ligada ao Mar” e Loja Social, uma obra que dará nova visibilidade e fruição ao 
espaço onde se insere, complementada por uma envolvente totalmente renovada, refiro-
me ao Jardim Henriqueta Maia, cujo concurso foi recentemente lançado. Em conjunto, 
estes espaços personificarão o nosso modo de viver “O Mar por Tradição” honrando a 
ligação das nossas gentes ao Mar.

Em curso está a obra de saneamento e águas pluviais da Gafanha de Aquém, bem como 
o concurso da segunda fase da obra de saneamento da Gafanha da Encarnação, obras 
que alargarão a rede de serviços básicos a cada comunidade, numa perspetiva de tornar 
a rede de saneamento uma realidade global para toda a população.

Já no que diz respeito aos apoios concedidos, e cientes do importante papel que as 
Associações e Juntas de Freguesia desempenham junto da população, salientar que, 
a Câmara Municipal, como tem sido habitual, reforçou os valores atribuídos, numa 
perspetiva de aprofundar o trabalho desenvolvido e dotar cada beneficiário, com recursos 
que lhe permitam ir mais além no serviço que prestam à comunidade.

Registamos em 2019 o enorme sucesso das iniciativas de verão organizadas pela 
Autarquia, nomeadamente o “Marolas” que consolidou o seu posicionamento atraindo 
cada vez mais público para as atividades, o Festivais da Sardinha e do Marisco, parcerias 
que continuam a cativar os palatos mais exigentes, e o incontornável Festival do Bacalhau 
com inovações a cada ano que passa, tornando-se ponto de paragem obrigatória nos 
roteiros gastronómicos turísticos. 

Obviamente que todas as iniciativas, obras e apoios são tornados possíveis com uma 
gestão rigorosa e aplicação criteriosa dos recursos que dispomos, e, isso mesmo ficou 
mais uma vez evidenciado na prestação de contas de 2018 com a execução das Grandes 
Opções do Plano, nos compromissos pagos e não pagos, a fixar-se nos 90,42%. 

Mantemos firme o propósito de continuar a redução do Serviço da Dívida como um 
dos nossos grandes objetivos que nos permitirá ambicionar novos patamares de serviço 
público e de apoio à população.

Todos os esforços têm sido desenvolvidos para que o exercício do próximo ano se 
encaminhe na mesma direção, mantendo sempre presente que é um trabalho contínuo 
com o objetivo de promover e proporcionar melhores experiências e melhores condições 
de vida à comunidade, num esforço de mobilização das diferentes forças vivas do nosso 
Município. 

Este espírito de entrega e de querer ir mais além nas nossas ambições tem obtido 
o reconhecimento por parte de entidades no domínio do Ambiente e da Gerontologia 
que validam as boas práticas adotadas pelo Município, nomeadamente a “Autarquia 
Familiarmente Responsável”, “Entidade Empregadora Inclusiva”, no domínio do ambiente, 
pelo primeiro ano temos duas “Eco-Ferguesias” e renovamos a atribuição das bandeiras 
verdes à totalidade das nossas Eco-Escolas, fruto do empenho e trabalho desenvolvidos 
ao longo do ano.

Convido desde já a conhecer e a rever com maior detalhe toda a informação relativa às 
atividades desenvolvidas neste ano de 2019.

Neste ensejo desejo a Todos ao Ilhavenses e suas Famílias, aquém e além-fronteiras, 
Feliz Natal e um Próspero 2020. 

Um abraço Amigo 

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Falecimento 
Prof. Fernando Maria
Câmara Municipal de Ílhavo decreta três dias 
de Luto Municipal pelo falecimento 
do Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Maria

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, a direção do 
Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo, o Conselho 
Geral e a Associação de 
Pais da Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino 
Gomes receberam a 
visita, no dia 29 de janeiro, 
de uma comitiva do 
PSD, constituída pelos 
deputados da Assembleia 
da República eleitos 
pelo círculo eleitoral do 
distrito de Aveiro, pela 
Comissão Política Distrital 
e pela Comissão Política 
Concelhia.

Esta visita teve lugar 
na Escola Secundária           
Dr. João Carlos Celestino 
Gomes, assumindo o 
propósito de sensibilizar os 
agentes políticos próximos 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, numa iniciativa 
conjunta com a Junta de 
Freguesia de S. Salvador e 
a Fábrica da Vista Alegre, 
assinalou, no dia 6 de 
janeiro, o 40.º aniversário 
da abertura da 2.ª ponte da 
Vista Alegre.

dos centros de decisão 
para a urgência de uma 
intervenção de fundo 
naquele estabelecimento 
de ensino que, pela sua 
localização geográfica 
na sede do Município 
de Ílhavo, se afigura 
nevrálgico para o futuro 
da sustentabilidade da 
Educação e do Ensino no 
território.

Estes problemas 
preocupam cada vez 
mais a Autarquia e toda a 
Comunidade Escolar, face 
à degradação evidente 
desta escola que, para 
além da falta de condições 
de conforto, apresenta 
graves problemas de 
segurança e funcionalidade 
para alunos, docentes e 
pessoal não docente.

Esta infraestrutura que 
atravessa o Rio Boco, 
ligando a Vista Alegre e 
a Gafanha da Boavista, 
para além do garante da 
mobilidade, incorpora 
uma realidade histórica 
que envolveu, entre 1977 
e 1979, a vontade firme 

e expressa das duas 
comunidades, o poder 
político local e aquela 
que é uma referência 
económica, social e 
cultural do Município de 
Ílhavo: a Fábrica da Vista 
Alegre.

ESCOLA SECUNDÁRIA 
DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES
COM GRAVES PROBLEMAS 
ESTRUTURAIS E DE SEGURANÇA

COMEMORAÇÃO
40.º aniversário da abertura 
da 2.ª Ponte da Vista Alegre

A Câmara Municipal 
de Ílhavo expressou o 
seu mais profundo pesar 
pelo falecimento, no dia 
25 de maio, de Fernando 
Maria da Paz Duarte, atual 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal de 
Ílhavo, cargo que exerceu 
também no mandato 

Municipal de Ílhavo durante 
três mandatos, dois 
dos quais em regime de 
permanência, eleito pelo 
Partido Social Democrático 
(PPD-PSD). Em 1982 
chegou a ocupar o cargo de 
Presidente da Câmara, por 
impedimento do Presidente 
eleito, o Capitão Bilelo.

autárquico 2013-2017, 
decretando três dias de 
Luto Municipal.

Para além da presidência 
do órgão máximo do Poder 
Local, o Prof. Fernando 
Maria enveredou, ainda, por 
outras áreas da governação 
autárquica, tendo sido 
Vereador da Câmara 

Mas o seu caráter 
multifacetado faz dele 
uma figura de renome na 
Comunidade Ilhavense, 
marcado pelo trabalho 
voltado para a Comunidade 
e para o Associativismo, 
sendo, por isso, inequívoco 
que o seu falecimento 
representa uma enorme 
perda para a vida 
autárquica, política, social, 
cultural e associativa do 
Município de Ílhavo.

Nascido a 12 de julho de 
1944, em São Martinho do 
Bispo, Coimbra, Fernando 
Maria da Paz Duarte veio 
viver para Ílhavo com 
apenas 14 anos de idade. 
Com os estudos liceais 
terminados no ano de 1963, 
ingressou no Magistério 
Primário, onde veio a 
concluir o curso em 1965.

No Ensino, apenas 4 
anos após ter lecionado 
na Gafanha de Aquém, 
assumiu funções de 
Subdelegado e Delegado 
Escolar de Ílhavo, foi 
sócio fundador e membro 
dos Órgãos Sociais do 
Sindicato dos Delegados 

e Subdelegados Escolares 
por um período de 8 
anos e Dirigente Local da 
Associação Nacional de 
Professores desde a sua 
fundação.

O seu espírito ativo 
determinou ainda a 
sua dedicação a várias 
Associações do Município. 
Integrou a Direção da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, do Illiabum Clube 
e foi Presidente da Direção 
e da Assembleia-geral 
da Associação Cultural e 
Desportiva “Os Ílhavos”, 
bem como foi Confrade 
Fundador da Confraria 
Gastronómica do Bacalhau, 
como exemplos.

Um dos seus grandes 
desafios surgiu em março 
de 1999 quando aceitou 
o convite para ocupar 
o cargo de Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, tendo sido 
o responsável pelo 
lançamento da primeira 
pedra da Unidade de 
Cuidados Continuados 
daquela Instituição.
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Assinados Contratos Interadministrativos 
com as Freguesias 
no valor de 350.000 euros

ENEG 2019 
mais de 600 participantes 
debateram sector da água

Os Contratos 
Interadministrativos 
de Delegação de 
Competências para o ano 
de 2019, assinados entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e as Juntas de Freguesia, 
contemplam um envelope 
financeiro no valor de 
350.000 euros (mais 50.000 
euros que em 2018).

O valor global 
dos Contratos 
Interadministrativos foi 
repartido pelas quatro 
Juntas de Freguesia 
tendo como base as 
responsabilidades 
administrativas plasmadas 
na legislação em vigor e 
os critérios inscritos no 
Fundo de Financiamento 
das Freguesias, 
permitindo a delegação 
de competências, 
essencialmente, 
em matérias como 
limpeza, conservação, 
manutenção de vias; a 
desobstrução e limpeza 
de valas; a aplicação de 
placas toponímicas; a 
conservação e manutenção 
de lavadouros e sanitários 
públicos, dos parques 
infantis públicos e 
equipamentos desportivos, 
entre outras.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo foi entidade 
coorganizadora e 
parceira do ENEG 2019 
- Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de 
Água e Saneamento, 
promovido pela Associação 
Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas 
(APDA), que decorreeu de 
19 a 22 de novembro, na 
Vista Alegre, Ílhavo.

A sessão de abertura 
contou com a presença 
do Ministro do Ambiente 
e Alterações Climáticas, 

Estes contratos são 
o resultado final do 
trabalho conjunto e 
de diversas reuniões 
realizadas entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de 
Freguesia, num processo 
em que a colaboração, 
o entendimento e 
a confiança mútua 
demonstrada pelos 
Presidentes de Junta 
permitiu a elaboração 
destes procedimentos 
de forma mais célere e 
atempada.

João Matos Fernandes, 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, da 
Presidente da Associação 
Federação Europeia das 
Associações Nacionais 
de Serviços de Águas 
(EurEau), Cláudia Castell-
Exner, do Presidente do 
Conselho Diretivo da 
APDA, Rui Godinho, e do 
Presidente da Comissão 
Organizadora do ENEG 
2019, José Martins Soares.

Os cerca de 600 
participantes debateram 

e refletiram sobre 
diversificados temas 
relacionados com o Setor 
da Água, nomeadamente: 
as perspetivas e desafios 
estratégicos dos serviços e 
o abastecimento de água; a 
gestão das organizações e 
a capacitação dos recursos 
humanos; a desertificação 
do interior e o impacto 
nos serviços de águas; 
as alterações climáticas, 
a economia circular e a 
transição energética; a 
comunicação e educação 
ambiental, entre outros.

Os ENEG, com 
periodicidade bienal, são 
uma das mais conhecidas 
iniciativas da APDA, sendo 
já considerados, por mérito 
próprio, como os grandes 

Congressos Nacionais do 
Abastecimento de Água e 
Saneamento em Portugal.

Estes congressos são 
um espaço privilegiado e 
singular para o confronto 

de opiniões, o intercâmbio 
de ideias e experiências 
sobre temas atuais, e 
ações de promoção técnica 
e comercial.

Juntas de Freguesia:
S. Salvador
141.750,00 euros
Gafanha da Nazaré
123.450,00 euros
Gafanha da Encarnação 
54.800,00 euros
Gafanha do Carmo 
30.000,00 euros

350.000,00 eurosTotal:
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Obras 
em curso...

Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
» 1.429.728,00 euros

Requalificação da Av. Fernão Magalhães (Barra) - 2.ª fase
» 584.100,00 euros

Requalificação da Rua Carlos Marnoto (Ílhavo)
» 174.900,00 euros

» Requalificação e Ampliação EB Gafanha da Encarnação Sul
» 349.800,00 euros
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» Requalificação do Espaço Urbano Central/Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo
» Requalificação do Parque da Malhada, Ílhavo
» Área de Acolhimento Empresarial Gafanha de Aquém (adjudicado)
» Rede de Saneamento da Gafanha da Encarnação
» Requalificação dos acessos e zona verde junto ao CIEMar
» Requalificação do Bairro dos Pescadores (adjudicado)
» 6 Estudos de Mobilidade (PAMUS – pistas cicláveis)
» Habitação Social do Bebedouro, Gafanha da Nazaré
» Requalificação da Rua João Carlos Gomes (Plano de Ação de Regeneração Urbana, PARU)
» Intervenções de manutenção do Navio-Museu Santo André
» Aquisição dos Terrenos e elaboração do projeto para a Requalificação do Largo do Cruzeiro, na Gafanha da Nazaré
» Remodelação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Costa da Prata, do Centro de Saúde de Ílhavo
» Requalificação da Av. N. Sr.ª da Saúde, na Costa Nova, com a construção de um corredor ciclável e de passeios
» Aquisição de Terrenos para o Centro Cívico da Gafanha do Carmo

Concursos e Projetos em curso...

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha de Aquém (CMI/AdRA)
» 1.792.168,50 euros

Requalificação da Rua Comendador Egas Salgueiro
» 100.232,87 euros

Corredor Ciclável Bresfor-Ponte da Barra, Gafanha da Nazaré 
(PAMUS)
» 351.869,00 euros
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Obras 
concluídas...

Centro Escolar da Gafanha de Aquém
» 1.152.331,00 euros

Substituição do património arbóreo nas Praias da Barra e da Costa Nova
» 5.088,00 euros

Piso Sintético Polidesportivo, Gafanha do Carmo
» 18.700,00 euros

Campos de Ténis na Gafanha da Encarnação

Manutenção da Vegetação do talude da Ermida / EN109
» 4.960,80 euros

Limpeza Passadiços nas Praias da Barra e da Costa Nova
» 26.000,00 euros
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A instalação dos andaimes e 
vedações, no dia 13 de maio, 
marcou o arranque da obra de 
requalificação do antigo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo que culminará no futuro 
Centro para a Valorização e 
Interpretação da Religiosidade 
ligada ao Mar e Loja Social, 
propiciando ainda espaço para 
a futura sede da Confraria 
Gastronómica do Bacalhau.

Este projeto de reabilitação 
urbana, financiado pelos Fundos 
Comunitários do Portugal2020 
(CENTRO2020) e adjudicado à 
empresa “Nível 20 – Estudos, 
Projetos e Obras”, representa um 
investimento de 1.429.728,00€ 
e terá um prazo de execução de 
14 meses, enquadrado no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano de Ílhavo (PEDU) e no 
Plano de Ação de Regeneração 
Urbana de Ílhavo (PARU).

Como resultado final, o novo 
edifício irá permitir albergar 
espaços e equipamentos 
que preservem a cultura e 
a identidade do Município, 
inserindo-se no plano da 
requalificação urbana do centro 
de Ílhavo que contempla, 
também, a remodelação 
do Largo do Bispo (Jardim 
Henriqueta Maia) e a zona 
envolvente ao Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste.

Arrancou a Requalificação do Antigo 
Quartel dos 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no dia 23 de março, 
o Nó Viário das Praias da Barra 
e da Costa Nova, uma obra 
iniciada em setembro de 2017 e 
que custou cerca de 1,9 milhões 
de euros, tendo como objetivo 
resolver os congestionamentos 
de trânsito naquela zona, 
nomeadamente com as saídas 
das praias durante a época de 
Verão.

Esta solução de mobilidade 
veio possibilitar ainda os 
restabelecimentos das ciclovias 
que se desenvolvem entre 
as duas praias, a eliminação 
do estacionamento abusivo 
e selvagem com a criação de 
bolsas de estacionamento 
ordenado naquela área e, ainda, 
a promoção de uma maior 
segurança rodoviária.

O novo Nó Viário garante, 
mesmo nas chamadas horas 
de ponta e nos picos do Verão, 
uma melhor fluidez do trânsito, 
contrariando a tendência 
histórica de filas e horas 
intermináveis que se registavam 
no sentido da saída da Barra e 
da Costa Nova.

A Autarquia não dúvidas 
na solução encontrada para 
a eliminação de pontos 
de conflito e situações 
de congestionamento de 
tráfego rodoviário, garantindo 
igualmente uma maior segurança 
para os residentes e utentes das 
praias.

Destaque ainda para a 
preocupação ambiental que 
houve na elaboração e execução 
final do projeto, encontrando um 
solução com reduzido impacto 
visual na paisagem.

Esta obra terá a integração de 
um outro projeto de mobilidade 
que complementa os objetivos 
da requalificação viária da antiga 
Rotunda da Barra. Trata-se de 
um sistema piloto implementado 
pela empresa Microio que 
permitirá a quem se desloca 
para a Praia da Barra saber, 
antecipadamente, os lugares de 
estacionamento livres nas duas 
principais artérias: Avenidas 
Corte Real e Fernando Lavrador.

Esta experiência tecnológica, 
que coloca o Município de Ílhavo 
no mapa das cidades inteligentes 
e nos municípios inovadores, irá 
também servir de modelo para 
a implementação, por parte do 
Instituto de Telecomunicações 
da Universidade de Aveiro, de 
um sistema mais alargado de 
comunicações e disponibilização 
de serviços para automobilistas 
no troço entre a denominada 
“Ponte da Gafanha” e a Barra, 
denominado projeto PASMO.

Inaugurado 
Nó Viário das Praias 
da Barra e da Costa Nova
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A diversa publicação dos 
Decretos-Lei sectoriais previstos 
pelo Governo para concretizar as 
transferências de competências 
para as Autarquias não tem 
sido acompanhada pelo 
necessário envelope financeiro, 
designadamente através do 
Fundo de Financiamento da 
Descentralização que foi 
rejeitado pela Assembleia 
da República. Este 
constrangimento, não só legal, 
como estratégico, não permite 
a possibilidade de se realizarem 
alterações orçamentais 
destinadas ao reforço da 
despesa municipal, nem tem 
sido determinado qualquer 
procedimento legal a seguir em 
alternativa.

COMPETÊNCIAS ASSUMIDAS:

“Praias Marítimas, Fluviais e Lacustres” 
(Decreto-Lei n.º 97/2018)

“Lojas e Espaços Cidadão, Gabinetes 
de Apoio aos Emigrantes e Centros Locais 
de Integração de Migrantes” 

(Decreto-Lei n.º 104/2018)

“Património Imobiliário Público sem Utilização” 
(Decreto-Lei n.º 106/2018)

“Educação” 
(Decreto-Lei n.º 21/2019)

“Áreas Portuárias” 
(Decreto-Lei n.º 72/2018)

“Transporte em vias navegáveis interiores” 
(Decreto-Lei n.º 58/2019)

“Associações de Bombeiros” 
(Decreto-Lei n.º 103/2018)

COMPETÊNCIAS REJEITADAS:

“Jogos de Fortuna e Azar” (Decreto-Lei n.º 98/2018)
“Vias de Comunicação” (Decreto-Lei n.º 100/2018)
“Habitação” (Decreto-Lei n.º 105/2018)
“Estacionamento Público” (Decreto-Lei n.º 107/2018)
“Proteção e Saúde Animal e Segurança dos Alimentos” 

(Decreto-Lei n.º 20/2019)
“Saúde” (Decreto-Lei n.º 23/2019)
“Justiça” (Decreto-Lei n.º 101/2018)
“Cultura” (Decreto-Lei n.º 22/2019)

Além disso, a Câmara Municipal 
de Ílhavo dispõe, atualmente, de 
recursos humanos e financeiros 
limitados e até insuficientes 
para assumir as competências 
e atribuições a que está, hoje, 
obrigada, evitando, assim, 
um grave prejuízo para os 
Munícipes, aumentado as suas 
contribuições ficais e limitando 
as respostas da Autarquia.

No entanto, mantendo a 
convicção da importância do 
processo de descentralização 
para o Poder Local, o Executivo 
rejeitou algumas transferências 
de competências e aceitou 
outras.

Descentralização: 
diplomas setoriais de âmbito municipal

Como forma de 
promoção dos territórios, 
os Presidentes das 
Autarquias de Ílhavo e 
Aveiro formalizaram, em 
abril, a assinatura de um 
Protocolo de Cooperação 
entre os dois municípios.

O documento 
estratégico, apresentado 
conjuntamente pelo 
Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, Ribau 
Esteves, e pelo Presidente 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, define três áreas 
específicas: acessibilidades 
(por exemplo, a Via 

Panorâmica de Aveiro 
e a 4ª Fase da Via de 
Cintura Poente a Ílhavo); 
promoção turística (por 
exemplo, Desenvolvimento 
de Roteiros Turísticos 
partilhados entre Aveiro 
e Ílhavo); e património 
e cultura (por exemplo, 
depósito do espólio 
documental dos Estaleiros 
Navais de São Jacinto no 
Centro de Investigação e 
Empreendedorismo do Mar 
de Ílhavo (CIEMar) ou ações 
de cooperação e promoção 
entre os Museus de Aveiro 
e os Museus de Ílhavo).

Acordo CMI/CMA
Câmaras Municipais de Ílhavo e Aveiro 
assinam protocolo de cooperação
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» Medalha de Dedicação 
em Vermeil
A Maria Augusta Duarte, pelos bons 
serviços prestados na Câmara 
Municipal de Ílhavo, durante cerca 
de 29 anos, distinguindo-se pela 
forma atenta, ativa e cooperante 
nos diferentes cargos que ocupou, 
defendendo os interesses da 
Autarquia, dos Autarcas e dos 
Munícipes, tendo passado à situação 
de aposentada a 31 de dezembro de 
2018.

» Medalha de Dedicação 
em Vermeil
A Joaquim Silva, pelos bons serviços 
prestados na Câmara Municipal 
de Ílhavo ao longo de cerca de 29 
anos, com competência profissional, 
lealdade, zelo e espírito de Equipa, 
tendo passado à situação de 
aposentado a 31 de julho de 2018.

» Medalha de Mérito Desportivo 
Acobreada
A Ernesto Mónica, pelo contributo 
que deu à dinamização e impulso do 
desporto e dos hábitos desportivos, 
em especial à formação dos jovens, 
que resultou numa maior notoriedade 
do Grupo Desportivo da Gafanha, 
no panorama desportivo, regional e 
nacional, e, consequentemente, do 
reconhecimento do Município de 
Ílhavo enquanto parceiro nesta longa e 
exigente jornada.

» Medalha de Mérito Cultural 
Acobreada
Ao Grupo Recreativo Amigos da Légua, 
por prestar, nestes seus 25 anos de 
existência, um significativo contributo 
para a divulgação e preservação 
da expressão cultural, através da 
realização de espetáculos de teatro 
e teatro de revista, assim como 
outras atividades de interesse para a 
Comunidade da Légua e do Município.

» Medalha do Município 
em Vermeil
A António Bizarro, pela sua 
disponibilidade, dedicação e 
excecional qualidade humana, 
prestando um meritório contributo à 
construção do tecido Associativo do 
Município de Ílhavo.

» Medalha do Município 
em Vermeil
Ao Agrupamento de Escuteiros 
1024 - Gafanha da Encarnação, pelo 
trabalho e dedicação à causa pública, 
nestes seus 25 anos de existência, 
contribuindo para a formação 
pedagógica e cívica dos seus 
escuteiros, na fidelidade aos Princípios 
do Escutismo.

» Medalha do Município 
em Vermeil
Ao Agrupamento de Escuteiros 1021 
- Praia da Barra, pelo trabalho e 
dedicação à causa pública ao longo 
dos seus 25 anos de existência, 
mantendo-se fiel ao princípio “Sempre 
Alerta para Servir”, contribuindo para 
a formação pedagógica e cívica de 
crianças e jovens, sob os princípios e 
os valores da solidariedade.

» Medalha do Município
em Prata
A Carlos Mouro, pela dedicação 
à causa pública, em especial à 
manutenção da segurança de pessoas 
e bens, contribuindo para a formação 
de novos ativos na corporação dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

CONDECORAÇÕES 
HONORÍFICAS 

MUNICIPAIS

Feriado Municipal 
de Ílhavo 
2019

No dia 22 de abril, celebrou-
se Dia do Município de Ílhavo, 
coincidindo com o Feriado 
Municipal, com um conjunto 
diversificado de atividades: o 
Hastear das Bandeiras, com a 
Banda Filarmónica Gafanhense; a 
Sessão Solene Comemorativa do 
Feriado Municipal e entrega das 
Distinções Honoríficas Municipais; 
a Inauguração da Exposição 
“Ílhavo, Terra Milenar: do 
Paleolítico à atualidade, herança 
arqueológica”; e o Lançamento 
do livro “Últimos Terranovas 
Portugueses”.
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Nos dias 29 e 30 de 
maio, o Município de 
Ílhavo acolheu o exercício 
europeu de Proteção Civil 
“CASCADE’19”, o maior 
de sempre em território 
nacional, que abrangeu 
60 cenários extremos, 
envolvendo 20 localidades 
dos distritos de Aveiro, 
Évora, Lisboa e Setúbal, 
e mobilizou mais de 600 
operacionais, de entre os 

A Comissão Nacional de 
Proteção Civil aprovou, em 
reunião ordinária do dia 23 
de julho, o Plano Municipal 
de Emergência e Proteção 
Civil do Município de Ílhavo.

O Plano aguardava o 
parecer da Comissão 
Nacional desde 2017 
(há cerca de 19 meses), 
depois de ter sido sujeito 
a consulta pública 
das componentes não 
reservadas por um período 
de 30 dias (18 de novembro 
a 18 de dezembro de 2017), 
após deliberação em 
Reunião de Câmara, a16 
de novembro de 2017, e de 
ter obtido parecer positivo 
pela Comissão Municipal 
de Proteção Civil de Ílhavo 
em dezembro desse ano.

No âmbito do Dia 
Internacional da Proteção 
Civil, celebrado a 1 de 
março, a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou um 
Simulacro no edifício 
do Museu Marítimo de 
Ílhavo (MMI), tendo como 
cenário um incêndio na 
Unidade de Tratamento 
do Ar (UTA) do MMI, 
localizada na cobertura 
do Edifício, obrigando ao 
desenvolvimento das ações 
previstas na organização 
dos meios e recursos 
do dispositivo do Plano 
de Emergência Interno 
do MMI, nomeadamente 
a evacuação total das 
instalações durante a visita 
de um grupo de 16 utentes 
com mobilidade reduzida e 
3 acompanhantes, do Lar 
de S. José. 

Este simulacro, 
promovido pelo Serviço 
Municipal de Proteção 
Civil, contou ainda com a 
participação operacional 

quais equipas de 5 países 
europeus: Alemanha, 
Bélgica, Croácia, Espanha e 
França.

 O exercício visou treinar 
a resposta internacional na 
sequência do acionamento 
do Mecanismo de Proteção 
Civil da União Europeia 
e, simultaneamente, 
a resposta nacional 
a emergências de 
elevada complexidade, 

identificando quer boas 
práticas, quer falhas 
e constrangimentos, e 
melhorar, aos diversos 
níveis, os processos de 
gestão das emergências.

No Município de Ílhavo, 
os cenários previstos 
simularam condições 
meteorológicas adversas; 
um acidente rodoviário 
envolvendo um veículo 
ligeiro e dois pesados de 
mercadorias destinados 
a transporte de matérias 
perigosas, na rotunda 
central da EM 527 (via de 
acesso à Zona Industrial 
da Mota); um derrame 
químico no Terminal de 
Granéis Líquidos e no 
Terminal Norte do Porto de 
Aveiro; e uma tempestade 
na Ria de Aveiro, na 
zona do Jardim Oudinot 
(Gafanha da Nazaré).

Os simulacros 
mobilizaram cerca de 150 
“figurantes”, as forças de 
Proteção Civil do Município 
(Câmara Municipal, 
Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, GNR) e os serviços 
de Proteção e Segurança 
do Porto de Aveiro.

Após publicação em 
Diário da República, 
o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção 
Civil de Ílhavo entrou em 
vigor no dia 13 de setembro 
e será testado, no prazo de 
180 dias, com um exercício 
LIVEX, que contará com 
a intervenção dos vários 
Agentes de Proteção 
Civil, de acordo com a 
Resolução da Comissão 
Nacional de Proteção 
Civil n.º 30/2015 que 
aprovou a Diretiva relativa 
aos Critérios e Normas 
Técnicas para a Elaboração 
e Operacionalização de 
Planos de Emergência de 
Proteção Civil.

dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo (com 12 
elementos e 5 viaturas), e 
da GNR (com 4 agentes e 
uma viatura).

A escolha do Museu 
Marítimo de Ílhavo 
para a realização deste 
simulacro teve como 
objetivo testar medidas 
de Emergência e Proteção 
Civil em edifícios públicos 
preconizadas no Plano 

Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Ílhavo, 
os procedimentos de 
emergência estabelecidos 
pelo Plano de Segurança 
do Museu e, ainda, 
capacitar os profissionais 
do MMI para possíveis 
situações reais de 
emergência, dando-lhes 
formação adequada.

CASCADE 2019
Exercício Europeu de 
Proteção Civil em Ílhavo 
nos dias 29 e 30 de maio

APROVADO O PLANO MUNICIPAL 
DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 
DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Proteção Civil Municipal 
realizou simulacro 
no Museu Marítimo de Ílhavo
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Junta de 
Freguesia da Gafanha 
da Nazaré assinalaram, 
no dia 19 de abril, o 18.º 
aniversário da Elevação 
da Gafanha da Nazaré a 
Cidade, dando especial 
atenção às obras em curso 
na Gafanha da Nazaré.

de Ílhavo, que se encontra 
em fase de conclusão 
e que representa um 
investimento de 174.900,00 
euros.

Seguiu-se a visita à 
empreitada da execução 
da Rede de Drenagem de 
Águas Residuais e Pluviais 
na Gafanha de Aquém, que 
irá contemplar a totalidade 
da área urbana da Gafanha 
de Aquém e ainda uma 
parte da Gafanha da 
Boavista, cujo valor global 
se situa no 1.792.168,50 
euros, permitindo dotar a 
Freguesia de S. Salvador de 
uma percentagem muito 
próxima da cobertura total 
da rede de saneamento 
básico, 

A manhã terminou 
com a visita técnica à 
obra de Requalificação 
do Antigo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo que culminará 
no futuro Centro para a 
Valorização e Interpretação 

Neste âmbito, as 
Comemorações contaram 
com o seguinte programa: 
Hastear das Bandeiras 
na Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré, com a 
presença da Filarmónica 
Gafanhense; 

Romagem ao Jardim 
31 de Agosto à estátua 
do Prior Sardo; Visita de 
trabalho dos Executivos 
da Câmara Municipal e 
Junta de Freguesia às 
obras de requalificação da 
Av. Fernão de Magalhães 
na Praia da Barra e à Pista 
Ciclável da cintura urbana 
da Gafanha da Nazaré.

da Religiosidade ligada 
ao Mar e Loja Social, 
propiciando ainda espaço 
para a futura sede da 
Confraria Gastronómica 
do Bacalhau. A obra 
deverá estar totalmente 
concluída no final de 2020 
ou início de 2021 e tem 
um custo de 1.429.728,00 
euros, cofinanciados pelo 
programa comunitário 
CENTRO2020.

Os três projetos somam 
um investimento municipal 
acima dos 3 milhões de 
euros (3.396.796,50€).

A este valor acrescem, 
ainda, os 12.500 euros 
comparticipados pela 
Autarquia à Junta 
de Freguesia de S. 
Salvador, para apoio 
na implementação do 
novo Parque de Lazer da 
Murteira, Vista Alegre, 
ao abrigo do Contrato 
Interadministrativo em 
vigor (que tem o valor 
global de 141.750,00€).

O 29.º aniversário da 
Elevação de Ílhavo a 
Cidade, celebrado no dia 
13 de julho, numa iniciativa 
conjunta entre a Câmara 
Municipal e a Junta de 
Freguesia de S. Salvador, 
foi marcado pela avaliação 
de três obras em curso, a 
inauguração do Parque de 
Lazer da Murteira-Vista 
Alegre e o anúncio, pelo 
Presidente da Câmara, de 
um conjunto de projetos 
que deverão ter “sinal 
verde” até ao final deste 
ano.

Após a cerimónia do 
Hastear das Bandeiras, 
foi realizada uma visita à 
obra de Requalificação da 
Rua Carlos Marnoto, obra 
de regeneração urbana 
alicerçada na reabilitação 
física dos espaços 
públicos, no âmbito do 
PARU (Plano de Ação de 
Regeneração Urbana) e do 
PEDU (Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano) 

18º ANIVERSÁRIO
Elevação da Gafanha da Nazaré 
a Cidade

29.º Aniversário da Elevação de Ílhavo 
a Cidade com “prenda” 
acima dos 3 milhões de euros

A Freguesia da Gafanha 
do Carmo celebrou, no 
dia 17 de setembro, o 
59.º aniversário da sua 
fundação, assinalando a 
efeméride com o Hastear 
das Bandeiras, uma 
cerimónia que registou o 
aniversário, que contou 
com a presença de antigos 
Presidentes de Junta e de 
elementos da comunidade, 
e uma reunião com o 
Executivo da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Deste encontro entre 
os dois executivos 
autárquicos e da visita 
técnica à Freguesia ficou 
o compromisso na criação 
de uma zona cívica junto 

ao jardim central, a 
implementação de uma 
área de lazer no caminho 
do Praião e a elaboração 
do projeto de saneamento, 
sendo ainda de sublinhar 
a vontade expressa, pela 
Câmara Municipal e pela 
Junta de Freguesia, na 
continuidade da relação 
estreita e da excelente 
parceria que tem permitido 
criar condições para um 
conjunto de atividades 
e ações que promovem 
o bem-estar social e o 
desenvolvimento integrado 
da Gafanha do Carmo, 
reforçando ainda a vontade 
de dar continuidade a esta 
relação institucional.

FREGUESIA DA GAFANHA DO CARMO 
CELEBROU 59 ANOS
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Até ao dia 30 setembro, à 
rede de circuitos semanais 
do Ílhavo IN junta-se o 
Circuito Especial Verão que 
faz a ligação às praias da 
Barra e da Costa Nova e 
destas ao Museu Marítimo 
de Ílhavo e ao Museu Vista 
Alegre, no período da 
tarde.

De segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), o circuito 
de ida tem início às 
14h15 em Ílhavo (Câmara 
Municipal), com paragem 
às 14h20 na Gafanha de 
Aquém, chegada às 14h35 
à Praia da Barra (Tininha) e 
às 14h40 à Praia da Costa 
Nova (Largo Arrais Ançã).

O circuito de regresso 
tem inicio às 18h20 na 
Praia da Barra (Tininha) e 
às 18h25 na Praia da Costa 
Nova (Largo Arrais Ançã), 
com paragem às 18h40 
na Gafanha de Aquém e 
chegada às 18h45 a Ílhavo 
(Câmara Municipal).

Às terças e quintas-
feiras, o circuito fica 
completo com a ida ao 

Gafe Bike Lab é um 
projeto que envolve 
os alunos da Escola 
Secundária da Gafanha 
da Nazaré para a 
promoção de hábitos de 
mobilidade sustentável, 
através de um espaço de 
experimentação, inovação 
e empreendedorismo 
relacionado com a 
bicicleta.

Enquadrado no âmbito 
do projeto, na vertente da 
promoção da mobilidade 
e da recuperação de 
equipamentos cicláveis, 
um grupo de alunos da 
escola secundária entregou 
à Camara Municipal de 
Ílhavo duas bicicletas 
pasteleiras a serem usadas 
pelos seus funcionários em 
deslocações laborais.

Museu Vista Alegre, com 
chegada às 15h02 e partida 
às 17h55, e, às quartas e 
sextas-feiras, com a ida ao 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
com chegada às 15h00 e 
partida às 18h00.

Os bilhetes têm o custo 
de 1,00 euro, por viagem, 
sendo gratuitos para as 
crianças até aos 3 anos de 
idade.

O Ílhavo IN é uma 
solução que a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
disponibiliza como uma 
alternativa de transporte, 
económica e inclusiva, 
ligando várias localidades 
ao centro urbano de Ílhavo. 
Trata-se de um serviço de 
transporte que se realiza 
ao longo de todo o ano, nos 
dias úteis, com o principal 
objetivo de reforçar as 
ligações intramunicipais, 
numa aposta de serviço de 
dia a dia essencialmente 
direcionado para os 
munícipes, em particular 
para a população com mais 
restrições de mobilidade.

Esta iniciativa procurou 
ainda lançar o desafio à 
Câmara Municipal para 
que seja exemplo de boas 
práticas de mobilidade 
saudável.

O Presidente da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
acompanhado do Vereador 
do Pelouro da Educação, 
Tiago Lourenço, recebeu, 
das mãos dos alunos, as 
duas bicicletas pasteleiras 
que resultaram de 
uma recuperação total, 
realizada pelos alunos 
e professores, com 
componentes que iriam 
para a sucata, sendo 
o exemplo prático de 
como do velho se pode 
fazer novo e de como é 
possível agir e trabalhar 
para reduzir o desperdício 
e contribuir para uma 
melhoria do ambiente.

Ílhavo IN: 
Circuito Especial Verão 
– Praias e Museus

Projeto Gafe Bike Lab 
entrega duas bicicletas pasteleiras 
à Câmara Municipal de Ílhavo

Utilize o transporte ílhavoin.
COM A SUA NOVA REDE.

mais informações em www.cm-ilhavo.pt

transdev.pt
cm-ilhavo.pt

Boas
Festas

ÍLHAVO IN TARIFÁRIO
ÍLHAVO PERIFERIA + CENTRO

1€ por viagem

ÍLHAVO CENTRO

0,50€ por viagem

6ª feira

Gafanha da
Boavista

Gafanha
de Aquém

Srª. dos Campos

Gafanha do
Carmo Vista Alegre

Gafanha
da Encarnação

Vale de Ílhavo

Coutada

2ª e 4ª feira

5ª feira

R. Prior Valente

Lagoinha

Quintãs

Moitinhos

Légua
Presa

3ª feira

ÍLHAVO
CENTRO

Em dezembro há uma surpresa* 
à sua espera no Ílhavo IN!

Partida 9.15
Chegada 12.45

Partida 9.09
Chegada 12.51

Partida 9.11
Chegada 12.49

Partida 8.59
Chegada 13.01

Partida 9.30
Chegada 9.51
Partida 12.09

Chegada 12.30

Vale de Ílhavo
2ª e 4ª feira

Presa
3ª feira

Gafanha da Boavista
5ª feira

Gafanha do Carmo
6ª feira

Ílhavo Centro
2ª a 6ª feira

Nota: As crianças até aos 3 anos de idade viajam gratuitamente.   *Por pessoa.
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo faz um balanço 
bastante positivo à 
“(In)Forma-te! - Feira 
Vocacional e do 
Emprego do Município 
de Ílhavo”, não só pelo 
número significativo de 
participantes, que rondou 
os 1.100, mas também pela 
mais-valia que a inclusão 
da vertente da Formação 
trouxe, este ano e pela 
primeira vez, à iniciativa.

A edição de 2019, que 
decorreu no dia 27 de 
março, na Casa da Cultura 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo desafiou a 
Associação Portuguesa 
de Aquacultores (APA) 
para realizar, em Ílhavo, a 
sua Assembleia-Geral e o 
Seminário Nacional. Aceite 
o repto, o Museu Marítimo 
de Ílhavo acolheu, a 10 
de maio, o XVI Seminário 
de Aquacultura da APA, 
entidade parceira do 
Município no projeto 
CITAQUA (Centro de 
Inovação e Tecnologia em 
Aquacultura).

O Seminário teve como 
objetivos promover a 
reflexão sobre o valor 
e potencialidades da 
aquacultura, apontar 
estratégias, otimizar 
soluções e recursos que 
fomentem a aquacultura 
em Portugal.

de Ílhavo, apresentou-se 
com um novo conceito 
e uma estruturação 
renovada: realizando-
se durante todo o dia, à 
vertente do Emprego foi 
adicionada a componente 
da Formação (académica 
e profissional) e o evento 
passou também a incluir 
novas abordagens 
informativas e formativas, 
como workshops, espaço 
de partilha de experiências 
e testemunhos e uma 
mostra de talentos.

Às 21 empresas dos 
Municípios de Ílhavo, 
Aveiro e Vagos, presentes 
na “(In)Forma-te! – Feira 
Vocacional e do Emprego 
do Município de Ílhavo”, 
juntaram-se, este ano, 9 
Universidades e Institutos 
Politécnicos, 5 Entidades 
Públicas e Associações 
e os 3 Agrupamentos de 
Escolas, na vertente da 
Formação.

Marcaram também 
presença, na área 
Vocacional, dois ramos das 
Forças Armadas (Exército 
e Marinha), a PSP, a GNR, 
os Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo e a Federação 
Nacional de Associações 
Juvenis que preencheram 
a Praça da Casa da 
Cultura de Ílhavo, animada 
pelo curso profissional 
de desporto da Escola 
Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes (Ílhavo).

O Projeto PLATICEMAR, 
que decorre em cinco 
territórios distintos a nível 
nacional (Matosinhos/
Porto, Região de Aveiro, 
Coimbra/Figueira da 
Foz, Leiria/Peniche e 
Sines), liderado pela 
Inova-ria, tendo como 
objetivo promover o 
empreendedorismo 
para que seja 
alcançado um modelo 
de desenvolvimento 
sustentável para a 
Economia do Mar.

Este modelo tem 
como base o incremento 
da aplicabilidade das 
tecnologias de informação 
e comunicação (TICE) 
nos processos produtivos 
para uma maior 
sustentabilidade e eficácia.

O Município de Ílhavo, 
através da sua Incubadora 
de Empresas, é o parceiro 
privilegiado do consórcio 
PLATICEMAR para a 

região de Aveiro, com um 
programa que terminará 
no final do mês de março 
que tem como objetivo 
principal capacitar o 
desenvolvimento prático 
de ideias de negócio 
de base tecnológica, 
com especialização 
na Economia do Mar, 
através de ações de 
sensibilização, trabalho de 
campo, acompanhamento 
especializado e networking.

No dia 31 de janeiro foi 
promovido, em Ílhavo, um 
momento de networking 
e de apresentação das 
25 ideias finalistas, numa 
sessão com contou com a 
presença do Diretor-geral 
da Direção Geral de Politica 
do Mar, Ruben Eiras.

Todas as ideias de 
negócio presentes que 
estão convidadas para 
participar na edição de 
2019 do websummit.

Esta iniciativa, que se 
realizou pela primeira vez 
em Ílhavo, reveste-se de 
especial importância para 
a Região já que o Município 
tem procurado afirmar-se 
na aquacultura.

Exemplo disso é o 
referido projeto CITAQUA, 

que a Câmara Municipal 
de Ílhavo pretende 
implementar, em parceria 
com a Universidade de 
Aveiro e o seu ECOMARE, 
a Administração do Porto 
de Aveiro e a própria a 
Associação Portuguesa de 
Aquacultores.

Feira Emprego
Novo conceito da Feira Vocacional 
e do Emprego de Ílhavo 
foi aposta ganha

CÂMARA MUNICIPAL 
É PARCEIRA EM PROJETO 
PARA A ECONOMIA DO MAR

Seminário aqualcultura
Associação Portuguesa de Aquacultores debate, 
pela primeira vez em Ílhavo, 
o futuro da aquacultura em Portugal

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a startup Nord 
Portugal assinaram, 
no dia 3 de maio, um 
contrato de incubação 
para permanência na 
Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo.

Esta startup, constituída 
no início de 2019, tem 
como ideia de negócio 
o desenvolvimento da 
produção offshore de 
salmão, cuja procura 
internacional está em 
franca expansão.

A NORD Portugal está a 
realizar o primeiro projeto 
piloto a cerca de 15 km ao 
largo da costa de Ílhavo. 
A empresa colocou a 
primeira jaula (e sistemas 
tecnológicos de apoio) para 
a produção de salmão em 
mar aberto, estrutura que 
foi desenvolvida por uma 
empresa também com 
atividade no Município de 
Ílhavo.

STARTUP DE PRODUÇÃO 
DE OFFSHORE DE SALMÃO 
ASSINA CONTRATO DE INCUBAÇÃO 
COM O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
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Nos dias 28, 29 e 30 de 
março a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com 
a Orquestra Filarmonia das 
Beiras, levou até à Fábrica 
das Ideias, na Gafanha 
da Nazaré, o programa 
“Música na Escola”. 

Este projeto de ação 
educativa tem como 
objetivo a divulgação 
musical e a sensibilização 
do público infantil para 
a música erudita, dando 
relevo a uma participação 
ativa das crianças no 
processo de realização 
musical através da 
interação com a orquestra. 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, nos 
dias 10, 11 e 12 de maio, 
a 11.ª edição do projeto 
“A Minha Sinfonia”, tendo 
como finalidade mostrar à 
comunidade o resultado do 
trabalho desenvolvido ao 
longo do presente ano letivo 

Construído de raiz, com 
um investimento perto de 1,3 
milhões de euros e garantido 
o financiamento dos Fundos 
Comunitários do Centro2020, o 
Centro Escolar da Gafanha de 
Aquém abriu as suas portas para 
a cerimónia oficial de inauguração, 
no dia 23 de abril.

Este equipamento escolar 
foi projetado e construído com 
todas as referências energéticas 
e ambientais que o qualifica 
como Classe A, com capacidade 
para 125 crianças nas valências 
do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (4 salas), biblioteca, 
áreas para expressão artística, 
espaços de lazer e desporto, 
horta pedagógica, para além de 
um conjunto de equipamentos 
educativos que o tornam um 
edifício da nova geração.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Fernando 

Na edição deste ano, a 
iniciativa desenvolveu-se 
na descoberta da ópera 
“La Serva Padrona”, de G.B. 
Pergolesi, e propiciando a 
interação entre os cerca 
de 1.100 alunos dos 4.º, 5.º 
e 6.º anos e os cantores, 
maestro e orquestra, quer 
nas sessões pedagógicas 
a 28 e 29 de março, quer 
no Concerto em Família, 
a 30 de março, cantando 
pequenos fragmentos de 
ópera. no âmbito da Atividade de 

Enriquecimento Curricular 
(AEC) do Ensino da Música.

Esta iniciativa envolveu 
os alunos dos 3.º e 4.º 
anos, inscritos no Ensino 
da Música, Professores 
da referida AEC e 
Professores Titulares 

de Turma, consistindo 
na apresentação de um 
concerto protagonizado 
pelos próprios alunos.

“A Minha Sinfonia” deste 
ano versou o tema “A 
Terra é de Todos!”, aliando 
a Música à Educação 
Ambiental, numa chamada 
de atenção para as 
alterações climáticas e 
para a necessidade de 
preservação de um bem que 
é de todos.

Foram realizados três 
espetáculos, na Casa da 
Cultura de Ílhavo, com a 
participação dos alunos do 
1.º Ciclo do CEB da Gafanha 
da Nazaré; do CEB de 
Ílhavo - Coutada, Gafanha 
de Aquém e Vale de Ílhavo; 
de todas as Escolas da 
Gafanha da Encarnação; e 
do CEB de Ílhavo: Pranto, 
Chousa Velha, Ílhavo e 
Légua.

Caçoilo, não menosprezando todo 
o parque escolar do Município 
de Ílhavo, diferenciou o Centro 
Escolar da Gafanha de Aquém 
como «o mais moderno, mais 
bem equipado e mais preparado 
para as funções educacionais das 
crianças».

Como reforço deste importante 
momento na área da Educação 
no Município de Ílhavo, importa 
referir que, de forma inédita, 
a inauguração coincidiu com 
o hastear de Bandeira Verde 
Eco-Escola, sendo este Centro 
Escolar o primeiro a receber a 
distinção ambiental no dia da sua 
abertura.

Quanto à antiga escola, a 
Autarquia irá proceder a um 
processo de reabilitação para 
alojar a Associação Aquém 
Renasce, Grupo de Jovens “A 
Tulha” e o Grupo Desportivo da 
Gafanha de Aquém.

PROJETO MÚSICA NA ESCOLA 
DESCOBRE A ÓPERA 
“LA SERVA PADRONA”

“A MINHA SINFONIA” 
SOB O TEMA “A TERRA É DE TODOS!”

Centro Escolar Gafanha d’Aquém
Inaugurado o mais moderno 
Centro Escolar do Município de Ílhavo
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Vale de Ílhavo e as suas 
tradições estiveram em festa com 
a realização da Rota das Padeiras, 
promovida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com a 
Associação Cultural e Recreativa 
“Os Baldas”, entre os dias 28 e 31 
de março.

A edição deste ano registou 
uma maior afluência de público, 
tendo as cerca de 3.000 pessoas 
esgotado, em ambos os dias, o 
pão e os folares das padeiras e 
padeiros.

A grande novidade de 2019 foi 
a apresentação do Programa 
Municipal de Valorização de 
Produtos Locais, promovido pela 
Autarquia, que elegeu o Pão 
de Vale de Ílhavo para primeiro 
produto deste programa. 

Os objetivos principais do 
projeto de valorização do Pão 
de Vale de Ílhavo são a proteção 
da genuinidade do método 
de confeção, a promoção 
e valorização comercial, a 
valorização patrimonial nas redes 
nacionais de produtos tradicionais 
e garantir a sustentabilidade 
futura deste produto, através da 
continuidade da sua produção 
e com projetos de inovação e 
empreendedorismo que sustentem 
essa continuidade, em todas as 
dimensões do fabrico do pão.

A Rota das Padeiras apresentou 
mais novidades, como a nova 
organização e disposição do 
espaço onde se realizou o evento, 
com a colocação de um palco de 
suporte à programação cultural e 
a criação de uma zona específica 
de alimentação.

Rota das Padeiras 
aposta na Valorização 
do Pão de Vale de Ílhavo
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A 18.ª edição do Concurso 
Literário Jovem teve a sua 
sessão solene de entrega 
de prémios no dia 24 de 
abril, na Casa da Cultura 
de Ílhavo, atingindo, deste 
modo, a ‘maioridade’ 
cultural.

 A iniciativa deste ano 
registou a participação 
de 335 alunos oriundos 
de 16 escolas dos três 
Agrupamentos Escolares 
do Município de Ílhavo, 
que apresentaram 370 
trabalhos a concurso, 
avaliados por um júri 
composto pelo Vereador 
do Pelouro da Juventude 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Tiago Lourenço, 
pela chefe de Divisão 
da Cultura da Autarquia, 
Lisete Cipriano, e pelo 
escritor João Manuel 
Ribeiro, que marcou, mais 
uma vez, presença neste 
evento. 

Concurso Literário 
Jovem 2019
atinge a “maioridade” 
com a 18.ª edição

LISTA DOS 
PREMIADOS

Desde 2002 que a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo promove a iniciativa 
do Concurso Literário 
Jovem com o objetivo de 
promover o gosto pela 
leitura e pela escrita, 
envolvendo, de forma 
muito direta, a comunidade 
escolar, os docentes, os 
alunos e, nomeadamente, 
os professores 
bibliotecários e o seu 
importante papel.

O sucesso que este 
Concurso Literário 
Jovem tem garantido e 
conseguido manter levou 
o Vereador do Pelouro 
da Juventude da Câmara 
Municipal de Ílhavo a 
deixar, nesta 18.ª edição, 
«numa altura em que se 
atinge a ‘maioridade’ e 
uma maior maturidade, o 
compromisso público da 
Câmara Municipal de, no 
prazo de dois anos, editar 
em livro todos os trabalhos 
premiados (e a premiar) ao 
longo das 20 edições».

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio – “Plasticolândia: O sétimo continente” 
de Leonor Aguiar Álvares, EB1 da Gafanha da Encarnação Norte 
2º Prémio – “Diário de bordo de Felipe Peralta” 
de Maria Francisca Melo dos Reis Videira, EB Marinha Velha
3º Prémio – “A nossa viagem inesquecível” 
de Francisco Pedro Marques Coimbra Barra dos Santos, Centro Escolar da Coutada
Menções Honrosas
“Um dia mágico na floresta encantada” de João Silva Campolargo, Centro Escolar da Coutada
“Voar nas asas da amizade” de Maria Saraiva Neves do Vale, Centro Escolar da Coutada
“Miau e Rufus” de Artur Lopes Frazão, EB1 da Gafanha da Encarnação Sul

2º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio – “Há pessoas que voam mais do que os pássaros” 
de Sofia Ramos da Cruz Santos, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
2º Prémio – “O elevador interdimensional” 
de Gabriel Arcanjo de Pinto e Gonçalves, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3º Prémio - “Um sonho possível?” 
de Rita Paulino Oliveira Rocha Santos, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa
“A barafunda dos brinquedos” de Amélia Neves, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

3º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio – “Uma grande lição” de Tiago Gomes Amarante, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2º Prémio – “Inspiração” de Luísa Rodrigues Vilarinho, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3º Prémio – “Foi homicidio?” de Miguel Santos Neto, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
Menções Honrosas
“Palavras-chave“ de Gonçalo Baptista Ribau, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Jardim - a pequena sereia” de Maria Ferreira de Almeida, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário:
1.º Prémio – “Caracóis” de Selene Maria Azevedo Salavessa, Esc.Sec. da Gafanha da Nazaré
2º Prémio – “A viagem” de Mariana Arnelas Castanheiro, Esc.Sec. da Gafanha da Nazaré

TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio – “O beija flor” de Andreia Rafaela Monteiro, Centro Escolar da Gafanha de Aquém
2º Prémio – “À boleia da imaginação” de Leonor Aguiar Álvares, EB1 da Gafanha da Encarnação Norte
3º Prémio – “Cuidar o presente, a pensar no futuro” 
de Afonso Dinis Tavares Inácio, Centro Escolar da Coutada

2º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Os livros…” de Alice Filipe Mónica, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré 
2.º Prémio – “Um coração com inspiração” 
de Maria Pena Pala Beirão, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio – “Uma peça rara e especial” de Ana Marta da Silva Teles, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Menção Honrosa
“Vamos Cuidar!” de Filipa de Araújo Fernandes, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

3º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio - “Falaram-me de outro tempo…” 
de Luísa Rodrigues Vilarinho, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2º Prémio – “O amor que chegou” de Rodrigo Graça Martinho, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3º Prémio – “Infância “ de Maria Inês Cubal Ferreira, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Menções Honrosas
“O viajante” de Iara Filipe Bichão, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
“Autoestrada de navios “ de Catarina Inês Pinto Ferreira, EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário:
Menções Honrosas
“Um ponto” de Catarina Semedo Madail de Oliveira, Esc. Sec. Dr. João Carlos Celestino Gomes
“Ao longo da vida” de David Soares Sarabando Neves, Esc. Sec. da Gafanha da Nazaré

PRÉMIOS ESCOLA
EB1 da Gafanha da Encarnação Norte 
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Durante 11 dias, entre 
4 e 18 de fevereiro, cerca 
de 400 alunos dos 3.º e 
4.º anos do ensino básico 
de 18 escolas dos três 
Agrupamentos de Escolas 
do Município de Ílhavo 
viajaram “À conquista da 
Lua”.

Esta ação teve como 
propósito complementar 
o programa do 1.º ciclo 
da disciplina de Estudo 
do Meio que contempla 
objetivos e conteúdos 
relacionados com os 
astros.

José Matos, professor 
universitário e membro 
da Associação de Física 
da Universidade de 
Aveiro (FISUA), pretendeu 
despertar a curiosidade 
dos alunos para as 
ciências do espaço, dar a 
conhecer melhor o satélite 
natural da Terra (a Lua), 
mostrar como funcionam 
os veículos espaciais e 
relembrar a maior aventura 
espacial do ser humano 
fora da Terra, realizada 
entre os dias 16 e 24 de 
julho de 1969.

ALUNOS DAS ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 
“FORAM À LUA”
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Parlamento dos Jovens
Sessão escolar trouxe alunos 
da Gafanha da Nazaré ao Salão Nobre

A sessão de escola 
do “Parlamento dos 
Jovens”, do Agrupamento 
de Escolas da Gafanha 
da Nazaré, debateu a 
temática da proteção dos 
Oceanos, concluindo com a 
aprovação de três medidas 
que serão expostas e 
defendidas na sessão 
distrital, bem como o 
candidato da escola à Mesa 
do Parlamento Distrital e 
os dois alunos deputados 
que irão representar 
a Escola e apresentar 
as medidas aprovadas. 
Esta sessão distrital do 
“Parlamento dos Jovens” 
decorreu no dia 11 de 
março, no Museu Marítimo 
de Ílhavo, projetando o 
que será, no próximo ano 
letivo, uma clara aposta 
da Câmara Municipal na 
formação, participação 
e intervenção cívica dos 
jovens estudantes na 
sociedade e nas suas 
comunidades.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo abriu as portas do 
Salão Nobre para acolher 
cerca de 30 alunos dos 7.º 
e 8.º anos, do Agrupamento 
de Escolas da Gafanha da 
Nazaré. Foi neste espaço, 
onde se realizam as 
reuniões do Executivo e 
da Assembleia Municipal, 
onde decorreu a sessão de 
escola do projeto nacional 
“Parlamento dos Jovens”.

Os alunos foram 
recebidos, no Salão 
Nobre, pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
e pelo então Presidente 
da Assembleia Municipal, 
Fernando Maria, e pelo 
Vereador do Pelouro da 
Educação e Juventude, 
Tiago Lourenço, que 
explicaram a estrutura 
municipal, os processos 
eleitorais e o funcionamento 
dos órgãos autárquicos 
(deliberativo e executivo).

REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ÍLHAVO

A 15 de novembro de 2018 
foi aprovada, em reunião 
de Câmara, a criação do 
Conselho Municipal de 
Juventude de Ílhavo.

Definida a composição, 
as competências e regras 
de funcionamento deste 
órgão consultivo, foi 
elaborado um projeto de 
regulamento do Conselho 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo, submetendo-se 
a consulta pública, pelo 
período de 30 dias uteis, 
para recolha de sugestões 
pelos interessados.

Concluído este 
processo, verificou-
se a ausência total de 
sugestões para alteração 
do texto do projeto de 
Regulamento, estando 
reunidas as condições 
para a consolidação da 
versão final do referido 
Regulamento.

Deste modo, o Executivo 
aprovou submeter a 
proposta de Regulamento 
do Conselho Municipal 
de Juventude de Ílhavo a 
apreciação da Assembleia 
Municipal que foi aprovado, 
por maioria.

13.º Concurso Hip-Hop Dance 
repleto de talento e criatividade

Promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, a 13.ª edição 
do concurso Hip-Hop Dance 
teve lugar no dia 1 de junho, no 
Pavilhão Municipal Capitão Adriano 
Nordeste, em Ílhavo.

Esta iniciativa, que contou com 
uma assistência de cerca de 1.000 
pessoas, pretendeu contribuir para 
o desenvolvimento do espírito e 
da capacidade criativa dos mais 
jovens, especialmente na área da 
dança, constituindo assim um dos 

Após votação do júri e do público, 
foram atribuídos os seguintes prémios:

“Wab Fam” de Paredes
1.º Prémio, no valor de 200,00 euros

“Triple DC” de Coimbra
2.º Prémio, no valor de 150,00 euros

“Gurillaz Dance Crew” de Mira
3.º Prémio, no valor de 100,00 euros

“DSA Mega Crew” de Aveiro
Prémio Especial do Público, no valor de 100,00 euros

pilares da política de juventude da 
Câmara Municipal: a criatividade.

O concurso de Hip-Hop 
Dance, destinado a praticantes 
deste tipo de dança, amadores 
ou profissionais, com idades 
compreendidas entre os 12 e 
os 30 anos, contou, em 2019, 
com a participação de 9 grupos 
a concurso num total de 116 
bailarinos, provenientes de Ílhavo, 
Aveiro, Mira, Coimbra e Paredes.
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Marolas
Ílhavo 2019 
a melhor edição de sempre 
com mais de 38.000 participantes

A edição 2019 do Marolas 
Ílhavo terminou deixando já 
saudades pela “boa onda” que 
este programa de verão propiciou, 
de 13 a 28 de julho, nas praias da 
Barra, da Costa Nova e no Jardim 
Oudinot.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, com um 
investimento de 100 mil euros, o 
Marolas trouxe durante 16 dias 
mais de 80 atividades diversas, 
num ambiente de família e de 
férias.

Com uma forte componente de 
grandes ações de desporto de 
competição, o Marolas contou, 
no primeiro fim de semana, com 
a realização das já tradicionais 
Corrida Popular da Costa Nova e 
Travessia da Ria a Nado/Aquatlo, 
com 1.500 e 160 participantes, 
respetivamente. O Face2Face 
Games voltou a encher o Jardim 
Oudinot, nos dias 20 e 21 de julho, 
com 135 equipas em competição 
na 9.ª edição Cross Training. 

Outras atividades como o 
Ténis, o Escape Room, a subida 
ao Farol, o Pé n’Areia, as Danças 
Latinas, o Minigolfe, a Canoagem, 
o Wakeboard, o Minigolfe, a 
Vela, o Surf e Boadyboard, o 
Bootcamp e o Bubble Football 
ou os workshops relacionados 
com a saúde, segurança e 
alimentação saudável rapidamente 
conquistaram adeptos, esgotando 
as inscrições.

Este ano, a Câmara Municipal 
de Ílhavo apostou em artistas de 
renome do panorama musical 
português: Carolina Deslandes, 
no dia 26 de julho, no Largo do 
Farol da Barra, Sara Santini, a Dj 
portuense, com um Neon Run 
After Party, no dia 27, na Costa 
Nova, e os Amor Electro, no 
encerramento, a 28 de julho, no 
relvado da Costa Nova.

Esta aposta na programação 
musical estendeu-se também às 
bandas locais: os concertos dos 
Lazy Eye Society, dos Vulto e de 
Freddy Strings & The Grovefellas 
superaram todas as expetativas 
com casa cheia no Cais Criativo da 
Costa Nova.

As visitas noturnas ao 
Navio-Museu Santo André, o 
Sunset na Praia e dois espetáculos 
de Stand Up Comedy marcaram 
algumas noites e nem a brisa mais 
fresca deste verão intimidou as 
várias centenas de espetadores 
que assistiram às quatro sessões 
de Cinema ao Luar.

No domingo, a Praia Velha, 
na Barra, viu inaugurado o seu 
parque insuflável com a visita 
de 320 veraneantes. O parque 
ficou instalado no mar até ao dia 
31 de agosto, com a promessa 
de momentos refrescantes e 
divertidos, com saltos para a água, 
escorregas, trampolim, catapultas 
e um swing/baloiço.

Neon Run
A novidade deste ano do 

Marolas Ílhavo 2019, a Neon Run, 
juntou cerca de 1.000 pessoas 
num percurso de 5 km pelos 
arruamentos da Costa Nova, onde 
não faltaram animação, luz e cor.

A corrida noturna procurou 
juntar diversão, desporto e lazer, 
num circuito onde havia só uma 
obrigação: Festa!

Foi uma forma diferente de fazer 
desporto, uma nova abordagem 
ao conceito de entretenimento: a 
correr ou caminhar, por entre as 
luzes, o som, e a companhia de 
muitos outros.

Por entre cenários da Costa 
Nova, cada um foi portador da sua 
própria luz. Cada um foi um “neon” 
que vibrou, correu, caminhou, 
dançou… mas sobretudo divertiu-
se!

Mais do que uma corrida, tratou-
se de uma festa com muita cor e 
efeitos de luz, que culminou na 
after party com a DJ Sara Santini.

A presença eletrizante de 
Sara Santini, combinada com as 
suas peculiares performances 
e capacidades técnicas têm-lhe 
permitido abrir fronteiras e 
apresentar a sua música por 
todo o mundo, cativando 
instantaneamente qualquer pista 
de dança.
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Não há duas sem três. Pelo 
terceiro ano, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu o Carnaval 
Infantil Municipal, numa iniciativa 
conjunta com a comunidade 
escolar e as IPSS do Município. 
O desfile teve lugar no dia 1 de 
março, e contou com 8 escolas 
do Ensino Básico, 10 Jardins de 
Infância (dos três Agrupamentos de 
Escolas) e 6 IPSS do Município de 
Ílhavo que apresentaram, no corso 
carnavalesco, temáticas distintas 
em função dos projetos educativos 
de cada entidade, envolvendo 
cerca de 1.700 crianças e adultos.

A criatividade dos trajes 
e as coreografias criadas 
proporcionaram ao público 
presente, nomeadamente aos 
pais, familiares e amigos das 
crianças envolvidas, momentos 
de grande festa e orgulho, na sua 

O insólito grupo Tó-Có-Corno, 
anunciou, com sons de corno ou 
búzio, a abertura dos festejos do 
tradicional Carnaval de Vale de 
Ílhavo, organizado pela Associação 
Cultural e Recreativa “Os Baldas”, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo.

Todos os anos, em Vale de 
Ílhavo, primeiro no Domingo Gordo 
e depois no dia de Carnaval, sai 
à rua um grupo mascarados, 
conhecido como Cardadores - 
icónicas figuras deste lugar, nos 
limites da Freguesia de S. Salvador.

Os Cardadores são um grupo 
exclusivamente masculino, na 
sua maioria solteiros e de origem 
perdida nas raízes do tempo, 
utilizando cardas – objetos 
tradicionalmente utilizado para o 
tratamento, na fiação e tecelagem, 
de lã ou linho. A sua preparação, 
que é efetuada através de um 

Carnaval 
2019

CARNAVAL INFANTIL DE ÍLHAVO 
ANIMOU O CENTRO DA CIDADE

CARVANAL DE VALE DE ÍLHAVO
CUMPRIU TRADIÇÃO 
GENUINAMENTE PORTUGUESA

espontaneidade e simplicidade 
inerentes ao envolvimento infantil.

Esta aposta da Autarquia na 
promoção da convergência entre o 
ensino público e privado num único 
desfile de Carnaval Infantil do 
Município,  espelha a preocupação 
política do Executivo pela área 
da Educação, em todas as suas 
vertentes, e é, também, reflexo da 
proximidade estreita e permanente 
que tem existido entre a Câmara e 
a Comunidade Escolar.

Para além do número de 
pessoas envolvidas, de toda a 
logística inerente a um evento 
desta dimensão, do empenho dos 
vários Agrupamentos, Escolas 
e Instituições de Solidariedade 
Social, o Carnaval Infantil de Ílhavo 
representou um investimento da 
Autarquia acima dos cinco mil 
euros.

sigiloso processo de iniciação 
juvenil, inclui desde a execução 
das máscaras à aprendizagem 
dos rituais a ter durante os 
festejos, sobretudo a cardação das 
raparigas e as danças e urros que 
lhes são característicos.

Mas o Carnaval Tradicional de 
Vale de Ílhavo envolve também 
crianças, jovens, adultos e idosos, 
organizados em associações, e 
muitos visitantes, que assistem 
aos desfiles ou participam nos 
bailes populares. Estes desfiles, 
mantêm a tradição da sátira e 
crítica social, com características 
genuinamente portuguesas, sem 
esquecer a história do lugar e 
das suas gentes, nomeadamente 
das Padeiras que confecionam o 
tradicional Pão de Vale de Ílhavo 
(padas e folares) tão apreciado na 
região.

Aposta inovadora 
recriou o

Dia Mundial 
Criança

A Câmara Municipal de Ílhavo 
apresentou, este ano, uma 
dinâmica inovadora para as 
crianças e famílias poderem 
celebrar, de forma diferente, o 
Dia Mundial da Criança, no Museu 
Marítimo de Ílhavo (MMI).

Esta aposta para este 
importante dia para os mais 
novos teve resultados muito 
positivos e revelou-se uma opção 
bem acolhida pelas famílias do 
Município e da Região.

Cerca de 1.120 pessoas, às 
quais se juntaram perto de 320 
visitantes, esgotaram todas as 
atividades lúdicas e pedagógicas 
oferecidas, transformando, 
nesse dia, o Museu Marítimo 
de Ílhavo num espaço de festa. 

A esta experiência de festa, 
acresce a oportunidade que foi 
disponibilizada à comunidade 
de (re)descobrir o MMI e o papel 
que desempenha na defesa da 
identidade cultural, social e 
histórica ilhavense.

Sob a temática da “Proteção 
dos Oceanos”, foi disponibilizado 
um conjunto de atividades 
que transformaram o sábado, 
1 de junho, num dia bastante 
preenchido: teatro de marionetas, 
yoga para famílias, bebeteca, 
oficinas, cinema de animação, 
hora do conto, visitas especiais ao 
Museu, decoração de uma viatura, 
simulador de surf, handboats 
em piscina insuflável, uma 
rádio divertida, “dormir com os 
Bacalhaus” e muito mais.



 Município de Ílhavo ·  dezembro 2019  ·  23

O Festival Gastronomia de Bordo 
regressou ao Município de Ílhavo 
entre os dias 8 e 17 de novembro, 
trazendo consigo uma ementa 
repleta de sabores (e saberes) 
ancorados na cozinha tradicional e 
bacalhoeira.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou, assim, a promover o 
Festival Gastronomia de Bordo 
que, na sua primeira edição, em 
2018, registou uma adesão e um 
impacto bastante expressivos, quer 
no município, quer na região, quer 
ainda em vários pontos do país, 
dado o número de pessoas que se 
deslocaram a Ílhavo para saborear 
as experiências e especialidades 
gastronómicas apresentadas pelos 
restaurantes.

Com uma programação alargada 
a dez dias e a participação 
confirmada de 19 restaurantes, 
esta segunda edição do festival 
levou à mesa verdadeiras 
iguarias inspiradas em pratos 
emblemáticos de bacalhau e seus 
derivados, como, por exemplo, a 
famosa Chora, uma sopa feita com 
a cabeça do bacalhau, caldeirada 
de espinhas de bacalhau ou línguas 
fritas. 

O festival enalteceu a cozinha 
tradicionalmente produzida a 
bordo das embarcações, não 
só através do paladar, mas 
também de visitas orientadas 
e outras experiências, um 
capítulo emblemático da história 
portuguesa que tanto impacto 
teve nas vidas e nas famílias dos 
ilhavenses ao longo dos últimos 
séculos: a pesca do bacalhau.

Festival 
Gastronomia de Bordo 
regressou com sabores dos mares longínquos
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou os valores constantes 
do Pacote Fiscal Municipal para o 
ano de 2020, mantendo as atuais 
taxas de participação do IRS e da 
Derrama, e reduzindo o IMI em 
6,66%.

A necessidade de ser mantido 
um conjunto significativo de 
investimentos, de elevada 
dimensão financeira e 
devidamente estruturados no 
Plano para 2020, importantes 
para o desenvolvimento integrado 
e sustentado do Município, 

implica o recurso, de forma 
equilibrada e socialmente justa, 
a vias e modelos de receitas 
disponíveis nas quais avultam os 
impostos locais. Além disso, as 
transferências da Administração 
Central para a Câmara Municipal 
de Ílhavo, via Orçamento do 
Estado e valor cobrado do IRS 
(valor não inscrito no Orçamento 
do Estado) representam apenas 
20% do valor total do Orçamento 
Municipal.

Aprovação das CONTAS 2018
Relatório e Contas de 2018 
demonstram eficaz gestão financeira 
e equilíbrio orçamental

Câmara Municipal 
aprovou valores 
do Pacote Fiscal para 2020 
com redução do IMI

A aprovação da Contas 
e respetivo Relatório 
referentes ao ano de 
2018, refletem, de uma 
forma clara, transparente, 
rigorosa e objetiva, a 
atividade da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
neste primeiro ano do 
Mandato Autárquico 
2017/2021, tendo sempre 
como estratégia e 
objetivos políticos o 
crescimento sustentável, 
a oferta de serviços de 
qualidade e modernidade 
e o desenvolvimento 
sustentável e coeso do 
Município.

Os resultados financeiros 
alcançados espelham um 
trabalho empenhado e uma 
gestão séria, resultando 
numa estabilidade 
financeira e redução do 
valor da dívida, que tiveram 
como corolário a saída 
antecipada do “Pacto de 
Ajustamento Financeiro” 
a que o Município estava 
sujeito desde 2012.

O montante total da 
receita de 2018 (receita 
do exercício do ano mais 
a integração do saldo de 
2016), foi de 29.617.304,32 
euros (mais 3,97% que 
em 2017), atingindo a 

correspondendo uma 
taxa de realização de 
90,42%, atingindo um 
nível de investimento 
muito significativo, fruto 
de um planeamento e 
trabalho intensos, como, 
por exemplo, a Alteração 
Viária da Rotunda da 
Barra, a Requalificação 
da Escola da Marinha 
Velha, a construção 
do Centro Escolar da 
Gafanha da Aquém, a 
empreitada da Rede de 
Águas Pluviais da Gafanha 
de Áquém, a segunda fase 
da Requalificação da Av. 
Fernão de Magalhães, na 
Barra, a Rede de Drenagem 
de Águas e Resíduos 
Pluviais da Gafanha da 
Nazaré, a construção 
de corredores cicláveis 
no âmbito do PAMUS, a 
Requalificação de diversas 
pracetas e parques 
de estacionamento, 
requalificação de vias 
municipais, entre outros.

Além disso, tal como 
comprovam os resultados 
da Execução Orçamental 
e o cumprimento das 
Grandes Opções do Plano, 
foram também reforçados 
os apoios financeiros e 
logísticos às diversas 

percentagem de execução 
de 85,88%, superando a 
percentagem indicativa 
prevista na Lei das 
Finanças Locais.

No que respeita à 
despesa, o valor pago em 
2018 foi de 28.625.173,50 
euros, sendo distribuída 
pela despesa corrente 
de 14.659.597,44 euros e 
pela despesa de capital no 
valor de 8.171.745,81 euros 
(excluídos os 4.893.830,25 
euros de liquidação 
antecipada do PAEL), 
cifrando-se num aumento 
de 1,72% em relação a 2017, 
evidenciando um rigoroso 
controlo de custos e uma 
considerável capacidade de 
investimento, tendo o nível 
de execução financeira da 
despesa paga atingido os 
83,25%.

Relativamente à dívida 
bancária de médio e longo 
prazo, é contínua a sua 
descida e diminuição 
(menos 20,66% em relação 
a 2017) atingindo o valor de 
8.362.851,09 euros.

Quanto ao Plano e 
respetivo Orçamento, a 
sua execução financeira 
foi de 12.898.507,67 
euros (superando em 
7,47% o valor de 2017), 

Associações (nas áreas 
da educação, ação social, 
cultura e desporto), às 
Juntas de Freguesia 
através dos Contratos 
Interadministrativos 
de Delegação de 
Competências, e reforçado 
o investimento nos 
domínios da Educação, 
Ambiente, Juventude, Ação 
Social, Cultura, Turismo, 
Maior Idade e Desporto, 
contribuindo para a 
construção de um território 
mais afirmativo, inclusivo, 
solidário e desenvolvido, 
visando um crescimento 
económico, uma melhor 
qualidade de vida e um 
maior conforto social.

Uma gestão financeira 
eficaz e um sustentável 
equilíbrio orçamental 

culminaram nos 
resultados apresentados, 
demonstrativos da 
capacidade da Câmara 
Municipal em fomentar 
uma Execução Orçamental 
dos compromissos 
assumidos na aprovação 
das Grandes Opções do 
Plano de 2018, situada 
no elevado patamar de 
90,42%.

Sendo o Relatório e 
Contas um documento 
estruturado numa vertente 
técnica, não deixa de ser, 
fundamentalmente, o 
reflexo da execução das 
políticas definidas no 
Plano e Orçamento, às 
quais corresponde um 
investimento superior a 
12 milhões de euros (mais 
7,47% que em 2017).

29 617 304,32 €

28 625 173,50 €

12 898 507,67 €
90,42%

RECEITA
Total

DESPESA
Total

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Execução financeira das GOP 2018

Realização das GOP 2019

Isenção / Redução
0% se volume de negócios inferiores 150.000,00€
0% se instalação em 2020 e 
n.º de postos de trabalho superior a 5

Isenção / Redução

Isenção / Redução

20,00€  famílias com 1 dependente
40,00€  famílias com 2 dependentes
70,00€  famílias com 3 ou mais dependentes
20% com classificação energética A+
10% com classificação energética A
0% reabilitação de imóvel devoluto destinado a 
arrendamento com valores entre os 225 e os 325€

DERRAMA
TAXA

1,5% 

IRS
TAXA
5% 

IMI
TAXA
0,8%

prédios rústicos
0,35%

prédios urbanos 



 Município de Ílhavo ·  dezembro 2019  ·  25

Grandes 
Opções 
do Plano
2020

A Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou as Grandes Opções do 
Plano e o Orçamento para o ano 
de 2020 no montante global de 
29.800.000,00€, tendo as Grandes 
Opções do Plano (GOP) a dotação 
de 16.045.750,00€, representando 
um aumento de 22,06% em 
relação ao ano anterior, ao qual 
acresce a previsão do saldo de 
2019 no valor de 1.930.000,00€.

No que respeita à despesa de 
funcionamento (13.754.250,00€) 
uma nota para a diminuição de 
cerca de 3,5% em relação ao 

“Orçamento 2020” 
permite investimentos 
na ordem dos 
18 milhões de euros

Neste sentido, será possível à 
Câmara Municipal assegurar a 
execução física e a finalização 
de importantes obras para o 
Município. Isto, sem descurar 
as inúmeras medidas e ações 
projetadas na área da Cultura, do 
Turismo, da Juventude, Educação 
e Formação, da Ação Social e 
Inclusão, ou da Saúde Pública.

Apesar da instabilidade do 
quadro económico nacional 
e internacional, o documento 
aprovado não negligenciou a 
importância que envolve os 
Fundos Comunitários nesta 
fase conclusiva do programa 
“Portugal2020”. Os cerca de 
5,9M€ previstos, bem como o 
financiamento acrescido fruto de 
novas e eventuais candidaturas, 
permitirão consolidar a estratégia 
definida para potenciar o 
desenvolvimento sustentado do 
Município.

ano de 2019 (14.254.250,00€), 
representando 46,16% da 
globalidade do Orçamento. Estes 
valores indicam um equilíbrio 
importante nas contas municipais 
e refletem a continuidade da 
contenção da despesa e da 
redução equilibrada da dívida e 
do cumprimento do respetivo 
serviço, mantendo a capacidade 
de assegurar um bom nível de 
investimento no Plano que, 
para 2020, regista o valor total 
de 17.975.750,00€ (incluindo a 
previsão do saldo de 2019).

Acresce, com igual peso e 
importância, a preocupação 
social, nomeadamente para 
com os mais carenciados e para 
com as famílias, tornando este 
orçamento num ‘Orçamento 
Amigo das Famílias’. Exemplo 
deste contexto é o aumento dos 
apoios sociais de âmbito escolar 
e do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados, 
ou, nomeadamente, a redução 
significativa, em 6,66%, do valor 
do IMI a pagar pelos Munícipes, 
fixando-se a taxa em 0,35%.

A precisão na execução da 
receita, tendo como objetivo o seu 
cumprimento não inferior a 85%, 
e o equilíbrio e rigor das contas, 
sem menorizar as prioridades 
estratégicas de investimento 
e a qualidade do serviço 
público, assumem-se como 
importantes linhas orientadoras 
no planeamento e programação 
da ação e gestão municipais, nos 
distintos domínios do exercício 
das competências da Câmara 
Municipal.

O Executivo não pode deixar 
de destacar, por último, o facto 
das GOP e do Orçamento para 
2020 fortalecerem os laços de 
solidariedade, de cooperação 
e de compromisso entre a 
Câmara Municipal e as diversas 
entidades do Município de Ílhavo, 
como as Juntas de Freguesia, 
as Associações e Instituições, 
públicas ou privadas, sendo prova 
deste espírito de colaboração 
os Acordos de Execução e de 
Delegação de Competências, 
os Contratos-Programa para a 
Promoção do Desporto e Cultura 
e os Acordos de Cooperação 
anuais, para além de diferenciados 
Protocolos.

Em síntese, o Orçamento 
2020 do Município de Ílhavo é, 
na sua natureza, fundamental 
para o desenvolvimento do 
Concelho, na medida que integra a 
concretização de diversos projetos 
estruturantes, cimentados na 
correspondente participação 
comunitária, que decerto irão 
influenciar o quotidiano dos 
cidadãos nos anos vindouros.

O documento é rigoroso, realista, 
socialmente justo e que potencia 
o significativo desenvolvimento 
e coesão do território, mantendo 
a visão do Município como uma 
“Grande Cidade”.
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407 MIL EUROS REFORÇAM O APOIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

As 18 Associações de 
Pais e Encarregados de 
Educação do Município de 
Ílhavo marcaram presença 
na sessão pública de 
assinatura dos Acordos 
de Cooperação para o ano 
letivo 2018/2019. 

O investimento da 
Autarquia no valor de 
407.713 euros representa 
um aumento de 66.233 
euros, em relação ao 
ano anterior, permitindo 
às Associações de 
Pais uma gestão das 
suas estruturas, dos 
compromissos e encargos 
com as suas atividades de 
animação e apoio à família, 
e ao serviço prestado 
pelas auxiliares de ação 
educativa nos jardins de 
infância.

Além disso, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou, 
tal como no ano passado, 
a celebrar acordos com 
as Associações de Pais 
das escolas dos 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico 
e escolas Secundárias, 
apesar de não ser da sua 
responsabilidade legal, 
permitindo às associações 
o desenvolvimento de 
vários projetos educativos 
e lúdicos.

Os acordos assinados 
confirmam ainda os 
compromissos assumidos 
pela Câmara Municipal, 
como o aumento do 
número de horas para três 
funcionários no período 
do almoço e a presença 
de uma auxiliar de ação 
educativa em cada jardim 
de infância.

Câmara Municipal de Ílhavo 
investe mais de 255 mil euros nas Associações 
do Município

A Câmara Municipal 
assinou os Acordos de 
Cooperação 2019, ao 
abrigo do “Regulamento 
do Programa Municipal 
de Apoio às Associações 
de Ílhavo”, com 53 
associações e instituições 
do Município, num 
investimento global 
de 255.297,45€, que 
representa um acréscimo 
de 42.500€ em relação ao 
ano de 2018. 

As Associações e 
Instituições contempladas 
nos diversos acordos 
repartem-se por seis 
tipologias de atividade: 3 
associações profissionais 
e de moradores 
recebem 3.500 euros; 
11 associações e clubes 
desportivos, 44.050 
euros; 6 agrupamentos 

de escuteiros, 18.252,45 
euros; 2 associações 
juvenis, 10.450 euros; 20 
associações culturais, 
93.925 euros; e 11 
associações e instituições 
de ação social, 85.120 
euros.

O aumento do valor 
atribuído aos Acordos de 
Cooperação para 2019 
é o reconhecimento 
da Autarquia do papel 
das Associações como 
parceiros da estratégia 
implementada para a 
promoção dos valores da 
cidadania, da intervenção 
social, da adoção de 
práticas de vida saudável 
e do desporto, da 
preservação da identidade 
cultural e patrimonial do 
município.
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12.815,00 €
1.375,00 €
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1.375,00 €

13.130,00 €
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3.465,00 €
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3.000,00 €

23.500,00 €
4.000,00 €
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16.400,00 €
6.500,00 €
5.660,00 €
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255.297,45 €

DESPORTIVAS
Associação Bússola Partilhada

Associação Náutica Gafanha da Encarnação
Associação Surf Aveiro

Casa do Povo da Gafanha da Nazaré
Clube de Vela da Costa Nova

Clube Natureza e Aventura Ílhavo
Clube Náutico Boca da Barra

Grupo Columbófilo da Gafanha
Grupo Desportivo do Carmo

Sharpie Clube
Total

 
PROFISSIONAIS E MORADORES

Associação Cultural Recreativa e Desportiva Sr.ª dos Campos
Associação Moradores Sr.ª dos Campos

Núcleo Motoristas Beira Litoral
Total

 
ESCUTEIROS

Agrupamento 189 (Ílhavo)
Agrupamento 1024 (Gafanha da Encarnação)

Agrupamento 588 (Gafanha da Nazaré)
Agrupamento 531 (Gafanha do Carmo)

Agrupamento Marítimo 878 (Costa Nova)
Agrupamento 1021 (Barra)

Total

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

Total

CULTURA
Associação Amigos da Malha Carvalheira

Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Associação Cultural e Recreativa Chio Pó-Pó

Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo
Confraria Camoniana de Ílhavo

Confraria Gastronómica do Bacalhau
Cooperativa Cultural e Recreativa Gafanha Nazaré

Filarmónica Gafanhense
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo

Grupo de Folclore “O Arrais”
Grupo Etnográfico Gafanha da Nazaré

Grupo Recreativo Amigos da Légua
Assoc. Cultural Recreativa Os Cardadores de Vale de Ílhavo

Pestinhas - Grupo de Dança
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” Gafanha Encarnação

Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Ribalta - Grupo de Teatro Amador Vista Alegre

Truques e Engenhocas - Associação Modelismo
Total

AÇÃO SOCIAL
Aquém Renasce

Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
CASCI

Centro Paroquial D.Manuel Trindade Salgueiro
Centro Paroquial Gafanha Encarnação

Centro Paroquial N.ª Srª. Nazaré
CERCIAV

Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo

Santa Casa da Misericordia de Ílhavo
Soc. S. Vicente Paulo - Conferências Ílhavo

Total

  TOTAL
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5.000,00 €

30.000,00 €
95.000,00 €
13.500,00 €
24.000,00 €
40.000,00 €

218.000,00 €

APACGE/CAPGE 
Grupo Desportivo Beira Ria

Ílhavo Andebol Clube
Illiabum Clube

NEGE
A.C.D. “Os Ílhavos”

Sporting Clube Vista Alegre 
Total

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assinou, no 
dia 17 de outubro, os 
Contratos-Programa 
de Desenvolvimento 
Desportivo com sete 
Clubes e Associações 
do Município, para o ano 
desportivo 2019-2020. 
Estes receberam da 
Autarquia um importante 
apoio financeiro para 
promoção do desporto 
e para apoio das 
suas atividades, um 
investimento no valor 
global de 218.000 euros.

A Câmara Municipal, 
conhecedora das 
dificuldades com que as 
associações desportivas se 

deparam, procura, desta 
forma, apoiar as suas 
atividades disponibilizando 
infraestruturas e 
equipamentos desportivos 
e, ainda, atribuindo 
comparticipações 
financeiras de forma 
concertada, transparente e 
equilibrada, num trabalho 
conjunto com os Clubes 
para a promoção do 
desporto, de hábitos de 
vida saudáveis e para o 
incremento da qualidade 
de vida e do bem-estar dos 
cidadãos, em particular 
das crianças e dos jovens.

Esta cooperação assume 
especial importância na 
promoção, afirmação 

e reconhecimento 
dos valores sociais 
e desportivos na 
sociedade, culminando no 
reconhecimento de Ílhavo 
como “Município Amigo do 
Desporto”.

A Câmara Municipal 
aproveitou a ocasião para 
anunciar que estabeleceu 
uma parceria com a 
Associação de Futebol 
Aveiro para a realização, 
no Município, do Curso 
de Treinadores UEFA C 
(formação geral), com 
benefícios de participação 
para treinadores dos 
clubes de Ílhavo que 
pretendam frequentar o 
curso.

Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2019

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assinou, em 
agosto, um protocolo com 
a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APAmbiente) 
para a Recuperação e 
Estabilização do Cordão 
Dunar entre as Praias da 
Barra e da Costa Nova.

Este protocolo 
permitirá, num curto e 
médio prazo, apresentar 
uma candidatura ao 
fundos comunitários do 
POSEUR para “Proteção 
do Litoral e das Suas 
Populações Face a Riscos, 
Especialmente de Erosão 
Costeira” e desencadear 
o procedimento para a 
elaboração de concurso e 
contrato de empreitada, 
cujo investimento é 
estimado em 450.000 
euros (acrescido de IVA), 
sendo 75% comparticipado 
pelo Quadro Comunitário e 
12,5% da responsabilidade 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Associação Aquém 
Renasce, o Grupo de 
Jovens “A Tulha” e o Grupo 
Desportivo da Gafanha 
de Aquém assinaram um 
Protocolo de Cedência 
de Uso e Contrato de 
Comodato para instalação 
das suas sedes sociais 
no edifício da antiga EB 
da Gafanha de Aquém, 
entretanto desativada após 
a abertura do novo Centro 
Escolar.

O acordo celebrado 
tem vigência para 
cinco anos, renovável 
por períodos de dois 
anos, enquanto não for 
denunciado por qualquer 
das partes, cabendo às 
referidas Associações a 
responsabilidade pela 
manutenção do imóvel, 
pelo pagamento das 
despesas resultantes 

Esta ação encontra-
se enquadrada no Plano 
Litoral XXI, como prioridade 
média na tipologia de 
ação Proteção Costeira 
em Zonas de Risco, e no 
POC Ovar-Marinha Grande 
(Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira), com 
o objetivo de proteger o 
litoral e contrariar o recuo 
da linha de costa, através 
de várias intervenções, nas 
quais se inclui a ligação 
dos passadiços entre as 
Praias do Município.

Com esta operação 
ambiental a Câmara 
Municipal assegura a 
proteção do território e a 
segurança das pessoas, 
garante a diversidade da 
paisagem e dos recursos 
naturais, preserva e 
mantém equilibrada a 
linha costeira e promove 
a mitigação dos impactos 
decorrentes do processo 
de erosão provocado pelo 
avanço das águas.

do consumo de água, 
eletricidade e gás e pelos 
encargos com a limpeza 
das instalações e demais 
bens ou serviços que 
vierem a consumir.

A cedência do uso 
da antiga Escola da 
Gafanha de Aquém às 
referidas Associações 
é o reconhecimento do 
inquestionável papel que 
estas desempenham 
enquanto parceiras de 
inegável valor estratégico 
para a afirmação dos 
valores culturais do 
Município, para a promoção 
de valores da solidariedade 
intergeracional, da 
cidadania ativa e de uma 
vida saudável, mobilizando 
milhares de crianças e 
jovens nomeadamente 
para a prática desportiva e 
a participação cívica.

PROTOCOLO PARA RECUPERAÇÃO 
E ESTABILIZAÇÃO DO CORDÃO DUNAR 
ENTRE A BARRA E A COSTA NOVA

ANTIGA ESCOLA BÁSICA 
DA GAFANHA DE AQUÉM:
PROTOCOLO DE COMODATO

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Administração 
do Porto de Aveiro 
e a Associação de 
Nadadores-Salvadores 
“RESGATÍLHAVO” 
assinaram o protocolo 
para Vigilância e Segurança 
Balnear nas Praias da 
Barra, da Costa Nova e do 
Jardim Oudinot, para o ano 
de 2019.

O investimento assumido 
pela Autarquia, no valor 
de 28.722 euros, permitiu 
o recrutamento de 
Nadadores-Salvadores 
de forma a ser garantida 
a segurança e o 
salvamento dos banhistas 
e veraneantes, através 
de uma eficaz vigilância 
balnear.

Câmara Municipal de Ílhavo 
investe mais de 28 mil euros 
na segurança e vigilância balnear

Além disso, o 
protocolo permitiu ainda 
assegurar mais meios, 
nomeadamente através 
da utilização de viaturas 
tipo “todo-o-terreno” 4x4, 
minimizando a insegurança 
latente em zonas não 
vigiadas.

A Autarquia 
elogia o empenho e 
esforço conjunto dos 
concessionários das 
Unidades de Apoio 
Balnear, da Associação 
de Nadadores-Salvadores 
“RESGATÍLHAVO”, da 
Autoridade Marítima 
Nacional, concretamente 
a Capitania do Porto de 
Aveiro e a Administração 
do Porto de Aveiro, 
para que possa ser 
proporcionada mais 
segurança e mais 
vigilância, nas três praias 
do Município de Ílhavo, 
durante a época balnear.
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A 15.ª edição do 
Seminário “As Escolas e 
o Coastwatch” decorreu 
no dia 29 de maio, na 
Casa da Cultura de Ílhavo, 
envolvendo cerca de 300 
participantes oriundos 
dos três Agrupamentos de 
Escolas do Município e da 

Universidade de Aveiro, e 
marcou o encerramento 
da participação anual 
do município no projeto 
europeu de monitorização 
do litoral, “Coastwatch 
Europe”, com enfoque 
especial na problemática 
do lixo marinho.

Este seminário permitiu 
às turmas participantes 
exporem publicamente 
o que viram, registaram 
e trabalharam nos 
diferentes momentos 
do projeto ao longo do 
ano, e, simultaneamente, 
idealizarem e 
apresentarem, ao 
Executivo Municipal, 
propostas de melhoria e 
boas práticas ambientais, 
num perfeito exercício de 
cidadania pró-ativa.

A implementação do 
projeto “Coastwatch 
Europe” no Município de 
Ílhavo resulta da parceria 
de 17 anos entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e o 
GEOTA - Grupo de Estudos, 
Ordenamento do Território 
e Ambiente - Coordenador 
Nacional, tendo Ílhavo sido 
um dos poucos municípios 
que subscreveu a Carta 
Compromisso de Redução 
do Lixo Marinho (2016)

A Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 
(QUERCUS) distinguiu, para 
o ano de 2019, 375 praias 
com o Galardão “Qualidade 
de Ouro”, número inferior 
ao de 2018 (390 praias). 
Neste universo encontram-
se, novamente, as praias 
da Barra e da Costa Nova, 
no Município de Ílhavo.

Para receber a 
classificação de “Qualidade 
de Ouro” a água balnear 
teve de respeitar vários 
critérios, considerando as 
análises efetuadas nos 
laboratórios das diferentes 
Administrações Regionais 
Hidrográficas.

Para a Autarquia, esta 
distinção significa que as 
praias da Barra e da Costa 
Nova têm apresentado, ao 
longo de vários anos, uma 
água balnear de qualidade 
e fiabilidade excelentes.

Município de Ílhavo 
renovou o galardão 
“Qualidade de Ouro” 
na Barra e Costa Nova

“As Escolas e o Coastwatch”
15.º Seminário Local 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 
ACOLHERAM O PLASTICUS MARITIMUS

Atenta à problemática 
da poluição marítima, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, no dia 
30 de janeiro, ações de 
sensibilização para o uso 
mais sensato dos plásticos 

junto das Eco-Escolas 
2,3 e Secundárias do 
município, com turmas que 
participaram num outro 
projeto de monitorização 
do lixo marinho: o 
“Coastwatch Europe”.

A Câmara Municipal há 
muito que desenvolve um 
trabalho integrado nesta 
que passou a ser uma 
problemática mundial, 
seja com a participação, 
há 17 anos consecutivos, 
no projeto “Coastwatch 
Europe”, seja com a 
participação no projeto 
nacional de monitorização 
do lixo marinho nas praias. 

O Município de Ílhavo foi, 
em 2016, um dos primeiros 
subscritores da Carta 
Compromisso de Redução 
do Lixo Marinho.

O início do ano letivo 
escolar 2019/2020 voltou 
a revelar-se muito 
positivo e animador para 
o Município de Ílhavo que 
é novamente galardoado 
como Eco-Município, 
pelo terceiro ano 
consecutivo, com 100% de 
Eco-Escolas e com todos 
os Agrupamentos como 
Eco-Agrupamentos.  

No total, o Município 
de Ílhavo recebeu 31 
Bandeiras Verdes, galardão 
máximo final atribuído 
pelo desenvolvimento 
do Projeto Nacional de 
Educação Ambiental 
Eco-Escolas, tornando o 
Município de Ílhavo com 
uma cobertura municipal 
a 100%.

O Galardão Eco-Escolas 
assinala o reconhecimento 
do trabalho desenvolvido 
pelas 1.564 Escolas, de 
229 municípios do país, 
às quais são atribuídas 
as Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas, símbolo do 
desenvolvimento de um 
trabalho de qualidade 
no âmbito da educação 
ambiental, destacando-
se, por mérito próprio, o 
Município de Ílhavo.

As maiores novidades 
passam pela introdução, 
no ano letivo, de dois novos 
temas - “Comunidades 
Sustentáveis” e “Espaços 
Exteriores”, e, ao nível 
municipal, o facto de a 
Escola Secundária João 
Carlos Celestino Gomes, de 
Ílhavo, ter obtido a Menção 
Honrosa Nacional com a 
participação no concurso 
“Poster Eco-Código”, 
bem como a inclusão de 
uma nova Eco-IPSS no 
Município – Centro Social 
Padre José Kentenich.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo congratula-
se com mais esta 
distinção, reconhecendo 
e agradecendo o trabalho 
e o empenho de todos 
aqueles que contribuíram 
e contribuem para tornar 
mais sustentável o dia 
a dia da Escola e da 
Comunidade.

Bandeiras Verdes
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO MANTÉM-SE 
COMO 100% ECO-MUNICÍPIO
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O Município de 
Ílhavo foi o anfitrião 
e a Câmara Municipal 
parceira da Associação 
Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) no acolhimento 
e na realização do 
Seminário Nacional 
Jovens Repórteres para 
o Ambiente (JRA), que 
teve lugar entre 8 e 10 
de novembro, no Museu 
Marítimo de Ílhavo.

O Seminário reuniu 
180 participantes, 
alunos e professores 
coordenadores, oriundos 
de vários pontos do país, 
permitindo a partilha de 
experiências e objetivos 
comuns, o debate de 
estratégias e metodologias 
inerentes ao Projeto, e 
o desenvolvimento de 
trabalhos de investigação, 
jornalismo, fotografia 
e multimédia na área 
ambiental.

Município de Ílhavo 
representado no 
Seminário Nacional 
Eco-Escolas

O concelho de Lagoa, 
Algarve, recebeu, entre 
os dias 18 e 20 de janeiro, 
o Seminário Nacional 
Eco-Escolas que decorreu 
no Centro de Congressos 
do Arede.

O Município de Ílhavo, 
o único do território 
continental, pela segunda 
vez consecutiva, 100% 
Eco-Escola (todos os 
31 estabelecimentos de 
ensino, privado e público, 

e IPSS foram galardoados 
com a Bandeira Verde), 
esteve representado neste 
Seminário.

A presença de Ílhavo 
neste importante 
momento nacional na área 
do Ambiente reveste-se de 
elevada importância, sendo 
o resultado dos projetos 
ambientais implementados 
nas escolas, fazendo com 
que a Comunidade Escolar 
e o município sejam 
uma referência das boas 
práticas ambientais a nível 
nacional.

Neste âmbito, importa 
destacar a entrega, no 
decurso do Seminário, 17 
diplomas de Excelência 
Ambiental a Eco-Escolas, 
sendo que duas são do 
Município de Ílhavo: a 
Escola Básica e a Escola 
Secundária, ambas da 
Gafanha da Nazaré.

A Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR), numa 
parceria com o jornal Água 
& Ambiente, distinguiu a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
com a atribuição do Selo 
de Qualidade dos Serviços 
Prestados de Águas e 
Resíduos 2018, na vertente 
dos Serviços de Gestão de 
Resíduos. 

Esta certificação tem 
como objetivo identificar 
distinguir e divulgar as 
entidades gestoras do país 
cujo desempenho se tem 
destacado pela qualidade 
e excelência dos serviços 
prestados nos setores do 
abastecimento público de 
água, de saneamento de 
águas residuais urbanas 
e de gestão de resíduos 
urbanos contribuindo para 
incentivar a continuidade e 
melhoria desses mesmos 
serviços.

Assim, a Câmara 
Municipal, responsável 
pelos Serviços de Recolha 
e Gestão de Resíduos 
Urbanos e de Limpeza 
e Pública no Município 
de Ílhavo, vê, na área 
da gestão dos resíduos 
urbanos, reconhecida a 
excelência e qualidade dos 
serviços que proporciona 
a todos os munícipes e 
residentes locais. 

A aposta do Executivo 
na área do Ambiente e, 
em especial, nos domínios 
da Gestão dos Resíduos 
Urbanos, bem como da 
Limpeza e Higiene Urbana, 
exigem anualmente da 
Câmara Municipal um 
enorme esforço financeiro 
(encargo que, em 2018, 
ascendeu a um milhão e 
seiscentos mil euros).

A distinção espelha 
o rumo e as políticas 
ambientais que a 
Câmara Municipal 
tem implementado, 
contribuindo para a 
melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar dos 
cidadãos.

POLÍTICAS AMBIENTAIS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
MERECERAM DISTINÇÃO DA ERSAR

A cerimónia de Hastear 
das Bandeiras Azul, Praia 
Acessível, Praia para 
Todos na Praia da Costa 
Nova e da Barra, realizada 
no dia 26 de junho, 
espelha o investimento e 
o reconhecimento, pela 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, do impacto que 
a qualidade das praias 
tem no Turismo e na 
atratividade do Município.

CERIMÓNIA DO HASTEAR DAS 
BANDEIRAS AZUL E PRAIA ACESSÍVEL, 
PRAIA PARA TODOS

Ílhavo acolheu o Seminário Nacional 

Jovens Repórteres 
para o Ambiente

Este programa 
nacional dos Jovens 
Repórteres para o 
Ambiente desenvolve 
os conhecimentos dos 
jovens sobre questões 
ambientais, competências 
nas áreas da comunicação, 
cidadania, iniciativa 
individual, trabalho em 
equipa, análise crítica, 
responsabilidade social e 
liderança.

O projeto enquadrou-se, 
por isso, na estratégica 
de educação ambiental 
protagonizada, há vários 
anos, pela Câmara 
Municipal de Ílhavo junto 
da comunidade escolar 
e que tem recebido 
várias distinções, 
como, por exemplo, o 
primeiro Eco-Município 
do continente, 100% 
Eco-Escola, fruto da 
intensa participação das 
Escolas e Instituições 
Educativas no programa 
nacional Bandeira Verde / 
Eco-Escola.
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Festival 
do Bacalhau 
deixa organização 
orgulhosa

O Festival do Bacalhau 2019 
teve nota bastante positiva, 
justificada tanto pela forte adesão 
do público, como pelo progressivo 
amadurecimento da organização, 
que fez com que as inúmeras 
ações do evento decorressem da 
melhor forma.

O evento, promovido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em parceria com a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau, 
encerrou com dois momentos 
altos: o concerto de Paião, cujas 
músicas despertaram muita 
emoção junto do público, e o fogo 
de artifício. 

Ao longo de cinco dias, a 
diversidade de ações mostrou-se 
tão grande quanto a diversidade 
de pratos de bacalhau. 
Showcookings, concertos, jogos, 
fitness, atividades náuticas, circo 
e teatro de rua e as já tradicionais 
Corrida Mais Louca da Ria, Volta ao 
Cais em Pasteleira e Mini Maratona 
do Museu Marítimo de Ílhavo. 

Face à vasta programação, o 
público reagiu da melhor maneira. 
O Pavilhão Terra e Mar, este ano 
com imagem renovada, recebeu 39 
260 visitantes, mais 3 000 pessoas 
em relação ao ano anterior. Por 
sua vez, o Navio-Museu Santo 
André alcançou os 4564 visitantes, 
tendo esgotado as três sessões da 
performance “Há Marias Assim”. 

Tendo em conta que a entrada é 
gratuita e que a Câmara Municipal 
não dispõe de números exatos do 
totais de público, fica a memória 
de um Jardim Oudinot repleto 
de gente, que durante cinco dias 
se transformou num autêntico 
ponto de encontro de milhares de 
famílias e amigos. 

O entusiasmo que se viveu 
durante o evento deixa a Câmara 
Municipal de Ílhavo já a pensar 
no Festival do Bacalhau 2020, 
com a promessa de uma melhoria 
continua e na perspetiva de 
se tornar, cada vez mais, uma 
referência enquanto evento 
gastronómico, ao nível nacional.

A CMI deixa, ainda, um 
agradecimento às associações 
e padarias que trabalharam 
intensamente durante cinco dias 
na confeção do Pão de Vale de 
Ílhavo, dos pratos e petiscos do 
bacalhau, o segredo que mais 
contribui para o sucesso do 
evento. 

Em relação ao sorteio entre os 
visitantes, a sorte sorriu a Maria 
Alcina Vidal Lopes Araújo, de 
Ílhavo, a quem calhou o bacalhau; 
Maria Conceição Nascimento, 
de Coimbra, ganhou um fim de 
semana no Hotel Santa Maria 
Alcobaça; e Ana Jorge, dos 
Açores, foi contemplada com 
um cabaz gastronómico e o livro 
“Experimenta Ílhavo”.

PRÉMIOS:
Concurso Tradição e Inovação

Concorreram 7 pratos tendo os resultados obtidos sido os seguintes:

Categoria Inovação:
1.º - Grupo Folclórico “O Arrais”, com “Torresmos de Bacalhau”
2.º - Grupo Desportivo da Gafanha, com “Bacalhau com Sabor Mar e Terra”  
3.º - Grupo de Jovens “A Tulha”, com “Bacalhau Douro”

Categoria Tradição:
1.º - Grupo Folclórico “O Arrais”, com “Feijoada de Samos”
2.º - Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, com “Pataniscas da Eva” 
3.º - Associação Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó, com “Bacalhau Chio Pó-Pó”

Prémios do Artesanato

1.º - Jorge Cardoso, com a peça “Palamenta e outros utensílios de pesca do bacalhau”
2.º - Maria Helena Silva com a peça “A pesca do bacalhau antes de 1940”
3.º - Eduardo Melo, com a peça “Lobos do Mar (calçada portuguesa)”
Menções honrosas:
- Maria Cláudia Conde com a peça “Bora ó Bacalhau”
- Maria Natividade Graça com a peça “Pesca à linha com a zagaia”
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O programa do Festival 
do Bacalhau de 2019 
contou, mais uma vez, com 
a realização da “Corrida 
mais Louca da Ria” que 
animou o Esteiro Oudinot, 
no dia 10 de agosto, onde 
até carroças e vacas 
navegaram na ria.

Este ano, para além da 
habitual participação das 
Associações e Instituições 
do Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo alargou 
a participação às empresas 
locais, ampliando, desta 
forma, a exploração da 
criatividade, as soluções 

A Mini Maratona do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) é já um marco na 
atividade desportiva da 
Câmara Municipal e na 
programação do Festival 
do Bacalhau. A sexta 
edição trouxe várias 
novidades: reformulação 
do percurso, mantendo a 
distância aproximada de 
10.000 metros, e pontos de 
animação de dois em dois 
quilómetros.

Neste ano de 2019, a 
Mini Maratona percorreu 
arruamentos mais urbanos 
e mais apelativos, com 
passagem pela Rua D. 
Manuel Trindade Salgueiro, 
Largo St.Johns, Rua Gil 
Vicente, atravessando 
assim a cidade da Gafanha 
da Nazaré em direção ao 
Jardim Oudinot.

Edição de 2019 da 
“Corrida mais Louca da Ria” 
alargada às Empresas

6.ª Mini Maratona 
Museu Marítimo de Ílhavo

lúdico-desportivas e a 
competitividade saudável 
incrementada pela 
perspetiva de aumento das 
equipas concorrentes.

O alargamento 
às Empresas teve 
como objetivo 
permitir visibilidade 
comunicacional, seja pela 
presença, seja através da 
criatividade e divulgação 
de marcas na construção 
das embarcações.

A tradicional prova 
permitiu conferir mais 
diversão ao Festival do 
Bacalhau.

Esta alteração permitiu 
acrescentar uma outra 
novidade que tornou 
a prova noturna mais 
interessante e mais 
participada, seja pelos 
concorrentes, seja pela 
população. De dois em 
dois quilómetros existiram 
animações de túneis de 
luz negra, laser, fogo e 
pórticos luminosos.

Dos 200 os atletas 
que realizaram a prova, 
Cristiano Oliveira foi o 
primeiro a ser aplaudido 
ao cortar a meta aos 35.09 
minutos. O primeiro lugar 
feminino coube a Carla 
Martinho, madrinha da 
prova, com os seus 38.06 
minutos.

PRÉMIOS 

Categoria Demonstração Construção 
- 1.º lugar - Tulha
- 2.º lugar - Pestinhas

Categoria Demonstração Transformação
- 1.º lugar - Bússola Partilhada
- 2º lugar - Associação Amigos Praia da Barra

Categoria Corrida Construção 
- 1.º lugar - Agrupamento 588 - Gafanha da Nazaré
- 2.º lugar - TEAM

Categoria Corrida Transformação 
- 1.º lugar - CNAI
- 2.º lugar - Associação Amigos Praia da Barra

Melhor Técnica de Navegação
NEGE

Boa Disposição
Cardadores

Melhor Equipa Feminina
Agrupamento 189 - Ílhavo

Melhor Claque
Beira Ria

Equipa mais Jovem
Agrupamento 1024 - Gafanha da Encarnação

Mensagem
ADCR Vilage

ASSOCIAÇÕES

EMPRESAS

Categoria Demonstração Construção 
- 1.º lugar - CentroAssist

Categoria Corrida Construção 
- 1.º lugar - VNC - Isolamentos térmicos
 
Claque mais animada
CentroAssist

Equipa mais experiente
Riastar António Conde Lda
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Câmara Municipal de Ílhavo 
novamente distinguida 
como Entidade Empregadora Inclusiva

A Câmara Municipal de 
Ílhavo foi, pela segunda 
vez, distinguida pelo 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, 
IP (IEFP) com a Marca 
“Entidade Empregadora 
Inclusiva”, edição de 2019.

Com uma periodicidade 
bienual, a edição deste 
ano contou com 112 
candidaturas, sendo a 
Câmara Municipal uma 
das 28 entidades que 
vê reconhecidas as 
suas práticas inclusivas 
relativamente às pessoas 
com deficiência e 
incapacidade.

O júri, constituído 
por representantes de 
associações empresariais, 
sindicais, organizações 
da economia social, 
organizações de entidades 
que apoiam pessoas 
com deficiência e da 
administração pública, 
distinguiu o papel 
relevante da Autarquia 
na implementação de 
medidas que potenciam 
um mercado de trabalho 
inclusivo e se distinguem 
por práticas de referência 
nas áreas do recrutamento, 
desenvolvimento e 
progressão profissional; 
da manutenção e 
retoma do emprego; das 
acessibilidades; e do 

serviço e relação com a 
comunidade.

Na Região de Aveiro, 
apenas outras duas 
entidades receberam, este 
ano, esta distinção do IEFP: 
a PRIO Energy, SA, empresa 
sediada no Município de 
Ílhavo, e a Universidade de 
Aveiro.

Estação Náutica do Município de Ílhavo 
recebe apoio formal de 36 entidades

O Cais Criativo da Costa 
Nova foi o palco escolhido 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo para formalizar a 
assinatura do Protocolo 
de Desenvolvimento e 
Dinamização da Estação 
Náutica do Município de 
Ílhavo (ENMI), numa sessão 
realizada na passada 
sexta-feira e que contou 
com a presença de 36 
entidades do Município e 
da Região de Aveiro.

A Autarquia está focada 
em dinamizar promover 
e projetar a ENMI e os 
respetivos produtos 
turísticos náuticos, 
perspetivando, num 
trabalho concertado 
com diversos parceiros 
locais e regionais, 
uma maior afirmação 
e diferenciação do 
Município, rentabilizando 
e potenciando recursos 
de excelência (ambientais, 
organizacionais, materiais 
e humanos), numa 
ótica de inovação e de 
desenvolvimento territorial 
e económico.

Cabendo ao Município 
de Ílhavo o pelouro 
dos “Assuntos do 
Mar” na Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) e fruto do 
trabalho já desenvolvido, 
a Câmara Municipal foi 
escolhida, pelo Conselho 
Intermunicipal, para 
liderar e coordenar 
as Estações Náuticas 
existentes nos municípios 
da Região de Aveiro, 
num processo alinhado 
com o Turismo Centro 
Portugal, posicionando o 
Município e a Região num 
turismo que privilegie a 
sustentabilidade ambiental 
e económica.

Neste sentido, o 
contacto com a natureza 
e a exploração sustentada 
das suas atratividades e 
potencialidades devem 
ser os focos principais 
no desenvolvimento e 
dinamização da ENMI, 
através, por exemplo, 
do turismo cultural e 
patrimonial ou das diversas 
modalidades náuticas - 
vela, surf e bodyboard, 
kitesurf, paddle surf, 
mergulho, canoagem, 
natação em águas abertas, 

observação de aves e 
cetáceos, entre outros.

As entidades presentes, 
após um espaço de 
reflexão e de networking, 
lançaram o desafio de 
capacitar o projeto para 
a promoção de ações 
de formação e partilha 
de conhecimento entre 
os agentes económicos 
privados e associativos, 
de forma a estimular 
verdadeiramente a 
implementação de 
produtos turísticos 
atrativos para os 
consumidores, em torno do 
turismo náutico.

A necessidade, sentida 
pelos presentes, de mais 
momentos de networking 
entre os diversos agentes 
económicos resulta da 
falta de conhecimento 
partilhado entre os 
diversos operadores que 
estão sediados ou atuam 
no Município de Ílhavo, 
sendo reconhecida como 
uma importante mais-valia 
a complementaridade de 
esforços entre entidades 
de um mesmo território na 
formulação de produtos 
turísticos integrados.
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Festival 
Cabelos Brancos
A Mulher foi a figura central

Tendo como foco principal 
o papel da Mulher no 
Envelhecimento, a edição de 
2019 do Festival Cabelos Brancos 
reforçou o sucesso da aposta 
na promoção de um grande 
evento que reconfigurasse a 
forma como a sociedade encara 
o envelhecimento e o papel do 
sénior na comunidade.

Mantendo as quatro áreas de 
ação que foram implementadas 
em 2018 - Arte, Trilhos, Mudança 
e Tradição – o Festival Cabelos 
Brancos 2019 proporcionou 
cerca de 50 iniciativas que 
foram vivenciadas por mais de 
10.000 pessoas, numa festa 
intergeracional e que extravasou 
as fronteiras do Município de 
Ílhavo, acolhendo participações de 
seniores de Águeda, Aveiro, Vagos, 
Coimbra, Lisboa e Porto.

O Jardim Henriqueta Maia 
acolheu os dois primeiros dias 
do evento, dedicados à Arte, 
registando uma forte adesão 
de público. Para além dos 
seis espaços de programação 
diversificada – artesanato, 
instalações artísticas, música, 
ambiente, entre outros – destaque 

para o concerto da cantora Lena 
d’Água e para o projeto “Baile de 
Quimeras”, com texto e encenação 
de João Amorim e coreografia de 
Helena Brito.

A primeira semana foi marcada 
pelos Trilhos, percursos e 
descobertas culturais e históricas, 
que levaram perto de 1.200 
seniores a calcorrear mais de 
mil quilómetros ao encontro de 
outras realidades, em seis cidades 
diferentes do país.

A Mudança foi outra das 
temáticas do Festival Cabelos 
Brancos, com iniciativas que 
destacaram o papel da mulher ao 
longo dos tempos, com especial 
enfoque para tertúlia “Mulher 
Cuidadora” e o Seminário “O 
Envelhecer no Feminino”.

A Tradição contou com a 
memória e a preservação da 
identidade histórica patente na 
Festa dos Bacalhoeiros que reuniu 
250 participantes oriundos de 
vários pontos do país, trazendo 
consigo as experiências e vivências 
de muitos meses e anos de pesca 
do bacalhau nos mares gelados do 
norte.
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TeatralIdades 
“Clichés, Aqui não!” 
levou a comunidade sénior 
ao palco da Fábrica das Ideias, 
na Gafanha da Nazaré

“Belas Artes vão ao Fórum” assinalaram 
o 6.º aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade

No dia 28 de abril, 
as cortinas do palco 
da Fábrica das Ideias, 
na Gafanha da Nazaré, 
abriram-se para a 
estreia da peça de teatro 
“Clichés, Aqui Não!”, 

uma organização da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo contando com a 
participação de atores, 
cantores, bailarinos e 
costureiros da comunidade 
sénior.

Esta produção artística, 
com encenação de Kelly 
Varella e a coreografia 
e música de Jonathan 
Margarido, envolveu, de 
forma direta, mais de 
60 seniores dos grupos 
TeatralIdades, Figurinos 
D´Ouro e Espaços Maior 
Idade, e pretendeu retratar 
a evolução do teatro 
ao longo dos tempos. 
Novas perspetivas e 
horizontes fizeram com 
que elementos outrora 
essenciais, como o “ponto” 
que soprava as palavras, 
entrassem em extinção e 
se perdessem no tempo.

A iniciativa “Belas Artes 
vão ao Fórum” marcou, 
nos dias 7 e 8 de janeiro, 
o 6.º aniversário do Fórum 
Municipal da Maior Idade, 
na Gafanha da Nazaré, 
um espaço inteiramente 
dedicado a pessoas com 
mais de 60 anos.

Durante estes dois 
dias foram apresentadas 
iniciativas diversificadas 
que constituiram a 
programação da celebração 
do aniversário deste 
espaço municipal: pintura 
mural, ensaios abertos, 
utilização digital das redes 
sociais, conhecer e explorar 
o Fórum através dos 
sentidos e da literatura, 
documentários e um 
concurso durante uma aula 
de Zumba.

“Belas Artes vão ao 
Fórum” renovou um 
conceito de muita cor, 
diversidade e inovação num 
espaço que, diariamente, 
mantém as portas abertas 
aos Maiores Idade do 
Município de Ílhavo e aos 
vários parceiros ligados à 
área do envelhecimento, 
nas vertentes educativa, 
cultural e desportiva, 
proporcionando iniciativas 
de encontro, convívio, 
aprendizagem e partilha.

DISTINÇÃO ANGE
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 
DISTINGUIDA PELAS BOAS PRÁTICAS 
NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO

O Conselho Consultivo 
da Associação Nacional 
de Gerontologia Social 
(ANGES) decidiu distinguir a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
com o Anges International 
Ageing Award (AIAA) 2019, 
com o prémio “Boas 
Práticas” pelo trabalho 
desenvolvido com a 
comunidade sénior.

O galardão foi 
entregue, no dia 28 
de maio, na cerimónia 
de encerramento do II 
Congresso Internacional 
sobre Envelhecimento 
que decorreu no Instituto 
Superior de Engenharia de 
Coimbra - ISEC.

Esta distinção é o 
reconhecimento nacional 
do trabalho que a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo desenvolve no seu 
pelouro da Maior Idade, 
nas políticas e iniciativas 
que são potenciadas e 
implementadas junto dos 
seniores, valorizadas pelo 
seu carácter inovador 
quanto às estratégias e 
metodologias aplicadas, 
pelo seu cunho inclusivo e 
pelo impacto e resultados 
alcançados. São disso 
exemplo, as múltiplas 
ações desenvolvidas no 
Fórum Municipal da Maior 
Idade, os projetos culturais 
promotores da inclusão e 
da sociabilidade, como as 
Idolíadas – A Arte da Maior 
Idade ou o Teatralidades e, 
ainda, o Festival Cabelos 
Brancos.
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Feira da Saúde 2019 apresentou-se 
com um programa para toda a Família

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a realizar, 
no dia 17 de maio, a 
Feira da Saúde e da 
Família, constituindo 
uma oportunidade para 
sensibilizar a população 
para os cuidados de saúde, 
a prevenção e a adoção 
de estilos de vida mais 
saudáveis.

Este ano, a Feira da 
Saúde e da Família teve 
lugar num novo espaço, 
o Laboratório das Artes 
Teatro Vista Alegre, onde 
estiveram presentes 
diversas entidades ligadas 
à área da Saúde com 
mostras de produtos, 
serviços e meios de 
diagnóstico gratuitos. Os 
visitantes puderam realizar 
rastreios, nomeadamente 
de insuficiência venosa, 
glicémia, alergias, pele, 
tensão arterial, acuidade 
visual, saúde oral, 
cardiovascular e auditivo, 
bem como assistir à sessão 
“Envelhecer com Saúde”, 
pelo Dr. João Ramos 
(médico da rubrica “Diga 
Dr.”, da RTP).

Houve ainda espaço para 
dádiva de sangue, atividade 
física, showcooking, 
oficinas, expositores e 
atividades para crianças, 
seniores, papás e mamãs e 
comunidade em geral.

Ao final do dia, teve lugar 
a Caminhada Solidária em 
Família “Seja Solidário”, 
a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo (BVI).

Às 15h00 do dia 25 de maio, abriu 
o pano da Casa da Cultura de 
Ílhavo, para o início da 5.ª Edição 
das “Idolíadas - A Arte da Maior 
Idade”, um projeto da Câmara 
Municipal de Ílhavo que ganha, a 
cada ano, uma maior dimensão 
e consolidação, contando com a 
participação de seis municípios 
da Região de Aveiro e de Coimbra: 
Mira, Ovar, Águeda, Ílhavo, Vagos e 
Oliveira do Bairro. 

Mais de 25 instituições, em 
representação de 6 Municípios, 
apresentaram-se a concurso para 
vencerem o Idolíadas 2019, na 
Casa da Cultura de Ílhavo.

Cada equipa prestou provas 
nas diferentes áreas de criação 
artística e que foram avaliados 
pelo júri e/ou através da votação 
do público: teatro ou música/
dança, vídeo, arte plástica e 
cultura (música e conhecimento 
geral).

Muita luz, animação e cor 
preencheram a tarde desse 
sábado, com mais de uma centena 
de pessoas a subirem ao palco 
para atuar perante uma plateia 
que encheu a Casa da Cultura de 
Ílhavo.

A entrega dos prémios decorreu 
no dia 29 de maio no Laboratório 
das Artes do Teatro Vista Alegre.

Idolíadas
A Arte da Maior Idade 2019
25 instituições estiveram em concurso

CÂMARA MUNICIPAL APOIA 
20 ALUNOS ILHAVENSES QUE 
FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR

O Programa Municipal de 
Bolsas de Estudo atribuiu 
a 20 alunos, residentes 
no Município de Ílhavo, 
um subsídio mensal de 
128,67 euros (de outubro 
de 2018 a julho de 2019) 
para apoio às despesas 
inerentes à frequência do 
ensino universitário ou 
politécnico, representando 
um investimento da 
Autarquia na área social no 
valor global superior a 25 
mil euros (25.734 euros).

O Programa Municipal de 
Bolsas de Estudo reflete a 
preocupação da Câmara de 
Ílhavo com as necessidades 
dos jovens e com a 

valorização do mérito 
escolar, constituindo-se, a 
Autarquia, num elemento 
ativo na formação e 
crescimento dos seus 
jovens munícipes.

O Programa Municipal 
de Bolsas de Estudo 
tem como principais 
parâmetros de seleção 
a obrigatoriedade de 
residência no Município 
de Ílhavo; a condição 
económica (60%) e a 
valorização do mérito 
escolar (40%), num 
escrutínio rigoroso que 
envolve um trabalho 
técnico fundamentado.
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Mais de 500 alunos do 2.º 
e 3.º Ciclo do Ensino Básico 
e do Secundário dos três 
Agrupamentos de Escolas 
do Município de Ílhavo 
participaram na 9.ª edição 
do Corta-Mato Escolar 
que se disputou no Parque 
Desportivo da Gafanha da 
Encarnação, no âmbito 
do Programa Municipal 
OlimpÍlhavo.

Pelo nono ano 
consecutivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
assumiu a organização 
desta prova, em parceria 

Corta Mato Escolar
mais de 500 alunos 
participaram na 9.ª edição

com os Agrupamentos 
de Escolas do Município, 
contando, este ano, com 
o apoio dos alunos do 
Curso Profissional de Apoio 
à Gestão Desportiva da 
Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes. 
O envolvimento destes 
alunos na organização e 
dinamização do evento é 
fundamental para a sua 
formação e aquisição de 
competências para o seu 
futuro profissional no 
âmbito da organização de 
eventos desportivos.

3.ª Meia Maratona de Ílhavo 
consagrou Paulo de Paula e Jéssica Augusto

O brasileiro Paulo de 
Paula venceu a terceira 
edição da Heliflex Meia 
Maratona de Ílhavo com 
um novo recorde da prova, 
com 1:04:57, retirando 
cinco segundos ao tempo 
que já tinha estabelecido 
no ano passado. Como 
curiosidade refira-se que 
com esta marca o atleta 
olímpico brasileiro saltou 

registo que é também um 
novo recorde da prova, 
deixando na segunda 
posição Carla Martinho, 
a vencedora das duas 
anteriores edições da 
prova.

Referência para um dos 
momentos mais emotivos 
da prova com a chegada 
à meta do Paulinho que, 
correndo em “casa”, 

destacado para o primeiro 
lugar do ranking anual 
brasileiro.

No setor feminino, 
Jéssica Augusto, do 
Sporting Clube de 
Portugal, aproveitou a sua 
deslocação a Ílhavo para 
fazer um treino com vista 
à sua preparação para 
a maratona. Terminou 
folgada com 1:13:22, um 

tentava melhorar o seu 
recorde do mundo da meia 
maratona para pessoas 
portadoras de Síndrome de 
Dowm. Paulinho falhou o 
objetivo por um minuto e 
dois segundos, na luta que 
travou, sobretudo, contra 
as condições atmosféricas 
adversas (vento e chuva).

A maioria dos cerca de 
1.500 atletas presentes não 
hesitaram em classificar 
a Meia Maratona de Ílhavo 
como um dos melhores 
percursos do país para 
provas do género.

No âmbito do Programa 
Municipal OlimpÍlhavo, 
reforçando o papel do 
município na rede nacional 
dos cerca de 70 Municípios 
Amigos do Desporto, 
realizou-se, no dia 14 de 
maio, o 1.º Triatlo Escolar, 
constituído por provas de 
natação, ciclismo e corrida.

Nesta iniciativa, inédita 
no âmbito do programa 
OlimpÍlhavo, participaram 
cerca de 60 alunos do 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino Básico 
e do Ensino Secundário 
pertencentes aos três 
Agrupamentos de Escolas 
do Município de Ílhavo, que 
disputaram esta primeira 
edição do Triatlo Escolar 

PRIMEIRA EDIÇÃO DO TRIATLO 
ESCOLAR ENVOLVEU 60 
PARTICIPANTES

na Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré, nas 
vias adjacentes (Colónia 
Agrícola) e no Complexo 
Desportivo da Gafanha.

A prova, que alcançou a 
dimensão esperada pela 
Autarquia para a primeira 
edição, contou com o 
apoio dos Alunos do Curso 
Profissional de Técnico 
de Desporto e de Apoio 
à Gestão Desportiva do 
Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo, da Junta de 
Freguesia da Gafanha 
da Nazaré, da Junta de 
Freguesia da Gafanha da 
Encarnação, do GDG, do 
CAPGE, do Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e da 
empresa Polisport.

O Corta-Mato Escolar 
permitiu a cada 
Escola apurar os seus 
representantes, nos 
respetivos escalões, para 
o Corta-Mato Regional do 
Desporto Escolar, que se 
realizou em fevereiro.
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PROGRAMA MUNICIPAL 
“OLIMPÍLHAVO - ATIVIDADES TERRA” 
JUNTOU 500 PARTICIPANTES

Vela para todos
Programa Municipal com capacidade 
para crescer e ter sucesso

DesportÍlhavo 2019 
juntou cerca 
de 1.500 participantes

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu mais 
uma edição do Programa 
Municipal “OlimpÍlhavo 
- Atividades Terra”, 
associando-se, este ano, 
ao Festival 4ALL (Festival 
de Educação Física, 
Desporto, Turismo e 
Lazer) que decorreu entre 
2 e 4 de maio, na Escola 
Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes, em 
Ílhavo. 

Cerca de 500 alunos 
do 5.º ao 12.º ano, 
representando os três 
Agrupamentos de Escolas 
do Município, disputaram, 
entre si, vários jogos de 
Basquetebol 3X3, Voleibol, 
Ténis de Mesa, Xadrez e 
Minigolfe, num espírito de 
fair play e convívio. 

Este ano, as atividades 
terra do OlimpÍlhavo 
foram dinamizadas, 
maioritariamente, num 
único espaço, na Escola 
Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes 
(ESDJCCG), exceção 
feita à modalidade de 
minigolfe que se manteve 
no campo de minigolfe 
de Ílhavo, mantendo-se 
a aposta da Autarquia na 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, no dia 5 
de junho, no Complexo 
Desportivo da Gafanha, 
a edição de 2019 do 
DesportÍlhavo.

Este momento de festa 
contou com a participação 
de cerca de 1.500 crianças 
do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do Município, 
dos seus professores 
e auxiliares de ação 
educativa, e culminou o 
trabalho desenvolvido, 
neste ano letivo, na 
vertente desportiva 
das Atividades de 
Enriquecimento Curricular.

Num dia bem preenchido 
não faltaram os tão 
apreciados insufláveis para 
alegria dos mais novos, 

bem como um conjunto 
diversificado de jogos e 
atividades desportivas: 
gincanas, estafetas, 
voleibol, andebol, 
basquetebol, momentos de 
dança, jogos de memória, 
de raciocínio matemático e 
de coordenação motora.

A edição deste ano 
teve a particularidade 
de complementar a 
prática desportiva com 
a consciencialização 
ambiental. Neste âmbito 
foram disponibilizados 
Eco-Big Bags que 
receberam os resíduos 
dos lanches para posterior 
reciclagem e o tradicional 
certificado de participação 
foi substituído pela oferta, 
a cada criança, de um 

cantil reutilizável, com 
o objetivo de promover 
a eliminação do uso de 
garrafas de plástico de 
uso único e incentivando o 
consumo de água da rede 
pública.

Esta atividade contou 
uma vez mais com a 
parceria do Illiabum Clube, 
Grupo Desportivo da 
Gafanha (GDG), Sporting 
Clube Vista Alegre - 
secção de Karaté e Ílhavo 
Andebol Clube (IAC) 
que participaram com a 
coordenação de algumas 
estações do evento 
através dos seus atletas, e 
também com os Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e 
a Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré.

Realizou-se, no dia 3 de 
junho, no Porto de Pesca 
Costeira, na Gafanha da 
Nazaré, a primeira Regata 
de Vela do Programa 
Municipal “Vela para 
Todos”, envolvendo alunos 
dos três Agrupamentos 
de Escola do Município, 
numa iniciativa inédita no 
panorama do desporto 
escolar em Ílhavo, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo e 
inserida nas atividades 
de mar do projeto 
Olimpílhavo.

disponibilização regular 
de momentos de convívio 
e prática desportiva de 
diferentes modalidades, 
aos alunos do Município de 
Ílhavo.

A dinâmica desenvolvida 
nesta edição proporcionou 
um maior contacto 
entre os alunos que 
participaram nas diversas 
modalidades e deu ainda 
mais expressão ao evento 
“4ALL”, dinamizado pelos 
alunos do 12.º ano do 
Curso Técnico de Gestão 
Desportiva da ESDJCCG 
que contaram com a 
colaboração dos alunos do 
11.º ano do Curso Técnico 
de Desporto.

Este festival desportivo 
contou com a parceria 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, da Associação de 
Profissionais de Educação 
Física de Aveiro (APEF 
Aveiro, do Conselho 
Nacional de Associações 
de Profissionais de 
Educação Física e 
Desporto (CNAPEF), dos 
Agrupamentos de Escolas 
da Gafanha da Nazaré, 
José Estevão, de Aveiro, e 
o de Esgueira.

Aproveitando as 
inquestionáveis 
potencialidades oferecidas 
pela Ria para a realização 
de desportos náuticos, a 
Autarquia, numa estreita 
relação com a comunidade 
escolar, pretende que 
o programa “Vela para 
Todos” leve mais crianças 
e jovens ao mundo da 
vela, numa aposta que 
possa passar também pela 
ação dos clubes náuticos 
sediados no Município.

Este ano letivo foi dado 
o primeiro passo de um 
percurso desportivo 
e educativo que tem 
condições para se 
consolidar, expandir e 
oferecer novas opções 
para a prática desportiva 
dos jovens, nomeadamente 
na vertente que liga o 
desporto à Ria.

Ainda sobre esta 
experiência piloto, 
apresentada no Conselho 
Municipal de Educação 
e desenvolvida neste 
ano letivo com uma 
periodicidade semanal, 
é importante haver uma 
continuidade futura do 
projeto que crie uma maior 
regularidade na prática 
da vela, potenciando a 
competição e envolvendo, 
de forma muita ativa, 
as Escolas, o Desporto 
Escolar e os Clubes 
Náuticos do Município, 
alargando o programa, no 
próximo ano, a 200 alunos 
e 50 adultos. Para isso a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
candidatou o Programa 
Municipal “Vela para 
Todos” a 70.000 euros dos 
Fundos Comunitários do 
Mar2020.
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Durante três dias, de 
26 a 28 de Abril, o Museu 
Marítimo de Ílhavo recebeu 
a terceira edição do Mar 
Film Festival, abrindo-
-se à comunidade local e 
cinéfila, aos especialistas 
e investigadores, às 
comunidades marítimas e 
às escolas para mostrar e 
debater cinema marítimo, 
alinhado com o desafio da 
literacia azul.

O programa incluiu 
propostas originais que 
proporcionaram momentos 
de descoberta e de 
encantamento, com uma 
série de filmes com o 

Mar Film Festival
Gentes, Memórias 
e Profissões Marítimas

6.º aniversário Aquário dos Bacalhaus 
assinalado com novo recorde de visitas 
ao Museu Marítimo de Ílhavo

mar como palco e que 
integraram a secção Mar 
no Cinema: “Mar, a última 
fronteira”, de Nuno Sá; 
“Terra franca”, de Leonor 
Teles; “A ver o mar”, 
de Ana Luísa Oliveira, 
André Puertas e Sara 
Santos; “Com paixão”, 
de James Marsh; “Hálito 
Azul”, de Rodrigo Areias; 
“Portugal tem lata”, de 
Rui Pregal da Cunha e 
João Trabulo; “Moby 
Dick”, de John Huston; 
“A rebentação”, de Paulo 
Fajardo; “Submersos”, de 
Wim Wenders; “Fogo no 
Mar”, de Gianfranco Rosi; 

e “As aventuras de Tintin. 
O segredo do Licorne”, de 
Steven Spielberg.

Além da exibição 
de diversos filmes 
recentes, portugueses 
e estrangeiros, e da 
presença de realizadores 
e críticos em momentos 
de conversa com o 
público, o Festival incluiu 
uma dimensão educativa 
importante, traduzida em 
dois concursos: Memórias 
de RiaMar e Novas Vistas 
Lumière, ambos mais 
atrativos do que nunca e 
muito participados. 

A edição 2019 contou 
ainda com duas 
novidades: o “Workshop 
de Iniciação à Realização 
Cinematográfica”, 
coordenado pela 
realizadora Sara Santos, e 
a Mesa Redonda sobre “O 
Mar entre a Literatura e o 
Cinema”, com a escritora 
Ana Margarida Carvalho, o 
realizador Rodrigo Areias 
e professor universitário 
Abílio Hernandez Cardoso, 
como convidados. Ambas 
as iniciativas pretenderam 
atingir novos públicos e 
qualificar o Festival.

Inaugurado em 2013, 
projetado pelo gabinete de 
arquitetura ARX Portugal, o 
Aquário dos Bacalhaus do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) celebrou, nos dias 
12 e 13 de janeiro, o seu 6.º 
aniversário.

O Museu Marítimo 
preparou uma 
programação 
comemorativa que 
incluiu uma aula de 
musicomeditativa, oficinas 
para famílias e uma 
tertúlia. Como ponto alto 

do Aniversário, o programa 
incorporou a inauguração 
da exposição fotográfica “O 
ouro malhado da Islândia”, 
de Pepe Brix; o lançamento 
do livro “Peixes de 
Portugal”, de Maria José 
Costa, com ilustração de 
Pedro Salgado e fotografia 
de Emanuel Gonçalves; 
e o lançamento de dois 
concursos: o Prémio de 
Estudos em Cultura do Mar 
Octávio Lixa Filgueiras e 
o 5.º Concurso Modelismo 
Náutico que se prolonga 
até 2020).

NAVIO-MUSEU SANTO ANDRÉ 
CELEBROU O 18.º ANIVERSÁRIO

No ano em que assinala 
a sua “maioridade”, os 71 
anos da sua construção e 
os 70 anos da sua primeira 
viagem, o Navio-Museu 
registou, no primeiro 
semestre de 2019, o total 
de 17053 visitantes (mais 
2443 que em igual período 
de 2018), sendo o melhor 
registo (nos primeiros seis 
meses do ano) desde a 
data da sua abertura.

O Navio-Museu Santo 
André, ancorado no Jardim 
Oudinot, na cidade da 
Gafanha da Nazaré, após 
ter feito parte da frota 
portuguesa do bacalhau, 
é hoje um polo do Museu 
Marítimo de Ílhavo, 
pretendendo ilustrar as 
artes do arrasto.

Este arrastão lateral 
(ou “clássico”) nasceu 
em 1948, na Holanda, por 
encomenda da Empresa 
de Pesca de Aveiro. Era um 
navio moderno, com 71,40 
metros de comprimento 
e porão para vinte mil 
quintais de peixe (1200 
toneladas).

Concluída a recuperação, 
a partir de 2001 o 
Navio-Museu Santo André 
iniciou um novo ciclo da 
sua vida: mostrar aos 
presentes e vindouros 
como foram as pescarias 
do arrasto do bacalhau e 
honrar a memória de todos 
os seus tripulantes durante 
meio século de atividade.

“Desafios 
  do Mar Português”
8.º Seminário CIEMar

A 8.ª edição do 
Seminário Desafios do 
Mar Português, iniciativa 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, promovida pelo 
Museu Marítimo e pela sua 
subunidade de investigação 
CIEMar, realizou-se no dia 
19 de outubro, sob o tema 
“Portugal e o Mar: um novo 
regresso” e como parceiros 
o Centro de Humanidades 
da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de 
Lisboa (CHAM/FCSH), 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian e do Centro 
de Estudos do Ambiente 
e do Mar (CESAM) da 
Universidade de Aveiro.

Esta iniciativa abordou o 
posicionamento nacional 
perante os oceanos, 
numa visão que percorre 
o legado histórico e 
cultural português, e 
apresenta perspetivas de 
futuro no que respeita à 
sustentabilidade ambiental 
e à economia azul, 
sensibilizando o público 
para uma visão ampla 
sobre “Um Novo Regresso”.

A programação da 
edição de 2019 do 
Seminário integrou ainda o 
lançamento da 7.ª edição 
da Revista ARGOS, o 
lançamento de “O Lugre”, 
de Bernardo Santareno 
(edição da E-Primatur) e a 
inauguração da exposição 
temporária “Ode ao 31 de 
janeiro”, de Luís Pavão.
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Dia Internacional 
dos Museus 
ofereceu teatro, música 
e exposição de pintura 
no Museu Marítimo de Ílhavo

Dia Nacional Mar

A diversidade programática 
esteve bem vincada nas atividades 
propostas para o Dia Internacional 
dos Museus que se comemorou no 
Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), 
entre os dias 17 e 19 de maio: 
teatro, música, uma exposição 
de pintura, uma visita orientada, 
apresentação de livros, entre 
outras ações.

A celebração começou com 
a performance de Maria Gil, 
“Mulheres em terra, homens 
no mar”, baseada na recolha 
de testemunhos de mulheres 
ilhavenses que ficavam “a 
governar” a casa, enquanto os 
homens andavam no mar, durante 
seis meses, à pesca do bacalhau. 
Trata-se de um espetáculo 
intimista e documental que dá voz 
às mulheres, contribuindo para a 
valorização do património imaterial 
desta comunidade. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou, entre os 
dias 15 e 17 de novembro, 
o Dia Nacional do Mar com 
uma programação centrada 
na identidade do Município, 
espelhada no lema “O Mar 
por Tradição”.

A relação ancestral com 
o oceano e o impacto 
social e económico que a 
Pesca do Bacalhau sempre 
projetou no Município 

A sessão comemorativa do 
Dia Internacional dos Museus, 
no dia 18 de maio, foi marcada 
pela inauguração de uma nova 
exposição temporária de pintura, 
“O Sonho do Mar”, de Maria 
Gabriel, artista cujo trabalho 
deixou marcas indeléveis no 
modo como a pintura portuguesa 
representou os grandes temas 
da cultura do mar nas últimas 
décadas do século XX. “O 
Sonho do mar” é uma exposição 
antológica da obra artística 
de Maria Gabriel que mais se 
relaciona com o mar.

No mesmo dia, o auditório do 
Museu recebeu ainda o concerto 
“Maré de Solistas”, uma criação 
100 por cento ilhavense. André 
Imaginário, António Justiça, Maria 
João Balseiro, Óscar Graça e Zé 
Miguel Fernandes, provenientes de 
meios tão díspares como o jazz, o 
rock ou a música clássica, atuaram 
tanto individualmente, como em 
ensemble. O espetáculo teve 
como pano de fundo a projeção de 
imagens de filme/documentário 
sobre os homens e a vida no mar.

Ílhavo e nas suas gentes 
foram o mote para um 
conjunto de iniciativas 
promovidas pelo Museu 
Marítimo de Ílhavo, das 
quais se destacou o teatro 
culinário “O Presente de 
César. Quem vai ao mar 
não volta à terra”, uma 
peça que é também um 
jantar de bordo com 
uma ementa especial: 
sobremesa de bacalhau 

com sabor a ficção assente 
nos dramas vividos em 
família daqueles que 
partem para a pesca nos 
mares longínquos.

A programação integrou 
ainda a inauguração a 
exposição “Trava-Línguas”, 
de João Pedro Vale e Nuno 
Alexandre Ferreira, que 
está patente, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, até 
1 de março de 2020. A 
ideia desta exposição 
surgiu como resultado de 
uma residência artística 
que os autores fizeram 
nas Lofoten, Noruega, 
onde tiveram contacto 
com os tungeskjaererne 
(cortadores de línguas), 
crianças que a partir dos 
5 anos começam a cortar 
a língua ao bacalhau. O 
corte das línguas é uma 
antiga tradição, passada 
de geração em geração, 
que permite fazer o 
paralelismo com os moços 
da pesca do bacalhau.

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
ASSINALOU 
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Água para beber, água 
para lavar, água para 
fabricar, água para regar, 
água para nadar, água 
para navegar, água para 
viver. As utilizações são 
muitas, mas poucas vezes 
existe consciência para 
o uso responsável deste 
bem tão precioso. No Dia 
Mundial da Água, que se 
assinala a 23 de março, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
relembrou a importância 
da preservação da 
água com uma série de 
atividades durante todo o 
dia, como, por exemplo, 
um workshop de escrita 
criativa com o mar como 
inspiração, orientado pelo 
ator, encenador e escritor 
Sandro William Junqueira; 

uma tarde dedicada às 
famílias, com o Quiz do 
Dr. Why sob temática 
marítima; e a realização 
de mais uma edição das 
Conversas do Mar, desta 
feita sob o tema “Os 
paradoxos da cultura 
marítima”, em torno da 
exposição temporária 
patente no Museu “O meu 
país é o que mar não quer”. 

O Dia Mundial da Água 
prolongou-se até ao dia 
seguinte, com a atividade 
“Noite no Museu”, em 
que as crianças dos 6 
aos 12 anos tiveram a 
possibilidade de passar a 
noite no Museu Marítimo 
de Ílhavo.
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A II Conferência 
Internacional [Re]Pensar 
a Biblioteca Pública, sob 
a temática “Gaming e 
Makerspaces”, realizou-
se nos dias 28 e 29 
de março, decorrendo 
o primeiro dia em 
Albergaria-a-Velha e o 
segundo em Ílhavo, numa 
iniciativa promovida 
pela Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro através do 
Grupo de Trabalho da 
Rede de Bibliotecas da 
CIM Região de Aveiro 
(RBCIRA).

Primeiro e maior 
evento de dimensão 
internacional com 
enfoque em makerspaces, 
gaming e nos demais 
“novos” lugares e 
funções das bibliotecas 
realizado no país, a 
Conferência centra-
se em impulsionar o 
trabalho desenvolvido nas 
Bibliotecas Municipais da 
RBCIRA, com o desígnio 
de prestar um melhor 
serviço público a todos os 
cidadãos da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro, nomeadamente 
ao nível da criatividade e 
da inovação.

A Biblioteca Municipal 
de Ílhavo (BMI) foi 

Congresso rede Bibliotecas CIRA
Município de Ílhavo acolhe 
especialistas de renome europeu 
no âmbito dos makerspaces e gaming

O “Makerspace BMI - 
Juntos fazemos!”, criado 
em novembro 2017, é 
um espaço vocacionado 
para a criatividade, a 
experimentação, mas 
também, para a inclusão 
social, uma vez que segue 
a filosofia do movimento 
Maker: a biblioteca 
é transformada num 
espaço onde se trabalha 
junto a outros, onde 
se experimenta, joga e 
aprende, transforma-se em 
espaço de aprendizagem 
e de relação com a 
comunidade. Este espaço 
passa a ser visto como 
gerador de conhecimento 
que a biblioteca pode 
depois difundir.

O espaço Maker é de 
acesso gratuito e integra 
valências diferenciadas - 
impressão 3D, recicláveis 

pioneira na Rede Pública 
de Bibliotecas a assumir 
esta vertente com o 
Makerspace BMI - Juntos 
fazemos!, disponibilizando 
serviços vocacionados 

Makerspace BMI 
– Juntos fazemos! 
de 2019 dedicado 
ao Papel e Costura

(papeis e plásticos), 
pequena robótica, 
fotografia artesanal - 
permitindo ao utilizador 
fazer, criar, mudar.

Oferece simultaneamente 
workshops e ateliês, 
experiências de formação, 
entre outras ações 
que contribuirão para 
consolidar a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo (BMI) 
como um espaço de 
formação não formal e de 
aprendizagem ao longo da 
vida.

Este ano de 2019, o 
espaço Makerspace da BMI 
disponibilizou as seguintes 
ações dedicadas ao papel 
e à costura: “Aprender 
a criar” (26 janeiro), 
“Marionetas” (23 fevereiro), 
“Transforma o teu saco” 
(30 de março), “Caixa de 
Histórias” (27 de abril), “O 
Papel de 1000 formas” 
(25 de maio), “A minha 
Agenda!” (21 de setembro), 
“Presentes Criativos” (26 
outubro) e “Decoração de 
Natal” (30 de novembro).

para a criatividade, 
experimentação e, 
também, para a inclusão 
social, tendo-se tornado, 
rapidamente, uma 
referência nacional.

Ao longo do ano 2018, 
a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e os seus Polos de 
Leitura registaram um total 
de 76.724 utilizadores, 
o que representa um 
acréscimo de 13.224 de 
pessoas que participaram 
e usufruíram dos seus 
serviços e atividades, 
comparativamente com 
2017.

Os resultados em 2018 
revelam o interesse que 
a comunidade, não só 
ilhavense, como dos 
municípios vizinhos, 
continua a demonstrar 
pela oferta de serviços da 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo.

Espelho desta realidade 
são os indicadores 
do número de novas 
inscrições (575) e do 
serviço de empréstimos 
que registaram um total 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 
SUPEROU, EM 2018, 
TODOS OS INDICADORES DE 2017

de 33.428 requisições 
domiciliárias e 7.296 de 
consultas locais, bem 
como a utilização das 
nossas salas para trabalho 
e/ou estudo.

O Serviço Educativo, 
as inúmeras ações de 
formação, as atividades de 
leitura e partilha de livros, 
a frequência das famílias 
ao sábado, nomeadamente 
a participação nas sessões 
da hora do conto (incluindo 
o Teatro de Fantoches), 
continuam a ter cada vez 
mais procura, num total 
de 28.327 participantes, 
contribuindo para a 
afirmação da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 
no contexto regional 
e nacional como um 
importante veículo de 
promoção do livro e da 
leitura.
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No dia 11 de setembro, 
a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo (BMI) celebrou o seu 
14.º aniversário mantendo 
a firme convicção da 
importância que tem na 
promoção e valorização 
cultural dos cidadãos.

Um programa diverso 
e repleto de atividades 
para todas as idades, 
assinalaram este 
aniversário da BMI, com 
destaque para a Feira 
do Livro na Biblioteca; a 
exposição de ilustração 
“Os animais que tive”, de 
Gabriela Sotto Mayor; os 
“Parabéns à Biblioteca”, 
com a entrega de prémios 
aos Leitores e Utilizadores 
mais assíduos; e o 
“Piquenique Literário” que 
juntou a comunidade.

Ao longo destes anos, 
a BMI tem estruturado 
a sua ação com o claro 
propósito de promover o 
livro e a leitura, o acesso 
gratuito à informação e ao 
conhecimento, aberta à 
comunidade e num diálogo 
constante com autores, 
ilustradores e promotores 
da cultura.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 
CELEBROU 14.º ANIVERSÁRIO

No âmbito dos principais 
serviços que a BMI oferece, 
nomeadamente no Apoio 
às Bibliotecas Escolares 
e na coordenação da 
Rede de Bibliotecas de 
Ílhavo, são dinamizadas 
diversas ações, entre 
as quais “À Descoberta 
de...”, “Ílhavo a Ler+”, 
encontros com autores 
e ilustradores, ateliês 
de ilustração, “Semana 
da Leitura Concelhia”, 
“Vamos à BMI”, workshops 
maker no “Makerspace 
BMI – Juntos fazemos!”, 
“Visitas a Exposições 
de Ilustração”, “Newton 
gostava de Ler”, “Baú de 
Histórias: A Biblioteca vai 
à minha Escola”, “Leituras 
Orientadas: A Biblioteca 
leva o PNL às Escolas”, 
entre outros. Aos quais se 
podem acrescentar ainda 
os Clubes de Leitura, a 
Comunidade de Leitores, 
a Bebeteca e a Hora do 
Conto.

Os Clubes de Leitura 
para Pais e Filhos, “Crescer 
a Ler” e “Crescemos e Já 
Lemos”, promovidos pela 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo (BMI), encerraram, 
em junho, a sua atividade 
anual com uma manhã 
inteiramente dedicada às 
famílias.

O encontro, que juntou 
os dois Clubes de Leitura, 
reuniu grandes e pequenos 
inspirados na história de 
Davide Cali “As minhas 
incríveis férias de verão…”, 
com momentos de partilha 
dos livros favoritos e a 
encenação da história “O 
Desejo de Lenhador”, pela 
Cláudia Stattmiller da 
Start-Teatro.

Terminado mais um ano, 
a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo tem já aberto 
o período de inscrições 
para a próxima edição 
dos Clubes de Leitura, 
com início marcado para 
setembro.

A dinamização destas 
sessões, promovidas 
pela BMI desde 2009, são 
pensadas e construídas 
para as famílias, 
promovendo o contacto 
da criança com o livro e a 
estimulação para a leitura.

Histórias, músicas, 
poemas, entre outras 

atividades, fazem parte 
dessa dinamização, 
proporcionando um 
ambiente favorável à 
leitura em contexto 
familiar e promovendo 
um espaço de afeto, 

alegria, partilha, prazer e 
fascínio, assumindo o livro 
como objeto principal e 
a leitura como fator de 
desenvolvimento individual. 

O concurso “Ílhavo a 
Ler+” promoveu, no dia 
9 de março, a fase final 
municipal que apurou os 
quatro vencedores que 
representaram Ílhavo na 
etapa Intermunicipal, que 
teve lugar em Aveiro, no 
mês de maio.

Numa primeira fase 
(fase escola), o programa 
inserido no Concurso 
Nacional de Leitura, 
alargado a todas as 
escolas do Município, 
envolveu mais de 400 

Ílhavo a Ler+ 
selecionou representantes do Município 
para a fase Intermunicipal 
do Concurso Nacional de Leitura  

alunos. Destes, estiveram 
presentes nesta final 
concelhia 20 alunos 
finalistas, representantes 
dos três Agrupamentos de 
Escolas.

Nas quatro categorias 
“escolares”, do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico ao Ensino 
Secundário, os alunos 
Pedro Henriques Pereira 
(1.º Ciclo - Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo), 
Mafalda Gonçalves Ramos 
(2.º Ciclo - Agrupamento 
de Escolas da Gafanha 
da Encarnação), Luísa 
Rodrigues Vilarinho (3.º 
Ciclo - Agrupamento de 

Escolas da Gafanha da 
Encarnação) e Bianca 
Vidreiro Bizarro (Secundário 
- Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré), 
foram os vencedores 
escolhidos pelo júri para 
prestarem as respetivas 
provas de leitura na 
fase Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA), 
que se realizou em maio, 
concorrendo com alunos 
dos outros 10 municípios 
que compõe a CIRA para 
um lugar na final nacional 
que foi disputada, este 
ano, em Braga.

Clubes de Leitura para Pais e Filhos 
encerraram mais um ano 
com atividades em família
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SEMANA DOS ARQUIVOS 2019
Centro de Documentação 
de Ílhavo (CDI) 
cria “pontes” 
com a comunidade

INDICADORES 2018
Centro de Documentação 
de Ílhavo afirma-se como 
um arquivo da comunidade 
e para a comunidade

No dia 9 de junho comemorou-se 
o Dia Internacional dos Arquivos, 
com o objetivo de potenciar 
a reflexão sobre o papel e a 
importância dos arquivos.

Para as celebrações deste ano, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
pretendeu consolidar a Semana 
dos Arquivos com um conjunto de 
iniciativas que permitiram abrir o 
CDI à comunidade, criando “Pontos 
(e pontes) de Acesso” com todos 
os interessados pela história e 
informação documental, para além 
dos investigadores e especialistas.

Assim, entre os dias 10 a 15 
de junho foi apresentada uma 
programação diversificada, 
transversal a várias gerações 
e públicos, culminando, no dia 
15 de junho, com um Seminário 
(formação certificada para 
professores) que debateu a 
Arqueologia Documental, dando 
seguimento aos recentes trabalhos 
de prospeção realizados no 
Município, em finais de 2018.

O CDI encontra-se no CIEMar-Ílhavo, 
aberto de segunda a sexta-feira, 
entre as 9.00 e as 17.00 horas 
e destina-se ao público em geral.

A Autarquia considera que 
a informação documental 
arquivada, analisada e investigada 
pelo CDI é extremamente 
valiosa para se resignar a ser 
consultada pontualmente por 
alguns investigadores. Por isso, o 
Arquivo deve existir para servir a 
comunidade, pelo que não deve 
nem pode estar fechado, deve ir 
ao encontro de todos, suscitando 
o sentimento de pertença na 
gente da terra e transportando a 
imagem de marca do Município 
além-fronteiras.

Criado em 2012, o 
Centro de Documentação 
de Ílhavo (CDI) é 
responsável pela gestão 
da informação de alguns 
órgãos autárquicos do 
Município, tais como 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo, Assembleia 
Municipal, Câmara 
da Ermida, Conselho 
Municipal, Administração 
do Concelho, Ordenanças, 
assim como da temática 
marítima, constituída por 

empresas de pesca do 
Bacalhau, Octávio Lixa 
Filgueiras, construção 
naval, Porto de Aveiro, 
entre outros.

Além da gestão 
desta informação e 
documentação, o CDI tem 
vindo a apostar fortemente 
na sua relação com a 
comunidade, através de 
diversos projetos que vão 
ao encontro de interesses 
comuns.

Atividades tais como o 
“Vamos à ilha’vô?” que 
contam memórias de gente 
da terra aos às crianças 
da terra; o “Clube de 
Genealogia” que ensina a 
comunidade a construir as 
suas árvores genealógicas, 
recorrendo a uma base 
de dados construída para 
o efeito; o “Ílhavo, Terra 
Milenar” que transmite 
os principais momentos 
da história ilhavense a 
crianças, jovens e adultos; 
os “Ílhavos na Grande 
Guerra” que identificam 
todos os ilhavenses 
do exército e marinha 
que participaram neste 
acontecimento bélico 
mundial, assim como as 
vivências de quem não 
tendo combatido sofreu 

com o mesmo; “Ílhavo nas 
Invasões Francesas” que 
reflete as consequências 
no município; “El rey 
Dom Manuel per graça de 
Deus” que aborda o foral 
de Ílhavo no contexto 
da reforma das cartas 
de foral; a exposição 
itinerante dos “120 Anos da 
Restauração do Concelho” 
que percorreu todas as 
escolas do município, 
transmitindo a história de 
Ílhavo neste contexto; o 
Ciclo de Palestras “Ílhavo, 
Terra Milenar”, sobre os 
patrimónios locais; o 
“Arquivo do Avesso” com 
encontros e visitas da 
comunidade ao interior dos 
arquivos, foram, durante 
o ano de 2018, os grandes 
responsáveis pela explosão 
de público.

No ano passado, foram 
836 os investigadores 
que consultaram 
presencialmente os 
arquivos e a biblioteca 
de temática marítima; 
3.204 as pessoas que 
participaram nos projetos 
educativos, formativos 
e expositivos do Centro 
de Documentação e 2.181 
os que virtualmente 
acederam ao portal e à 
base de dados, perfazendo 
um total de 6.221 
utilizadores.

A estes dados importa 
ainda acrescentar o 
número de requisições 
de documentos que, no 
ano passado, somaram as 
24.419.
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Palheta: 
Gafanha da Nazaré voltou 
a receber robertos e marionetas 
de braços abertos

De 4 a 8 de abril, o Palheta - 
Robertos e Marionetas voltou a 
encher vários espaços da Gafanha 
da Nazaré do espírito do teatro de 
marionetas, confirmando a cidade 
como um dos grandes pontos da 
história da arte bonecreira em 
Portugal.

Numa programação alargada, 
em cinco dias de dezenas de 
espetáculos para escolas, 
famílias, grupos organizados 
e público em geral, o Palheta 
cumpriu grande parte dos seus 
objetivos, esgotando a maioria dos 
espetáculos.

Um dos destaques desta edição 
foi o cada vez maior envolvimento 
da comunidade e do comércio 
tradicional da Gafanha da Nazaré. 
Através do projeto Marés, um 
projeto comunitário idealizado 
para a rua (a chuva alterou 
estes planos, mas o espetáculo 
aconteceu no Convés da Fábrica 
das Ideias), juntaram-se várias 
dezenas de pessoas, sob a 
orientação da Teatro e Marionetas 
de Mandrágora, em oficinas de 
figurinos a música, construção 
de marionetas a teatro clown. 
Um espetáculo que além desta 
integração da comunidade, 
envolveu todos os participantes 
numa importante mensagem de 
reciclagem de resíduos, sobretudo 
a propósito da poluição marítima, 
que nos é tão próxima.

Já os lojistas da Gafanha da 
Nazaré foram chamados a um 
percurso poético, orientado pela 
artista Marina Palácio. Sete lojas 
aderiram ao percurso, em que 
foram desafiados a mostrar os 
seus produtos e a contar as suas 
histórias, encontrando o lado 
mais poético, muitas vezes não 
evidente, de cada uma.

O Palheta ocupou vários 
espaços da Gafanha da Nazaré: 
a Fábrica das Ideias, a Casa da 
Música, a Junta de Freguesia, 
a Escola Secundária e, naquilo 
que foi possível, os jardins, as 
lojas e as ruas. Uma marca que 
o festival pretende manter, a da 
ativação de toda a cidade e de 
todas as pessoas e parceiros. 
Graças a uma massiva divulgação 
na comunicação social, mas 
sobretudo a uma programação 
muito própria, diversificada, com 
espetáculos especiais pensados 
para todas as idades, o público 
aderiu em massa e em diferença, 
sendo praticamente impossível 
definir um público-alvo deste 
festival.
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De 7 a 9 de junho, o Festival 
Rádio Faneca ocupou todo o 
Centro Histórico de Ílhavo com 
dezenas de atividades participadas 
por centenas de pessoas da 
comunidade.

Para a Câmara Municipal de 
Ílhavo não são os números que 
mais importam, mas sim o 
crescimento de um festival que 
continua a reforçar a sua ligação 
à comunidade, a levar centenas 
de pessoas de fora para o íntimo 
da vida ilhavense e a criar uma 
vivência especial e única em toda a 
zona histórica de Ílhavo.

Nesta edição, a sétima, a palavra 
foi o fio condutor de projetos 
especiais, concertos e rádio. A 
palavra contada, lida e cantada em 
várias camadas, desde a poesia, ao 
humor, às histórias, na música, na 
história de Ílhavo e na do mundo 
e da sua evolução. E é para isso 
que o Rádio Faneca quer tornar-
se mais forte: para que se fale do 
passado, pensando-se no futuro; 
para que se olhe para dentro 
sem que se mine o que parte de 

fora; para que tudo tenha lugar a 
discussão e reflexão e para que 
os palcos sejam cada vez mais de 
todos e para todos. Um festival 
que se torna, assim, também uma 
plataforma de debate de vários 
assuntos que são relevantes na 
cultura nacional e na ilhavense, na 
dinâmica mundial e no local, desde 
a generosidade da Dona Piedade à 
igualdade de género.

Do tradicional ao alternativo, 
centenas de ilhavenses 
participaram nos projetos 
especiais do festival, desafiando-
se e reinventando-se nas várias 
propostas artísticas, desde 
o mapa-jogo Andar À Nora, 
às histórias nos Becos, sobre 
Portuguesas Inesquecíveis, aos 
jogos do Hélder ou à Objetoteca, 
protagonizada pelo Teatro de Ferro 
e pelo Teatro Ribalta. Na música, 
becos, jardim e Aquário cheios para 
ouvir umas dezenas de artistas 
revolucionários na sua expressão.

O Rádio Faneca regressa, 
evidentemente, em 2020.

Rádio Faneca 
registou maior enchente 
de sempre
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Em quatro dias, mais de sete mil 
pessoas estiveram presentes e 
interativas em 11 espetáculos, três 
ações de rua que acabaram em 
festa, 12 oficinas e 5 exposições e 
mostras, em Ílhavo, na Gafanha da 
Nazaré e na Vista Alegre.

O Ilustração à Vista voltou a 
crescer, em alcance, em adesão 
e em qualidade, que foi evidente 
pela reação de público e artistas 
envolvidos.

Num festival que trouxe a 
Portugal várias companhias 
internacionais e que fica marcado 
por várias estreias absolutas 
e outras nacionais, o público 
aderiu em massa, superando 
as expetativas da organização, 
que pertence ao 23 Milhas, 
projeto cultural do Município 
de Ílhavo, o que desafiou a 
mesma a criar novas sessões de 
última hora. Foram sobretudo 
os espetáculos de rua, como La 
Tortue de Gauguin, o concerto 
dos Orelha Negra ou a instalação-
performance Steli, da Stalker 
Teatro, a surpreender o público, 
a marcar encontros inesperados 
e a transformar o território, 
sobretudo o de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré, a partir de 
um novo desenho para espaços já 
existentes.

Ilustração 
à Vista 
envolveu milhares 
de pessoas

O Ilustração à Vista demarcou-se 
como um festival intergeracional 
que traz uma nova visão para a 
ilustração, desafiando o público 
a olhar para a sua presença em 
diversas disciplinas onde esta não 
parece não ser imediatamente 
evidente.

Destaque ainda para as 
várias oficinas que incluíram 
a maioridade, as escolas, mas 
também o público em geral, 
para as exposições e mostras 
que trabalharam práticas 
contemporâneas a partir de 
artistas do passado, trazendo-
os, precisamente, para os dias de 
hoje.
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A Milha, festa da música e 
dos músicos de Ílhavo, registou 
a edição mais participada de 
sempre, com 3800 pessoas a 
passarem em Ílhavo e na Gafanha 
da Nazaré entre a última quinta-
feira e este domingo.

Durante quatro dias, além de 
casas cheias e de quase todos 
os espetáculos terem esgotado, 
naquele que a organização, do 
23 Milhas, o projeto cultural do 
Município de Ílhavo, considera 
um salto quantitativo, mas 
também qualitativo, considerável, 
juntaram-se em vários palcos 
quase 300 participantes, desde 
músicos, bandas, ranchos, 
filarmónicas a escolas locais.

Ao todo, houve quatro 
espetáculos especiais, quatro 
grandes produções orientadas 
por criadores convidados, com 12 
concertos (quase todos estreias), 
duas formações, uma festa e um 
baile de encerramento.

O mote deste ano foi o linguajar 
ilhavense e, em grande parte, 
todos os artistas responderam à 
chamada recorrendo a registos 
áudio do típico linguajar ou sendo 
eles próprios a voz dessa bandeira. 

A Milha manteve o desafio à 
criação, reforçando aquele que é o 
seu objetivo central desde o início, 
em 2017: desafiar e alavancar 
a produção local e ser gancho 
para o desenvolvimento de uma 
plataforma em que os artistas 
ilhavenses possam encontrar-se e 
colaborar uns com os outros.

O crescimento dessa produção 
nesta terceira edição da Milha faz 
com que a organização acredite 
que se tem vindo a criar um 
espaço mais desafiante em Ílhavo 
para que os criadores desenvolvam 
os seus projetos, se reconheçam 
no território e no projeto cultural 
do Município.

A MILHA REGRESSA 
EM 2020.

Milha 
com edição 
mais participada 
de sempre

Falar de pintura cerâmica 
poderá remeter-nos para 
a porcelana da Vista 
Alegre e toda a influência 
deixada pela sua escola 
de pintura que a torna 
mundialmente conhecida. 
Mas, em Ílhavo, há também 
outros artistas e artesãos 
que, inspirados em 
elementos naturais, como 
a água, a terra, os peixes, 
as aves, as flores, etc, 
e, ainda, no sentimento 
da sua portugalidade, 
produzem objetos de 
utilização quotidiana 
(pratos, travessas, saleiros, 
jarras, bacias ou outros). 
São pequenos grandes 
tesouros que carregam, 

Município de Ílhavo acolheu o “Bom dia Cerâmica” 
com um roteiro de visitas e experiências inesquecíveis

nas suas cores e formas, 
a alma de Portugal, mas 
também do Município de 
Ílhavo. 

Neste âmbito, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
enquanto membro 
fundador da Associação 
Portuguesa de Cidades e 
Vilas Cerâmicas (AptCC), 
voltou a promover o “Bom 
Dia Cerâmica”, nos dias 
18 e 19 de maio, visando 
a defesa, valorização e 
divulgação do património 
cultural e histórico 
cerâmico através de um 
verdadeiro roteiro de 
visitas e experiências em 
diversos espaços, como 
por exemplo o Museu Vista 
Alegre e o Museu Marítimo 
de Ílhavo.

Até ao dia 18 de maio 
esteve também patente 
a exposição itinerante 
da AptCC “Cerâmica 
Portuguesa”, no Foyer da 
Casa da Cultura de Ílhavo.



 Município de Ílhavo ·  dezembro 2019  ·  47

20
20

30 a 3
abril

Ilustração 
à Vista
Ílhavo
Vista Alegre
Gafanha da Nazaré

11 a 26
julho

Marolas
Jardim Oudinot
Praia da Barra
Praia da Costa Nova

5 a 8
março

Palheta
Robertos e Marionetas
Gafanha da Nazaré

17 a 21
abril

Mar 
Film Festival
Museu Marítimo 
de Ílhavo

13 a 18
abril

Semana 
dos Arquivos
Centro de Documentação 
de Ílhavo

5
abril

Meia Maratona
4.ª Edição

19 a 22
março

Rota 
das Padeiras
Vale de Ílhavo

3 e 4
abril

Feira 
da Família 
e da Saúde
Laboratório Artes 
Vista Alegre

3 a 6
dezembro

Leme
Festival de 
Circo Contemporâneo 
e Criação Artística 
em Espaços 
Não Convencionais
Ílhavo
Vista Alegre
Gafanha da Nazaré

30 a 2
agosto

Ria a Gosto
Festival do Marisco
Relvado da Costa Nova

13 a 22
novembro

Festival 
Gastronomia 
de Bordo
Restaurantes do Município

15 a 26
setembro

Festival 
Cabelos Brancos
Município de Ílhavo

11
setembro

15º Aniversário

Biblioteca 
Municipal 
de Ílhavo

7 a 9
agosto

83.º Aniversário 

Museu Marítimo 
de Ílhavo

12 a 16
agosto

Festival 
do Bacalhau
Jardim Oudinot, 
Gafanha da Nazaré

19 a 21
junho

Rádio Faneca
Ílhavo
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