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Estamos a trabalhar com o Go-
verno de Portugal, pressionando, 
acompanhando, realizando parce-
rias geradoras, para que se honrem 
compromissos importantes para 
com o Município de Ílhavo. Sau-
damos o início das obras da Ponte 
da Barra e da Via de Ligação à A17 
(“finalmente”), para as quais tanto e 
tanto tempo trabalhámos. Acompa-
nhamos o bom ritmo das obras do 
novo Quartel da GNR da Gafanha 
da Nazaré. Apostamos, no cumpri-
mento dos compromissos do Go-
verno no que respeita à activação 
da Extensão de Saúde da Barra, ao 
apoio à construção do Quartel dos 
Bombeiros de Ílhavo, à construção 
da Via de Cintura Portuária (3a fase), 
à Ligação Ferroviária do Porto á Li-
nha do Norte, e noutros objectivos 
muito importantes como o apoio à 
construção do Hospital de Cuida-
dos Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo.  

Comemoramos a nossa existên-
cia como Município e como Comu-
nidade, com trabalho de construção 
de mais qualidade de vida para To-
dos, empenhando também a nos-
sa energia no trabalho com outros 
Municípios, nas Associações a que 
pertencemos.

Consigo continuaremos a rea-
lizar mais e melhor, acrescentando 
valor e qualidade à Nossa Terra. Par-
ticipe.

Bem Haja e Bom Trabalho. 

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 

O Boletim Municipal de Abril é 
mais um elemento de referência ao 
Feriado Municipal que comemora-
mos a 17 de Abril (dia do seu lan-
çamento público), cumprindo a sua 
função de dar nota das realizações 
da Câmara Municipal de Ílhavo dos 
últimos meses e chamar a atenção 
para acontecimentos que vamos vi-
ver a cada dia que chega.

Neste tempo de início do ano 
2005, além de estarmos a desenvol-
ver um trabalho de reforma de fun-
cionamento da CMI (com medidas 
a implementar até final do 1o Se-
mestre), temos dado continuidade 
a um relevante conjunto de obras 
que estão em curso, e concretizado 
actividades em várias áreas da vida 
do Município (Educação, Ambiente, 
Cultura, Juventude, Maior Idade, Tu-
rismo,...).

Destaque especial para duas 
obras:

- uma já inaugurada: o Parque 
da Cidade e o novo Posto de Tu-
rismo de Ílhavo, constituem uma 
aposta na qualificação urbana e am-
biental da nossa cidade e do nosso 
Concelho, e na sua promoção turís-
tica com a devida qualidade;

- uma em fase final de execu-
ção: a Via de Ligação da Estrada 
da Mota ao IP5 (junto à Friopesca) 
marca a concretização de mais um 
importante passo na construção da 
Rede Viária Estruturante do Municí-
pio, encurtando distâncias, aproxi-
mando pessoas e elevando a quali-
dade de vida nos espaços urbanos. 
A sua inauguração acontecerá em 
breve.

efectuadas por Laboratório idóneo, 
devidamente certificado pelo Institu-
to Português da Qualidade, dando 
assim cumprimento integral à legis-
lação nacional e comunitária, sobre 
a matéria. Não há no presente, nem 
houve no passado, qualquer indica-
dor que, nos termos da lei, indicie 
falta de qualidade da água da rede 
pública distribuída no Concelho de 
Ílhavo. A água da rede pública não 
carece de quaisquer tratamentos 
adicionais, estando a sua qualida-
de cabalmente comprovada pelas 
análises regularmente efectuadas e 
atrás mencionadas. 

Alertam-se todos os consumido-
res para o facto de, ao introduzirem 
quaisquer equipamentos de filtra-
gem ou outros, que lhe sejam apre-
sentados por empresas particulares, 
nos locais de consumo, estes pode-
rem alterar a qualidade da água da 
rede pública, o que desvincula a 
Câmara Municipal de qualquer res-
ponsabilidade em relação à qualida-
de da mesma, pelo que esta não se 
responsabilizará por quaisquer pre-
juízos que possam ocorrer nomea-
damente em termos de saúde dos 
respectivos consumidores.

Tendo a Câmara Municipal de 
Ílhavo sido alertada para o facto de 
se encontrar a actuar no Concelho, 
uma empresa que, através de falsas 
ou incorrectas análises, tenta de-
monstrar aos consumidores que a 
água da rede pública não é própria 
para o consumo humano, com o ob-
jectivo final e único da venda de um 
filtro de água por cerca de 2.500,00 
Euros, facto que levou a Câmara 
Municipal há já algum tempo a aler-
tar a população para esta situação, 
que na prática se trata de uma bur-
la, através da comunicação social, 
vimos desta forma esclarecer mais 
uma vez todos os Munícipes, que a 
água que abastece o Concelho de 
Ílhavo, é seguramente uma das me-
lhores do País. 

A água da rede pública cumpre 
na íntegra todas as exigências de 
qualidade consagradas no Decre-
to-lei n.º 243/01 de 5 de Setembro, 
e é sujeita a um exaustivo progra-
ma de controlo da sua qualidade, 
aprovado e fiscalizado com vista à 
verificação do seu cumprimento pe-
los Serviços competentes do Minis-
tério do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento 
Regional, que impõe a realização 
de cerca de 5.000 análises anuais 

Activação do Mercado Municipal
Gafanha da Nazaré

da Gafanha da Nazaré entrou em 
funcionamento, tal como o previsto, 
no passado dia 25 de Fevereiro.

O primeiro dia ficou marcado 
pela grande afluência de público, 
que, apesar do mau tempo que se 
fez sentir nesse Sábado, não deixou 
passar a oportunidade de fazer as 
suas compras no seu novo merca-

do, situação que se tem mantido 
desde então, demonstrando, tam-
bém desta forma, o sucesso desta 
aposta da Câmara Municipal, que 
representa um investimento global 
de cerca de três milhões de euros 
(edifício do Mercado, estacionamen-
to para automóveis e primeira fase 
da Alameda D. Manuel II).

Depois de completadas todas as 
formalidades indispensáveis, a que 
já fizemos alusão na edição de De-
zembro deste Boletim, relacionadas 
com a elaboração do Regulamento, 
do Protocolo de Gestão com a Junta 
de Freguesia da Gafanha da Naza-
ré, das hastas públicas para as lojas, 
entre outras, o Mercado Municipal 

Informação/Esclarecimento à População
Qualidade da Água de Abastecimento no Município de Ílhavo

Editorial
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Concelho de Ílhavo. Do total, 8 tra-
tam-se de novas bolsas e 17 reno-
vações, isto é, alunos aos quais já 
foram atribuídas bolsas de estudo 
em anos anteriores e que tiveram 
aproveitamento escolar no último 
ano lectivo. 

O valor mensal das bolsas varia 
entre os 51,13 e os 102,25 Euros, 
consoante se trate de ensino secun-
dário ou superior. 

jovens que prosseguem estudos e 
formação após a escolaridade obri-
gatória. Deste modo, a atribuição 
de bolsas de estudo é de extrema 
importância, nomeadamente para o 
caso dos estudantes mais carencia-
dos do nosso Concelho.

Na presente edição foram atri-
buídas pela Câmara Municipal 25 
bolsas a estudantes do ensino se-
cundário e superior, residentes no 

A funcionar no edifício do Cen-
tro Cultural da Gafanha da Nazaré 
todas as quartas-feiras, das 15h00 
às 18h00, este serviço assegura a 
todos os jovens que o procuram um 
atendimento personalizado, gratuito 
e confidencial, através de uma equi-
pa composta por médico, enfermei-
ro, assistente social e psicólogo.

Abril marcará a activação do 
GASJ de Ílhavo, que funcionará no 
Fórum Municipal da Juventude de 
Ílhavo, às quartas-feiras das 14h30 
às 17h30, alargando, desta forma, 
este importante serviço a um maior 
número de jovens no nosso Conce-
lho.

Tendo começado a funcionar em 
Março de 2005, o Gabinete de Apoio 
à Saúde Juvenil (GASJ) da Gafanha 
da Nazaré, que resultou de um pro-
tocolo assinado entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a Administração 
Regional de Saúde do Centro/Sub-
Região de Aveiro, atendeu, de Mar-
ço de 2005 a Janeiro de 2006, 104 
jovens, na sua maioria estudantes.

Durante este período foram re-
alizadas um total de 225 consultas 
médicas e de enfermagem, tendo, 
em algumas situações, havido a in-
tervenção do serviço social (18 ca-
sos) e da psicologia (10 casos). Na 
sua maioria o serviço foi procurado 
por jovens do sexo feminino.

Pelo sétimo ano consecutivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo proce-
deu à entrega das Bolsas de Estudo 
Municipais, cuja sessão decorreu 
no passado dia 27 de Janeiro, no 
Auditório da Biblioteca Municipal de 
Ílhavo.

Esta iniciativa surge no âmbi-
to do compromisso assumido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo de pro-
mover o aumento do número de 

Entrega das Bolsas de Estudo Municipais
Ano Lectivo 2005/2006

vens em época de aulas, através da 
participação em projectos coorde-
nados e suportados financeiramen-
te pela Câmara Municipal de Ílha-
vo, abrangendo áreas tão distintas 
como a Educação e Sensibilização 
Ambiental, o Fomento da Actividade 
Desportiva, o Apoio à Juventude, a 
Protecção Civil, a Valorização e Pro-
moção da História e do Património e 
a Animação Cultural.

Foram entregues no passado 
dia 1 de Março, no Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo, as Bolsas e 
Certificados de Participação aos jo-
vens que participaram no 3.º turno 
(Outubro a Dezembro) do Programa 
Vocação 2005.

Este Programa, que teve início em 
Janeiro de 2005, tem como objectivo 
principal a ocupação dos tempos li-
vres e a valorização pessoal dos jo-

A carga horária em qualquer um 
dos projectos é de 90 horas durante 
os três meses do turno, a que corres-
ponde uma Bolsa de 200,00 Euros.

Neste momento encontra-se já a 
decorrer o 2.º turno (Abril a Junho) 
da edição 2006 deste Programa, 
envolvendo 19 jovens. Encontram-
se igualmente abertas as inscrições 
para o 3.º turno, que terá o seu início 
no próximo mês de Outubro.

Entrega dos
Certificados de Participação 
no Programa Vocação 2005 - turno 3
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CONVITE AO SENTIR!

Exposição Temática
Exposição de fotos e resultados ex-
pressivos temáticos
04 Jan. | Fórum Ílhavo
04 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Feira dos Afectos
Reconstrução dos afectos através 
das artes e fotografia
05 Jan. | Fórum Ílhavo
05 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Livro Aberto
Livro de Emoções de expressão dos 
sentimentos pela escrita e desenho
09 Jan. | Fórum Ílhavo
09 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Decalcando o Corpo
Descoberta do outro num desenho 
do corpo e das características afec-
tivas
11 Jan. | Fórum Ílhavo (a)
11 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Jogo do Gostar
Jogo pedagógico de desenvolvi-
mento afectivo-social
18 Jan. | Fórum Ílhavo
20 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Sentimentos em Flor
Partilha de sentimentos numa flor 
em exposição
23 Jan. | Fórum Ílhavo
23 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

Ramificações de afectos 
Atelier de construção plástica de ár-
vores Genealógicas
25 Jan. | Fórum Ílhavo (b)
25 Jan. | Fórum Gaf. Nazaré

MUNDO DA FANTASIA

Exposição temática
Exposição de fotos e resultados 
expressivos temáticos
03 Fev. | Fórum Ílhavo
06 Fev. | Fórum Gaf. Nazaré
07 Fev. | Pólo Vale de Ílhavo

Desenha com as mãos e com os 
dedos
09 Fev. | Fórum Ílhavo
10 Fev. | Fórum Gaf. Nazaré (c)

Vestindo as cadeiras
Atelier de decoração fantástica de 
cadeiras
14 Fev. | Fórum Ílhavo
14 Fev. | Fórum Gaf. Nazaré

Criação Fantástica
Concurso de máscaras
     -Mãos de Fada
“Atelier de Pinturas Faciais”
24 Fev. | Fórum Ílhavo
24 Fev. | Fórum Gaf. Nazaré
24 Fev. | Pólo Vale de Ílhavo (d)

Comemoração do 1º Aniversário 
do Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré
Lançamento do nº 3 da revista 
Jovem “ATUA!”
24 Fev. | Fórum Gaf. Nazaré (e)

SOS NATURA

Dia Internacional 
da Protecção Civil
Sessões temáticas
01 Mar. | Fórum Ílhavo
01 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré

Exposição temática
Exposição de fotos e resultados ex-
pressivos temáticos
06 Mar. | Fórum Ílhavo
07 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré
11 Mar. | Pólo Vale de Ílhavo

Labirinto Verde
Jogo de cooperação, orientação, ra-
ciocínio lógico e procura do saber
09 Mar. | Fórum Ílhavo
10 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré
25 Mar. | Pólo Vale de Ílhavo

Ecopontos divertidos
Construção de ecopontos
15 Mar. | Fórum Ílhavo
17 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré
18 Mar. | Pólo Vale de Ílhavo

Guardiões do Ambiente
Actividade grupal pedagógica de 
consciencialização e defesa do Am-
biente
22 Mar. | Fórum Ílhavo
21 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré

Reconstruir e Ecotrocas
Oficina de expressão plástica e am-
biental
Sessão de promoção ecocentro/am-
biente ecológico
28 Mar. | Fórum Ílhavo
27 Mar. | Fórum Gaf. Nazaré

Resumo da Actividade
Janeiro a Março de 2006

Janeiro Fevereiro Março
a d ec

Fórum Municipal da Juventude 
ÍLHAVO
Av. Gen. Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
telf.: 234 321 079 
(junto à Biblioteca Municipal)

Fórum Municipal da Juventude 
GAFANHA DA NAZARÉ
Rua Padre Guerra 
3830-711 Gafanha da Nazaré
telf.: 234 183 773
(Centro Cultural G. N.)

Fórum Municipal da Juventude 
PÓLO DE VALE DE ÍLHAVO
Rua da Fonte, 5 
3830-279 Vale de Ílhavo 
telf.: 234 326 826

b

atua nova casa
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em Fevereiro completou um ano de 
existência pleno de sucesso.

Nesta edição é feita igualmente 
referência às principais actividades 
realizadas pela Câmara Municipal 
para a juventude nos últimos me-
ses, aos concursos actualmente a 
decorrer, assim como a alguns dos 
serviços que a Câmara Municipal 
de Ílhavo tem ao dispor dos jovens 
do Concelho, como é o caso da 
Unidade de Inserção na Vida Activa 
(unisafe) ou do Gabinete de Apoio à 
Saúde Juvenil.

Nota final para o espaço que 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
apresentou no passado mês de 
Fevereiro, no âmbito da comemo-
ração do 1º aniversário do Fórum 
Municipal da Juventude da Gafanha 
da Nazaré, o nº 3 da revista “atua! 
– revista jovem da Câmara Municipal 
de Ílhavo”.

O destaque principal desta edi-
ção vai para o novo Fórum Munici-
pal da Juventude de Ílhavo e Pólo 
de Vale de Ílhavo, inaugurados no 
passado mês de Setembro, assim 
como para o Fórum Municipal da Ju-
ventude da Gafanha da Nazaré, que 

A Unisafe funciona no Fórum 
Municipal da Juventude de Ílhavo 
(Av. General Elmano Rocha - Alquei-
dão, 3830-198 Ílhavo), de segunda 
a sexta-feira, das 9h30 às 18h00, 
podendo ser contactada através do 
234 321 079.

Para assinalar o seu terceiro 
ano de vida, a Unisafe iniciou em 
Fevereiro a realização regular de 
Sessões Técnicas de Procura de 
Emprego, nas quais são aborda-
dos temas como a elaboração de 
um Curriculum Vitae, a resposta a 
anúncios de emprego, a participa-
ção em entrevistas de emprego, 
e onde são dadas a conhecer as 
propostas de emprego que se en-
contram disponíveis no momento. 
Estas sessões decorrem no Fórum 
Municipal da Juventude de Ílhavo 
às terças-feiras (de duas em duas 
semanas), das 14h30 às 16h30, e 
no Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré (Edifício do 
Centro Cultural) às sextas-feiras (de 
duas em duas semanas), das 10h30 
às 12h30, sendo abertas a todos os 
interessados.

Para mais informações contacte 
a UniSAFE.

A funcionar desde Janeiro de 
2004, completando por isso dois 
anos de actividade no passado mês 
de Janeiro, a Unisafe - Unidade de 
Inserção na Vida Activa da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, surgiu com 
o objectivo de constituir um pólo 
efectivo de informação e acompa-
nhamento profissional, vocacionado 
especialmente para os jovens, pro-
movendo a empregabilidade a nível 
local, a frequência de estágios e cur-
sos de formação profissional, assim 
como outras formas de resolução de 
dificuldades de inserção e/ou rein-
serção no mundo do trabalho.

Desde a sua criação, desloca-
ram-se a este serviço da Câmara 
Municipal aproximadamente 1000 
pessoas, oriundas maioritariamente 
do Concelho de Ílhavo, procurando 
apoio, orientação e acolhimento, 
numa tentativa de clarificar opções 
vocacionais e encontrar um novo 
rumo de vida.

Neste sentido, a Unisafe promo-
ve de forma regular o acompanha-
mento dos seus utentes, desenvol-
vendo actividades diversas, assim 
como efectuando contactos com 
empresas e outras instituições com 
o objectivo de solucionar os proble-
mas de quem a procura.

Lançamento 
do nº 3 da 
revista jovem atua!

2º Aniversário

sempre dedicamos às nossas as-
sociações de jovens, que têm nesta 
revista um meio privilegiado para 
divulgar as suas iniciativas, assim 
como para conselhos ao nível da lei-
tura, do cinema e da informática.

Com a edição desta revista, que 
tem uma periodicidade semestral, a 
Câmara Municipal de Ílhavo preten-
de estreitar ainda mais a sua relação 
com os jovens, informando-os de 
forma mais próxima acerca do que 
de mais relevante vai acontecendo 
no Concelho de Ílhavo. A próxima 
edição surgirá em Agosto.

tos e os mais de 9.000 utilizadores, o 
que significa uma média diária supe-
rior a 30 jovens, que procuram este 
espaço para consultar a Internet, es-
tudar, ouvir música, ler jornais e re-
vistas, para frequentar cursos de in-
formática, para participar nas muitas 
actividades programadas, sempre 
no âmbito do tema de cada mês, ou 
simplesmente para jogar.

Para assinalar esta data, foram 
organizadas diversas actividades e 
ateliers, tendo-se ainda procedido 

Foi em 25 de Fevereiro de 2005 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
procedeu à activação do Fórum Mu-
nicipal da Juventude da Gafanha da 
Nazaré, um espaço destinado aos 
jovens de todo o Concelho, em es-
pecial da Gafanha da Nazaré, que, 
desde o seu início, lhes tem permiti-
do conviver, trocar ideias e experiên-
cias, aprender e divertir-se.

Após um ano de actividade, o 
balanço é extremamente positivo. A 
prová-lo estão os quase 1.000 inscri-

ao lançamento do nº 3 da revista jo-
vem da Câmara Municipal de Ílhavo 
“atua!”.

O Fórum Municipal da Juventu-
de da Gafanha da Nazaré situa-se 
no edifício do Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, e funciona de 
segunda-feira a sábado. Neste mes-
mo local funciona ainda o Espaço 
Internet da Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré.

I Aniversário 
Fórum Municipal 
da Juventude da 
Gafanha da Nazaré
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A pensar no bem-estar de todos os Seniores do Concelho, com mais de 60 anos, e com a 
convicção de que desporto é sinónimo de saúde e de qualidade de vida, a Câmara Municipal 
de Ílhavo preparou o projecto Movimento Maior.

Este projecto, fruto de uma ideia há muito pensada e trabalhada, assenta no pressuposto de 
que todos devem ter acesso a uma melhor qualidade de vida e a um bem-estar físico, psíquico 
e social. Deste modo, acreditamos que ao criar espaços de actividade física, e simultaneamente 
de convívio social, estaremos a apostar na consolidação de novos valores sociais que colocam 
a ênfase no movimento, na acção e em hábitos de vida saudáveis. No entanto, a criação destes 
espaços não deve estar limitada a um público Sénior já por si activo, e disposto a colaborar 
nas várias actividades, tornando-se necessário “puxar” por todos aqueles que nunca tiveram 
a oportunidade. É especialmente para estes que o Movimento Maior foi concebido, para criar 
novas oportunidades, novos hábitos e novos modos de vida. 

A parceria estabelecida e consolidada com o Centro de Saúde de Ílhavo, através de um 
Protocolo de Cooperação, vem reforçar o empenho que colocamos neste projecto e, principal-
mente, nos seus resultados. 

Este projecto significa, também, o início de um novo trabalho de diagnóstico em relação às 
reais necessidades e interesses da população Sénior do Concelho. Este é só um dos muitos 
passos que pretendemos dar no futuro.

O projecto Movimento Maior encontra-se estruturado em seis áreas/actividades que po-
derão ser seleccionadas pelos interessados, em função dos seus gostos, capacidades e reco-
mendações médicas. Desta forma, os Seniores poderão optar entre as modalidades de hidro-
ginástica, caminhada, exercícios de manutenção, técnicas de relaxamento, boccia e danças de 
salão. Estas actividades serão desenvolvidas nas cidades de Ílhavo e Gafanha da Nazaré, com 
uma periodicidade de duas vezes por semana, com a excepção das danças de salão e boccia 
que será de uma vez por semana, devidamente orientadas por técnicos especializados, e em 
estreita parceria com o Centro de Saúde de Ílhavo.  

Para aderir, os Seniores terão de se dirigir à Biblioteca Municipal de Ílhavo ou a qualquer 
um dos Pólos de Leitura da Biblioteca Municipal situados na Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo, a fim de poderem realizar uma pré-inscrição no projecto 
Movimento Maior. Só se poderão inscrever os indivíduos com 60 ou mais anos de idade, 
acompanhados do bilhete de Identidade, do cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde, 
do nº de contribuinte e uma fotografia tipo passe, com carácter opcional. Os Seniores deverão 
ter acesso a uma fotocópia da ficha de pré-inscrição, que lhes será posteriormente exigida no 
acto de marcação da consulta no Centro de Saúde de Ílhavo. Neste momento será, também, 
solicitado aos Seniores o preenchimento de um quesionário, tendo este como principal objec-
tivo a recolha de informações relativamente à prática de exercício físico pela população Sénior 
do Concelho de Ílhavo. 

Depois de realizada a pré-inscrição, os Seniores deverão então proceder à marcação de 
uma consulta no Centro de Saúde, com o seu médico(a) de família, de modo a obterem a decla-
ração médica, que lhes permitirá praticar a modalidade escolhida. No momento da marcação 
da consulta os Seniores terão de se fazer acompanhar da cópia da ficha de pré-inscrição, de 
modo a comprovarem a inscrição inicial no projecto. A consulta com o médico de família deverá 
ajudar o Sénior a decidir qual a actividade física mais adequada às suas condições físicas e aos 
seus interesses pessoais.

Posteriormente, os Seniores deverão entregar a declaração médica no local onde realiza-
ram a pré-inscrição. Neste momento deverão, também, proceder ao pagamento da primeira 
mensalidade da modalidade escolhida. 

No processo de constituição das turmas só serão tidos em conta os indivíduos que apre-
sentarem ficha de pré-inscrição e a declaração médica, preenchida pelo médico(a) de família. 
Quando o número máximo de Seniores por turma for atingido, será criada uma lista de espera, 
para cada modalidade. Sempre que ocorra uma situação de desistência, a vaga em aberto será 
preenchida pelos Seniores que se encontram na lista de espera. 

Hidroginástica
Piscina Municipal de Ílhavo
Terças e Quintas-feiras
15h00 às 15h45
Monitora: Paula Sequeira
Mensalidade: 12,50 €

Piscina Municipal da Gaf. da Nazaré
Segundas e Quartas-feiras 
15h00 às 15h45
Monitora: Sofia Trindade
Mensalidade: 12,50 €

Caminhada
Jardim Henriqueta Maia
Terças e Quintas-feiras 
18h00 às 18h30
Monitoras: 
Sara Pinho e Carina Pinho
Mensalidade: Gratuita

Alameda Prior Sardo
Quartas e Sextas-feiras 
18h00 às 18h30
Monitoras: 
Sara Pinho e Carina Pinho
Mensalidade: Gratuita

Boccia
Pavilhão Municipal 
Cap. Adriano Nordeste
Terças-feiras 
15h00 às 16h00
Monitora: Isabel Maduro
Mensalidade: 3,00 €

Mercado Municipal 
da Gafanha da Nazaré
Terças-feiras
16h30 às 17h30
Monitor: Henrique Santos
Mensalidade: 3,00 €

Exercícios 
de Manutenção
Pavilhão Municipal 
Cap. Adriano Nordeste
Quartas-feiras
09h15 às 10h00
Sextas-feiras
10h30 às 11h15
Monitora: Ana Cláudia
Mensalidade: 3,00 €

Mercado Municipal 
da Gafanha da Nazaré
Quartas-feiras
10h30 às 11h15
Sextas-feiras
09h15 às 10h00
Monitora: Ana Cláudia
Mensalidade: 3,00 €

Técnicas 
de Relaxamento
Pavilhão Municipal 
Cap. Adriano Nordeste
Terças-feiras
09h15 às 10h00
Quintas-feiras
10h30 às 11h15
Monitora: Ana Rita
Mensalidade: 3,00 €

Mercado Municipal 
da Gafanha da Nazaré
Terças-feiras
10h30 às 11h15
Quintas-feiras
09h15 às 10h00
Monitora: Ana Rita
Mensalidade: 3,00 €

Danças de Salão
Pavilhão Municipal 
Cap. Adriano Nordeste
Segundas-feiras
16h30 às 17h30
Monitora: Amorosa Oliveira
Mensalidade: 5,00 € 

Mercado Municipal 
da Gafanha da Nazaré
Quartas-feiras
16h30 às 17h30
Monitora: Amorosa Oliveira
Mensalidade: 5,00 €
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à Natação, Teatro Infantil, Música 
na Escola, Acção “Conhecer Portu-
gal – Lisboa”, Festa de Natal, entre 
outros, que terão a sua execução 
ao longo do ano lectivo 2005/ 2006. 
A grande novidade do plano deste 
ano prende-se com o ensino de in-
glês aos alunos do 3º e 4º anos de 
escolaridade do 1º ciclo do Ensino 
Básico, cujo programa abrange pra-
ticamente 100% das crianças que 
frequentam estes níveis de ensino 
no Concelho de Ílhavo.

Na Biblioteca Municipal de Ílha-
vo, local escolhido para o efeito, reu-
niram-se docentes e representantes 
dos órgãos de gestão, para além 
dos parceiros educativos e dos ele-
mentos do Conselho Municipal de 
Educação, que ouviram o apelo do 
Presidente da Câmara Municipal 
no sentido de todos formarem uma 
equipa de trabalho empenhada em 
fazer deste ano lectivo o melhor de 
sempre.

Excepcionalmente, devido à rea-
lização das eleições autárquicas e à 
concertação do Plano com as novas 
políticas do Ministério da Educação, 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu, no passado dia 
6 de Dezembro de 2005, à apresen-
tação pública do Plano Municipal de 
Intervenção Educativa para o pre-
sente ano lectivo.

O documento, que mereceu o 
voto unânime do Conselho Muni-
cipal de Educação, é revelador da 
vontade e determinação do Executi-
vo em continuar a desenvolver com 
um sentido elevado de utilidade, 
um conjunto de acções diversas, 
cujo objectivo é dar um contributo 
importante para o crescimento e de-
senvolvimento integral das nossas 
Crianças.

O plano de acção definido man-
tém a aposta no desenvolvimento de 
programas como os de Educação 
Ambiental, Educação Rodoviária, 
Projecto de Educação e Expressão 
Físico-Motora, Projecto de Iniciação 

Posteriormente realizou-se o Con-
certo Pedagógico, onde foi criado 
um ambiente de interactividade 
entre a Orquestra, as Crianças e o 
Apresentador.

O programa realizou-se nos 
dias 7 e 8 de Março (Terça e Quar-
ta-feira), no Centro Cultural da Ga-
fanha da Nazaré, em duas sessões, 
das 10h00 às 10h45 e das 11h00 
às 11h45, contemplando as 1.800 

Crianças do 1º Ciclo do Concelho 
de Ílhavo.

O Programa Música na Escola 
teve a sua sessão de encerramento 
no Concelho de Ílhavo, no dia 11 de 
Março (Sábado), com a realização 
de um Concerto de Família, onde as 
Crianças puderam convidar a Famí-
lia e amigos a assistir ao espectácu-
lo no Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a proporcionar aos Alunos 
das Escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, o Programa Música na Es-
cola, numa acção organizada com 
a Orquestra Filarmonia das Beiras, 
apresentando o espectáculo deno-
minado “O Carnaval dos Animais”.

Numa 1ª fase as Crianças tra-
balharam o conteúdo do programa 
com o(a) Professor(a), nas Escolas. 

PMIE 2005/2006
Plano Municipal de Intervenção Educativa 2005/2006

À semelhança dos anos ante-
riores, e no âmbito do Plano Mu-
nicipal de Intervenção Educativa 
2005/2006, a Câmara Municipal de 
Ílhavo organizou no passado dia 15 
de Dezembro, uma Festa de Natal 
especialmente dedicada às cerca de 
3000 crianças da rede do Pré-Esco-
lar (Pública e Privada) e do 1º  Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho. 

Esta iniciativa realizou-se em 
duas sessões, uma das 10.00 às 
11.15 horas e outra das 15.00 às 
16.15 horas, tendo cada espectácu-
lo a duração de sensivelmente uma 
hora. Assistiram a cada sessão cer-
ca de 1.500 crianças e respectivas 
Educadoras, Professores e Auxilia-
res de Acção Educativa.

“TIC-TAC e TIC-TIC juntos no 
Mundo da Magia”, “Sonhos Flutuan-
tes”, “Chapô-Clac” e “Tosta Mista - O 
Malabarista” formaram o Espectácu-
lo de Variedades que, uma vez mais, 

fez as maravilhas da pequenada que 
se deslocou ao Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste.

Para além do espectáculo e da 
respectiva deslocação, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, em parceria 
com as quatro Juntas de Freguesia 
do Concelho, proporcionou ainda a 
cada criança uma lembrança.

Música na Escola
“O Carnaval dos Animais”pela Filarmonia das Beiras
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de Março de 2004, sendo o coro-
lário de uma aposta, partilhada em 
protocolo com o Governo Civil de 
Aveiro e a Direcção Geral de Viação, 
na criação de um importante instru-
mento 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 visita-
da por 4.301 crianças e jovens de 
vários estabelecimentos de ensino 
do Concelho de Ílhavo e de toda a 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
comemorou, no passado dia 18 de 
Março (sábado), o 2º Aniversário da 
Escola Municipal de Educação Ro-
doviária (EMER), abrindo a mesma 
ao público em geral, durante todo o 
dia.

Quem por lá passou teve a opor-
tunidade de desfrutar das excelentes 
condições para aprender a circular 
em segurança na via pública, usan-
do a pista de simulação e as viaturas 
disponíveis.

A Escola Municipal de Educação 
Rodoviária foi inaugurada no dia 18 

ralização do Ensino do Inglês aos 
Alunos dos 3º e 4º anos de Escolari-
dade do Ensino Básico.

A candidatura apresentada foi 
aprovada pela Direcção Regional de 
Educação do Centro no dia 7 de Se-
tembro de 2005, possibilitando, des-
ta forma, que as nossas Crianças 
do 3º e 4º anos tenham uma aula 
semanal, de 90 minutos, de língua 
inglesa.

O programa de generalização 
do ensino do Inglês abrange, nesta 
data, 19 Escolas do 1º Ciclo do En-
sino Básico do Concelho de Ílhavo 
distribuídas pelos três Agrupamen-
tos de Escola, estando actualmen-
te inscritos 807 alunos, distribuídos 
por 8 professores (6 dos quais com 
6 turmas, 1 com 5 turmas e 1 com 3 
turmas) com habilitações académi-
cas e profissionais no âmbito do en-
sino do Inglês, os quais foram con-
tratados pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, após um longo e complexo 
processo de concurso de selecção.

 As 44 turmas constituídas estão, 
maioritariamente, estruturadas por 
anos de frequência sendo que em 
6 casos foi necessária a junção de 
alunos dos 3º e 4º anos, sendo que 
a faixa etária abrangente vai dos 7 
aos 13 anos de idade. 

Para além de todo o investimen-
to efectuado para que este Projec-
to fosse uma realidade, a Câmara 
Municipal ofereceu a cada aluno 
um dossier, um manual e respectivo 
livro de exercícios para auxiliar as 
respectivas aulas.

Ao fim de cinco meses de acti-
vidade é possível avaliar a mesma 
de uma forma muito positiva e gra-
tificante, tendo o Concelho de Ílhavo 
registado uma adesão ao Projecto 
de cerca de 95% da população alvo, 
estando os objectivos delineados a 
ser alcançados pelas Crianças en-
volvidas, salientando-se a participa-
ção activa e colaborante dos Profes-
sores das respectivas turmas.

Tendo em conta os padrões 
europeus, o sistema educativo por-
tuguês necessita de recuperar al-
gum do seu atraso, promovendo 
a elevação do nível de formação e 
qualificação das futuras gerações, 
pela aquisição de competências 
fundamentais através da aposta no 
desenvolvimento do ensino básico, 
nomeadamente na generalização 
do ensino do inglês desde o primei-
ro ciclo do ensino básico.

Por outro lado, a aprendizagem 
do inglês no primeiro ciclo do ensino 
básico deve ser considerada essen-
cial para a construção de uma cons-
ciência plurilingue e pluricultural, 
de acordo com o Quadro Europeu 
Comum de Referência, bem como 
elemento fundamental de cidadania, 
enquanto desenvolvimento preco-
ce de competências, no quadro da 
crescente mobilidade de pessoas 
no espaço da União Europeia.

Além disso, a oferta do ensino 
do inglês no primeiro ciclo do ensi-
no básico assume também o objec-
tivo de promoção de igualdade de 
oportunidades perante o sistema 
educativo.

Tendo em conta os desafios aci-
ma mencionados, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo preparou, para o ano 
lectivo 2005/2006, o Projecto “Inglês 
no 1º Ciclo”, dirigido especialmente 
às crianças dos 3º e 4º anos de es-
colaridade do Concelho de Ílhavo.

Esta medida enquadra-se na po-
lítica educativa concelhia, assente 
em proporcionar mais e melhores 
condições de aprendizagem às nos-
sas crianças, quer durante o tempo 
lectivo, quer na aposta nos comple-
mentos, nomeadamente na oferta 
educativa extra-curricular, em parte 
assegurada pelas parcerias criadas 
com as Associações de Pais.

Na prossecução de mais e me-
lhor para as nossas Crianças, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo, em par-
ceria com os três Agrupamentos de 
Escola do Concelho, elaborou uma 
candidatura ao Programa de Gene-

região Centro, sendo que 2.012 fi-
zeram-no durante o primeiro ano de 
existência.

Neste segundo ano de vida da 
Escola Municipal de Educação Ro-
doviária passaram pela mesma 532 
crianças do Pré-Escolar, 1.432 crian-
ças do 1º Ciclo do Ensino Básico e 
325 crianças e jovens de outros ní-
veis de ensino, num total de 2.289 
crianças e jovens.

A EMER está direccionada, 
preferencialmente, para crianças e 
jovens do 3º ao 6º ano de escola-
ridade podendo, em certos casos 
específicos, receber visitas de ou-
tros 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 ses-
são 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, pode-
rão ser efectuadas junto da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Assoc. de Pais da Escola Primária e Jardim Infância da Chousa Velha
Associação de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Escola e JI da Coutada
Associação de Pais do ATL da Légua
Assoc. de Pais do Jar. de Infância e da Esc. da Gaf. Aquém (e Esc. da Gaf. da Boavista)
Associação de Pais da Escola Nº 1 de Ílhavo
Assoc. Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola
Associação de Pais de Vale de Ílhavo
Associação de Pais da Escola da Ermida
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (G.Nazaré) 
Associação de Pais da Escola da Chave (GN)
Assoc. de Pais e Enc. de Educação da Escola da Marinha Velha (GN)
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
Assoc. de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Esc. e J. de Infância da Sra do Pranto, Ílhavo
Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola da Cambeia (GN)
Associação de Pais e Enc.de Educação da Escola EB1 da Cale da Vila

12.000 ¤
9.250 ¤
9.200 ¤

11.000 ¤
1.250 ¤
4.250 ¤
8.750 ¤
4.250 ¤

25.000 ¤
8.750 ¤
6.500 ¤
5.750 ¤

17.000 ¤
2.000 ¤

10.250 ¤
5.750 ¤

Associação Valor de Protocolo 

Protocolos de Cooperação 
CMI/Associações de Pais

Decorreu no passado dia 30 de Março a assinatura dos Protocolos de Cooperação entre a CMI e as Associações 
de Pais. Foram assinados 16 Protocolos, num valor total de 140.950,00 euros, referentes à actividade do ano lectivo 
2005/2006, distribuídos pelas Associações em função do número de crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo que cada 
instituição tem como utilizadora dos serviços de ATL e Cantina, assim como em função de outras actividades desenvol-
vidas, que em algumas Associações têm uma dimensão relevante (em especial na Associação de Pais e Amigos das 
Crianças da Gafanha da Encarnação e na Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo). A este nível é 
de salientar a elevada importância dos serviços prestados por estas entidades, no apoio à Família. 

Como consequência do acordo entre a CMI e cada uma dessas Associações, os valores dos Protocolos (em euros) 
assinados são os seguintes:

Além dos 16 Protocolos, foram também atribuídos os seguintes subsídios pontuais para apoio a actividades refe-
rentes ao ano lectivo 2005/2006:

» Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Nazaré – 500 ¤ 
» Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da Encarnação – 1.000 ¤ 
» Associação de Pais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos José Ferreira Pinto Basto – 750 ¤ 
» Associação de Pais da Escola Secundária da Gafanha Nazaré – 1.000 ¤

2º Aniversário da EMER
         Escola Municipal de Educação Rodoviária
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rios para apoiar o investimento dos 
Comerciantes e da CMI, na qualifi-
cação desta área central, dando-lhe 
mais qualidade urbana, mais vida 
e mais capacidade de atrair gente, 
para bom proveito da vivência deste 
espaço e das unidades de comér-
cio e serviços existentes”, afirmou o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo.

Aos cerca de cinquenta empre-
sários presentes foram explicados 
os requisitos exigidos perante a 
candidatura. “Todos os empresários 
com estabelecimentos comerciais 
na Área de Intervenção, ou que 
queiram instalar-se brevemente, po-
derão apresentar a sua candidatura 
aos fundos monetários que poderão 
chegar aos 35 ou 45% a fundo perdi-
do, através de projectos até ao má-
ximo de quarenta e cinco mil euros”. 
O prazo limite de entrega dos mes-
mos termina a 17 de Maio de 2006, 
no IAPMEI de Aveiro.

Para esclarecimento de quais-
quer dúvidas, foi criado o Gabinete 
de Unidade de Gestão, um gabine-
te de atendimento aos potenciais 
investidores abrangidos por este 
projecto, localizado no edifício da 
Câmara Municipal de Ílhavo, que até 
à data atendeu já cerca de uma cen-
tena de pessoas.

Teve lugar no passado dia 1 de 
Fevereiro, no Auditório do Museu 
Marítimo de Ílhavo, a apresentação 
pública do projecto URBCOM/Ílhavo 
- Agarrar Uma Oportunidade.

A sessão contou com a presen-
ça dos representantes das entidades 
promotoras (Eng. Ribau Esteves, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo e Dr. Ricardo Videira, da As-
sociação Comercial de Aveiro), do 
IAPMEI-GE de Aveiro, representado 
pelo Dr. Rui Seabra, da Direcção Ge-
ral de Empresas, representada pela 
Arq. Clotilde Cavaco, assim como da 
representante do Secretário de Esta-
do do Comércio, Serviços e Defesa 
do Consumidor, Dra. Ana Vieira.

O projecto URBCOM – Ílhavo é 
uma aposta da Câmara Municipal 
na estratégia de revitalização comer-
cial do Centro da Cidade, visando a 
modernização das unidades em-
presariais (comércio e serviços) na 
Área de Intervenção (Zona Centro 
da Cidade de Ílhavo: Rua de Santo 
António, Av. 25 de Abril, Calçada 
Carlos Paião, Av. Mário Sacramento, 
Rua Dr. Celestino Gomes, Largo do 
Município, Rua Arcebispo Pereira Bi-
lhano e Praça da República), e que 
assenta em três vertentes funda-
mentais: reestruturação económica 
(fortalecimento da base económica 
existente na Área de Intervenção e 
eventual captação de novos inves-
timentos), organização, gestão e 
promoção da área de intervenção e 
qualificação urbana.

“Temos a oportunidade em 
mãos de utilizar Fundos Comunitá-

A construção da Via de Ligação 
de Ílhavo à A17, inserida na SCUT 
da Costa da Prata, está finalmente 
no terreno, depois de quase 20 anos 
de luta de Autarcas e População do 
Concelho de Ílhavo, numa obra do 
concessionário da A17 (Lusoscut/
Aenor) que finalmente teve todas as 
condições reunidas (nomeadamente 
autorização) para iniciar as obras. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
expressa publicamente a sua con-
gratulação por mais este aconteci-
mento histórico, cumprindo o Es-
tado um velho compromisso com 
o Concelho de Ílhavo, cabendo a 
referência ao ditado popular de que 
“mais vale tarde que nunca”. 

Só nos últimos oito anos, vive-
mos três estudos de impacto am-
biental, várias dezenas de reuniões 
e um sem número de diligências 
formais e informais, visando a cons-

Apresentação Pública
UrbCom/Ílhavo

Criação da Comissão Consultiva de Trânsito

O Executivo Municipal deliberou proceder à criação, para o presente 
mandato, da Comissão Consultiva de Trânsito, composta da seguinte for-
ma: Vereador do Pelouro da Mobilidade e Acessibilidade, Representantes da 
GNR, Comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Representantes da ANTRAL, 
Representante da ANTROP, Técnico da CMI, Presidentes das Juntas de Fre-
guesia do Município.

As importantes reformas que a CMI pretende implementar ao nível da 
gestão do trânsito, dando seguimento ao investimento que tem vindo a ma-
terializar na rede viária municipal, terá, nesta Comissão, um elemento de 
apoio muito importante.

Ligação de Ílhavo à A17
Arranque das Obras no Terreno

trução desta Via de grande impor-
tância para se cumprirem três rele-
vantes objectivos para o Município 
de Ílhavo:

- a segura e rápida acessibilida-
de da cidade de Ílhavo à A17, em 
variante não urbana; 

- a solução viária não urbana de 
acesso à Zona Industrial das Ervo-
sas; 

- a qualidade de vida dos resi-
dentes nas áreas urbanas das Quin-
tas, da Légua, da Lagoa e do Casal. 

É devida uma referência muito 
especial ao então Secretário de Es-
tado das Obras Públicas, Eng. Jorge 
Costa, que, pelo seu empenho, ma-
terializado na determinante reunião 
entre todas as entidades envolvidas 
neste processo, realizada sob a sua 
égide a 17 de Dezembro de 2003, 
fixou o caminho definitivo que per-
mitiu a materialização da obra que 

finalmente está a acontecer. 
Chegou primeiro o troço princi-

pal da A17 (anterior IC1), inaugurado 
em 30 de Setembro de 2004, pelo 
então Primeiro-Ministro Dr. Santana 
Lopes. Nessa altura (como anun-
ciámos publicamente na página 6 
do Boletim Municipal de Dezembro 
2004), existia a perspectiva da Via 
de Ligação a Ílhavo estar em obra 
no 2º Semestre de 2005. Eis que se 
inicia no segundo mês de 2006. 

A CMI solicita a compreensão 
de todos os Cidadãos, para a ges-
tão dos condicionalismos decorren-
tes desta obra, que seguramente 
decorrerá com elevados níveis de 
qualidade. 

Agradecemos a todas as entida-
des e pessoas que deram contribu-
to para que, finalmente, esta obra se 
realizasse.

O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à abertura do concurso público para a construção da 
obra da Via de Ligação da A17 a Ílhavo – troço final (500 metros a poente que a vai ligar até ao cruzamento da Ave-
nida 25 de Abril com a Avenida da Saudade, junto ao Tribunal e ao Parque Urbano da Senhora do Pranto). O Valor 
estimado da Obra é de 331.000 euros (a que acresce o valor da compra de terrenos), sendo o prazo de execução 
da referida obra de 90 dias. 

A CMI solicita a compreensão de todos os Cidadãos, para a gestão dos condicionalismos decorrentes desta 
obra, que seguramente decorrerá com elevados níveis de qualidade.

Ligação da A17 a Ílhavo
Troço Final
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O Executivo da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo procedeu à abertu-
ra dos concursos públicos para a 
prestação de serviços de limpeza 
dos areais das praias da Barra e da 
Costa Nova, limpeza de Zonas Mar-
ginais da Ria, e limpeza de Vias e 
Zonas de Lazer e ainda a prestação 
de serviços de limpeza de 5 (cinco) 
sanitários nas Praias da Barra e Cos-
ta Nova. O valor estimado da pres-
tação dos referidos serviços é de 
280.700,00 euros e tem a duração 
da época estival de 2006.

Ponte da Barra
Início da Obra de Reabilitação

Limpeza 
dos Areais 
das Praias
Barra e 
da Costa Nova

Esta reunião teve como objectivo, 
estabelecer mecanismos de interli-
gação entre as entidades gestoras 
desta empreitada, para que decorra 
nas melhores condições, com uma 
boa gestão dos condicionalismos 
que obrigatoriamente vai provocar 
no tráfego da Ponte da Barra, duran-
te o período de execução (previsto 
para dois anos). 

Finalmente e após um longo tra-
balho de sensibilização da EP (do 
ex-IEP e da ex-JAE) iniciado pela 
CMI em Fevereiro de 1998, foi aberto 
concurso para reabilitação da Ponte 
da Barra após decisão do Conselho 
de Administração do IEP de 10 de 
Novembro de 2004 e do despacho 
do Secretário de Estado das Obras 
Públicas, de 11 de Novembro de 
2004 e agora a 7 de Fevereiro de 
2006 é assinado o auto de consig-
nação. 

O importante passo da assinatu-

Teve início no passado mês de 
Fevereiro, depois de um longo pe-
ríodo de sensibilização por parte da 
CMI junto dos organismos compe-
tentes, a Obra de Reabilitação da 
Ponte da Barra. 

O início desta importante obra 
surge depois do acontecimento 
igualmente histórico ocorrido no dia 
7 de Fevereiro de 2006, nas instala-
ções da empresa “EP-Estradas de 
Portugal” (ex-IEP) em Aveiro, com a 
assinatura do auto de consignação 
da obra de reabilitação da Ponte da 
Barra, acto que marcou o arranque 
formal desta obra. 

Nessa data decorreu também 
uma reunião entre responsáveis da 
EP, o responsável pela execução da 
obra em representação do emprei-
teiro Teixeira Duarte, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo e o Vere-
ador responsável pelas obras muni-
cipais, mobilidade e acessibilidade. 

ra do auto de consignação, antece-
deu então o arranque dos trabalhos 
que aconteceu em Fevereiro com a 
instalação do estaleiro da obra.

A CMI solicita a compreensão de 
todos os Cidadãos utilizadores da 
Ponte da Barra, para a gestão dos 
condicionalismos decorrentes da 
obra, que seguramente decorrerá 
com elevados níveis de qualidade. 

Agradecemos a todas as entida-
des e pessoas que deram contributo 
para que, finalmente, a EP realizas-
se esta obra. Uma palavra de agra-
decimento à Comunicação Social, 
pela atenção que sempre deu a este 
assunto, dando contributo relevante 
para que quem de direito tomasse 
as decisões que há muito se impu-
nham: fazer obra.
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Inauguração do 
Parque da Cidade e Posto de Turismo de Ílhavo



Câmara Municipal de o mar por tradição 13

Inauguração do 
Parque da Cidade e Posto de Turismo de Ílhavo

atenção foi ainda dada à ocupação 
com espaços verdes dando-lhe pri-
mordial importância no seu enqua-
dramento e valorização estética do 
espaço. 

A expansão do Parque para Po-
ente, na direcção do Bairro dos Pes-
cadores, a renovação da rede antiga 
de saneamento da parte velha da 
Cidade, (retirando assim o esgoto 
da linha de água) e a requalificação 
ambiental do Esteiro da Malhada, 
são as obras que a Câmara Munici-
pal prevê executar num futuro muito 
próximo.

Estas obras são expressões da 
aposta da Câmara Municipal de 
Ílhavo na qualificação do ambiente 
urbano, propiciando mais qualidade 
de vida aos Cidadãos, assim como 
na promoção do Município de Ílhavo. 

O edifício do novo Posto de 
Turismo de Ílhavo, agora instalado 
num espaço turístico por excelência, 
constitui por si uma janela aberta do 
Município. A luz e cor utilizadas na 

edificação acentuam o protagonis-
mo do elemento central conferindo-
lhe o dinamismo, a força e a Vida tão 
característicos do nosso Concelho. 
O edifício foi projectado de forma a 
permitir que todo o espaço interior 
se projecte e prolongue para o es-
paço exterior envolvente, convidan-
do qualquer cidadão a usufruir e 
utilizar as instalações.

Nesta mesma data foi ainda as-
sinado um protocolo de cooperação 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Região de Turismo “Rota da Luz”, 
cujo objectivo é criar as condições 
para uma mais eficaz gestão, dina-
mização e divulgação dos Postos de 
Turismo do Concelho de Ílhavo, num 
regime novo de parceria institucio-
nal entre as duas entidades, e que 
integra também o Posto de Turismo 
da Costa Nova e o futuro Posto de 
Turismo da Barra.

Foram inaugurados no passado 
dia 26 de Março, o Parque da Cida-
de, ora designado por Parque Illia-
bum e o novo Posto de Turismo de 
Ílhavo, num investimento de cerca 
de 1,3 milhões de Euros. 

Ao Parque é dado o nome de 
“Illiabum”, numa homenagem aos 
construtores da Cidade que hoje te-
mos, utilizando uma das antigas de-
signações de Ílhavo (Illiabum), nome 
que vem sendo imortalizado e dado 
a conhecer pelo nosso Illiabum Clu-
be (o mais antigo clube desportivo 
da Cidade e do Concelho). O novo 
Parque, que se estende do Pavilhão 
Cap. Adriano Nordeste até ao Estei-
ro da Malhada, abrangendo a zona 
das Piscinas Municipais e do recinto 
polidesportivo, inclui também pistas 
pedonais, circuitos para bicicletas e 
ainda um campo de Mini-Golfe. 

A regularização e estabilização 
de uma vala de drenagem de águas 
pluviais que serve esta zona, foi ago-
ra devidamente realizada. Especial 
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
marcou presença, pela terceira vez 
consecutiva, na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL), a maior feira de pro-
moção turística do país, que decor-
reu de 18 a 22 de Janeiro de 2006 
na FIL – Parque das Nações, Lisboa. 
Aproveitando a excelente oportuni-
dade de promoção do Concelho, a 
autarquia ilhavense apresentou-se 
com um Stand próprio, fazendo jus 
ao Slogan “O mar por tradição”, di-
vulgando, assim, as suas potenciali-
dades turísticas.

Num Concelho banhado por 
cores alegres de Sol, Mar e Ria, os 
Palheiros da Costa Nova, o Farol da 
Barra e o Museu Marítimo de Ílhavo 
deram o mote para uma composi-
ção visualmente atractiva e original 
para todos quantos se detiveram no 
deleite das nossas paragens.

“A Câmara Municipal de Ílhavo 
está de parabéns! O vosso Stand 
está muito bonito…”, afirmaram 
muitos dos visitantes. Já as crian-
ças deliciaram-se sobretudo com as 
“casinhas às riscas” ou com a areia 
fina, não perdendo a oportunidade 

Foi com tempero de Sol e Mar 
que o Concelho de Ílhavo marcou 
presença no programa “Sabores”, 
da RTP, transmitido no dia 11 de Fe-
vereiro, no canal 2, pelas 21.15 ho-
ras, dando assim a conhecer a sua 
Gastronomia, Cultura e potenciali-
dades turísticas.

A equipa de reportagem “Sabo-
res” esteve presente no Concelho, 
de 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro, 
tendo começado por assistir ao VII 
Capítulo Gastronómico da Confraria 
do Bacalhau, que abriu as suas por-
tas e serviu alguns manjares típicos 
de um povo com mais de 500 anos 
de tradição ligada ao mar: uma bela 
“Chora” e vários pratos confeccio-
nados com o fiel amigo. 

Da escotilha televisiva foi dada 
igualmente a oportunidade aos por-
tugueses de visitarem o Navio Mu-
seu Santo André, para uma conver-
sa com o Capitão Adriano Nordeste, 
e lançar amarras no incontornável 
Museu Marítimo de Ílhavo.

Este ano, marcaram presença 
nos festejos dez grupos, entre os 
quais os tradicionais “Cabeçudos”, 
“Dança do Santo”, “Tó-Có-Corno”, 
“Associação de Pais de Vale de Ílha-
vo”, totalizando mais de 400 figuran-
tes e uma dezena de carros alegó-
ricos, atraindo alguns milhares de 
espectadores.

A realização do Carnaval de Vale 
de Ílhavo, organizada pela Associa-
ção Cultural e Recreativa “Os Bal-
das”, contou uma vez mais com o 
apoio da Câmara Municipal de Ílha-
vo, numa parceria que visa perpetu-
ar esta inigualável festa tradicional 
no panorama do Carnaval no nosso 
país, feito por portugueses, e do 
qual todos nos devemos orgulhar.

Foi no último fim-de-semana de 
Fevereiro que, com a mesma folia e 
tradição de sempre, uma vez mais 
se realizou o Carnaval de Vale de 
Ílhavo, numa manifestação sui gene-
ris de cultura popular, que se carac-
teriza pela apresentação pública de 
figuras típicas integradas em corsos 
carnavalescos e em representações 
satirizantes. 

Do programa deste ano, que 
começou uma semana antes com 
a chegada dos Reis, constaram os 
principais atractivos deste Carnaval: 
a Dança do Santo, os Cardadores e 
os Corsos Carnavalescos, nos quais 
os foliões, pequenos e grandes, de-
ram azo à sua alegria, fantasiados 
das mais diversas formas e cores, 
desfilando pelas principais ruas de 
Vale de Ílhavo.

Bolsa de Turismo de Lisboa 2006

de ali tirar fotografias para mais tar-
de recordar.

O Roteiro Turístico foi o material 
mais solicitado pelas pessoas que, 
com certeza, passaram a incluir o 
Município de Ílhavo nos seus desti-
nos turísticos. 

Além do Stand localizado no 
Pavilhão 2, a Câmara Municipal de 
Ílhavo apresentou no Pavilhão 4 

(Restauração), a Exposição “Ba-
calhau com Todos”. Depois de ter 
sido lançada durante as Festas do 
Município/Mar Agosto 2005, no Ve-
rão passado, e exposta em diversos 
locais do Concelho, a exposição es-
teve patente no certame, promoven-

do, desta forma, os valores da nos-
sa tradição e das capacidades dos 
artistas e entidades que aceitaram o 
convite e deram vida aos bacalhaus 
gigantes. 

  exposição 
“Bacalhau com Todos”

No dia 1 de Fevereiro, as filma-
gens tiveram lugar no Cais dos Ba-
calhoeiros na Gafanha da Nazaré e, 
logo depois, fez-se uma paragem na 
Empresa de Pesca Ribau para assis-
tir ao processo de “tratamento” do 
bacalhau, desde a descarga, pas-
sando pela típica seca ao ar livre até 
ao seu acondicionamento. 

A manhã seguinte foi passada 
na casa da mais antiga padeira de 
Vale de Ílhavo, a D. Celeste Sacra-
mento, que com a sagacidade das 
suas mãos amassava, tendia e le-
vava ao forno a lenha o famoso pão 
de Vale de Ílhavo, ao mesmo tempo 
que ia contando as histórias de uma 
vida sempre ligada à arte de confec-
cionar as saborosas padinhas e os 
tradicionais folares, símbolos gas-
tronómicos e culturais do Concelho.  

Tratando-se de um programa de 
cariz gastronómico, foi imperativa a 
visita aos três primeiros classifica-
dos do Concurso Gastronómico de 
Concelho de Ílhavo 2005, promovi-

do pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
que amavelmente serviram os seus 
pratos premiados: Caldeirada de 
Enguias à Gafanhão (Restaurante 
Gafanhão), Pote Marinheiro (Restau-
rante Marisqueira da Costa Nova) e 
Chocalha Amassada (Restaurante 
Praia do Tubarão).

As belas paisagens das praias 
da Barra e da Costa Nova encheram 
o ecrã com a sua característica mar-
ca de luz e cor, proporcionando aos 
espectadores um aprazível momen-
to televisivo. Chegados a terra firme, 
e finda esta viagem pelo Concelho 
de Ílhavo, foi altura das despedidas 
e de um “até breve” a todos o Mu-
nícipes do Concelho de Ílhavo, Co-
munidade Emigrante e àqueles que, 
no futuro, se queiram deliciar numa 
expedição de cultura, saberes e sa-
bores por estas paragens.

Programa“Sabores”
no Concelho de Ílhavo

Carnaval 
Vale de Ílhavo 2006
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obras clássicas, a Filarmonia das 
Beiras apresentou um repertório 
alusivo ao Natal que, para além de 
temas da autoria de conhecidos 
compositores estrangeiros, incluiu 
música portuguesa, interpretando 
obras de Frederico de Freitas, Eu-
rico Carrapatoso, Giuseppe Torelli, 
Giuseppe Sammartini e Sebastian 
Bach, proporcionando a toda a pla-
teia um maravilhoso e inesquecível 
momento musical.

Para comemorar mais uma qua-
dra natalícia, a Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, no passado dia 21 
de Dezembro, o Concerto de Natal 
2005, no qual mais uma vez brilhou 
a Filarmonia das Beiras.

A Igreja Matriz da Gafanha da 
Nazaré, recentemente restaurada, 
serviu de palco a este espectáculo 
único cuja orquestra foi dirigida pelo 
maestro Luís Carvalho.

Conhecida pela execução de 

Concerto de Natal 2005

6 de Janeiro
Entrega dos Prémios do Con-

curso “Presépios de Natal” lançado 
pela Biblioteca Municipal de Ílhavo 
às EB1 do Concelho. 

Este concurso tinha como objec-
tivo valorizar as tradições histórico/
culturais, estimular a imaginação e 
a criatividade das crianças reconhe-
cendo o significado e o sentido do 
Natal. (b)

4 de Fevereiro 
Biblioteca de Valores 
“O Menino e o Gostarzinho” -  

Jogo dos afectos
“Nesta caminhada, quando che-

gam, airosas e bem - humoradas, 
a criatividade e a imaginação são 
mesmo muito bem aceites. Também 
o silêncio do que não se diz, do que 
não se quer dizer, é aqui aceite e 
respeitado.

Em cada passo que avança, o 
menino pode ganhar e guardar um 
ponto de Gostar. O ponto de Gos-
tar está dentro da mão. Não é por 
acaso. Está na mão do menino des-
cobrir e guardar várias maneiras de 
gostar de si próprio e dos outros...” 
(c)

10 de Fevereiro
Lançamento do livro “Deserto de 

Ecos”, de António Marques Leal.
A CMI apoiou esta iniciativa com 

a cedência da Biblioteca Municipal. 
(a)

14 de Fevereiro
Vídeo-conferência
Esta vídeo-conferência contou 

com a presença de 70 adolescentes 
da E.B. 2,3 de Ílhavo. Estes ado-
lescentes ouviram com atenção as 
intervenções feitas pela Dr.a Graça 
Gonçalves e, um pouco a medo lá 
foram colocando algumas questões 
que gostariam de ver esclarecidas. 
(d)

Graça Gonçalves nasceu em Lisboa e 
reside em Eixo, perto de Aveiro. 
Durante o tempo em que frequentou 
a Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra, onde se licenciou, 
continuou a ser trabalhadora-estudan-
te. Colaborou, como escritora convi-
dada, no Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro.

25 de Fevereiro
“As Máscaras” Atelier de Leitura e 
Expressão Plástica 
O “Porquê” das máscaras
Pinturas Faciais
Elaboração de Máscaras

No dia 25 comemorou-se o Carnaval 
na Biblioteca. Trabalhou-se com as 
crianças o significado do Carnaval e 
das máscaras e realizou-se um ate-
lier de elaboração de máscaras e de 
pinturas faciais. (e)

Resumo da Actividade
Janeiro a Março de 2006

Janeiro Fevereiro

a

b e fd

4 de Março
Atelier “ Matemática divertida – o 

peso e o tempo”
Em “medir o peso e o tempo” 

os participantes aprenderam como 
medir o peso e o tempo através de 
jogos e projectos. Jogo das ser-
pentes magrinhas para aprender a 
noção de massa; fazem um relógio 
de água para aprender mais sobre o 
tempo e descobrem como é diverti-
do medir o peso e fazer culinária.

15 de Março
Dia do Consumidor

Comemoração do Dia Mundial do 
Consumidor

Na secção infantil foi criado 
um cantinho do consumidor. Este 
cantinho tinha dois computadores 
ligados ao site da DECO, onde se 
encontravam dois jogos educativos, 
para crianças, onde estas podiam 
aprender os direitos e deveres do 
consumidor. Podiam também pintar 
desenhos alusivos aos direitos do 
consumidor e jogar o “Jogo do Con-
sumidor”.

Na secção de Adultos foi feita 
uma distribuição de material infor-
mativo para todos os utentes da 
B.M.I.

20 de Março
Hora do Conto Ambiental

Participação do Vereador 
Eng. Marcos Ré

“ A Carochinha” (f)

27 de Março
Comemoração do Dia do Teatro
“ Uma das crianças, Carminho, 

a dona da casa, entra em cena 
cantando. Brinca, arruma e deita 
as suas bonecas e ursos. Depois 
tapa-os com o seu grande lençol. 
Enquanto vai realizando todas estas 
coisas, conversa com as suas bone-
cas e com os seus ursos. Ouve-se 
uma campainha. É a sua amiguinha 
Luana que vem brincar...”

Março
c

Horário
Biblioteca Municipal de Ílhavo
2ª feira
14h00 às 18h00

De 3ª a 6ª feira:
09h30 às 12h30
14h00 às 18h30

Sábado
14h00 às 18h00

Horário
Pólos de Leitura
De 2ª a 6ª feira:
14h30 às 18h30

Todos os serviços encerram aos Feriados e véspera de Domingo 
de Páscoa, Natal e Fim de Ano.

Morada
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
e-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
telf.: 234 321 103
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Na galeria de tesouros do patrimó-
nio náutico português figura, em lugar 
primeiro, o astrolábio. À semelhança das 
cartas e de outras ferramentas da arte 
de marear, o sábio invento terá resulta-
do de necessidades que aguçaram o 
engenho de pilotos perdidos na sua von-
tade imensa de achar. Camões resumiu 
como ninguém o móbil desta e de outras 
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Até 6 de Janeiro
Exibição no átrio do Museu da 

pintura “Presépio”, de João Carlos 
Celestino Gomes, restaurada em 
2005. (c)

10 de Janeiro
Serviço Educativo do Museu 

Marítimo de Ílhavo - Jornada do Mar 
“Peixes e Barcos da Ria” (a)

Até 15 de Janeiro
Exposição de fotografia “Terra à 

Vista”, de Casimiro Madaíl, na Gale-
ria de Fotografia do Museu Marítimo 
de Ílhavo (b)

28 de Janeiro
Inauguração da exposição de fo-

tografia de Rui Fonseca, na Galeria 
de Fotografia do Museu Marítimo de 
Ílhavo. (g)

7 de Fevereiro 
Serviço Educativo do Museu 

Marítimo de Ílhavo - Jornada do Mar 
“Pescador de Bacalhau”. (d)

25 de Fevereiro
Inauguração da exposição “A 

Saga dos Astrolábios”, na Sala de 
Exposições Temporárias do Museu 
Marítimo. (e)

Conferência no âmbito da expo-
sição - “Astrolábios Náuticos Portu-
gueses”, pelo Comandante Estácio 
dos Reis

18 de Março
Palestra no âmbito da exposição 

-  “A pesca do bacalhau e a nave-
gação astronómica”, pelo Capitão 
Francisco Marques (f)

Serviço Educativo “A pesar o 
Sol” - Projecto educativo, no âmbito 
da temática da exposição temporária 
para escolas básicas e secundárias 
(áreas de História, Geografia, Física 
e Matemática)

Resumo da Actividade
Janeiro a Março de 2006

Janeiro Fevereiro Março

a

b
c

f gd

(e)

Para que as naus fossem de rumo à 
Índia e ao Brasil, era precioso conhecer a 
latitude e registar na carta o ponto onde 
se estava. Entre avanços e enganos, he-
sitando entre estimar latitudes por meio 
do rumo ou da distância, ampliou-se o 
conhecimento dos mares e dos povos, 
de culturas e de estranhos costumes. 
Mais difícil e tardia seria a descoberta de 
métodos de cálculo da longitude, outra 
saga, para outra gente e novos feitos. 

A Saga dos Astrolábios reúne pela 
primeira vez numa exposição temporária 
em Portugal sete exemplares originais 
(seis náuticos e um astronómico, oriun-
dos do Museu de Marinha, do CNANS 
e do Observatório Astronómico da Uni-
versidade de Coimbra) e cinco réplicas 
da série dispersa que se conhece deste 
fabuloso património. Apelando para dis-
cursos complementares, a exposição 

(re)invenções extraordinárias que fizeram 
com que o mar se unisse e não mais 
separasse: “E, pera que mais certas se 
conheçam/As partes tão remotas onde 
estamos,/Pelo novo instrumento do As-
trolábio,/ Invenção de sutil juízo e sábio,/
Desembarcamos...” (Os Lusíadas, Canto 
V). Na sua realista elegia, os versos do 
poeta épico exaltam bem as práticas van-
tagens do astrolábio, cujas venturas de 
ciência e engenho apenas se estudaram 
ao certo a partir de inícios do século XX. 

Instrumento de fabrico delicado, o 
astrolábio foi usado a bordo de naus e 
caravelas para medir a altura dos astros 
e permitir o cálculo da posição do navio. 
Função prática que autoriza a designação 
náutica que os especialistas atribuem aos 
dez exemplares genuínos, de roda e com 
dois eixos perpendiculares, que sobram 
do tempo das Descobertas. Outro géne-

ro houve, o chamado astrolábio planisfé-
rico, de disco, instrumento frágil e belo, 
favorito dos cosmógrafos de Corte. Desta 
última sorte de instrumentos, chegou até 
nós um grande número de exemplares, 
muitos deles de origem islâmica.

Antes de a navegação astronómica 
se apurar, as viagens eram feitas pelo 
método de rumo e estima e a posição do 
navio obtida conforme o conhecimento 
da costa. Quando os navios tiveram de 
descrever grandes voltas pelo largo a fim 
de obter ventos favoráveis, foi necessário 
recorrer aos astros para calcular a posi-
ção da nave; primeiro através da estrela 
Polar, depois por meio do Sol. Fazendo 
pontaria ao astro a fim de achar a dife-
rença das alturas, reduzida a conta a lé-
guas obtinha-se o caminho que se fizera 
entre um ponto, a norte, e o sul onde se 
chegara. 

articula um conjunto de raridades docu-
mentais sobre navegação astronómica 
(tratados de cosmografia e livros afins) e 
o projecto educativo “A pesar o sol”.

Este programa cultural destina-se a 
partilhar saberes e imaginação, a cele-
brar a coragem de marinheiros que vive-
ram vidas de mar marcadas pelo tempo 
dos astros. Reunindo tesouros materiais 
e documentais da Época Moderna, A 
Saga dos Astrolábios devolve-nos um 
tempo de mistério, de místicas ilusões 
e de humanas ganâncias. De tudo isto 
se fez Portugal e o “mar português”. Um 
mar colorido de culturas, construído pelo 
saber prático de marinheiros que viveram 
por conta de um futuro que ainda não 
existia. Gesta de homens que venceram, 
e de quantos se perderam, para unificar o 
Mundo mudado que aqui se evoca.

“A Saga dos Astrolábios”
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Nesta década que as Nações 
Unidas designaram como a da Edu-
cação para o Desenvolvimento Sus-
tentável, já todos percebemos que 
o desenvolvimento sustentado do 
nosso litoral não pode, nem deve, 
ser uma preocupação centrada ape-
nas nas sucessivas épocas balnea-
res. Pelo contrário, é essencial que 
este trabalho não se limite apenas 
a uma determinada época mas a 
todo o ano, desempenhando, nesse 
caso, o projecto “coastwatch euro-
pe” um papel vital no acompanha-
mento e vigilância da evolução das 
nossas Zonas Costeiras, bem como 
dos “comportamentos cívicos” que 
com as mesmas são mantidos, atra-
vés da caracterização ambiental da 
faixa costeira, com o preenchimento 
de um questionário por cada troço 
de 500 metros, em blocos de 5 Km.

É pois com redobrado prazer 
e motivação que levámos a efeito, 
pelo 4º ano consecutivo, o projecto 
em causa e novamente como Co-
ordenadores Regionais dos blocos 
pertencentes à área geográfica do 
nosso Concelho. Partimos, por isso, 
com responsabilidades acrescidas, 
resultantes da proximidade que 
queremos manter com os nossos 
Estabelecimentos de Ensino na di-
namização deste e de outros projec-
tos, mas também como prémio pelo 
excelente trabalho desenvolvido pe-
los Estabelecimentos de Ensino do 
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também sentir o orgulho que de-
positamos nesta parceria, vital para 
nós no desenvolvimento sustentado 
do nosso Concelho. 

Este ano, o início da Semana 
ficou marcado pela assinatura de 
dois protocolos muito importantes 
para a valorização dos Resíduos 
Sólidos, nomeadamente os Veículos 
em Fim de Vida e os Resíduos Ver-
des, e através dos quais duas novas 
amizades/parcerias para a gestão 
deste problema, que é de todos.

Importantes resultados e deci-
sões foram igualmente comunica-
dos e assumidos este ano: o ba-
lanço da Educação Ambiental no 
Concelho, no ano de 2005, que re-
gistou mais de 23 000 participantes; 
a importante evolução verificada na 
recolha Selectiva dos Resíduos Sóli-
dos Urbanos nos Estabelecimentos 
de Ensino do Concelho (Rede Muni-
cipal de Mini-Ecopontos Escolares) 

e nas principais valências da Câma-
ra Municipal, através da campanha 
“O nosso papel é valorizar o seu”; o 
lançamento da campanha ambiental 
“EcoLojista”, procurando motivar os 
Comerciantes do nosso Concelho 
a seguirem o bom exemplo dado e 
potenciado pelas nossas Crianças; 
entre outros.

Verificou-se igualmente que a 
da Educação Ambiental dinamiza-
da com e pelas nossas Crianças 

A +ECO 2006 (Semana do Am-
biente) constituiu, mais uma vez, o 
expoente máximo da apresentação à 
Comunidade do Concelho do muito 
trabalho que a Câmara Municipal de 
Ílhavo vem desenvolvendo na área 
do Ambiente, assumindo os nossos 
Estabelecimentos de Ensino, desde 
sempre, um papel fundamental nes-
tas matérias, constituindo-se como 
o melhor momento para renovar a 
alegria, a motivação e a disponibili-
dade para fazer muito mais e melhor 
pela nossa Terra. 

Ela constitui-se igualmente como 
a grande reunião das emoções (e 
que emoções voltaram a ser vividas 
este ano!) que as nossas Crianças 
experimentaram em cada um dos 
momentos que connosco trabalha-
ram (e continuarão a trabalhar) as 
temáticas do Ambiente. Estamos 
certos que, dessa forma, os nossos 
Encarregados de Educação irão 

e Docentes, partiu definitivamente 
para uma das suas fases mais im-
portantes e ao mesmo tempo mais 
motivantes: a aproximação e o en-
volvimento dos Pais. Para isso muito 
voltou a contribuir a distribuição dos 
Ecopontos Domésticos, desta vez 
às turmas que mais se destacaram 
na exposição de trabalhos “Ambien-
te Vivo”, assumindo-se a vontade 
clara das nossas Crianças e da Au-
tarquia para que os Pais tenham um 

a Lixoteca foi preferencialmente vi-
sitada por Crianças, oriundas dos 
Estabelecimentos de Ensino do 1º 
Ciclo do Concelho, sendo agora 
elas próprias as transmissoras dos 
conceitos apreendidos à Família e 
aos Amigos.

Na década que as Nações Uni-
das designaram como a da “Educa-
ção para o Desenvolvimento Susten-
tável”, nada melhor que começar o 

ano 2006 com a renovação e centra-
lização dos esforços na construção 
de uma Cidadania mais amiga do 
Ambiente, mas também mais Viva!

A Câmara Municipal de Ílhavo, 
com a sua aposta clara e firme na 
Educação, e neste caso concreto na 
Educação Ambiental, assume tam-
bém, e desde sempre, a responsa-
bilidade de Educar para o Ambiente 
e para a Cidadania.          

A Lixoteca (Unidade Móvel de 
Sensibilização) esteve de volta ao 
nosso Município, de 23 de Janeiro 
a 13 de Fevereiro de 2006, com o 
objectivo de promover a postura cí-
vica da população, sensibilizando-a 
para a problemática dos Resíduos 
Sólidos Urbanos, nas suas diversas 
dimensões.

À semelhança do que tem acon-
tecido em muitas outras iniciativas, 

Projecto 
“Coastwatch Europe 2005”

Concelho, que desta forma nos vai 
exigindo cada vez mais e melhor.

Assim, e a exemplo do que acon-
teceu no ano passado, os percursos 
dinamizados, de 16 de Janeiro a 1 
de Fevereiro, totalizaram, aproxima-
damente, os 50 Km de costa (que 
acompanham toda a frente-mar e 
a frente-ria) que compõem o nosso 
Concelho, repartidos por 9 blocos/
percursos e com 8 Escolas envolvi-
das: Escola EB 2,3 da Gafanha da 
Encarnação, Escola Básica do 1º 
Ciclo da Barra, Escola Básica do 1º 
Ciclo da Cambeia, Escola Básica do 
1º Ciclo da Marinha Velha, Escola 
Básica do 1º Ciclo da Cale da Vila, 
Escola Básica do 1º Ciclo da Chou-
sa Velha, Escola Básica do 1º Ciclo 
da Ferreira Gordo, num total de 230 
participantes entre alunos, Professo-
res e Autarquia.

papel cada vez mais activo nestas 
matérias.

A +ECO 2006 voltou ainda a 
privilegiar um dos nossos parceiros 
habituais na dinamização de todo 
este trabalho – o Parque Biológico 
de Gaia, numa viagem que muitas 
das Crianças jamais esquecerão e 
em mais um momento de aprendi-
zagem profunda com quem, no nos-
so País, tanto e tão profícuo trabalho 
vem desenvolvendo.

Duas últimas referências impor-
tantes. Uma para a realização no 
nosso Concelho das VII Jornadas 
de Conservação da Natureza, even-
to de âmbito nacional que reuniu os 
melhores especialistas nesta temáti-
ca, e que permitiu ainda a visita de 
largas dezenas de pessoas a algu-
mas das nossas principais valências 
municipais, como é o caso do Mu-
seu Marítimo, do Navio Museu San-
to André, da Biblioteca Municipal, da 
praia da Costa Nova, entre outras. 
A última referência vai para a inau-
guração de um espaço singular no 
nosso Concelho – o novo Parque da 
Cidade de Ílhavo e o seu novo Posto 
de Turismo, numa conjugação ópti-
ma do Turismo com o Ambiente.         

Este verdadeiro exercício de 
Cidadania serviu de facto para de-
monstrar a importância de que se 
rodeia todo este trabalho conjunto 
entre a Autarquia, Estabelecimentos 
de Ensino e Entidades presentes e 
apoiantes, alargando-se, desta for-
ma, o «ECO» nesta causa (que é de 
todos) de protecção, conservação 
e construção de mais e melhor Am-
biente.

Projecto 
“Lixoteca”
  Parceria Câmara Municipal de Ílhavo/STL (Grupo SUMA)
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Realizou-se nos passados dias 
9 e 10 de Dezembro, no Porto, o 
XV Congresso Nacional da ANMP, 
que reelegeu Fernando Ruas como 
Presidente desta Associação. É de 
salientar igualmente a reeleição do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo como vogal do Conselho Di-
rectivo da ANMP.

Participaram neste Congresso 
cerca de um milhar de autarcas, 

A comercialização dos ovos 
moles certificados vai começar a 
partir da Páscoa, no seguimento da 
obtenção do estatuto de Indicação 
Geográfica Protegida (IGP), no pas-
sado dia 10 de Fevereiro.

A notícia foi anunciada em con-
ferência de imprensa, no passado 
dia 15 de Março, pelo Presidente 
da APOMA (Associação de Pro-
dutores de Ovos Moles de Aveiro), 
José Francisco Silva, onde também 
estiveram presentes o Presidente da 
Associação de Municípios da Ria, 
Eng. Ribau Esteves e os Vereadores 
da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. 
Jorge Greno e Dr. Capão Filipe.

A confecção dos ovos moles 
passa agora a ser feita apenas nos 
Concelhos limítrofes da Ria: Aveiro, 
Ovar, Ílhavo, Mira, Murtosa, Vagos, 
Estarreja, Albergaria-a-Velha e Sever 
do Vouga.

A adopção de um símbolo de 

certificação na embalagem e a men-
ção de estabelecimento autorizado 
nos locais de venda são o culminar 
de um longo processo de certifica-
ção do doce conventual de Aveiro.

A qualidade dos ovos moles 
será controlada por um Organismo 
Privado de Controlo, neste caso a 
empresa Sagilab, entidade exterior 
à associação e reconhecida pelo Es-
tado, que irá exercer as acções de 
fiscalização em toda a fileira produti-
va dos ovos moles. O processo pro-
dutivo passará a ser inspeccionado, 
desde a aquisição da matéria-prima, 
produção e, finalmente, a comercia-
lização. 

Todo este processo irá introdu-
zir na produção dos ovos moles um 
novo rigor para que o consumidor, 
ao ver o selo de certificação, saiba 
que está a adquirir um produto ge-
nuíno, controlado do início ao fim.

Certificação dos Ovos Moles

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo foi nomeado para 
representar a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses no Con-
celho Nacional dos Portos Marítimos 
(CNPTM).

O CNPTM é um orgão de con-
sulta de carácter técnico destinado a 
coadjuvar o Ministro das Obras Pú-
blicas, Transportes e Habitação em 
questões relacionadas com as acti-
vidades portuárias e os trasnportes 
marítimos.

Ribau Esteves 
representa ANMP na 
Comissão Nacional de Portos

XV Congresso Nacional da ANMP
oriundos de Câmara e Assembleias 
Municipais e Juntas de Freguesia de 
todo o pais, que durante os dois dias 
discutiram algumas das mais impor-
tantes questões que se levantam ao 
exercício da sua actividade, num ex-
celente exemplo de união e de ca-
pacidade de diálogo, colocando de 
parte as diferenças partidárias.

A comitiva de Ílhavo foi com-
posta pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Eng. Ribau Esteves, pelo 
vice-presidente da Câmara, Eng. 
Fernando Caçoilo, pelo Presidente 
em exercício da Assembleia Munici-
pal, Carlos Sarabando, e pelo Pre-
sidente da Junta de Freguesia da 
Gafanha do Carmo, Domingos Vila-
rinho, eleito seu representante pelos 
elementos da Assembleia Municipal 
de Ílhavo.

À semelhança do que vinha 
acontecendo desde 2002, foi nova-
mente confiada à Câmara Municipal 
de Ílhavo uma das duas vice-presi-
dências da Secção de Municípios 
com Actividade Piscatória e Portos 
da ANMP.

A renovação desta responsa-
bilidade deve-se sobretudo à reco-

Câmara Municipal de Ílhavo mantém 
vice-presidência da Secção de 
Municípios com Actividade Piscatória e 
Portos da ANMP

nhecida qualidade e relevância do 
trabalho desenvolvido pelo nosso 
Município, no seio desta Secção, 
durante o último mandato, e surge 
num momento de grande importân-
cia para o futuro não só da Secção, 
mas da própria ANMP, já que o man-
dato que agora se inicia ficará mar-
cado pela discussão de importantes 

matérias, como seja a definição e 
implementação de uma estratégia 
integrada para os assuntos do mar e 
da zona costeira, promovendo a uti-
lização racional do mar como fonte 
de riqueza e desenvolvimento sus-
tentável, entre outras.

O Município de Ílhavo, repre-
sentado pelo Vereador Eng. Marcos 
Ré, assumiu a 14 de Dezembro de 
2005 a presidência da Mesa Inter-
municipal e Observador no Conse-
lho de Administração da Associação 
de Municípios do Carvoeiro-Vouga 
(AMC-Vouga).

Na sequência dos actos eleito-
rais decorridos no dia 19 de Dezem-

Gestão de Associações 
de Municípios Regionais

bro de 2005, Ílhavo viu ser-lhe no-
vamente confiada a Presidência da 
AMRia - Associação de Municípios 
da Ria e da Junta Metropolitana da 
GAMA-Grande Área Metropolitana 
de Aveiro, sendo o Município repre-
sentado nestas duas entidades pelo 
Presidente da Câmara, Eng. Ribau 
Esteves. 
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No seguimento da segunda reu-
nião de trabalho / cimeira dos Pre-
sidentes das Câmaras Municipais 
que integram a GAMA (Grande Área 
Metropolitana de Aveiro) e a AMRia 
(Associação de Municípios da Ria), 
que decorreu no dia 22 de Março 
de 2006, em Oliveira do Bairro, com 
o objectivo de debater um conjun-
to de importantes matérias para os 
Municípios e para a região, apresen-
tamos aqui as principais conclusões 
dos vários assuntos discutidos na-
quela reunião:

            

Foi decidido:      
a) Prosseguir no acompanha-

mento do trabalho do Governo na 
elaboração da nova legislação de 
Associativismo Municipal, estando 
referenciado pelo Secretário de Es-
tado da Administração Local que a 
conclusão do diploma (para discus-
são) ocorrerá até ao final do mês de 
Março de 2006;

b) Continuar a defender o mode-
lo de um Associativismo Municipal 
capaz de contratualizar o exercício 
de competências com o Governo, 
como forma de melhorar a eficiência 
da gestão dos recursos públicos e 
a aproximação entre Eleitos e Elei-
tores, assim como o aproveitamento 
do caminho institucional percorrido 
pelas Associações de Municípios 
existentes e criadas à luz da actual 
legislação.

a) Analisado o estudo de carac-
terização e definição da política de 
harmonização de preços aos uten-
tes (Saneamento, Água e RSU’s), foi 
decidido:

- validar o documento;
- determinar o aprofundamento 

do trabalho nomeadamente no que 
respeita á política de harmonização 
do tarifário que se pretende definir e 
seguir como orientação da gestão;

- decidir como orientação de 
gestão a utilizar em todos os Municí-
pios de uma tarifa fixa no que respei-
ta aos Resíduos Sólidos Urbanos, 
procedendo à sua implementação 
durante o 1º Semestre de 2006 nos 
Municípios que ainda não têm esta 
tarifa implementada.

b) Proceder à realização do es-
tudo prévio para definição de um 
modelo de gestão das redes munici-
pais de abastecimento de Água e de 
Saneamento (por Municípios e à di-
mensão da GAMA), tendo sido esco-
lhida a empresa  para a elaboração 
deste trabalho que se pretende ter 
concluído em Setembro de 2006.

a) Foi realizado um debate en-
tre os representantes das Câmaras 
Municipais e os Consultores da Uni-
versidade de Aveiro, para aprofun-
dar o trabalho denominado “Aveiro, 
Região de Inovação”, mantendo o 
objectivo de definir as áreas e os 
projectos prioritários de investimen-
to na região da GAMA/AMRia com 
o apoio dos Fundos Comunitários 
do QREN 2007/2013. Neste âmbito, 
foi assumido o compromisso de vir 
a entregar à CCDRC e ao Governo, 
um documento com o produto final 
deste trabalho durante o mês de 
Maio de 2006.

b) Decidimos convidar outras 
Associações de Municípios da Re-
gião Centro e o próprio Presidente 
da CCDRC, para que possamos es-
truturar um trabalho de interligação 
institucional que permita dar contri-
buto para que a Região Centro rece-
ba um relevante apoio dos Fundos 
Comunitários 2007/2013 para cum-
prir objectivos de desenvolvimento 
integral e de aproximação aos valo-
res do PIB/ per capita do País e da 
Europa. Estamos também empe-
nhados no trabalho que a este nível 
se encontra em desenvolvimento na 
Região Norte.

As Câmaras Municipais que inte-
gram a GAMA e a AMRIA decidiram 
participar com atenção e intensida-
de, na discussão pública do Plano 
Estratégico do Porto de Aveiro, enal-
tecendo o trabalho que o Conselho 
de Administração da APA tem vindo 
a desenvolver a este nível.

Participaremos com o interesse 
de dar contributo para que o Porto 
de Aveiro se assuma como verda-
deiro porto de dimensão nacional, 
como elemento de relevante im-
portância para o desenvolvimento 
regional, constituindo-se como uma 
importante plataforma logística ge-
rida em interacção com as Zonas 
Industriais, as Empresas e as Câma-
ras Municipais da sua região da Ria 
de Aveiro. Dessa forma se criarão 
condições de maior atractividade da 
nossa região para os investidores 
em operação de logística, comércio 
e indústria, optimizando o elevado 
potencial já existente.

As 13 Câmaras Municipais as-
sumem publicamente o compromis-
so de trabalhar em parceria e com 
profundidade, na sensibilização do 
Ministério da Saúde, para que o 
Hospital Distrital de Aveiro assuma a 
condição de Hospital Central, nome-

adamente com a activação de uma 
Urgência Polivalente, com todas as 
capacidades de prestar cuidados de 
saúde de urgência a uma população 
de cerca de meio milhão de Cida-
dãos que residem (em média) a 60 
minutos dos Hospitais Centrais do 
Porto e de Coimbra, justificando por 
isso essa opção.

Entendemos pois que a revi-
são do Plano Director Regional do 
Centro, deve ponderar devidamente 
esta proposta (que não é nova) e as-
sumi-la com o objectivo de melhorar 
os cuidados de saúde à população.

As 13 Câmaras Municipais de-
fendem a criação de um Tribunal 
Administrativo e Fiscal no Distrito 
de Aveiro, de forma a que se criem 
condições de proximidade destes 
importantes Serviços com um gran-
de número de Cidadãos e Empre-
sas, que no Distrito de Aveiro são 
geradoras de riqueza e de emprego, 
utilizando com relevante intensidade 
os Serviços de um Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal, necessidade que ali-
ás se pode comprovar com a análise 
da situação actual.

Estaremos a trabalhar junto do 
Ministério da Justiça no sentido de 
cumprir este objectivo, valorizando 
a disponibilidade da Câmara Muni-
cipal de Aveiro para facultar insta-
lações para que este objectivo se 
cumpra.

AMRia / GAMA
Reunião de Presidentes de Câmara

1 - MODELO INSTITUCIONAL 
DE ASSOCIATIVISMO 
MUNICIPAL

2 - GESTÃO DOS SISTEMAS 
DE SANEAMENTO BÁSICO, 
ÁGUA E RSU’S

3 - QREN 2007/2013 
(FUNDOS COMUNITÁRIOS)

4 - PLANO ESTRATÉGICO 
DO PORTO DE AVEIRO

5 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA 
HOSPITAL DISTRITAL AVEIRO

6 - TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL 
NO DISTRITO DE AVEIRO
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o Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, o Vereador responsável 
pela Protecção Civil, Eng. Paulo 
Costa e a Direcção dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e respectivo 
Comando, na qual foram abordados 
diversos assuntos relacionados com 
a Protecção Civil Municipal. Nesta 
reunião foi assinado, entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo, um Protocolo 
para a cedência de utilização pelos 
Bombeiros de diverso equipamento 
informático, a utilizar no âmbito da 
implementação do Projecto Secur-
Ria, um dos vários projectos em que 

a Câmara Municipal de Ílhavo está 
integrada no âmbito do Programa 
Aveiro Digital 2003-2006.

Estas iniciativas, inserem-se na 
estratégia global da Câmara Munici-
pal de Ílhavo para a área da Protec-
ção Civil, com os objectivos princi-
pais de lhe dar maior notoriedade e 
capacidade de intervenção, sensibi-
lizando cada um dos nossos Cida-
dãos para o papel vital que podem 
e devem assumir na prevenção de 
situações de risco, integrando desta 
forma, cada um deles, a equipa da 
Protecção Civil Municipal.

A Câmara Municipal de Ílhavo as-
sinalou, no passado dia 1 de Março, 
o Dia Internacional da Protecção Ci-
vil, através da realização de diversas 
iniciativas, das quais se destacam 
acções de formação e de sensibili-
zação, especialmente direccionadas 
para jovens, que decorreram no Fó-
rum Municipal da Juventude de Ílha-
vo e da Gafanha da Nazaré, assim 
como a distribuição de diverso ma-
terial informativo, abordando temáti-
cas como os incêndios, (domésticos 
e florestais), as cheias, os tremores 
de terra, entre outras.

Realizou-se ainda nessa mesma 
data uma reunião de trabalho com 

Dia Mundial da Protecção Civil - 1 Março

Incêndios Florestais prevenção
Os incêndios florestais são uma das principais catástrofes em Portugal. Constituem uma fonte de perigo para as pessoas e bens, 
além de provocarem danos ambientais. As causas são muito variadas, mas muitos dão-se por descuido humano. Nos dias mais 
quentes, com vento e humidade baixa, o risco de incêndio é maior. AUMENTE A SUA ATENÇÃO.

» Limpe o mato à volta da sua habi-
tação.
» Separe as culturas com barreiras 
corta-fogo (por exemplo um cami-
nho).
» Guarde, em lugar seguro e isolado, 
a lenha, o gasóleo e outros produtos 
inflamáveis.
» Afaste da madeira, papel, roupa ou 
outros materiais combustíveis, as ve-
las e candeeiros a petróleo ou a gás.
» Nunca deixe crianças sozinhas em 
casa e fechadas à chave. Não as dei-
xe brincar com fósforos ou isqueiros

SE MORA JUNTO A UMA 
ÁREA FLORESTAL

» Algo com que possa extinguir um 
foco de incêndio (extintor, mangueira, 
enxadas, pás).

» Rádio e lanterna a pilhas, pilhas 
de reserva, material de primeiros 
socorros e sapatos fortes e isolantes 
do calor.

PREPARE E TREINE COM A SUA 
FAMÍLIA

Um plano de evacuação de sua casa.

Um ponto de encontro, ou um modo 
de contacto, para evitar ficarem sepa-
rados durante um incêndio.

TENHA SEMPE À MÃO

» Não deite fósforos ou cigarros para 
o chão.
» Não deite pela janela do automóvel 
cinzas ou pontas de cigarro.
» Leve a refeição preparada. Não 
acenda fogueiras.
» As fogueiras só podem ser feitas 
nos locais próprios, e com os seguin-
tes cuidados especiais:

- remova as folhas secas;
- ponha um circúlo de pedras em 

redor do fogo;
- molhe vbem o local à volta;
- mantenha por perto um reci-

piente com água;
- vigie-a atentamente;
- apague-a muito bem com água 

e terra;
- nunca faça fogueiras em dia de 

muito vento;
- não abandone na floresta ne-

nhum lixo incluindo garrafas de vidro.

SE FOR 
PASSEAR À FLORESTA

SÃO CAUSAS 
DE MUITOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS

Antes de fazer uma queimada peça 
autorização à Câmara Municipal e in-
forme-se das condições de seguran-
ça junto dos Bombeiros da sua área.

» Não faça queimadas nas proximida-
des das florestas, especialmente em 
dias secos com muito vento.
» Diga aos seus vizinhos quando a 
vai fazer.
» Durante a queimada tenha sempre 
à mão enxadas, pás, mangueiras e 
outras ferramentas.
» Também a queima de lixo é causa 
de incêndios. Não a faça no interior 
das florestas, nem numa distância a 
100 metros dos seus limites.

QUEIMADAS E FOGUETES

Para o lançamento de foguetes, ou 
outro fogo de artifício, é necessária 
autorização prévia da GNR ou PSP

» O lançamento de foguetes não 
pode ser feito no interior das flores-
tas, devendo manter-se uma distân-
cia de segurança de 500 metros

QUEIMADAS E FOGUETES

fonte: SNBPC
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Teatro, dança, laboratórios abertos, exposições, matemática, Feira Vo-

cacional, Feira do Livro, Torneio de Minigolfe, conferências, workshops... 

Estas são algumas das actividades que durante quatro dias irão permitir 

o convívio e a troca de experiências entre os milhares de alunos das 

Escolas Secundárias e EB 2,3 do Concelho. Uma iniciativa organizada 

pela Câmara Municipal, com a colaboração das Escolas, que se tem 

revelado um grande sucesso.

A Gafanha da Nazaré comemora neste dia mais um aniversário da sua 

elevação a Cidade. Do programa, que se estenderá até ao dia 23, Do-

mingo, é de salientar a Sessão Solene Comemorativa e a inauguração 

da III Exposição de Jovens Artistas no dia 19, Quarta-feira; as Trocas à 

Moda Antiga na Escola Secundária e o Fórum da Juventude e Espaço 

Internet Abertos, no dia 22, Sábado; a Festa da Cidade (Folclores, Teatro 

e Música) no dia 23, Domingo.

Após a excelente experiência de 2005, a Câmara Municipal volta a or-

ganizar as suas Jornadas da Juventude. Ensino e Saídas Profissionais, 

Saúde e Sexualidade Juvenil, e Geração Digital são os três temas que 

irão estar em debate durante todo o dia no Auditório do Museu Marítimo 

de Ílhavo.

Depois da recepção na Câmara Municipal de mais de 100 trabalhos nas 

diversas categorias do Concurso, e depois da sempre difícil tarefa do 

Júri, chegou a hora de anunciar aqueles que mais se destacaram. Para-

béns desde já a todos os jovens escritores que participaram.

O Dia da Liberdade será oficialmente comemorado no nosso Concelho 

através do desporto, da cultura e da simples recreação. O XIV Grande 

Prémio de Atletismo da Sra. dos Campos, seguido de um baile, numa 

organização da ADCR Sra. dos Campos; a exposição “A Revolução dos 

Cravos em Banda Desenhada”, que terá lugar na Biblioteca Municipal 

de Ílhavo e o já tradicional e sempre empolgante jogo de futebol entre 

Autarcas e Dirigentes Associativos, no relvado do Complexo Desportivo 

da Gafanha, preenchem o programa deste dia, que há 32 anos mudou 

Portugal.

O lugar da Sra. dos Campos é novamente o local escolhido para a 

comemoração do 1º de Maio, que se iniciará no dia 29 de Abril, Sábado. 

Música, desporto, folclore, e sobretudo muito convívio e animação são 

os principais ingredientes desta iniciativa, uma organização conjunta 

da Câmara Municipal de Ílhavo, da Junta de Freguesia de S. Salvador, 

da ADCR Sra. dos Campos e do Rancho Regional da Casa do Povo de 

Ílhavo.

O Teatro volta em força e em qualidade ao nosso Concelho, em mais 

uma edição do Festival de Teatro, uma organização da Câmara Munici-

pal de Ílhavo.

De 5 a 28 de Maio, nos quatro cantos do Concelho, a magia, o mistério, 

a alegria e a emoção desta tão nobre arte irão seguramente contagiar as 

centenas de pessoas que têm transformado, ano após ano, esta iniciati-

va numa referência da cultura do Concelho de Ílhavo.

18 a 21 de Abril
Inter-Escolas 2006

IV Encontro de Escolas

do Concelho de Ílhavo

19 de Abril
V Aniversário da Elevação da 

Gafanha da Nazaré a Cidade

20 de Abril
II Jornadas da Juventude

24 de Abril
Entrega dos prémios do 

V Concurso Literário Jovem

25 de Abril
Dia da Liberdade

1 de Maio
Comemoração 

do Dia do Trabalhador

5 a 28 de Maio
Festival de Teatro do 

Concelho de Ílhavo
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até ao final do próximo ano de 2006, 
com excepção dos meses corres-
pondentes à época balnear (Junho 
a Setembro) e que no total ascen-
dem a 2.800,00 Euros no que con-
cerne aos Amigos da Praia da Barra 
e a 1.400,00 Euros no que respeita 
ao Rancho Folclórico “Os Palheiros” 
da Costa Nova.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Dezembro de 2005

Resumo

Não realização da primeira reu-
nião ordinária da Câmara Munici-
pal marcada para o próximo dia 2 
de Janeiro de 2006.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
atendendo ao facto de a quantida-
de de processos que vão a Reunião 
de Câmara ser muito inferior ao nor-
mal nesta época do ano, por força 
das festividades do Natal e do Ano 
Novo, e de a data prevista para a 
primeira Reunião de Câmara do ano 
estar prevista logo para o primeiro 
dia útil.

Regulamento do Mercado Munici-
pal da Gafanha da Nazaré.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente proposta de Regulamen-
to. Enviar à Assembleia Municipal 
para aprovação

Protocolo entre o Município de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré para a gestão 
do Mercado Municipal da Gafanha 
da Nazaré.
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente minuta de protocolo. 
Enviar à Assembleia Municipal para 
aprovação.

Actualização do Tarifário dos Ser-
viços de Abastecimento de Agua, 
Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais Domésticas.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Marcos Ré, que prevê 
a actualização ordinária das tarifas 
aplicáveis com base na evolução 
do índice de preços ao consumidor 
(2,3%).

Actualização do Tarifário dos Servi-
ços de Resíduos Sólidos Urbanos.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Marcos Ré, que prevê 
a actualização ordinária das tarifas 
aplicáveis com base na evolução 
do índice de preços ao consumidor 
(2,3%).

Comparticipações publicitárias 
nos jornais “Diário de Aveiro” e 
“Público”.
Deliberado por unanimidade ratificar 
os despachos do Presidente da Câ-
mara Municipal, nos montantes res-

riza a realização de um Magusto no 
Largo da Capela da Chave, na Gafa-
nha da Nazaré, nos dias 11 e 12 do 
corrente mês.

Fixação de taxas do Imposto Mu-
nicipal sobre Imóveis (IMI) para 
2006.
Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Parti-
do Socialista Dr. João Oliveira e Dr. 
Pedro Martins, aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a apli-
cação das seguintes taxas: prédios 
rústicos - 0,8%, prédios urbanos - 
0,8%, prédios urbanos avaliados nos 
termos do CIMI - 0,5%, assim como 
a majoração em 30% da taxa aplicá-
vel a prédios urbanos degradados, 
considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, 
não cumpram satisfatoriamente a 
sua função ou façam perigar a se-
gurança de pessoas e bens. Mais se 
deliberou o envio desta proposta à 
Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de Novembro de 2005

Resumo

Adjudicação definitiva do concur-
so público para “Fornecimento 
de Refeições – Escolas e Jar-
dins de Infância do Município 
– 2005/2006”.
Deliberado proceder à adjudica-
ção definitiva à empresa GERTAL 
– Companhia Geral de Restaurantes 
e Alimentação, S.A., pelo valor de 
90.650,00 Euros.

Atribuição de segundo subsídio 
pontual ao CCD - Centro Cultural 
e Desportivo dos Trabalhadores 
do Município de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 15.000,00 
Euros, como forma de apoio à reali-
zação das acções previstas no Plano 
de Actividades para o ano 2005, em 
especial as respeitantes ao Natal.

Actualização da renda de con-
cessão do Parque de Campismo 
Municipal da Praia da Barra para 
2006.
Deliberado por unanimidade proce-
der à actualização da renda.

Sexta alteração às Grandes Op-
ções do Plano (GOP) e Orçamento 
da CMI de 2005.
Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento para 2006
Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Parti-
do Socialista Dr. João Oliveira e Dr. 

Pedro Martins, aprovar a proposta, 
que prevê um investimento no va-
lor de 32.153.350,00 Euros, e um 
montante global de 45.250.000,00 
Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Dezembro de 2005

Resumo

Protocolo a estabelecer com a Co-
operativa Cultural e Recreativa da 
Gafanha da Nazaré para a gestão 
e manutenção dos 10 painéis alfa-
numéricos instalados no Concelho 
de Ílhavo integrados no projecto 
PIAR (Plataforma de Informação 
Através de RDS).
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente minuta do protocolo.

Relatório final do Programa Munici-
pal de Bolsas de Estudo 2005/2006.
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente relatório.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Dezembro de 2005

Resumo

Abertura de concurso público 
da empreitada de construção do 
“Sistema Elevatório Principal de 
Aguas Residuais da Zona Indus-
trial da Mota”.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Fernando Caçoilo, que prevê 
um custo de 214.550,00 Euros.

Atribuição de um subsídio pontu-
al à Associação de Solidariedade 
Social da Gafanha do Carmo para 
financiamento das obras da 1ª 
fase do Centro Comunitário/Lar 
da Gafanha do Carmo.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual no valor de 100.000,00 
Euros, sendo pago da seguinte for-
ma: 60.000,00 Euros em  Dezembro 
de 2005 e 40.000,00 Euros em Abril 
de 2006.

Subsídio pontual à Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo para apoio 
a renda de casa de munícipes ca-
renciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.974,00 Euros.

Apoio à Equipa de Coordenação 
dos Apoios Educativos Aveiro 
Centro Litoral.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 2.750,00 Euros, a trans-

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Novembro 2005

Resumo

Declaração final do Encontro Na-
cional de Eleitos Locais (ANMP).
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento, subscrever o docu-
mento e as medidas nele propos-
tas.

Designação dos representantes 
da Câmara Municipal de Ílhavo em 
diversas entidades em que se en-
contra integrada.
- Para a Assembleia Distrital de Avei-
ro: Presidente Eng. Ribau Esteves 
(substituto: Vereador Eng. Fernando 
Caçoilo);
- Para a Grande Área Metropolitana 
de Aveiro: Presidente Eng. Ribau 
Esteves (substituto: Vereador Eng. 
Fernando Caçoilo).
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Actualização de taxas do Regula-
mento Municipal de Urbanização e 
da Edificação (RMUE) para 2006.
Deliberado por unanimidade pro-
ceder à actualização das taxas em 
2,3% (de acordo com a taxa de in-
flação).

Primeira adenda à listagem inicial 
para atribuição de auxílios econó-
micos/subsídios de estudo a alu-
nos do 1º ciclo do Ensino Básico 
para o Ano Lectivo de 2005/2006.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de subsídio unitá-
rio no valor de 45,00 a 7 alunos.

Normas de Participação do Pro-
grama Vocação 2006 (Ocupação 
dos tempos livres dos jovens em 
tempo de aulas).
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa.

Normas de Participação do V Con-
curso Literário Jovem.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa.

Atribuição de subsídio pontual à 
Associação Académica da Univer-
sidade de Aveiro.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 1.500,00 Euros, como 
forma de apoio à edição do “Pack 
do Caloiro 2005”.

Pedido de autorização para a re-
alização de um magusto na Gafa-
nha da Nazaré.
Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente, que auto-

ferir da seguinte forma: 1.500,00 
Euros em Dezembro de 2005 e os 
restantes 1.250,00 Euros em Abril 
de 2006.

Apoio à Equipa de Coordenação 
Concelhia de Ílhavo dos Serviços 
de Extensão Educativa.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 8.000,00 Euros, a trans-
ferir da seguinte forma: 4.000,00 
Euros em Dezembro de 2005 e os 
restantes 4.000,00 Euros em Abril 
de 2006.

Protocolo de Cooperação a es-
tabelecer com a Associação dos 
Amigos da Praia da Barra para o 
corrente ano.
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente protocolo, pelo qual a 
Câmara se obriga, nomeadamente, 
a transferir, no corrente mês de De-
zembro a verba de 5.000,00 Euros.

Atribuição de um subsídio pontual 
à Confraria Camoniana - Associa-
ção de Ílhavo para a realização da 
Conferência “Literaturas do Mar 
Português”, pelo escritor angola-
no José Eduardo Agualusa.
Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio no valor de 400,00 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo de Jovens “A Tulha” para 
organização do X Festival da Can-
ção Vida.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 2.500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
paróquia da Gafanha da Nazaré 
para apoio à finalização do finan-
ciamento das obras da Igreja Ma-
triz da Gafanha da Nazaré.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio pontual e complementar  aos 
já atribuídos, no valor de 25.000,00 
Euros.

Atribuição de subsídios pontu-
ais à Associação dos Amigos da 
Praia da Barra e ao Rancho Folcló-
rico “Os Palheiros da Costa Nova” 
para limpeza dos sanitários junto 
ao “Largo do Obelisco” e ao “Mo-
lho Sul”, na Praia da Barra e ao 
Posto de Turismo na Costa Nova.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Marcos Ré, que pre-
vê a atribuição de um subsídio pon-
tual no valor de 175,00 Euros/ mês 
e por cada sanitário, desde a data 
da aprovação da presente Proposta 

Deliberações da Câmara Municipal de Ílhavo

22 23



Câmara Municipal de o mar por tradição

Deliberações da Câmara Municipal de Ílhavo
Subsídio pontual à Sociedade de 
S. Vicente de Paulo, Conferências 
de Ílhavo para apoio a renda de 
casa de munícipe carenciado.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 195,00 Euros.

Reajustamentos de rendas do Par-
que Municipal de Habitação para 
o ano de 2006.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos.

Terceira adenda à listagem inicial 
para atribuição de auxílios econó-
micos/subsídios de estudo a alu-
nos do 1º ciclo do Ensino Básico 
para o Ano Lectivo de 2005/2006.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Prof. Margarida S. Marcos, 
que prevê a atribuição de subsídio 
unitário no valor de 45,00 a 1 aluno.

Normas de Participação no III 
Concurso de Fotografia “Olhos 
Sobre o Mar”.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Paulo Costa.

dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de três subsídios 
no valor de 262,50 Euros, 225,00 
Euros e 900,00 Euros.

Diminuição do valor da comparti-
cipação financeira no âmbito do 
Protocolo de Cooperação estabe-
lecido em 2005 com a Associação 
dos Amigos da Praia da Barra.
Deliberado por unanimidade proce-
der de acordo com o solicitado pela 
própria Associação, em virtude de 
não ter conseguido concretizar a re-
modelação do site com informação 
cultural e turística sobre o Concelho 
(prevista no Protocolo), diminuindo 
assim o valor do referido Protocolo 
de 5.000,00 Euros para 4.500,00 Eu-
ros.

Antecipação de verba do Proto-
colo de Cooperação a estabele-
cer com a Associação Cultural e 
Desportiva “Os Ílhavos” para o 
corrente ano.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, 
que prevê um apoio financeiro de 
5.000,00 Euros no mês de Março, 
como forma de pagamento anteci-
pado ao Protocolo e a descontar ao 
futuro plano de transferências men-
sais, em virtude de alguns eventos 
e iniciativas que a Câmara apoia, se 
efectuaram nos primeiros meses do 
ano em curso.

Redução do horário de funciona-
mento do Café-Bar Windsurf.
Deliberado por unanimidade proce-
der à limitação do horário de funcio-
namento do estabelecimento até às 
23 horas, de acordo com a decisão 
do Tribunal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
23 de Janeiro de 2006

Resumo

Doação do quadro “O Piquenique” 
à Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Subsídio pontual ao CASCI - Cen-
tro de Acção Social do Concelho 
de Ílhavo, para apoio a renda de 
casa de munícipe carenciada.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 300,00 Euros.

Subsídio pontual à Fundação Prior 
Sardo para apoio a renda de casa 
de munícipe carenciado.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 200,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Fevereiro de 2006

Resumo

Comparticipação publicitária nos 
custos de produção de uma emis-
são do programa “Sabores”, de-
dicada ao Concelho de Ílhavo, a 
exibir na RTP - Rádio Televisão 
Portuguesa.
Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente, que prevê 
uma comparticipação no valor de 
3.000,00 Euros + IVA.

Subsídios pontuais à Fundação 
Prior Sardo para apoio a rendas de 
casa de munícipes carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de dois subsídios 
no valor de 500,00 Euros e 810,00 
Euros.

Atribuição de comparticipação pu-
blicitária ao Clube de Minigolfe da 
Costa Nova para a realização de 
provas desportivas.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para recu-
peração de uma habitação, sita na 
Av. Vasco da Gama, na Praia da 
Barra.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Marcos Ré, que prevê 
entre outra coisas, a atribuição de 
um subsídio no valor de 1.455,20 
Euros.

Criação da Comissão Consultiva 
de Trânsito.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Eng. Fernando Caçoilo, que pre-
vê a criação da referida Comissão, 
que terá por função emitir pareceres 
técnicos, não vinculativos, sobre a 
melhoria e resolução dos problemas 
de trânsito de todo o Município.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Fevereiro de 2006

Resumo

Não realização da terceira reunião 
ordinária da Câmara Municipal 
marcada para o próximo dia 27 de 
Fevereiro.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
atendendo ao facto do próximo dia 
27 de Fevereiro coincidir com um 
período de festividades carnavales-
cas tendo, inclusivé, já estabelecido 
uma tolerância de ponto para os ser-

pectivos de 242,00 Euros e 1.887,60 
Euros.

Subsídios pontuais à Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo para 
apoio a rendas de casa de muníci-
pes carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de três subsídios 
no valor de 748,20 Euros, 1.020,00 
Euros e 748,20 Euros.

Atribuição de um subsídio pontual 
à Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo para pagamento de uma 
pintura a óleo.
Deliberado por maioria, com a abs-
tenção dos vereadores do Partido 
Socialista Dr. João Oliveira e Dr. Pe-
dro Martins, ratificar a decisão do 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio no valor de 1.600,00 Euros, 
para pagamento da obra do pintor 
Fernando Silva intitulada “O Pique-
nique”, adquirida no âmbito de uma 
acção de angariação de fundos que 
teve lugar em New Jersey, EUA, para 
dar contributo para o financiamento 
da obra de reabilitação e recupera-
ção do Hospital de Ílhavo, da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, ten-
do como valência central uma uni-
dade de cuidados continuados.

Segunda adenda à listagem inicial 
para atribuição de auxílios econó-
micos/subsídios de estudo a alu-
nos do 1º ciclo do Ensino Básico 
para o Ano Lectivo de 2005/2006.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Prof. Margarida S. Marcos, 
que prevê a atribuição de subsídio 
unitário no valor de 45,00 a 1 aluno.

Atribuição de subsídio à Fábrica 
da Igreja Paroquial de Ílhavo para 
restauro da Capela da Nossa Se-
nhora do Pranto.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 2.500,00 Euros, como 
comparticipação para as referidas 
obras.

Sétima alteração às Grandes Op-
ções do Plano (GOP) e Orçamento 
da CMI de 2005.
Deliberado por unanimidade ratificar 
a presente alteração.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Janeiro de 2006

Resumo

Subsídios pontuais ao CASCI-Cen-
tro de Acção Social do Concelho 
de Ílhavo, para apoio a rendas de 
casa de munícipes carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-

viços municipais.

Actualização de preços dos ser-
viços de recolha e transporte de 
RSU a destino final e limpeza ur-
bana.
Deliberado por unanimidade con-
cordar com a informação técnica, 
que concorda com o teor dos ofí-
cios da firma STL - Sociedade de 
Transportes e Limpezas, Lda., pelos 
quais informa que, conforme previs-
to contratualmente, e devido à taxa 
de inflação publicada pelo INE, os 
preços dos serviços que presta ao 
nosso Município, serão acrescidos 
de 2,3%, no corrente ano.

Abertura de Concurso Público 
para “Prestação de Serviços de 
Limpeza dos Areais das Praias da 
Barra e Costa Nova, Limpeza de 
Zonas Marginais da Ria, e Limpe-
za de Vias e Zonas de Lazer”.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Eng. Marcos Ré, que prevê um 
custo de 185.000,00 Euros.

Abertura de Concurso Público 
para “Prestação de Serviços de 
Limpeza de Cinco Sanitários nas 
Praias da Barra e Costa Nova”.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Eng. Marcos Ré, que prevê um 
custo de 95.700,00 Euros.

Abertura de Concurso Público 
para a execução da empreitada da 
“Ligação da A17 a Ílhavo – Troço 
Final”.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, 
que prevê um custo de 331.000,00 
Euros.

Abertura de Concurso Limitado 
sem publicação de anúncio para a 
execução da empreitada de cons-
trução do “Novo Arruamento da 
Zona Industrial da Mota”.
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê um custo de 77.000,00 Euros.

Subsídios pontuais à Fundação 
Prior Sardo para apoio a rendas de 
casa de munícipes carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de dois subsídios 
no valor de 337,50 Euros e 450,00 
Euros.

Subsídio pontual à Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo para apoio 
a renda de casa de munícipe ca-
renciado.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Prof. Margarida S. Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 900,00 Euros.
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