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I - Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER)
A Câmara Municipal de Ílhavo comemorou, no passado dia 18 de Março (domingo), o 

3º Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), abrindo a mesma ao 
público em geral, durante todo o dia, propiciando a oportunidade de desfrutar das excelentes 
condições para aprender a circular em segurança na via pública, usando a pista de simulação 
e as viaturas disponíveis.

A Escola Municipal de Educação Rodoviária foi inaugurada no dia 18 de Março de 2004, 
sendo o corolário de uma aposta, partilhada em protocolo com o Governo Civil de Aveiro e 
a Direcção Geral de Viação, na criação de um importante instrumento de formação e 
sensibilização da população para a boa utilização da via pública.

Desde a sua abertura, a Escola Municipal de Educação Rodoviária, situada junto à Piscina 
Municipal da Gafanha da Nazaré, já foi visitada por 6.485 crianças e jovens de vários 
estabelecimentos de ensino do Município de Ílhavo e de toda a região Centro, sendo que 
2.184 fizeram-no durante o último ano.

A EMER está direccionada, preferencialmente, para crianças e jovens do 3º ao 6º ano 
de escolaridade podendo, em certos casos específicos, receber visitas de outros níveis de 
ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, bem como o público em geral que, todos 
os quartos sábados de cada mês, queiram visitar a Escola.

Em termos de funcionamento, a EMER pode receber, diariamente, quatro grupos de 25 
alunos, dois da parte da manhã e os restantes da parte da tarde, sendo que cada sessão 
tem a duração de uma hora e trinta minutos, distribuídos por uma parte teórica, em sala de 
aula, e uma parte prática, na pista. As marcações das visitas, que são gratuitas, poderão 
ser efectuadas junto da Câmara Municipal de Ílhavo.

Brevemente, a Escola Municipal de Educação Rodoviária do Município de Ílhavo apresentará 
novos serviços, tendo em vista a captação de novos públicos, com o objectivo de alargar 
a sensibilização e a formação ao nível da segurança rodoviária a todos os estratos da 
população do Município.

II - Reunião de Câmara  - Seg. 5 MAR 2007
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 19 de Março de 
2007:

1. Oficinas Criativas da Câmara Municipal de Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação nas Oficinas Criativas 

da  Câmara Municipal de Ílhavo. As Oficinas Criativas são espaços de aprendizagem e de 
troca de experiências e de conhecimentos, abrangendo uma pluralidade de temas, tendo 
como principal objectivo o fomento nos participantes do gosto pelo saber. 

Estas Oficinas são constituídas por diversos módulos independentes, abordando cada 
um deles, uma temática específica. Do o teatro à fotografia, passando pela bijutaria, hip-
hop e linguagem gestual, as Oficinas Criativas funcionarão preferencialmente nos Fóruns
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Municipais da Juventude, em horário pós laboral, em horas e dias a definir em cada caso.
As Oficinas Criativas destinam-se genericamente a todas as pessoas interessadas nas 

diferentes temáticas a abordar, havendo no entanto, em cada Oficina, uma referência acerca 
da faixa etária preferencial, e caso seja necessário, este critério pode ser tido em conta na 
constituição de cada um dos grupos.

2. Bairro dos Pescadores da Costa Nova - venda de lotes
O Executivo Municipal deliberou formalizar a venda dos lotes/parcelas da Zona de 

Intervenção 4 do Bairro dos Pescadores da Costa.
 O actual Executivo Municipal entendeu por bem atender as pretensões dos 21 munícipes 

afectados (com os quais realizou diversas reuniões de trabalho) e honrar os compromissos 
da Câmara Municipal de Ílhavo, para o que se revelou da maior importância o trabalho 
desenvolvido no âmbito do Plano de Urbanização da Costa Nova, desenvolvido pelo GTL, 
criado para o efeito. 	

Esta deliberação vem assim resolver um velho problema de titularidade e legalizar uma 
situação perante os seus ocupantes que agora vão passar a ser titulares de pleno direito e 
condição formal.

3. Área envolvente ao antigo Mercado da Gafanha da Nazaré - 
 O Executivo Municipal tomou conhecimento das oito propostas apresentadas ao concurso 

para a elaboração do projecto da área envolvente ao antigo mercado da Gafanha da Nazaré, 
assim como da decisão de hierarquização apresentada pelo júri do concurso, ficando a 
identificação dos concorrentes e dos premiados para uma próxima reunião de Câmara.

4. Próxima Reunião de Câmara
O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta do presidente da CMI, para que  a 

reunião de Câmara  de 26 de Março de 2007, assuma o carácter público, dada a importância 
dos assuntos em agenda, destacando-se: 

- Conta de Gerência 2006
- Carta Educativa do Município de Ílhavo

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,           

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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