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Mais Obra

Município de Ílhavo ... em movimento
obras em curso ...
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1. Centro Cultural de Ílhavo
2. Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação (1ª fase)
3. Saneamento Básico da Gafanha do Carmo (1ª fase)
4. Zona Industrial da Gafanha D’ Aquém (infraestruturação)
5. Estação Elevatória da Zona Industrial da Mota (fase ﬁnal de conclusão)
6. Saneamento Básico da Ermida/Carvalheira

Ficha Técnica
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Ponto de Situação

Zona Industrial da Mota

Na reunião do Executivo Municipal do passado dia 25 de Junho,
o Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo deu conhecimento do relatório sobre o ponto de situação ao
nível das construções, licenciamento e regularidade da operação desenvolvida por todos os industriais

titulares de lotes da Zona Industrial
da Mota, no âmbito do acompanhamento regular que tem vindo a ser
realizado.
O relatório apresentado testemunha, mais uma vez, que a gestão
que a Câmara Municipal de Ílhavo
tem vindo a imprimir à Zona Indus-

Editorial

trial da Mota tem dado bons frutos,
com o acentuado crescimento quer
de unidades industriais em laboração, quer, sobretudo, de situações
resolvidas ao nível da tramitação de
licenciamentos e regularização de
novos titulares dos lotes e unidades
industriais.

Sumário dos aspectos mais relevantes, com os dados respeitantes aos anos de 2007, 2006, 2004 e 2002:
2007

2006

2004

2002

Nº de lotes com unidades em laboração

53

45

27

11

Nº de lotes com unidades em construção

15

6

20

22

Nº de lotes sem obras (dentro do prazo ﬁxado)

0

9

9

46

Nº de lotes para vender

3

0

0

0

Nº de lotes em processo de reversão

9

8

13

0

Nº de lotes com situação em apreciação

0

8

9

1

É importante destacar os seguintes aspectos:
a) O número expressivo de situações completamente resolvidas (68);
b) O facto de não existirem lotes “com situação em apreciação”, por estes terem sido objectivo de deliberações
que viabilizaram a sua imediata activação;
c) Que, nesta data, e em resultado dos mais recentes processos de reversão concluídos com sucesso, a Câmara
Municipal de Ílhavo é actualmente titular dos lotes B4 (4.165m2), M65 (4.800m2) e N67 (2.400m2), tendo sido deliberado proceder à sua venda imediata.

Alteração do horário de funcionamento

Ponte da Barra
As obras da Ponte da Barra decorrem a bom ritmo. Para minimizar
o impacto da obra durante os meses de Verão, a Ponte terá as 4 faixas de rodagem abertas ao trânsito
no período entre 13 de Julho e 2 de
Setembro. No dia 3 de Setembro é
retomado o trânsito em duas faixas.
Não haverá cortes totais de trânsito durante este período. Os mesmos serão anunciados oportunamente, estando previsto o seu início
na semana de 3 de Setembro.

Neste ano de 2007 a gestão da Câmara Municipal de Ílhavo prossegue no caminho da materialização dos compromissos assumidos com os
Cidadãos, realizando obras e acções, e preparando investimentos que nos
próximos anos vão ser concretizados em prol da contínua elevação da qualidade de vida, aproveitando a oportunidade de apoio ao desenvolvimento
que teremos (em 2008) pelos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013.
Na actividade cultural merece destaque o Protocolo de Cooperação assinado em Junho entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Vista Alegre Atlantis, assim como as múltiplas actividades e o sucesso ao nível do número de
visitantes do nosso Museu Marítimos de Ílhavo, no ano do seu septuagésimo
aniversário.
A obra do Centro Cultural de Ílhavo vai aproximando-se do seu ﬁnal,
sendo relevante que nesta fase “levantemos um pouco do véu”, dando a
conhecer as capacidades desse novo espaço que teremos ao dispor de
todos no primeiro trimestre de 2008.
A infraestruturação do Município continua a ser concretizada no terreno.
Por acção da CMI, está a terminar a obra de saneamento básico da Gafanha
da Encarnação e da Gafanha do Carmo (1a fase), assim como da Ermida.
Por acção da Lusitânia Gás, está em desenvolvimento a obra de instalação
das redes de gás natural na Barra e na Costa Nova, assim como na Gafanha
da Encarnação (zona sul) e na Gafanha do Carmo.
Aprofundamos as parcerias com instituições importantes do Município:
em Junho/Julho, formalizámos os Acordos de Cooperação com as quatro
Juntas de Freguesia e com quase cinquenta Associações, num trabalho de
equipa da maior relevância para Todos.
Ao nível do planeamento, estamos a desenvolver a revisão do PDM e
ﬁzemos a aprovação ﬁnal pela Câmara e pela Assembleia Municipal, da
Carta Educativa do Município e do Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
A dinamização de actividades lúdicas e formativas para Todos, com especial acuidade para a Juventude e para a Maior Idade, fazem boa parte do
ritmo de vida de um número crescente de Pessoas. Adira também.
Prosseguimos rumo ao futuro, fazendo mais e melhor.
Aqui ﬁca o convite para um passeio nas belas praias da Barra e da
Costa Nova, gozando da forma notável como nesses locais, a Terra e o Mar
se encontram.
Aqui ﬁca o convite para uma caminhada por este Boletim Municipal e
pelo Município de Ílhavo, vivendo com intensidade neste mês de Agosto as
muitas iniciativas do MAR AGOSTO.
Bom Trabalho e Boas Férias.
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal
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Protocolo com a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré para a gestão

Edifício de Serviços Públicos da Praia da Barra
» A Câmara Municipal
de Ílhavo entregou a
gestão do Edifício de
Serviços Públicos da
Praia da Barra à Junta
de Freguesia da
Gafanha da Nazaré

Foi recentemente assinado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
a Junta de Freguesia da Gafanha
da Nazaré, um acordo formal com
vista à entrega pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia da gestão
do Edifício de Serviços Públicos da
Praia da Barra, mais precisamente
da área actualmente ocupada pelo
Posto de Turismo, Posto do CTT,
Delegação da Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré e Serviço de
Informação Municipal.
Este Protocolo, com uma duração de 30 anos, renovável por iguais
períodos, prevê a comparticipação
pela Câmara Municipal ao nível das
despesas de funcionamento do edifício, nomeadamente no que diz res-

peito aos recursos humanos, assim
como a execução das necessárias
obras de conservação, cabendo então à Junta de Freguesia assegurar
o correcto e eﬁciente funcionamento dos diversos serviços prestados
aos cidadãos neste edifício.
Com este Protocolo, a Câmara
Municipal continua a sua aposta em
entregar a outras entidades, nomeadamente às Juntas de Freguesia,
a gestão de importantes equipamentos, conseguindo, por esta via,
assegurar uma ainda maior eﬁcácia
ao nível do funcionamento dos mesmos, com benefícios claros para todos os cidadãos que, de uma forma
regular, os utilizam.

Abertura exige-se

Extensão de Saúde da Praia da Barra
No seguimento das diligências
que temos vindo a desenvolver no
sentido de conseguir que o Ministério da Saúde cumpra o seu compromisso formal para com a Câmara
Municipal de Ílhavo, no que respeita
à Extensão de Saúde da Barra, de
acordo com o deﬁnido no Contrato-Programa assinado entre ambas
as entidades a 28 de Fevereiro de
2005 e homologado pela Secretaria
de Estado da Saúde a 1 de Março
de 2005, e face aos ofícios evasivos com que os responsáveis pelo
Ministério da Saúde (Administrador
Regional de Saúde do Centro e Coordenador da Sub-Região de Saúde
de Aveiro) têm vindo a tratar esta
matéria, e considerando ainda que:

1. A Câmara Municipal de Ílhavo
comunicou à Sub-Região de Saúde
de Aveiro e à Administração Regional de Saúde do Centro a 7 de Março de 2006, a ﬁnalização da obra da
Extensão de Saúde da Barra, solicitando informação sobre a data prevista para colocação do mobiliário
e equipamento, assim como para a
sua activação, o que nunca foi cabalmente respondido, refugiando-se
os responsáveis pelo Ministério da
Saúde numa nova questão ligada a
uma “lista de 1500 utentes”, nunca
antes referenciada;
2. Numa declaração assinada,
1227 Cidadãos da Barra assumiram o compromisso de procederem
à sua “inscrição na Extensão de
Saúde da Barra, como utentes dos
Serviços Públicos de Saúde e acto
imediato à sua activação”, solicitando ainda “que a activação da Extensão de Saúde da Barra, ocorra com
a maior brevidade possível”

3. Esse abaixo-assinado foi recepcionado oﬁcialmente pelos referidos responsáveis do Ministério
da Saúde, com referências de “acusação de recepção” (Coordenador
da Sub-Região de Saúde de Aveiro
a 28 de Dezembro de 2006) e de
“devida ponderação” (Presidente
da ARSCentro, a 2 de Janeiro de
2007), sem que até hoje tivesse havido uma resposta objectiva a esses
Cidadãos assim como à Câmara
Municipal de Ílhavo, registando-se o
facto da Câmara Municipal de Ílhavo ter tomado conhecimento formal
desse abaixo-assinado a 22 de Dezembro de 2006:
Solicitou o Presidente da CMI
por ofício dirigido aos responsáveis
do Ministério da Saúde, datado de
29 de Março de 2007 (e ainda hoje
sem resposta), informação sobre as
seguintes questões:
1. Quanto tempo mais vai o Ministério da Saúde demorar a tomar

a decisão de honrar o seu compromisso com a Câmara Municipal de
Ílhavo e com a População da Praia
da Barra, activando a Extensão de
Saúde da Barra?
2. Quando é que o Ministério
da Saúde vai proceder à instalação
de equipamento e de mobiliário no
edifício da Extensão de Saúde da
Barra?
3. Quando é que o Ministério da
Saúde vai proceder à activação da
Extensão de Saúde da Barra, colocando o Médico, Enfermeiro e Administrativo, para que o seu funcionamento seja possível?
4. Quando é que o Ministério da
Saúde paga à Câmara Municipal de
Ílhavo os 148.342,00 Euros que lhe
deve, de acordo com as cláusulas
segunda e sexta do referido Contrato-Programa? Se é necessária a
prova documental da despesa feita
(o que o Contrato-Programa não determina e a disponibilização do edifício ao Ministério da Saúde, deixa
clara a sua dispensabilidade), junto
envio cópia dos autos e das facturas da referida obra.
O Executivo Municipal e a Assembleia Municipal de Ílhavo, deliberaram subscrever formalmente
esta posição, ratiﬁcando todas as
diligências realizadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo na gestão do processo de construção e activação da Extensão de
Saúde da Barra, nomeadamente no
que respeita à assumpção de responsabilidades por parte do Ministério da Saúde.
Mantemos toda a determinação
e empenho nesta luta pela abertura
da Extensão de Saúde da Barra, em
nome da melhoria dos serviços aos
Cidadãos (residentes e visitantes)
e em nome da dignidade das instituições do Estado que têm o dever
de honrar os seus compromissos,
o que não está a acontecer neste
processo por parte do Ministério da
Saúde.
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Acordos de Cooperação Câmara Municipal de Ílhavo

Associações do Município 2007
Associações do Município

ASSOCIAÇÕES CULTURAIS

Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré
Escola de Música Gafanhense
Grupo Etnográﬁco da Gafanha da Nazaré
Filarmónica Gafanhense – “Música Velha”
Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – “Musica Nova”
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Rancho Folclórico da Gafanha da Encarnação “As Ceifeiras”
Associação Amigos da Malha da Carvalheira
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
Associação Cultural da Gafanha do Carmo
Associação Moradores da Srª. dos Campos
Grupo de Folclore “O Arrais”
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Associação Amigos da Praia da Barra
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Associação Recreativa e Cultural “Chio-Pó-Pó”
Confraria Camoniana Associação de Ílhavo

» O Executivo
Municipal levou a cabo
no passado dia 3 de
Julho a sessão de
assinatura dos Acordos
de Cooperação com
Associações
do Município,
assumindo por esta
via um investimento
de cerca de
251.000,00 Euros

Na sequência das opções políticas assumidas pela Câmara Municipal de Ílhavo no que respeita
ao relacionamento e à cooperação
com as Associações do Concelho,
foram assinados, no passado dia 3
de Julho, 47 Acordos de Cooperação relativos ao ano de 2007, que
constituem importantes instrumentos para o crescimento e desenvolvimento integral do Município de
Ílhavo, assumindo mais uma vez a
Câmara Municipal e as Associações
um politica de verdadeira parceria.
Esta assinatura surge depois de
várias reuniões de trabalho entre
a Câmara Municipal e as diversas
Associações, nas quais foram deﬁnidos os termos dos Acordos, cujo
valor ﬁnanceiro ronda os 251.000,00
Euros.

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

A.D.C. Senhora dos Campos
Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”
Associação de Surf de Aveiro
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Ílhavo Andebol Clube
Clube de Vela da Costa Nova
CNAI – Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Grupo Columbóﬁlo da Gafanha
Grupo Desportivo Beira Ria
Sociedade Columbóﬁla de Ílhavo
Sporting Clube da Vista Alegre
Grupo Desportivo da Gafanha d’Aquém

AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS

CNE - Agrupamento 878 - Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE – Agrupamento 189 - Nª Sª Rosário, Ílhavo
CNE – Agrupamento 531 - Gafanha do Carmo
CNE – Agrupamento 1021 - S. João Baptista, Praia da Barra
CNE - Agrupamento 1024 - Gafanha da Encarnação

ASSOCIAÇÕES JUVENIS
Grupo de Jovens da Praia da Barra
Grupo de Jovens “A Torre”
Grupo de Jovens “A Tulha”

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Social e Paroquial Nª. Srª. da Nazaré
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Sociedadade de S. Vicente de Paulo Conferência de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

4.500 €
3.000 €
16.000 €
11.000 €
14.000 €
10.000 €
2.500 €
1.500 €
3.000 €
1.500 €
1.200 €
700 €
4.000 €
3.000 €
2.500 €
6.500 €
4.000 €
5.500 €
1.200 €

3.000 €
11.000 €
4.000 €
5.000 €
20.000 €
5.000 €
1.500 €
5.000 €
4.500 €
2.500 €
6.000 €
5.000 €

1.800 €
1.850 €
1.800 €
1.100 €
1.800 €

5.700 €
1.900 €
5.600 €

6.000 €
6.000 €
8.000 €
2.500 €
12.000 €
3.500 €
12.000 €
11.000 €
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Passeio Ciclo-Turístico

12 e 13 de Abril

Grande Pedalada’07 InterEscolas 2007
» A Câmara Municipal
de Ílhavo realizou mais
uma edição do InterEscolas, este ano com
as actividades voltadas
para a Matemática,
Música e o Teatro
Nos dias 12 e 13 de Abril teve
lugar a quinta edição do InterEscolas, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada em parceria com as EB 2,3 e Secundárias do
Concelho de Ílhavo.
Dirigido especialmente aos alunos e professores destes Estabelecimentos de Ensino, o InterEscolas
assumiu como um dos seus principais objectivos a promoção de uma
maior interactividade, alicerçada na
troca de vivências e de experiências
entre as Escolas em causa, assim

» A edição de 2007 desta actividade contou com a
participação de centenas de pessoas, que aproveitaram o dia para se deliciarem com a beleza da nossa
região e divertirem-se enquanto faziam desporto
Como vem sendo hábito desde 2001, a Câmara Municipal de
Ílhavo organizou mais uma edição
da Grande Pedalada, tendo a participação animada de centenas de
aﬁcionados das bicicletas marcado
o dia que foi mais uma vez de bom e
saudável convívio.
A Grande Pedalada 2007 decorreu no dia 1 de Julho, tendo início às
10h30m junto ao Pavilhão Municipal
Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo, levando depois os participantes
a várias zonas do Concelho, com um
ritmo calmo e moderado. Durante o
percurso houve algumas paragens
para restabelecer forças e reposição de líquidos.
O almoço/piquenique realizou-se no Jardim Oudinot, na Gafanha
da Nazaré, e em seguida os participantes partiram rumo à Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo, para um

como dar a conhecer à população
o muito trabalho realizado ao longo
do ano.
Esta iniciativa, já com quatro
anos de existência, tem alcançado e
reforçado, ano após ano, os objectivos a que desde o início se propôs,
graças ao empenho e dedicação de
todos os parceiros que nela participam, que vêem aqui uma excelente oportunidade de propiciarem a
toda a Comunidade Escolar e, não
só, dias diferentes, interessantes e,
sobretudo, enriquecedores para todos.
A edição deste ano projectou
nas disciplinas de Matemática,
Música e Teatro os seus principais
temas para um vasto leque de actividades, que registaram uma grande participação por parte de toda a
Comunidade.
Nota ainda para a realização
das III Jornadas da Juventude do
Município de Ílhavo, que fecharam o
programa do InterEscolas 2007.

10h00
Clube de Matemática
organização
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo
local
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo
14h30
Momentos Musicais
organização
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
local
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
15h00
Espectáculo Teatral
organização
Escola Secundaria da Gaf. da Nazaré e EB
2,3 da Gaf. Da Encarnação
local
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Dia 13 (sexta-feira)

Todo o dia
III Jornadas de Juventude do Município de
Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo
local
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo

III Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo

refrescante e merecido mergulho,
que aconteceu cerca das 17h00.
No ﬁnal, houve o tradicional sorteio de bicicletas, e ainda, a entrega
de outros prémios pelos participantes, como acontece desde a primeira Pedalada.
O sucesso deste evento tem
sido grande desde a sua primeira
edição, em 2001, motivando por isso
a aposta continuada da Câmara Municipal de Ílhavo nesta iniciativa que
anualmente reúne centenas de pessoas, de todas as idades, oriundas
do nosso Concelho e não só, que
aproveitam este dia para conviverem e usufruírem da beleza natural
da nossa região e, em simultâneo,
praticarem um desporto saudável e
amigo do ambiente como é o CicloTurismo.

Dia 12 (quinta-feira)

» Estas Jornadas
abordaram vários temas
interessantes para os
jovens, que aderiram
em grande escala e
puderam conversar
com famoso músico
David Fonseca
A Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu no passado dia 13 de
Abril, no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo, a terceira edição das
Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo.
Esta iniciativa, inserida no programa InterEscolas 2007, contou
com a participação de cerca de
duas centenas de jovens, na sua
maioria do Município, que durante todo o dia puderam debater, de
forma atenta e construtiva, diversos
assuntos do seu interesse.
A sessão de abertura contou
com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, que se
congratulou com a realização desta
iniciativa, com os seus importantes

objectivos, aﬁrmando ainda que o
Município de Ílhavo possui actualmente diversas infra-estruturas especialmente vocacionadas para os
jovens, como é o caso das Escolas,
da Biblioteca Municipal e os Pólos
de Leitura, dos Fóruns da Juventude, dos Espaços Desportivos e
Culturais, sendo por isso necessário
dar-lhes vida, de formas diferentes,
com ideias e perspectivas novas.
Para isso a colaboração de todos os
presentes é fundamental.
O painel da manhã foi dedicado ao tema “Mediatismo Inﬂuente/
Estilos Alternativos”, tendo as intervenções ﬁcado a cargo de duas
psicólogas, a Dra. Fátima Feliciano
dos Hospitais da Universidade de

Coimbra e a Dra. Anabela Fazendeiro do Hospital Pediátrico de Coimbra. Este painel contou ainda com
o interessante testemunho do jovem
Yuri Paulo que falou aos presentes
sobre hip-hop.
Após a pausa para almoço, teve
inicio o primeiro painel da tarde,
“Lingu@gem Virtu@l: Resistência
ou Evolução?“, no qual intervieram
oradores especializados na área
das Novas Tecnologias, como é o
caso do Dr. Pedro Mota (Técnico de
Informática, Câmara Municipal de
Ílhavo) e da Dra. Joviana Benedito
(Mestre em Espaço Lusófono e autora do “Dicionário para chat, SMS e
e-mail”), assim como Pedro Almeida
(jovem utilizador do Fórum Municipal da Juventude).
Depois do intervalo, as Jornadas
prosseguiram com o último painel do
dia, “Culturas Rítmicas”, que contou
com a participação da Prof. Paula
Abreu (Assistente de Sociologia,
Universidade de Coimbra), do Prof.
Jorge Miguel Pereira (Assistente de
Educação Física, no ISMAI e Prof.
de Dança - Hip-Hop) e do Representante de um Grupo de Dança Escolar da Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes. Este painel
teve ainda a participação especial
do famoso músico David Fonseca
que partilhou com todos os presentes a sua experiência no mundo da
música.
A fechar estas Jornadas, decorreu a entrega das bolsas e certiﬁcados de participação aos jovens que
integraram o Programa Vocação
2007 – 1º Turno.
Depois do sucesso alcançado
por esta actividade, ﬁcou lançado
a todos o desaﬁo para a realização
das quartas Jornadas da Juventude,
pois estas foram sem dúvida uma
aposta ganha por parte da Câmara
Municipal de Ílhavo.

www.cm-ilhavo.pt
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Fórum Municipal da Juventude

Sem Radicalismos
» A Câmara Municipal
de Ílhavo, através do
Fórum Municipal da
Juventude, continua a
levar a cabo um conjunto vasto e diversiﬁcado
de actividades, dentro
e fora dos espaços dos
fóruns, com o objectivo
de cativar os jovens do
Município de Ílhavo

O ano de 2007 continua a ser
um ano de mudança. O Fórum Sem
Radicalismos já inovou num sentido
mais jovem e actual.
Dentro deste espírito, durante o
mês de Abril, a Câmara Municipal
de Ílhavo lançou o desaﬁo à participação no Concurso Hip-Hop Dance, que contou com a presença de
jovens concorrentes do Município
de Ílhavo e não só. O nível de qualidade dos grupos participantes foi
elevado e surpreendente, diﬁcultando a decisão do júri convidado. O
evento teve lugar no Mercado Municipal de Ílhavo, que se encheu de
ritmo e cor. Isto porque, para além
da música e da dança, associou-se
uma outra forma de expressão artística: o Grafﬁti.
Esta foi uma acção que cativou
e encantou todos os presentes e
apaixonou muitos jovens.

Resumo
de Actividade

No mês de Maio, o Concurso
Foto-Talento, realizado em várias
fases, preencheu os dias de criatividade e brilho. Da sessão fotográﬁca, que passou da escolha de
um adereço e da pose adequada,
à exposição/votação das fotograﬁas
do Concurso e ﬁnalmente ao Desﬁle, os jovens participantes viveram a
aventura com grande expectativa e
divertimento.
Durante este processo, o dinamismo dos jovens concorrentes
pôde contar com a atitude crítica
e de aconselhamento do estilista
Joel Reigota, que se juntou a mais
uma tarde divertida, com detalhes e
dicas fundamentais para brilhar na
passerelle.
O dia do desﬁle, que decorreu
a 2 de Junho, na sala polivalente da
Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes, foi intenso, pro-

porcionando uma experiência surpreendente, diferente e agradável
aos 15 jovens mais votados.
O espectáculo ﬂuiu com naturalidade e simpatia e o público aplaudiu surpreendido. O concurso premiou duas vencedoras, escolhidas
pelo número de votos escrutinado
pelos frequentadores do Fórum e
pelo júri convidado.
A Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes abriu as
portas a este evento, ganhando outra imagem e glamour.
Em Julho entrámos Na Onda!...
da piscina, visitando estes espaços municipais propícios ao lazer e
bem-estar, dando-lhe outra alegria
com jogos na água.
Contínua a espreitar a tua Nova
Casa e a surpreender-te com as
grandes actividades que ainda temos para ti!

abril

maio

junho

julho

HIP-HOP DANCE

FOTO TALENTO

NA ONDA!

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
exposição jovem de arte
Pedro Tavares - Fotograﬁa
mês | Fórum Ílhavo

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
exposição - Concurso Foto Talento
mês | Fórum Ílhavo
mês | Fórum Gaf. Nazaré

VELOCIDADE
SOBRE RODAS

EXPOSIÇÃO RECORDAR
Mostra Jovem de Arte
mês | Fórum Gaf. Nazaré

DESFILE FOTO TALENTO
revelação dos vencedores:
fotogenia e desﬁle
2 Jun | Esc. Secundária de Ílhavo

MOSTRAS DE LETRAS HIP-HOP
vem partilhar os teus textos!
18 Abr | Fórum Ílhavo
18 Abr | Fórum Gaf. Nazaré
CONCURSO DE HIP-HOP
(DANÇA)
18 Abr | Mercado M. de Ílhavo

ZONA SKATE
mini oﬁcina
16 | Skate Park Gaf. Nazaré

NA ONDA DA PISCINA ...
Gafanha da Nazaré!
bola no balde; tesouro afundado e
à pesca da bóia
03 Jul | Piscina M. Gaf. Nazaré

BIKE ZOOM
acrobacias em bicicleta
26 Jun | Largo do Bispo, Ílhavo

JOGOS DE ÁGUA
05 Jul | Fórum Ílhavo

PEDALIX
encontro inter-fóruns para
a participação na Grande Pedalada
01 Jul | Fórum Ílhavo
01 Jul | Fórum Gaf. Nazaré

NA ONDA DA PISCINA ...
Ílhavo!
corrida molhada; golo na água
e desaﬁo aquático
10 Jul | Piscina M. de Ílhavo
JOGOS DE ÁGUA
12 Jul | Fórum Gaf. Nazaré
NA ONDA DA PISCINA ...
Vale de Ílhavo!
cesto ﬂutuante e o remoinho
17 Jul | Piscina M. Vale de Ílhavo
JOGOS DE ÁGUA
19 Jul | Fórum Pólo Vale de Ílhavo

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 18 | Julho 2007

08

Entrega de prémios do

VI Concurso Literário Jovem
Formação
em informática no Espaço
Internet

Oﬁcinas
Criativas
Câmara
Municipal
de Ílhavo

» Foram entregues
os diplomas aos
participantes nos cursos
Windows/Word, Excel
e Internet/e-mail,
que a Câmara
Municipal de Ílhavo
promoveu no Espaço
Internet
A Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu, no passado dia 17 de Julho, à entrega dos Diplomas aos formandos, de todas as idades, que,
durante este ano frequentaram com
aproveitamento os cursos de informática ministrados por formadores
da Câmara Municipal no Espaço
Internet Municipal, localizado no
Fórum Municipal da Juventude de
Ílhavo, bem como no Espaço Internet da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, localizado no Fórum
Municipal da Juventude da mesma
Cidade.
No total foram 116 as pessoas
que concluíram com sucesso os módulos de Windows/Word, Internet/EMail e Excel, obtendo, por esta via,
maiores qualiﬁcações na área das
novas tecnologias, cujo domínio é
hoje em dia fundamental para a vida
proﬁssional ou para simples lazer.
Os módulos, cuja frequência é
gratuita, reiniciar-se-ão no próximo
mês de Setembro, podendo todos
os interessados obter mais informações nos Fóruns Municipais da
Juventude.
Desta forma, a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a sua forte
aposta na área das Tecnologias da
Informação e da Comunicação, disponibilizando um número crescente de serviços aos seus munícipes
através destes novos meios, como é
o caso da Internet, fazendo uso diário destas ferramentas nas tarefas
desempenhadas pelos seus colaboradores, e contribuindo também
para a maior formação da população, independentemente da sua
idade.

» A Câmara Municipal
de Ílhavo entregou
os certiﬁcados aos
participantes nas
Oﬁcinas Criativas
na área da Fotograﬁa,
Teatro e Língua Gestual
Foram entregues no passado dia
23 de Abril, na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, os certiﬁcados de participação no VI Concurso Literário
Jovem, assim como dos respectivos
prémios aos vencedores.
Nesta edição do Concurso foram
mais uma vez recebidas dezenas de
trabalhos, oriundos de alunos do 1º,

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico das
Escolas do Concelho de Ílhavo.
Na VI Edição do Concurso Literário Jovem há ainda a destacar
a criação, no âmbito das comemorações dos 70 anos do Museu
Marítimo de Ílhavo, de uma Secção
especial subordinada à temática
marítima, mais precisamente à “Me-

mória das Proﬁssões Marítimas”.
Este concurso, que contempla
as categorias texto narrativo (género conto) e texto poético, visa, antes
de mais, fomentar as práticas da escrita e da leitura entre os jovens.
Foram premiados os seguintes
textos:

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “A Festa na Geometrilândia”, Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal, EB 1 Farol da Barra;
2º Prémio “Eragone, o Dragão Marinheiro”, João António Serra Silva Vieira, EB 1 Farol da Barra;
3º Prémio “O Palhaço Totó”, Paulo Renato Ramos Loureiro, EB 1 Farol da Barra;
Menção Honrosa“A Estrela Mariana viaja à Terra”, Lúcio Manuel Bizarro Pereira, EB 1 Sra. Pranto;
Menção Honrosa “De Volta à Vida”, Inês Soﬁa Teixeira Ribau, EB 1 Marinha Velha;
Menção Honrosa “ O Caracol e a Carolina”, Inês Filipa Gonçalves de Brito, EB 1 Ílhavo;
Menção Honrosa “O dia de Neve em Aveiro”, Mafalda Duarte Pereira, EB 1 Gaf. Encarnação - Norte;
Menção Honrosa “As Cores do Arco-íris”, Sara Rigueiro Mira, EB 1 Farol da Barra.
2º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Uma aventura de barco...”, Pedro Senos de Aguiar, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
2º Prémio “As Proﬁssões Marítimas – Pesca do Bacalhau”, Mariana Lua Martins Pequeno, EB 2,3 José Ferreira Pinto
Basto;
Menção Honrosa “O dia-a-dia de um escalador no mar”, Constança Miguel de Seabra Correia Casqueira, EB 2,3 da
Gafanha da Nazaré.
3º
1º
2º
3º

Ciclo do Ensino Básico
Prémio “Enganos da Lua”, Mónica Nogueira Ribau, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
Prémio “Sempre na memória...”, Carolina Senos de Aguiar, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
Prémio “Embarcar, e o Regresso?”, Joana Margarida Teixeira Ribau, Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

TEXTO POÉTICO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “A vida das Letras no Papel”, Rafaela Tavares de Figueiredo Tazminé, EB 1 Farol da Barra;
Menção Honrosa – “Amar”, Pedro Nuno Alegrete Augusto, EB 1 Chousa Velha.
2º
1º
2º
3º

Ciclo do Ensino Básico
Prémio “Planetas Endeusados e Deuses Planetários”, João Emanuel da Cruz Areias, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
Prémio “Palavras Soltas”, Carolina Maria Teixeira Ribau, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Prémio “O Pescador no Alto Mar...”, Natacha Barreirinha Lopes, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto.

3º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio “Um Mundo Diferente”, Ana Soﬁa Gonçalves Mar, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
2º Prémio “Pintar Aveiro”, Mónica Nogueira Ribau, EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
3º Prémio “A Música tal como ela é”, Mariana Vidal Barros, Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;
Menção Honrosa – “Saudade”, Vanessa Marta Peixoto, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.
PRÉMIO MEMÓRIAS MARÍTIMAS
Texto Narrativo “Embarcar, e o Regresso?”, Joana Margarida Teixeira Ribau, Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
Texto Poético “Palavras Soltas”, Carolina Maria Teixeira Ribau, EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

Para qualquer um dos escalões e
das modalidades o 1º Prémio teve
o valor de 100,00 Euros, o 2º de

50,00 Euros e o 3º de 25,00 Euros.
O ”Prémio Memórias Marítimas”
teve o valor de 75,00 Euros.

Todos os prémios foram entregues
sob a forma de material didáctico.

Depois de na última edição deste Boletim Informativo, a Câmara
Municipal de Ílhavo ter tornado público o projecto “Oﬁcinas Criativas”,
foram já realizadas com assinalável
sucesso três Oﬁcinas, permitindo
aos seus participantes adquirirem
novos conhecimentos ou aprofundarem os já existentes em temáticas
como a Fotograﬁa, o Teatro e a Língua Gestual.
Ao todo foram 42 os jovens, e
menos jovens, que frequentaram
estes espaços de aprendizagem,
de troca de experiências e de conhecimentos, que têm como principal objectivo o fomento em todos os
interessados do gosto pelo saber.
O balanço, olhando ao grande
interesse e entusiasmo demonstrado por todos eles ao longo dos dias,
assim como à opinião ﬁnal de cada
um, é claramente positivo.
Neste momento encontram-se já
em fase ﬁnal de preparação as Oﬁcinas que irão decorrer nos meses
de Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro, prevendo-se que toda a
informação necessária seja disponibilizada durante o mês de Agosto no
site da Câmara Municipal de Ílhavo
(www.cm-ilhavo.pt) e nos Fóruns
Municipais da Juventude.
A entrega dos Certiﬁcados de
Participação nas Oﬁcinas já realizadas decorreu no passado dia 23 de
Julho, numa sessão que teve lugar
na Biblioteca Municipal de Ílhavo,
integrada no programa da Semana
Jovem Ílhavo 2007.

foto
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VIII Festival de Natação 2007
» Público encheu por
completo as Piscinas
Municipais,
nos dias 23 e 30 de
Junho, onde se realizou
o espectáculo de
encerramento da época
2006/2007, com a
participação de cerca
de 1400 praticantes
de todas as idades

A Câmara Municipal de Ílhavo,
organizou nos passados dias 23 e
30 de Junho a VIII edição do Festival
de Natação do Concelho de Ílhavo,
que teve o objectivo principal de dar
por ﬁnalizada a Época 2006/2007
de todas as Classes e Projectos das
Piscinas Municipais.
Esta iniciativa voltou a contar,
como tem sido hábito, com a participação de muitas pessoas, de todas as idades, que têm em comum
o gosto pela natação, fazendo com
que o Festival fosse um grande momento de festa, convívio e de divulgação da modalidade.
O Festival de Natação ﬁcou
igualmente marcado pela grande
adesão do público, que apreciou o

petição do Clube da Associação de
Pais da Gafanha da Encarnação.
Durante os dois dias, foi possível veriﬁcar o ambiente magníﬁco
que tem caracterizado este Festival,
contagiando os alunos, os educadores, os monitores e as muitas
pessoas que correram para as Piscinas Municipais para apreciarem
as exibições dos seus familiares e
amigos.
A Câmara Municipal fez questão
de contribuir mais uma vez com algumas surpresas, como foi o caso
de um Palhaço insuﬂável no primeiro
dia do Festival, que fez a delícia das
crianças, dando no segundo dia a
oportunidade aos participantes de
desfrutarem das emoções de fazer
slide para a água, experimentarem
o pólo aquático e divertirem-se nos
insuﬂáveis aquáticos.
Para ﬁnalizar o Festival, a organização preparou uma mega-aula de
hidroginástica, na qual participaram
cerca de 150 pessoas, que conferiram um colorido muito bonito à água
das Piscinas Municipais.
empenho e alegria dos participantes, que demonstraram muito do
que aprenderam durante o ano.
O primeiro dia do Festival, 23 de
Junho, decorreu na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, tendo as
700 crianças dos Jardins de Infância
e IPSS do Município de Ílhavo, que
integraram o Projecto de Iniciação à
Natação, efectuado uma magníﬁca

exibição, para delícia dos familiares
e amigos, que esgotaram por completo a lotação da Piscina.
O segundo dia, 30 de Junho, ﬁcou reservado para as Classes de
Natação, cuja exibição teve lugar
na Piscina Municipal de Ílhavo, com
cerca de 700 participantes, para
além da participação especial da
equipa de pré-competição e com-

Como forma de premiar a participação de todos os intervenientes,
a Câmara Municipal de Ílhavo ofereceu uma touca para a exibição,
um lanche para os mais jovens, uma
t-shirt para os adultos, assim como
um diploma de participação a todos
os participantes, que contribuíram
para o sucesso do VIII Festival de
Natação do Concelho de Ílhavo.

Ano Lectivo 2006/2007 – objectivos cumpridos
Em Outubro de 2006, a Câmara Municipal de Ílhavo apresentou
a toda a comunidade educativa, no
âmbito da Semana da Educação,
o Plano Municipal de Intervenção
Educativa 2006/2007, previamente aprovado por unanimidade pelo
Conselho Municipal de Educação.
Neste documento foram apresentados os projectos, programas
e iniciativas dirigidos à população
escolar que a Câmara Municipal se
propunha desenvolver.
“A Segurança e a Protecção
Civil” foi o tema escolhido para o
Plano, tendo esta área sido amplamente trabalhada, com a realização
de diversa acções de formação e
de simulacros (EB1 da Costa Nova,
Jardim de Infância e EB1 da Chousa
Velha e EB 2/3 da Gafanha da Nazaré), destacando-se ainda a edição
da Agenda Escolar subordinada a
este tema, entre outras iniciativas
que deixaram bem vincada uma
nova cultura de segurança.
O Projecto “Conselho Municipal
de Educação em rede”, ﬁnanciado
ao abrigo do Programa Aveiro Digital 2003-2006, foi concluído e implementado, podendo o portal ser consultado em www.cm-ilhavo.pt (área
da Educação), constituindo uma ferramenta útil para todos aqueles que
trabalham na área da Educação.
Ao longo do Ano Lectivo, todas

as acções propostas foram acompanhadas e discutidas pelo Conselho
Municipal de Educação, que reuniu
cinco vezes, três das quais extraordinariamente. Este elevado número
de reuniões ﬁcou-se a dever sobretudo ao facto de este ter sido o ano
da elaboração da Carta Educativa
do Município de Ílhavo, instrumento fundamental para a planiﬁcação
dos importantes investimentos a
concretizar pela Câmara Municipal
nesta área nos próximos anos.
Ao nível dos apoios ao processo educativo, a Câmara Municipal
concretizou as transferências ﬁnanceiras para os Agrupamentos, para
fazer face às despesas dos Jardins
de Infância e Escolas do 1º Ciclo
com expediente, limpeza e comunicações, num total de 32.270 Euros.
De igual modo, foram atribuídos
subsídios de estudo às Crianças
carenciadas no valor de 50 Euros
(escalão A) e 30 Euros (escalão B).
O Ano Lectivo 2006/2007 caracterizou-se, ainda, pelo aprofundamento das relações de parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
as Associações de Pais, tendo sido
negociadas novas competências,
para além da componente de apoio
à família (ATL e Cantina), nomeadamente no apoio à implementação
das actividades de enriquecimento
curricular, e formalizados os apoios

ﬁnanceiros e logísticos.
Neste Ano Lectivo foi ainda implementado o Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos
3º e 4º anos, assim como de Outras
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico,
tendo sido desenvolvido um importante trabalho de parceria entre a
Câmara Municipal, os Agrupamentos e as Associações de Pais.
Usufruindo este ano de uma
oferta extra-curricular mais variada
(música, actividade física e desportiva, inglês e expressões plásticas),
e apesar dos constrangimentos
inerentes à implementação de qualquer projecto novo, cerca de 70%
dos alunos que se encontravam a
frequentar o 1º ciclo inscreveram-se
nas Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC), tendo sido contratados 53 professores.
Os Serviços Educativos Municipais (Museus Municipais, Biblioteca
Municipal de Ílhavo, Centro de Educação Ambiental e Escola Municipal
de Educação Rodoviária) registaram uma excelente procura por parte dos Estabelecimentos de Ensino
do Município e, principalmente, de
municípios vizinhos, tendo sido desenvolvidos vários projectos nas diferentes áreas, com especial relevo
para a Educação Ambiental.
O Desporto Escolar foi mantido

em 2006/2007, com a disponibilização do Projecto de Iniciação à
Natação para o Pré-Escolar e a Actividade Física e Desportiva para o
1º Ciclo, os quais culminaram com
os habituais Festival de Natação e o
Desportílhavo.
Atendendo à grande adesão em
anos anteriores, a Câmara Municipal manteve o Programa de Apoio a
Projectos Educativos (PAPE), tendo
sido apoiados vários projectos que,
de diversas formas, contribuíram
para a melhoria efectiva da qualidade da educação dos estabelecimentos de ensino contemplados.
Relativamente às actividades e
iniciativas pontuais, a Câmara Municipal de Ílhavo concretizou todas
as propostas apresentadas, nomeadamente a Festa de Natal 2006, a
Semana de Teatro Infantil (integrada
no Festival de Teatro do Município
de Ílhavo), a acção Música na Escola (pela Filarmonia das Beiras),
a comemoração do Dia Mundial da
Criança (para o Pré-Escolar) e a acção Conhecer Portugal/Lisboa.
É pois, com grande satisfação,
que a Câmara Municipal de Ílhavo
se congratula pela concretização
em 100% do Plano Municipal de
Intervenção Educativa 2006/2007,
agradecendo a todos os Parceiros
que tornaram possível o trabalho e
os resultados obtidos.

Acção
Conhecer
Portugal/
Lisboa 2007
» Esta viagem a Lisboa
maravilhou mais uma
vez os alunos do 3º ano
das Escolas Básicas do
Município, que se deliciaram com as visitas a
alguns dos mais importantes pontos da capital
do nosso país
Todos os anos, a Câmara Municipal de Ílhavo convida os Alunos
do 3º ano de escolaridade, e respectivos Professores, a participarem
numa visita de estudo a Lisboa, com
passagem pelo Parque das Nações,
Oceanário de Lisboa, Mosteiro dos
Jerónimos, Torre de Belém e Jardim
Zoológico.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado
dia 6 de Junho (quarta-feira), a nona
edição da Acção “Conhecer Portugal/Lisboa” dirigida a estes alunos,
como forma de premiar a sua passagem pelo 1º Ciclo do Ensino Básico.
Esta acção, que alia a vertente lúdica à vertente pedagógica,
pretendeu mais uma vez ser um
momento de muita alegria e de convívio entre Alunos e Professores e,
ao mesmo tempo, propiciar novas
descobertas e aprendizagens, enriquecedoras para a formação global
das nossas Crianças.
Na edição deste ano foram mantidas as visitas ao Oceanário e ao
Jardim Zoológico de Lisboa, incluindo uma passagem de autocarro
pelo Mosteiro dos Jerónimos, Centro Cultural de Belém, Padrão dos
Descobrimentos e Torre de Belém.
Mais uma vez, a visita ao Oceanário e o espectáculo dos leões
marinhos e dos golﬁnhos, no Jardim Zoológico, foram os momentos
mais marcantes eleitos pelos mais
pequenos.
Na edição deste ano da acção
Conhecer Portugal/Lisboa participaram cerca de 350 Crianças e
respectivos Professores, tendo sido
mobilizados 9 autocarros para a viagem.
Para além de facultar a entrada
gratuita de todos os participantes
no Oceanário de Lisboa e no Jardim
Zoológico de Lisboa, bem como o
transporte, a Câmara Municipal ofereceu também a cada participante
um boné e, seguramente, um dia
diferente e bem passado.
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21 de Junho

Desportílhavo 2007
Energias
Renováveis
em Acção
» A CMI apoiou o projecto com preocupações
ambientais da Escola
Secundária da Gafanha
da Nazaré
No âmbito do Programa de
Apoio a Projectos Educativos (PAPE)
2006/2007, a Câmara Municipal de
Ílhavo aprovou e ﬁnanciou o Projecto “Energias Renováveis em Acção”
da Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré.
Orçado em cerca de 9.000,00
Euros, este importante projecto recebeu da Câmara Municipal de
Ílhavo um ﬁnanciamento de cerca
de 60%, permitindo dotar a Escola
de meios capazes de captar e armazenar energias renováveis para
abastecimento e consumo energético próprio.
Através da instalação de painéis solares e de um aerogerador,
a Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré vai poupar cerca de 750,00
Euros por ano em energia, rentabilizando os recursos naturais existentes, como são o sol e o vento.
Este é, sem dúvida, um bom
exemplo de boas práticas desenvolvidas nas Escolas do Município
de Ílhavo que, para além de beneﬁciar os seus promotores, permite
uma sensibilização de toda a comunidade escolar para as questões
ambientais.

Dia
Mundial
da Criança
2007
» A Câmara Municipal de Ílhavo proporcionou às Escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico, várias actividades, que satisﬁzeram todos os alunos que participaram
em mais uma edição do Desportílhavo no Complexo Desportivo do Gafanha
Para assinalar o ﬁnal de mais um
ano lectivo e com ele o encerramento do Programa de Enriquecimento
Curricular, promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo em parceria
com os Agrupamentos de Escola
do Município, dirigido às cerca de
1.900 Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, a Câmara Municipal
organizou mais uma edição do Desportílhavo
Como já vem sendo hábito, e
dando igualmente cumprimento
ao Plano Municipal de Intervenção
Educativa 2006/2007, a Câmara
Municipal realizou esta iniciativa
no Complexo Desportivo do Grupo
Desportivo da Gafanha da Nazaré,

no passado dia 21 de Junho (quinta-feira), durante todo o dia.
Tal como nas edições anteriores,
o Desportílhavo 2007 consistiu num
dia desportivo em que as Crianças
do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município tiveram a oportunidade de,
em convívio e em festa, praticarem
vários tipos de modalidades desportivas e outras actividades preparadas para o efeito.
As várias actividades propostas
foram organizadas tendo por base
as actividades de enriquecimento
curricular desenvolvidas ao longo
do ano lectivo, destacando-se as
actividades físicas e desportivas, o
inglês, a música e a criação de ate-

liers de expressão plástica.
Cada Escola teve reservada a
manhã ou a tarde do dia 21 de Junho para participar nesta iniciativa,
tendo cada Criança recebido um
lanche, um diploma de participação, um boné e uma t-shirt, a qual
foi oferecida pelo patrocinador da
iniciativa.
Esta realização contou mais
uma vez com a parceria do Illiabum
Clube, do Grupo Desportivo da Gafanha e da Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes, que
cederam alguns dos seus atletas e
alunos que apoiaram a execução
dos vários jogos.

» Um dia especial
marcado pela realização
de diversas actividades
pensadas para os mais
pequenos
O Dia Mundial da Criança continua a ser uma data com muito
signiﬁcado para os mais pequenos,
sendo o seu dia por excelência e vivido de uma forma entusiástica, em
ambiente de grande festa por toda a
Comunidade Educativa.
A Câmara Municipal de Ílhavo
considera, também, este dia muito
especial, pelo que todos os anos
propõe às Crianças do Pré-Escolar
que o comemorem de uma forma
diferente, preparando para o efeito
uma série de actividades.
Assim, e no âmbito do Plano
Municipal de Intervenção Educativa
2006/2007, e na sequência das acções realizadas nos anos anteriores,
a Câmara Municipal de Ílhavo organizou, no passado dia 1 de Junho
(sexta-feira), a comemoração de
mais um Dia Mundial da Criança,
com um programa especialmente
dirigido às crianças da rede Pré-Escolar do Município de Ílhavo.
Para este ano, e a pretexto das
comemorações dos 70 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, a Câmara
Municipal apresentou uma proposta
diferente para os Jardins de Infância
(rede pública e privada), fazendo
apelo a uma participação de carácter mais activa por parte dos intervenientes e, ao mesmo tempo, um
contacto mais directo com a história
da nossa comunidade. Assim, preparou uma série ateliers, no próprio
Museu Marítimo de Ílhavo, os quais
incluíram várias surpresas.
A temática escolhida, como não
pôde deixar de ser, teve como objecto “O Mar por Tradição” e os 70
Anos do Museu Marítimo.
Esta iniciativa decorreu no Museu Marítimo de Ílhavo, tendo-se
realizado das 9.30 às 11.45 horas e
das 14.00 às 16.15 horas, envolvendo cerca de 1.000 Crianças do PréEscolar da rede pública e IPSS do
Município de Ílhavo, contando ainda
com a importante colaboração dos
alunos dos cursos de Acção Social
e Acção Educativa da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.
Pelas 14.30 horas, a Companhia
de Teatro “A Barraca” apresentou a
peça “O Conto da Ilha Desconhecida” de José Saramago e encenação
de Rita Lello, destinado aos alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico.
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9 de Abril

Feriado Municipal de Ílhavo 2007
» O Município de Ílhavo
comemorou o seu
Feriado no dia 9 de Abril,
tendo a Câmara Municipal preparado um programa repleto de iniciativas, onde o desporto, a
cultura, o lazer, a gastronomia e o reconhecimento público de pessoas e
Instituições da Comunidade se interligaram
As comemorações tiveram início com a apresentação pública do
Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro Cultural de Ílhavo,
onde os presentes puderam apreciar uma exposição de 17 carros, 13
clássicos e 4 desportivos.
O Hastear das Bandeiras aconteceu meia hora mais tarde, com a
actuação da Banda “Música Nova”,
tendo a Sessão Solene decorrido
logo de seguida com a entrega das
condecorações honoríﬁcas.
A abertura da Sessão Solene
esteve a cargo do Presidente da
Assembleia Municipal, seguindo-se
as intervenções dos representantes
dos quatro partidos com assento na
Assembleia Municipal e, posteriormente, as condecorações.
Este ano, foi atribuída a Meda-

lha do Concelho em Ouro ao Grupo Desportivo da Gafanha. A Associação Desportiva e Recreativa
da Senhora dos Campos, o Grupo
Desportivo da Gafanha d’Aquém e
o Grupo Folclórico “O Arrais” receberam as Medalhas do Concelho
em Vermeíl. Distinguidos com a Medalha de Mérito Cultural foram João
Moço Reigota, Alfredo Ferreira da
Silva, Valdemar de Pinho Andrade,
José Rodrigo da Silva Torrão e Manuel Garcia Lopes Mendes Serra.

A encerrar a sessão, o Presidente da Câmara referiu-se às
“festividades do Feriado Municipal
como um momento que também é
de reﬂexão, de convívio e que assinala a nossa existência colectiva no
âmbito desta realidade consumada
há quase 110 anos: o Município de
Ílhavo”. Acerca dos homenageados, deixou uma palavra especial
de incentivo às Associações que
“constituem, pela riqueza da vida
de cada uma, património de grande

importância para o Município, numa
das suas mais relevantes forças: o
Movimento Associativo” e enalteceu
também aqueles que “têm dado um
notável contributo para a preservação e a promoção dos valores culturais que diferenciam a nossa terra,
que a tornam mais especial”, constituindo o gesto praticado “nota de
agradecimento, de reconhecimento
e de aposta continuada nos valores
da nossa terra e na nossa Gente”.
As comemorações prossegui-

ram no Museu Marítimo de Ílhavo,
onde foi inaugurada a Exposição
“30 Anos de Poder Local Democrático/Portugal Presente” que contou
com a presença da Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues,
do Presidente do Conselho Directivo
da ANMP, Fernando Ruas e do Governador Civil de Aveiro, Filipe Neto
Brandão.
Pela tarde, as Bandas “Música
Nova” e “Música Velha” animaram
o relvado do Mercado Municipal de
Ílhavo onde decorria desde cedo o
Mercado à Moda Antiga.
Esta foi também uma tarde desportiva, em que as principais vedetas foram as Crianças dos escalões
de formação de clubes do Município. No Complexo Desportivo da
Gafanha da Nazaré decorreu o jogo
de futebol entre o Grupo Desportivo da Gafanha e o Sporting Clube
da Vista Alegre e, mais tarde, um
Encontro entre Pais e Filhos e um
desaﬁo de “skills”. Simultaneamente, no Pavilhão Municipal Capitão
Adriano Nordeste, os miúdos disputaram uma partida de basquetebol
que confrontou o Illiabum e o Grupo
Desportivo da Gafanha, tendo ocorrido também um Encontro entre Pais
e Filhos, num ambiente alegre de
convívio entre todos.
Cumprida a celebração da efeméride, que contou com uma elevada participação popular, a Câmara
Municipal de Ílhavo continuará a
distinguir e a agraciar as ﬁguras que
mais merecerão o reconhecimento
do Município.

Medalha do Concelho em Ouro
Ao Grupo Desportivo da Gafanha pelo
trabalho notável que tem desenvolvido,
ao longo dos seus cinquenta anos de
existência, ao nível da formação e da
competição desportiva, representando
com zelo e dedicação a Cidade da Gafanha da Nazaré e o Município de Ílhavo.
Medalha do Concelho em Vermeil
À Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Senhora dos Campos pelo
trabalho de grande relevância social e
desportiva que tem desenvolvido, ao longo dos seus vinte e cinco anos de vida,
em prol da comunidade da Senhora dos
Campos e do Município.
Medalha do Concelho em Vermeil
Ao Grupo Desportivo da Gafanha D’
Aquém pelo trabalho de grande relevância social e desportiva que tem desenvolvido, ao longo dos seus vinte e cinco
anos de vida, em prol da comunidade da
Gafanha D’ Aquém e do Município.
Medalha do Concelho em Vermeil
Ao Grupo Folclórico O Arrais pelo trabalho de grande relevância social e cultural que tem desenvolvido, ao longo dos
seus vinte e cinco anos de vida, em prol
da comunidade e do Município.
Medalha de Mérito Cultural em Prata
Ao Senhor Alfredo Ferreira da Silva pelo
trabalho notável que tem desenvolvido ao
nível da preservação e da promoção dos
valores da história e da cultura do Município de Ílhavo, muito em especial no que
respeita à gestão do Grupo Etnográﬁco
da Gafanha da Nazaré, assim como de
outras actividades associativas e comunitárias, sendo um exemplo de Dirigente
Associativo dedicado e empenhado na
dinamização social do Município e na

preservação dos seus valores culturais,
muito em especial ligados à etnograﬁa e
ao folclore, sendo um Cidadão solidário
e activo na construção e promoção do
Município de Ílhavo.
Medalha de Mérito Cultural em Prata
Ao Cidadão João Moço Reigota pelo trabalho notável que tem desenvolvido ao
nível da preservação e da promoção dos
valores da história e da cultura do Município, muito em especial no que respeita
à gestão do Rancho Regional da Casa
do Povo de Ílhavo, assim como de outras actividades associativas e comunitárias, sendo um exemplo de Dirigente
Associativo dedicado e empenhado na
dinamização social do Município e na
preservação dos seus valores culturais,
muito em especial ligados à etnograﬁa e
ao folclore, sendo um Cidadão solidário
e activo na construção e promoção do
Município de Ílhavo.
Medalha de Mérito Cultural em Prata

Ao Cidadão Valdemar de Pinho Andrade pela actividade intensa que tem desenvolvido na preservação dos valores
culturais do Município de Ílhavo, na área
das Bandas Filarmónicas, com uma especial dedicação de 50 anos à Banda
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
“Música Nova”, onde também exerceu
funções de Dirigente, sendo um exemplo
de dedicação e empenho na dinamização da “Música Nova”, sendo por isso
digno de um gesto de público reconhecimento:

Medalha de Mérito Cultural em Prata
Ao Cidadão José Rodrigo Torrão pela
actividade intensa que tem desenvolvido
na preservação dos valores culturais do
Município de Ílhavo, na área das Bandas
Filarmónicas, com uma especial dedicação de 52 anos à Filarmónica Gafanhense, “Música Velha”, onde também
exerceu funções de Dirigente, sendo um
exemplo de dedicação e empenho na dinamização da “Música Velha”, e por isso
digno de um gesto de público reconhecimento.

Medalha de Mérito Cultural em Prata
Ao Senhor Manuel Garcia Lopes Mendes
Serra pelo papel fundamental e determinante que assumiu na concepção e na
gestão técnica do processo de conversão do Navio Santo André em Navio-Museu, nos anos 2000 e 2001, bem como
na operação de reabilitação a que o Navio foi sujeito no ﬁnal de 2006, fazendo-o
de forma capaz e graciosa, sendo esse
trabalho da maior relevância cultural. O
Cidadão e Técnico Manuel Garcia Lopes
Mendes Serra é um exemplo de dedicação e empenho na preservação da cultural marinheira do Município de Ílhavo, em
especial na arte da construção e reparação naval, sendo também nessa área
uma referência a nível nacional, digno de
homenagem pública.
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Resumo
da Actividade

a

b

abril

maio

17 de Abril
» Jornada do Mar
“Bolhas, Agulhas e Bússolas”.
Org. Serviço Educativo do Museu
Marítimo de Ílhavo.

10 de Maio
» 70 anos do navio Creoula
18h00 | Sessão evocativa do Senhor Capitão Francisco Marques
18 de Maio
» Dia Internacional dos Museus
09h-24h00 | Dia aberto; visitas guiadas às Reservas do Museu

junho
1 de Junho
» Dia Internacional da Criança
Jornada do Mar - “Mar Fantástico”
(todo o dia)
Teatro “A Ilha Desconhecida”, de
José Saramago, pela companhia
de teatro “A Barraca”
(21h30 - entrada gratuita)

21h00 | Inauguração da exposição
Anita Conti - Les Terre-Neuvas
21h30 | Exibição e apresentação
do DVD Terra Nova, Mar Velho de
Francisco Manso e Óscar Cruz
19 de Maio
» Assinatura do Protocolo de Depósito de Espólio de Octávio Lixa
Filgueiras

12.500
visitantes
em Junho
Museu
Marítimo de
Ílhavo atinge
recorde
mensal
de visitantes

O Museu Marítimo de Ílhavo, que no presente ano de 2007 celebra 70
anos de vida, atingiu no mês de Junho o seu máximo histórico de visitantes: 12 500 pessoas visitaram o Museu. 9180 visitantes reportam-se ao
Museu e 3320 reportam-se ao Navio Santo André. Este número ultrapassa
largamente o recorde mensal registado em Junho de 2006, que foi de
8474. Considerando esta aﬂuência de público, a Direcção do MMI estima
que o número total de visitantes do ano de 2007 seja, também ele, o maior
de sempre na história da instituição: entre os 58 e os 60 mil visitantes. Esta
tendência de alargamento e consolidação de públicos tem como principais razões as seguintes:
» alargamento da escala geográﬁca do recrutamento de visitantes;
» diversiﬁcação da estrutura etária e sociológica dos públicos do Museu – crescimento acentuado de visitas por grupos “seniores”, e das visitas de serviço educativo;
» dinâmica programática e efeitos da ampliação do horário de abertura ao público.

Os CTT emitiram uma nova série ﬁlatélica dedicada à arquitectura
portuguesa do pós-25 de Abril. Trata-se de um conjunto de 10 novos
selos e um bloco ﬁlatélico, com imagens de dez das mais emblemáticas
obras arquitectónicas portuguesas
com projectos elaborados depois
de 1974.
Entre elas encontra-se o Museu
Marítimo de Ílhavo, facto que constitui mais um reconhecimento público,
desta vez pelos CTT, da valia e da
importância desta obra da Câmara
Municipal de Ílhavo, que é hoje, sem
dúvida, uma das mais fortes imagens do Município.
Para a elaboração destes selos,
os CTT solicitaram o apoio cientíﬁco da Ordem dos Arquitectos, que
procedeu à escolha de dez obras
que exempliﬁquem o percurso da
arquitectura portuguesa posterior
a 25 de Abril de 1974. A escolha
recaiu sobre conjuntos urbanos ou
edifícios singulares que possuem
um clara visibilidade pública e que
documentam períodos particulares
da contemporaneidade portuguesa,
procurando ainda uma representação razoavelmente repartida pelas
três décadas analisadas.
Encontram-se à venda na Loja
do Museu.
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Programa
dos 70 Anos
Museu Marítimo de Ílhavo

6º aniversário

Navio Museu
Santo André

70 Anos | 70 Horas
8, 9 e 10 de Agosto

agosto
8 de Agosto
09h00
Abertura
10h00
Descobrir o Museu Marítimo de
Ílhavo (visitas guiadas)
exposições permanentes;

23 de Agosto
09h00 às 23h00
Dia Aberto

9 de Agosto
24h00
Mar de Filmes – 7 Décadas, 7
Mares
Lobos do Mar, de Victor Fleming;
02h00
Tormenta a Bordo, de John Ford;

12h00
reservas

04h00
Moby Dick, de John Huston;

14h00
arquitectura

06h00
Tubarão, de Steven Spielberg;
08h00
O Navio, de Frederico Fellini;

15h00
exposições permanentes
16h00
biblioteca e reservas

10h00
Ondas de Paixão, de Lars von
Trier;

10 de Agosto
01h00
Museu Clássico – Música com o
violino de Yao Ki
09h00
Mar de Filmes – mar.doc
North Sea, de Harry Watt;
10h00
Continuar a Viver (Os Índios da
Meia Praia), de António Cunha
Telles;
12h00
Nanook, o Esquimó, de Robert J.
Flaherty
14h00
Mar de Filmes – Versão Portuguesa

12h00
Um Peixe fora de Água, de Wes
Andersson

14h00
Mudar de Vida, de Paulo Rocha;

17h30
Entrega dos prémios do concurso
de fotograﬁa “Olhos sobre o Mar”

18h00
» Sessão Solene
Discursos do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Presidente da Associação dos Amigos
do Museu de Ílhavo e Director do
Museu Marítimo de Ílhavo;

09h00
Jornada do Mar Animado (serviço
educativo)

16h00
Tarde Demais, de José Nascimento;

18h00
Exibição do ﬁlme “Uma Verdade
Inconveniente” e mesa-redonda

» Apresentação do livro “Museu
Marítimo de Ílhavo – Um Museu
com História”

14h00
Mar de Filmes – Mar Animado
À Procura de Nemo, de Walt
Disney/Pixar;

18h00
Ala-Arriba, de Leitão de Barros

» Inauguração da exposição “A
Diáspora dos Ílhavos”
» Apresentação de Pintura de Júlio Pomar, “Ulisses e as Sereias”
» Inauguração da exposição
“Memórias do Museu Marítimo de
Ílhavo”
22h00
Concerto com Camané

16h00
Os Goonies, de Richard Donner;
18h00
Happy Feet, de George Miller
17h00
Bacalhau... no prato – Mostra
Gastronómica, com a Confraria
Gastronómica do Bacalhau
21h00
Assalto no Museu – Peça de
teatro pela Companhia de Teatro
ArteRiso
23h00
Mar... BossaNova – Música pela
Associação Rota da Poesia

21h00
Inauguração da exposição Águas
Belas. Fotograﬁa de José Manuel
Rodrigues
22h00
Estado Líquido – Espectáculo de
Dança e Poesia pela LPmovimento e Luís Parada
24h00
À Noite no Museu, com DJ Joaquim

A construção de reportagens
- escritas e fílmicas - sobre as viagens ao bacalhau exprime uma
ambição antiga, decerto movida
por uma dupla atracção: o fascínio
pelas vidas no mar, tanto mais interessantes quanto desvendadas, e
a ignorância sobre elas predomina
entre os que se quedam em terra
ﬁrme. No caso português, o fenómeno da pesca do bacalhau mais
se converteu num objecto favorito
de jornalistas e cineastas desde
que os modos de pescar nas águas
frias e remotas do Atlântico Norte se
tornou, aos olhos de nacionais e estrangeiros, uma espécie de relíquia
viva da decantada “tradição marítima dos lusos”.
No começo dos anos 80, volvido
o tempo mítico (ou heróico) da pesca com dóris e linhas de mão e conﬁnadas as oportunidades de pesca
da frota portuguesa nos antigos
pesqueiros do Ártico e do Atlântico
Noroeste devido ao retalho dos “mares do bacalhau” em Zonas Económicas Exclusivas - o Canadá criou a
sua em 1977 -, os navios portugueses pescavam com redes de arrasto
e de emalhar. Uma e outra técnicas
são-nos descritas com minúcia, vivacidade e mestria por Francisco
Manso e Óscar Cruz. À boa maneira de repórteres de aventuras, em
1981 foram a bordo do João Álvares
Fagundes e, devidamente integrados na tripulação, ﬁlmaram o que
viram e o que imaginaram durante
114 dias de viagem.
Seguindo o esquema clássico
das narrativas de viagem, da largada ao regresso do navio, mas evitando mistiﬁcações gratuitas, realizaram um magníﬁco ﬁlme, decerto o
melhor que até hoje se fez a bordo
de um navio bacalhoeiro português:
Terra Nova Mar Velho, estreado em
1983.
De par com as imagens em movimento dessa inolvidável viagem,
escreveram uma série de crónicas
publicadas no Diário Popular, textos
de boa prosa que em 1984 reuniram
num livro célebre e hoje esgotado: A
Epopeia dos Bacalhaus.
Na sua busca permanente de
representações memoriais sobre a
pesca do bacalhau, o Museu Marítimo de Ílhavo contou com a extrema
generosidade dos autores que, entusiasmados com o regresso ao bacalhau, aceitaram editar em DVD o
ﬁlme e as crónicas que ambos ﬁzeram nos anos 80 do século passado,
tal como esta série de fotograﬁas.
Despretensioso, esta abordagem documental será, com certeza,
um belo e didáctico registo da última
aventura dos portugueses no mar.
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fase ﬁnal de construção

Centro Cultural de Ílhavo

Av. 25 de Abril / ex N109

O Centro Cultural de Ílhavo é
uma importante obra de qualiﬁcação urbana do centro da cidade de
Ílhavo, e de estruturação da rede de
equipamentos municipal com uma
estrutura de capacidades únicas
para a produção, promoção e fruição cultural.
Com uma marca arquitectónica
de personalidade própria, o CCI já
disponibiliza (desde Abril de 2007)
um Parque de Estacionamento em
cave para cerca de 220 viaturas, e
prossegue a sua obra rumo a uma
conclusão prevista para o ﬁnal do
presente ano de 2007.
As salas de exposições, o foyer,
o auditório com 520 lugares e uma
teia de palco que permite múltiplas
utilizações culturais, as salas de ensaio e os camarins, a praça exterior,
vão ganhando forma num edifício
que já marca e qualiﬁca a vivência
urbana do centro de Ílhavo.

zona comercial
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Sala de Exposições

A importância desta obra foi já
reconhecida pelo Ministério da Cultura com a aprovação da candidatura que apresentámos ao Programa
Operacional da Cultura (verbas de
“overbocking” do III QCA), que decidiu atribuir uma comparticipação
ﬁnanceira de cerca de 3,27 milhões
de euros (e que aguarda agora a
disponibilização de verbas, que esperemos aconteça de facto).
cave - estacionamento

foyer - zona superior

Na 2ª fase da “Operação CCI”
será desenvolvida a demolição das
construções localizadas entre o gaveto da EN 109 com a Avenida 25
de Abril, até à Travessa Santo António (à excepção da casa Arte Nova)
e construído um edifício de gaveto
na zona sul desta área.

calcetamento da praça

Na 3ª fase da “Operação CCI”,
teremos a qualiﬁcação urbana da
Avenida 25 de Abril, entre o cruzamento da EN 109 e a Rotunda dos
30 Anos do Poder Local.
Por agora, vamos prosseguindo com a obra, acompanhando o
seu desenvolvimento e preparando
a sua activação para utilização de
Todos.

caixa de escadas e elevador

teia de palco

foyer
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4 a 27 de Maio

Festival de Teatro 2007
Decorreu durante o mês de Maio,
entre os dias 4 e 27, a edição 2007
do Festival de Teatro do Município
de Ílhavo. Organizado pela Câmara
Municipal, levou uma vez mais esta
nobre arte às quatro Freguesias do
Concelho, através de diferentes grupos de teatro, cabendo aos alunos
da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, a abertura do
Festival com a peça “O Amor de D.
Pedro e D. Inês”.
O Festival prosseguiu a 5 de
Maio tendo como palco o Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré, num
registo mais popular, com a peça
“Duas na Mão, Uma a Voar”.
No dia 11 de Maio, o Festival rumou ao teatro da Vista Alegre com a
peça “D. Giovani” de José Saramago, apresentado pelo grupo Teatro
Fantástico de Vagos.
No ﬁm-de-semana seguinte, nos
dias 18 e 19 de Maio, o Festival teve
em representação as peças “As
Duas Gatas”, pelo Grupo de Teatro
Ribalta, no Salão Cultural da Gafanha do Carmo, e “Não Vás ao Mar,
Tóino” pelo Grupo Recreativo dos
Amigos da Légua, no Salão de Fes-

» O teatro esteve
presente no passado
mês de Maio nas quatro
Freguesias do Concelho,
com peças de grande
qualidade para todas as
idades

tas da Casa de N. Sra. da Luz, na
Légua, respectivamente.
A 25 de Maio o Festival contou
com a participação do Grupo de
Teatro Cértima da Mealhada, que
levou a cena “Sopa Juliana”, no
Centro Social de N. Sra. da Paz Vale de Ílhavo. Já no dia 26 houve
Revista à Portuguesa, intitulada “Isto
é Demais”, pelo Orfeão do Porto no
Salão Cultural da Gafanha da Encarnação.
Durante este mês, em simultâneo com as peças de teatro, decorreu uma oﬁcina sobre Teatro no
Fórum Municipal da Juventude, com
uma aﬂuência muito positiva.
A Câmara Municipal Ílhavo não
deixou de lado a população mais
jovem neste Festival, dando-lhe especial atenção nos dias 7, 8 e 9 de
Maio, através da Semana de Teatro
Infantil.
Para esta edição da Semana foi
escolhida a peça “Truques e Baldrocas”, produzida pelo Arlequim
– Teatro para a Infância, cuja história conta a aventura de “Manuel
Pechinchas que é um feirante que
vende os produtos mais mirabo-

lantes. Toalhas que perdem pintas,
livros que aparecem desenhados,
cães que perdem as pintas, enﬁm
um mundo de acidentes (magias)
que vão acontecendo a este pobre
vendedor que se vê servido de produtos de baixa qualidade”.
Na Semana do Teatro Infantil
participaram cerca de 2.500 Crianças e respectivos Docentes de todos os Estabelecimentos de Ensino
Pré-Escolar e 1º Ciclo do Município
de Ílhavo, tendo sido realizadas seis
sessões, duas por dia, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré.
A realização deste Festival contribui, como tem sido hábito, para
enraizar ainda mais o relacionamento entre a Autarquia e a população
do Concelho, através de peças de
grande qualidade, que despertam o
gosto pelo Teatro, tornando esta iniciativa uma aposta ganha.

5.000,00 Euros/ano o Illiabum Clube, uma associação desportiva de
referência do Município, com contrapartida publicitária e como nota
de imagem do envolvimento da VAA
no apoio às acções da Comunidade
Ilhavense.

» A CMI obriga-se a garantir a presença de um expositor VAA em
stand’s promocionais da CMI em
Feiras e eventos onde possa ocorrer a promoção do Município (BTL,
Feira de Cuxhaven e outras) e a VAA
obriga-se a assegurar a concepção,
transporte e montagem desses expositores.

O sucesso que este festival
obtém junto da população torna-o
numa actividade regular, desde o
ano de 2000, nas iniciativas culturais da Câmara Municipal de Ílhavo.

Protocolo de Cooperação Cultural

Câmara Municipal de Ílhavo/Vista Alegre
A Câmara Municipal de Ílhavo e
a Vista Alegre Atlantis, SGPS, assinaram no passado dia 29 de Junho,
um Protocolo de Cooperação Cultural, com o objectivo de materializar
um amplo conjunto de acções de
promoção do Município de Ílhavo e
da Vista Alegre, estruturado em torno da singularidade dos valores culturais de que ambas entidades são
titulares e/ou gestoras.
Este Protocolo vigorará entre 1
de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2009 e será gerido por uma
equipa pluridisciplinar liderada pelo
Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo e pelo Presidente do Conselho de Administração da Vista Alegre Atlantis.
Sem prejuízo de se aﬁrmar como
um caderno de intenções dinâmico
e disponível para vir a acolher contributos da equipa pluridisciplinar,
quanto às iniciativas e modelos de
execução que promovam a respectiva concretização, através deste Protocolo as duas partes obrigam-se
a concretizar um conjunto vasto de
objectivos, materializados através
de acções concretas que terão lugar nos próximos dois anos e meio.
Neste Protocolo é feita referência
explícita às acções de 2007, sendo
as restantes acções deﬁnidas ano a
ano.

seu programa e no aumento da sua
atractividade junto dos Cidadãos;
» A CMI assumirá parte dos custos
da valorização da Festa (os valores
serão alvo de acordo especíﬁco e
anual entre a CMI e a VAA);

1. Gestão e Dinamização da Festa
da Na Sra da Penha da França
» Organização conjunta VAA/CMI
da Festa da Vista Alegre / Na Sra
da Penha de França, destinada a
promover a dinamização da referida
Festa, apostando na valorização do

ACÇÃO EM 2007:
» colocação de um elemento de divulgação do MMI no MVA e do MVA
no MMI;
» colocação de um link no site de
cada Museu para o site do outro;

ACÇÃO EM 2007:
» A edição 2007 da Festa da Vista
Alegre / Na Sra da Penha, deve ser
objecto de um programa diversiﬁcado e atractivo, nas suas componentes lúdica e cultural, apostando,
quer nas suas componentes mais
tradicionais (venda de loiça, rifas,
Missa e Procissão,...), quer nalguns
elementos originais e que reﬂictam
uma evidente inovação (Noite de
Fado, Mostra Gastronómica, Actividade Desportiva, Espectáculo Musical com Artista de Dimensão Nacional, Dia de Fábrica Aberta,...).
» A Festa vai decorrer nos dias 6, 7,
8 e 9 de Julho;
2. Gestão e promoção
Museológica
» Deﬁnição de mecanismos conjuntos de gestão e de promoção
do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)
e do Museu da Vista Alegre (MVA),
com realização de, no mínimo, uma
acção conjunta ao nível das exposições temporárias ou das publicações, quer da CMI quer da VAA.

3. Peças VAA de Representação
do Município de Ílhavo
» A VAA (com o devido acompanhamento da CMI) obriga-se a conceber
e produzir duas peças de porcelana
VAA, com a identiﬁcação do Município de Ílhavo, que este se obriga a
adquirir e utilizar em acções de representação oﬁcial da Câmara Municipal de Ílhavo;
» A VAA promoverá ainda a concepção de uma linha de produtos “Município de Ílhavo/VAA” de referência
identitária, a comercializar na futura
“Loja Municipal”;
ACÇÃO EM 2007:
» Acordar a concepção e iniciar a
produção do primeiro lote de materiais;
4. Realização cultural (acções no
novo Centro Cultural de Ílhavo)
» Anualmente a VAA, de acordo com
a CMI, patrocinará a realização de
um espectáculo cultural no novo
Centro Cultural de Ílhavo, com um
valor a deﬁnir em acordo especíﬁco
entre as partes;
» A CMI obriga-se a consentir a
instalação de um expositor permanente de produtos “Vista Alegre” no
foyer do CCI;
ACÇÃO EM 2007:
» Deﬁnição do espectáculo cultural
a patrocinar pela VAA, no ano 2008;
5. Acções / Investimento de apoio
à Comunidade pela VAA
» A VAA recupera a tradição de
apoiar
ﬁnanceiramente,
com

6. Desconto especial da VAA à Câmara Municipal de Ílhavo
» Deﬁnição de uma condição ﬁnanceira especial (desconto de 25%)
da VAA à CMI, nas compras “Vista
Alegre” para representação da CMI;
ACÇÃO EM 2007:
» Activação a 1 de Julho 2007 do
desconto especial.
7. Gestão do Teatro
da Vista Alegre
» Dinamizar a activação do Teatro
da Vista Alegre enquanto espaço
emblemático da cultura ilhavense,
designadamente ao nível da produção teatral.
» Realização de acções culturais
CMI no Teatro da Vista Alegre;
» Deﬁnição de um novo modelo de
gestão do Teatro Vista Alegre, com
a participação directa da CMI e da
VAA;
» Realização de auditoria de engenharia às condições físicas do edifício (a realizar pela CMI), visando
a realização de projecto e obra de
reabilitação (a realizar pela VAA);
ACÇÃO EM 2007:
» Deﬁnição das acções a concretizar no ano 2008;
8. Participação VAA com a CMI em
Feiras de Promoção Turística

ACÇÃO 2007:
» Participação de um “Pintor VA”
nas Festas do Dia de Portugal (10
de Junho) em NewBedford, nos Estados Unidos da América, integrando a delegação oﬁcial da Câmara
Municipal de Ílhavo;
» Deﬁnição da participação da
VAA nos stand’s CMI do ano 2008,
iniciando-se esta acção com a presença na BTL (Bolsa de Turismo de
Lisboa) em Janeiro de 2008.
9. Capela da Nossa Senhora da
Penha de França
» Apoio técnico da CMI à VAA na
preparação e realização de uma
auditoria de engenharia às condições físicas do edifício (a realizar
por entidade credenciada), visando
a realização de projecto e obra de
reabilitação da Capela (a realizar
pela VAA, com eventual recurso a
apoios ﬁnanceiros do Estado e/ou
de Fundos Comunitários, em cujos
processos de candidatura terá o
apoio da CMI);
ACÇÃO 2007:
» Deﬁnição das acções a concretizar no ano 2008;

www.cm-ilhavo.pt

o mar por tradição
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InterPescas
I Salão
Internacional
do Mar,
Pescas
e Aquicultura
No âmbito das Comemorações
do Dia do Pescador, realizou-se no
passado dia 31 de Maio, no Museu
Marítimo de Ílhavo, uma Conferência de Imprensa que esteve a cargo dos Presidentes das Câmaras
Municipais de Ílhavo e Aveiro e da
empresa Exposan, tendo como um
dos seus principais objectivos a
apresentação do “I Salão Internacional do Mar, Pescas e Aquicultura
– INTERPESCAS”.
A organização deste evento,
que irá decorrer no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, entre os
dias 20 e 23 de Setembro de 2007,
“deve-se ao facto de Portugal não
ter uma feira proﬁssional do sector
das pescas, já que apenas se realizam três pequenas exposições relacionadas com o mar nas cidades da
Horta, Olhão e Nazaré, ao contrário
da Europa que realiza regularmente
diversos certames dedicados a esta
actividade”, como explicou o Director Executivo da Exposan, Avelino
Bicho, acrescentando ainda pretender que a Interpescas seja “um
marco de todas as empresas que
laboram nesta área a nível nacional
para que se possam encontrar uma
vez por ano no Parque de Feiras e
Exposições de Aveiro”.
Ribau Esteves explicou que “a
Câmara Municipal de Ílhavo é uma
das parceiras do evento porque
esta região tem muita tradição nesta
actividade, sendo Ílhavo o Município
mais relevante do sector em Portugal, com a sua importância histórica
e cultural tão intimamente ligada à
Ria e ao Mar”, acrescentando ainda que 80% do pescado nacional é
transformado no Concelho.
O “Salão Internacional do Mar,
Pescas e Aquicultura – INTERPESCAS” terá um carácter proﬁssional
e internacional e deverá contar com
cerca de uma centena de expositores nacionais e duas dezenas de
estrangeiros, distribuídos pelos sectores da construção naval, pesca,
barcos, náutica de recreio, aquicultura, produtos do mar e transformação, entre outros, num investimento
global de meio milhão de euros.
A Autarquia ilhavense investe
15000,00 Euros na organização do
certame, no qual se fará representar, como Patrocinador Oﬁcial, o
Museu Marítimo de Ílhavo, no âmbito das comemorações do seu 70º
Aniversário.
Nesta Conferência, Ribau Esteves abordou ainda temas como a
Gestão integrada da Zona Costeira,
o Programa Operacional das Pescas e a Gestão da Ria de Aveiro.

Ílhavo 2007

Marchas Sanjoaninas
Dando cumprimento àquela que
já vem sendo uma tradição no calendário das iniciativas de âmbito cultural do Concelho de Ílhavo, a Câmara
Municipal realizou no passado mês
de Junho mais uma edição das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo.
Este ano, e uma vez mais, marcaram presença as marchas da
Associação Amigos da Malha da
Carvalheira, da Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”, da
Costa Nova, do Grupo de Jovens
“A Tulha”, da Gafanha d’ Áquem, do
Grupo de Jovens da Praia da Barra
e da APACGE – Associação de Pais
e Amigos das Crianças da Gafanha
da Encarnação. Nota merecedora
de destaque vai para a participação
da APESGA – Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundária da Gafanha Nazaré
que, pela primeira vez, participou
no desﬁle, demonstrando, assim, a
vontade da Autarquia em inovar e
dinamizar a iniciativa.
Figurantes, ensaiadores, carpinteiros, costureiras, músicos, serralheiros, pintores, etc., trabalharam
meses a ﬁo, com aﬁnco, de alma e
coração, para levar ao público um
espectáculo cheio de originalidade,
cor e alegria. E assim aconteceu
quando, no dia 22 de Junho, as
marchas saíram à rua e entusiasticamente desﬁlaram no Largo do antigo Mercado da Gafanha da Nazaré, encantando as muitas centenas
de espectadores presentes.
Também na noite seguinte, dia
23 de Junho, no Largo da Avenida da Bela Vista, na Costa Nova, a
animação, o colorido e o ritmo das
marchas populares atraíram os muitos curiosos que em noites santas
procuraram a folia das antigas tradições.
As Marchas Sanjoaninas de Ílhavo despediram-se no dia 30 com a
realização do desﬁle no Pavilhão
Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo, que se revelou pequeno para toda a assistência, que assim teve oportunidade de apreciar a
arte da coreograﬁa, a poesia, a beleza dos arcos, o sortilégio de cores
garridas das vestimentas, aliados
ao espectáculo musical que foi brilhante e inesquecível.
Este é um espectáculo único e
singular, digno dos mais fervorosos
aplausos, sendo pretensão da Câmara Municipal de Ílhavo incentivar
a continuidade desta tão importante
manifestação de cultura popular.

Principais objectivos da iniciativa:
» manter viva a tradição desta festa
de cultura popular bem acarinhada
pelas populações do Município de
Ílhavo, e que faz parte do calendário anual das iniciativas promovidas
pela Autarquia;
» promover a divulgação da criação
artística a nível da coreograﬁa, da
música, da poesia e demais componentes envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominantemente de raiz popular.

XVII Aniversário

Elevação
de Ílhavo
a Cidade

Ílhavo celebrou, no passado dia
13 de Julho, 17 anos sobre a sua
elevação à categoria de Cidade.
Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Ílhavo organizou, em parceria com a Junta de Freguesia de
S. Salvador, um programa de iniciativas alusivas à data, que se estendeu por dois dias, tendo começado
nesse mesmo dia com o acto simbólico do Hastear das Bandeiras, na
Sede da Junta de Freguesia de S.
Salvador.
O programa prosseguiu na Segunda-feira, dia 16 de Julho, com
a realização de várias acções dedicadas à Cidade de Ílhavo, nomeadamente encontros e reuniões com
algumas das principais instituições
da Cidade. Segundo o Presidente
da Câmara Municipal, “o critério que
determinou a elaboração deste programa prendeu-se com a política de
desenvolvimento futuro do Município, que encontra nos locais a visitar
agentes de importância fulcral para
a efectiva concretização dos projectos de crescimento”.
O dia começou com uma reunião com a GNR, no Quartel de
Ílhavo, onde se discutiram questões
relacionadas com a segurança do
Município e a construção de um
novo Quartel que sirva melhor os Cidadãos e os elementos da GNR. Seguiu-se um encontro com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo, Fernando Maria Duarte, e,
ainda durante a manhã, a comitiva
visitou a Escola nº 1 Ferreira Gordo
e a ex-Delegação Escolar.
O almoço foi de trabalho com
os Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
tendo-se seguido uma reunião com
o Presidente da Escola Secundária
Dr. João Carlos Celestino Gomes de
Ílhavo.
A Reunião de Câmara, que normalmente tem lugar no Salão Nobre
dos Paços do Município, decorreu
na Vila Vieira, Sede da Junta de
Freguesia de S. Salvador, a que se
seguiu um Encontro com a Comunicação Social que foi também convidada a participar na visita às obras
do Centro Cultural de Ílhavo.
Questões como a Segurança,
Educação e Cultura foram, desta
forma, amplamente contempladas
neste programa que assinalou mais
um aniversário da ainda jovem Cidade de Ílhavo.
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19 de Maio

Feira da Saúde Ílhavo 2007
VI Aniversário

Elevação
da Gafanha
da Nazaré
a Cidade
» Comemoração de mais
um aniversário, que este
ano teve um programa
diferente do habitual,
marcado pela realização
de diversas reuniões de
trabalho e visitas a
infra-estruturas
da Cidade
Comemorou-se no passado dia
19 de Abril, o 6º aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade. Como forma de marcar esta
importante data, a Câmara Municipal de Ílhavo, em conjunto com a
Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré, realizou um conjunto de
iniciativas dedicadas à Gafanha da
Nazaré, visando sobretudo a análise
e discussão de algumas das suas
questões mais prementes, assim
como investimentos futuros.
Depois do Hastear das Bandeiras, na Sede da Junta de Freguesia, realizou-se uma reunião com a
Administração da APA, seguindo-se
logo depois uma visita à área da futura construção da Ligação Ferroviária ao Terminal Norte do Porto de
Aveiro e da 3ª fase da Via de Cintura
Portuária, na zona da Avenida dos
Bacalhoeiros.
Posteriormente, foi a vez de serem visitadas a Escola Básica do 1º
Ciclo da Cale da Vila e as instalações da futura “Casa da Música”.
Realizou-se depois um almoço
de trabalho com a Associação dos
Industriais de Bacalhau, tendo o
programa prosseguido na Casa Gafanhoa, onde o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo recebeu
os munícipes em audiências e falou
à Comunicação Social.
Do programa fez ainda parte a
abertura oﬁcial da Exposição de
Jovens Artistas da Gafanha da Nazaré, no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, e a visita a duas novas
importantes infra-estruturas: o novo
Quartel da GNR e o novo Mercado.
A ﬁnalizar a comemoração deste
VI aniversário, realizou-se um jantar
de trabalho com a Direcção do Grupo Desportivo da Gafanha, no qual
entre outros assuntos, se discutiram
investimentos de qualiﬁcação e ampliação do Complexo Desportivo.

» A primeira edição
desta iniciativa contou
com a realização de
diversas actividades,
voltadas para a saúde
e o bem-estar, que
atraíram centenas
de interessados

A Câmara Municipal de Ílhavo
organizou no passado dia 19 de
Maio, na Biblioteca Municipal de
Ílhavo, a “Feira da Saúde, Ílhavo
2007”, com o objectivo de incentivar
a população do Município a adoptar estilos de vida mais saudáveis e
eventualmente corrigir alguns comportamentos menos benéﬁcos.
A Câmara Municipal de Ílhavo
endereçou o convite de parceria
para o certame a várias entidades
que prestam cuidados de saúde no
Município de Ílhavo, tendo aderido à
iniciativa a Delegação de Saúde, as
Farmácias Senos, Moderna e Diníz
Gomes, os laboratórios de análises
clínicas AveiLab e Delbran, a Cliso,
a Luís Óptica, a RiaÓptica, a Clínica de Medicina Dentária da Barra,
os Bombeiros Voluntários de Ílhavo
e a Santa Casa da Misericórdia de
Ílhavo.
Assim, as mais de 400 pessoas que se dirigiram à Biblioteca
Municipal tiveram oportunidade de
efectuar diversos testes e receber
conselhos gratuitos de cuidados de

1 de Maio
Comemoração do
Dia do Trabalhador

saúde em diversas especialidades,
nomeadamente nutrição, tensão arterial, visão, audição, higiene oral,
entre outras.
Para descontrair, o programa
incluiu também animação cultural
e desportiva ao ar livre, com a presença de várias Associações que,
com as suas actividades, animaram
e incentivaram o público a participar
e a interagir. A A.C.D. “Os Ílhavos”
exibiu dança moderna e hip-hop, o
Gim Clube actuou com ballet, o Illiabum Clube contribuiu com jogos de
basquetebol e o projecto Movimento Maior, da responsabilidade da

Câmara Municipal de Ílhavo, levou
ao palco as modalidades de danças
de salão, técnicas de relaxamento e
técnicas de manutenção.
No espaço interior da Biblioteca
marcou também presença a Escola
Proﬁssional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos com uma
mostra de produtos hortícolas biológicos, privilegiando hábitos mais
saudáveis de seleccionar alimentos
e de cozinhar, assim como da empresa Águas do Luso, oferecendo
garrafas de água, bem fundamental
para o equilíbrio da saúde.

Como forma de assinalar o dia
1º de Maio, Dia do Trabalhador, uma
iniciativa já com grande tradição
no Concelho, Câmara Municipal de
Ílhavo, Junta de Freguesia da S.
Salvador, a A.D.C.R. Sra. dos Campos e o Rancho Regional da Casa
do Povo de Ílhavo realizaram em
parceria estas comemorações, que
alcançaram mais uma vez grande
sucesso, a contar pelas largas centenas de pessoas que assistiram às
mesmas.
Do programa podemos destacar
o II Concurso de Karaoke da Sra.
dos Campos, as noites de Baile que
foram animadas pelos grupos musicais Fim de Século e Central (do
Troviscal), assim como o jogo de futebol entre Autarcas e Dirigentes Associativos, que constitui mais uma
vez um excelente momento de bom
convívio onde o menos importante
foi o resultado ﬁnal. Devido às péssimas condições climatéricas não
foi possível realizar o 11º Festival de
Folclore Primavera 2007.

Esta foi uma edição experimental de uma iniciativa municipal, cujo
balanço foi claramente positivo, pelo
que é pretensão da Câmara Municipal de Ílhavo que a mesma passe a
ter uma maior regularidade, alcançando ainda uma maior e mais alargada participação com a realização
em simultâneo de conferências sobre a temática da saúde.

25 de Abril

Feira da Saúde, Barra 2007 - 4 de Agosto
Reconhecido o sucesso da primeira Feira da Saúde realizada no
passado dia 19 de Maio e sendo
Agosto um mês de férias por excelência e as Praias do Município um
local de eleição para os veraneantes, a Câmara Municipal de Ílhavo
agendou para o dia 4 de Agosto a
realização de mais uma edição da
Feira de Saúde, que decorrerá agora na Praia da Barra, no âmbito das
Festas do Município/Mar Agosto
2007.
De saúde revigorada, o certame
estará aberto ao público entre as 10
e as 19 horas, na Extensão de Saú-

de da Barra, onde os visitantes poderão realizar exames gratuitos nas
várias especialidades.
À semelhança da edição anterior, a Feira de Saúde privilegiará
uma abordagem sobre a promoção
da saúde, focando questões relacionadas com os modos de vida
e, consequentemente, os hábitos
e rotinas promotores de saúde e
bem-estar dos cidadãos.
A qualidade de vida será a máxima deste evento organizado especialmente para si.
Apareça e olhe pela sua saúde!

Comemorações
do 33º aniversário
do Dia
da Liberdade
Com o objectivo de assinalar
o 33º Aniversário do 25 de Abril, a
Câmara Municipal de Ílhavo realizou
no passado dia 24 de Abril um espectáculo de tributo à Vida e Obra
de Zeca Afonso, com a actuação do
Grupo Coral Canto Décimo da Escola Secundária José Macedo Fragateiro de Ovar.
O evento, que decorreu no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
contou com a presença de cerca
de duas centenas de pessoas que,
desta forma, se associaram às comemorações deste dia 25 de Abril,
Dia da Liberdade.

www.cm-ilhavo.pt
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Visita Oﬁcial do Presidente da CMI aos EUA

Dia de Portugal

Festa
do Projecto
Movimento
Maior 2007
» Encerramento
deste Projecto,
com actividades
preparadas para
os Seniores do Município
A Câmara Municipal de Ílhavo
assinalou, no passado dia 14 de
Julho, o encerramento da época
2006/2007 do Projecto Movimento
Maior, especialmente criado a pensar no bem-estar dos Seniores do
Município de Ílhavo, com mais de
60 anos.
A Festa de encerramento do
Projecto Movimento Maior decorreu
durante a tarde do dia 14 de Julho
(sábado), no Parque Illiabum, e contou com a exibição das várias turmas das modalidades de técnicas
de relaxamento, exercícios de manutenção, danças de salão, boccia
e caminhada, tendo as classes de
hidroginástica já efectuado a sua
exibição no VIII Festival de Natação
do Município de Ílhavo, realizado no
passado dia 30 de Junho.
No ﬁnal da exibição de cada
modalidade realizou-se uma aula
conjunta para todos os interessados, na qual participaram vários
utentes sempre com boa disposição
e bastante energia.
O Projecto Movimento Maior,
que reúne actualmente cerca de
150 praticantes distribuídos pelas
várias modalidades, recomeça no
próximo mês de Setembro, durante
a Semana da Maior Idade 2007.

» Presença do Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo em New Bedford e Newark, nos EUA, que teve
a oportunidade de participar nas comemorações do
Dia de Portugal, assim como reencontrar a activa e
dinâmica Comunidade Ilhavense residente nestas
duas cidades

No âmbito das comemorações
do Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas (10
de Junho), o Município de Ílhavo
esteve mais uma vez presente num
conjunto de acções que se realizaram em New Bedford e Newark,
nos Estados Unidos da América, em
especial junto da Comunidade Emigrante do Concelho de Ílhavo.
Em representação da Autarquia
viajou o Presidente da Câmara Municipal e o Vereador Paulo Costa,
acompanhados pelo pintor artístico
da Vista Alegre, Armando Grave.
Os primeiros dias foram passados em New Bedford (8 a 10 de Junho), tendo a comitiva participado

nas Comemorações do Dia de Portugal, que nesta Cidade constituem
sempre um momento alto e inesquecível. A este respeito merece nota
de grande destaque o meritório trabalho que a nossa comunidade vem
desenvolvendo,
nomeadamente
através da Associação Humanitária
dos Amigos de Ílhavo, com o objectivo de promover a nossa história e a
nossa cultura não apenas nesta cidade dos Estados Unidos da América, mas na região em que se insere.
Este importante trabalho ﬁcou bem
patente no grande interesse que o
stand de Ílhavo mais uma vez despertou junto das muitas pessoas
que assistiram às comemorações,

que não quiseram perder a oportunidade de conhecer (ou de rever)
Ílhavo através das muitas imagens
disponíveis e de assistir, ao vivo, à
arte apurada do pintor Armando
Grave e, em consequência, da Fábrica da Vista Alegre.
O programa integrou ainda contactos com a Cônsul Geral de Portugal em New Bedford, Dra. Fernanda
Coelho e com o Mayor desta Cidade, Dr. Scott Lang, tendo sido discutidos assuntos de interesse para os
dois Municípios geminados: Ílhavo e
New Bedford.
Nos dias 11 e 12 de Junho a
comitiva deslocou-se a Newark,
onde decorreu um encontro com a

Comunidade Ilhavense. O acto mais
solene aconteceu com a entrega
das chaves da Cidade pelo Mayor
de South River ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, tendo-se
realizado posteriormente uma reunião com o Vereador da Cidade de
Newark, Augusto Amador.
Após estes dias tão agradáveis
e tão frutuosos, ﬁca desde já o agradecimento a toda a nossa comunidade pela disponibilidade e pela
enorme simpatia que mais uma vez
demonstrou, assim como pelo excelente trabalho de divulgação e de
promoção da nossa terra e das nossas gentes em terras americanas.

www.cm-ilhavo.pt
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Câmara Municipal de Ílhavo assina

Protocolo de Colaboração
para Recolha e Tratamento
de Biomassa
» Política de Ambiente Municipal continua a promover o Desenvolvimento Sustentável, desta feita com a promoção das Energias Renováveis!

Revista
de Actividades
de Educação
Ambiental
“O Ambúzio”
» Ílhavo continua a
marcar a diferença com
a edição, única no País,
da Revista de Educação
Ambiental
A Câmara Municipal de Ílhavo
lançou, no passado mês de Junho,
o nº 4 d’O Ambúzio – Revista de Actividades de Educação Ambiental.
Com uma tiragem de 3000
exemplares, esta edição, através de
um conjunto de jogos e actividades
para os mais novos, dedicou especial atenção a um conjunto de questões relacionadas com a separação
e consequente valorização do lixo
que diariamente todos produzimos,
apelando à correcta utilização dos
Ecopontos, assim como do Ecocentro Municipal, estrutura pioneira na nossa região, onde funciona
igualmente o Centro de Educação
Ambiental, local onde a Câmara
Municipal de Ílhavo, gestora do
equipamento, recebe anualmente
largas centenas de alunos das Escolas do Município de Ílhavo, assim
como de Municípios vizinhos.
Nesta edição é ainda feita referência à campanha de poupança/
reciclagem de papel, que a Câmara
Municipal tem dinamizado em todos
os seus serviços, e que permitiu,
desde o seu início, o envio para
reciclagem de mais de 6000Kg de
papel, evitando assim o abate de
cerca de 230 árvores.
Nota ainda, neste quarto número
d’O Ambúzio, para o projecto-piloto
de recolha selectiva porta a porta
que desde Março a Câmara Municipal ter dinamizado na Rua Arcebispo Pereira Bilhano, em Ílhavo, com
vista ao seu eventual alargamento a
outras áreas do Município.
Com a edição desta revista, a
Câmara Municipal de Ílhavo pretende, através dos mais novos, permanetes e empenhados guardiães do
Ambiente, aqui bem representados
pela Francisca, eleita a Eco-Mosqueteira do Ano, dar mais uma vez
o seu contributo para que todos
possamos usufruir de um Ambiente
melhor, para o qual TODOS temos
de, diariamente, contribuir.

A Recolha Selectiva de Resíduos, uma das maiores preocupações
e objectivos da Política Ambiental da
Câmara Municipal de Ílhavo, teve,
no passado dia 3 de Julho, mais
um momento importante ao nível do
estabelecimento de parcerias com
vista concretização de tal objectivo,
com a assinatura de um Protocolo
entre a Câmara Municipal de Ílhavo
e a empresa EnerForest.
A assinatura deste Protocolo
teve lugar na Fábrica de Cacia, do
Grupo Portucel Soporcel, cerimónia na qual marcou presença, para
além daquela empresa e da Câmara Municipal de Ílhavo (representada pelo seu Vereador do Ambiente

Eng. Marcos Ré), a empresa EnerForest, a qual é responsável pela
área da transformação da biomassa
em energia.
Desta forma será possível, através da respectiva recolha selectiva,
encaminhar os resíduos provenientes dos trabalhos municipais de
limpeza das matas, podas, cortes
ﬁtossanitários e outros trabalhos de
manutenção dos espaços verdes,
bem como, mediante a devida coordenação da Câmara Municipal, a
entrega de biomassa (resíduos verdes) proveniente dos próprios Munícipes, para Valorização Energética
e Ambientalmente Amiga.

A valorização deste tipo de resíduo, para além de poder contribuir
para a redução do risco de incêndios ﬂorestais, proporcionará ainda
a diminuição das emissões de CO2
(dióxido de carbono) – um dos principais gases que contribuem para o
denominado efeito de estufa – através da substituição de combustíveis
fósseis pela energia renovável então
produzida.
Nota ﬁnal de destaque para o
facto do Protocolo prever, numa
colaboração entre as entidades signatárias, a quantiﬁcação do produto
recolhido e, dessa forma, estimar
a quantidade de emissões de CO2
(dióxido de carbono) evitadas.

Projecto “dar uma mãozinha às dunas...”

Dia Mundial do Ambiente
» Dia Mundial do
Ambiente leva as
Crianças das Escolas
a «dar uma mãozinha
às dunas»!

O Desenvolvimento Sustentável
deve funcionar sempre como o elo
regenerador e construtor de uma
Cidadania mais amiga do Ambiente,
mas também e cada vez mais Viva!
A Câmara Municipal de Ílhavo, com
a sua aposta clara e ﬁrme na Educação, e neste caso concreto na
Educação Ambiental, assume também a responsabilidade de Educar
para o Ambiente e para a Cidadania. Foi movidos por esta motivação
e vontade, que partimos para a comemoração do Dia Mundial do Ambiente, no passado dia 5 de Junho
de 2007, desaﬁando desde logo as
nossas Crianças, nomeadamente
as do 4.o ano da Escola da Chousa Velha, para, juntos, darmos uma
«mãozinha às dunas», de forma a
equilibrarmos os Ecossistemas Dunares após a devida e importante
acção da Câmara Municipal ao nível
da requaliﬁcação de passadiços e
remoção/deslocação das areias em
excesso.

Os sistemas dunares, e como tal
o fortalecimento dos mesmos, nunca como agora voltaram a ter uma
importância fundamental na defesa
das zonas costeiras. Atente-se no
exemplo recente da Caparica, dada
a sua função de primeira barreira a
uma possível subida do nível médio
das águas do mar.
As alterações climáticas que se
vão observando, e que se avizinham
num tempo próximo, obrigam a que
antecipemos e centremos atenções
neste tipo de acções e trabalho que
cativa as Crianças de forma notável.
Nota de destaque, também especial, para a dinamização neste
dia comemorativo, da exposição «A
Aventura dos 23!» pelas Crianças
do 4.o ano da Escola da Chousa
Velha. Tal evento serviu como promoção/sensibilização de comportamentos amigos do Ambiente, nomeadamente ao nível da Mobilidade
Sustentável. Foi o corolário da rea-

lização, por alturas da +ECO 2007
(Semana do Ambiente), de uma viagem a pé da Capela da Vista Alegre
até à Biblioteca Municipal, durante
a qual as Crianças puderam fotografar e registar tudo daquilo que
habitualmente não conseguem observar nas viagens de carro que fazem para a Escola, bem como mote
para a construção de imaginativos
textos nos quais deram a conhecer
a sua visão, muito própria, do nosso
Concelho.
Este dia ﬁcou ainda marcado
pela assinatura de dois protocolos
entre a Câmara Municipal de Ílhavo
e a HERA (Associação para a Valorização e Promoção do Património)
e o GEMA (Grupo de Espeleologia
e Montanha de Aveiro), com vista
à criação de dois novos trilhos da
Rede Municipal de Percursos Pedestres, que serão activados nos
próximos meses.

Dia Mundial
dos Oceanos
3º Seminário Local
«As Escolas
e o Coastwatch!»
» Dia Mundial dos
Oceanos leva ao Museu
mais de 300 Crianças
e Familiares

Atravessamos, como é já do conhecimento geral, a década que as
Nações Unidas designaram como
a da Educação para o Desenvolvimento Sustentável o que motiva em
todos nós uma vontade acrescida
na construção de um Concelho ainda mais bonito.
O projecto «coastwatch europe», com cinco anos de existência,
tem tido, como todos temos observado, um papel vital no acompanhamento e vigilância das nossas
Zonas Costeiras e Ribeirinhas, e,
dessa forma, os ‘comportamentos
cívicos’ que com as mesmas são
mantidos. O culminar do mesmo foi
feito mais uma vez sob a forma do
Seminário Local «As Escolas e o coastwatch», servindo o mesmo também para prestar o devido tributo
a esse Património Natural vital para
o desenvolvimento planetário – os
Oceanos! Foi pois com redobrado
prazer e motivação que levámos a
efeito o 3º Seminário, realizado no
passado dia 8 de Junho – Dia Mundial dos Oceanos, o qual permitiu
levar ao Auditório do Museu Marítimo mais de 300 participantes, entre
Docentes, Crianças e respectivos
Familiares.
Tal evento revelou mais uma vez
a qualidade cada vez maior dos
trabalhos efectuados pelos Estabelecimentos de Ensino participantes
(Escolas Básicas do 1º Ciclo da
Chousa Velha, da Ferreira Gordo,
da Marinha Velha, da Cambeia, da
Barra, a Escola Básica dos 2º e 3º
Ciclos da Gafanha da Encarnação,
Escolas Secundárias da Gafanha
da Nazaré e de Ílhavo), a pertinência das observações constantes dos
mesmos e a vontade de mudança
que os nossos «Cavaleiros de Coração Limpinho», a que se associam
de forma cada vez mais vincada os
respectivos ‘Generais’ (Familiares),
demonstram na procura incessante
e viva de mais e melhor Ambiente.
Torna-se pois, cada vez mais
evidente a importância que o «Amor
ao Mar e à Ria» tem para o nosso
Concelho, para as nossas Tradições
e para o nosso Futuro, sendo como
tal fundamental a participação de
todos na defesa e valorização desse património tão rico!
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Plano Municipal de Defesa da

Floresta Contra Incêndios

A Prevenção
em Meio
Escolar

» Aprovação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios do Município de
Ílhavo, para a protecção dos espaços verdes do nosso Concelho

» No âmbito do
projecto “Protecção Civil”
três jovens vigiaram
as ﬂorestas do Município
com o apoio dos
Bombeiros Voluntários
de Ílhavo

» Decorreram três
simulacros nas Escolas
do Concelho de Ílhavo,
de forma a precaver
qualquer eventualidade
futura que possa
acontecer

Depois da realização pelo Serviço Municipal de Protecção Civil,
no primeiro trimestre do ano, de um
conjunto de iniciativas com vista à
formação e à informação da comunidade escolar acerca de questões
directamente relacionadas com a
segurança nos estabelecimentos
de ensino, das quais se destacam
as acções de formação sobre o uso
de extintores, assim como um simulacro na EB 2,3 da Gafanha da
Nazaré, com o objectivo principal
de testar o Plano de Emergência da
Escola e o próprio Plano Municipal
de Emergência, o segundo trimestre do ano foi igualmente dedicado
à realização de iniciativas similares,
alargando desta forma o alcance
das mesmas.
Assim, foram realizados três simulacros, que tiveram lugar na EB1
da Costa Nova (17 de Abril), na EB
2,3 José Ferreira Pinto Basto (24 de
Abril) e EB1 da Chousa Velha (8 de
Maio).
Todas estas iniciativas decorreram com grande sucesso, fruto nomeadamente do trabalho empenhado dos responsáveis por cada um
destes estabelecimentos de ensino,
assim como naturalmente dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que
mais uma vez demonstraram total
disponibilidade para a realização
destes exercícios.
Estas iniciativas inserem-se na
estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a área da Protecção Civil, com os objectivos principais de lhe dar maior notoriedade e
capacidade de intervenção, sensibilizando cada um dos nossos cidadãos 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.
Neste momento encontra-se já
em preparação o plano de actividades para o próximo ano lectivo.

Jovens
do Município
de Ílhavo
vigiam
a ﬂoresta

Foi aprovado por unanimidade,
em reunião da Assembleia Municipal de Ílhavo que teve lugar no
passado dia 29 de Junho, o Plano
Municipal da Defesa da Floresta
Contra Incêndios do Município de
Ílhavo, que entretanto foi já remetido à Direcção Geral dos Recursos
Florestais para aprovação ﬁnal. Esta
aprovação pela Assembleia Municipal surge depois das aprovações
do documento pela Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra
Incêndios e pela Câmara Municipal, depois de um longo processo
de elaboração que, para além de
diversas reuniões de trabalho envolvendo várias entidades, contou
ainda com uma sessão pública de
apresentação e um período de discussão pública.
O Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios constitui
um instrumento fundamental de planeamento, programação, organiza-

ção e execução de um conjunto de
acções de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas,
visando concretizar os objectivos
do Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, ou seja,
aumentar a resiliência do território
aos incêndios ﬂorestais, reduzir a
incidência dos incêndios, melhorar
a eﬁcácia e eﬁciência do ataque e
da gestão dos incêndios, recuperar
e reabilitar os ecossistemas e comunidades, e adoptar uma estrutura
orgânica e funcional eﬁcaz.
Estes objectivos estão inseridos
na reforma do sector ﬂorestal, que
engloba propósitos mais amplos,
entre os quais se encontram a garantia do envolvimento activo dos
cidadãos na defesa dos espaços
ﬂorestais; a promoção do ordenamento dos espaços ﬂorestais e a
sua gestão sustentável; a consolidação do sistema de prevenção,
detecção e primeira intervenção na

defesa da ﬂoresta contra incêndios;
a aproximação dos serviços das populações e a partilha de responsabilidades com as organizações do
sector.
Não obstante o facto de o Município de Ílhavo ser considerado, no
âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral,
uma área de muito baixo risco no
que concerne a incêndios ﬂorestais,
estatuto que se comprova claramente ao longo do Plano, nomeadamente através da análise e cruzamento
de indicadores importantes como a
altitude, o declive, a exposição solar, a hidrograﬁa, o vento ou ainda
o histórico dos incêndios ﬂorestais,
este Plano constitui uma mais valia
efectiva para este Município, contribuindo de forma decisiva para a
preservação de um seu património
tão importante como é a Floresta.

No âmbito do Programa Vocação 2007, que visa a ocupação dos
tempos livres dos jovens em época de aulas, realizou-se entre 1 de
Abril e 30 de Junho, à semelhança
do que aconteceu em 2005 e 2006,
o projecto “Protecção Civil”, que
permitiu a 3 jovens participar activamente na prevenção de incêndios
ﬂorestais, através da monitorização
regular das zonas mais sensíveis do
nosso Concelho, com o importante
acompanhamento dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo.
Desta forma deu-se mais um importante contributo para a vigilância
da nossa área ﬂorestal, antecipando
o período mais crítico do ano, ou
seja o Verão, e baixando, por esta
via, a probabilidade da ocorrência
de incêndios durante este período,
pois esta acção permitiu detectar
e solucionar situações de potencial
risco.

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.
SE MORA JUNTO A UMA ÁREA FLORESTAL
» Limpe o mato à volta da sua habitação;
» Separe as culturas com barreiras corta-fogo (por exemplo um caminho);
» Guarde, em lugar seguro e isolado, a lenha, o gasóleo e outros produtos
inﬂamáveis;
» Afaste da madeira, papel, roupa ou outros materiais combustíveis, as
velas e candeeiros a petróleo ou a gás;
» Nunca deixe crianças sozinhas em casa e fechadas à chave. Não as
deixe brincar com fósforos ou isqueiros.
TENHA SEMPE À MÃO
» 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.

FONTE SNBPC

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
separados durante um incêndio.
SE FOR PASSEAR À FLORESTA
» 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 seguintes cuidados especiais:
- remova as folhas secas;
- ponha um circúlo de pedras em redor do fogo;
- molhe bem o local à volta;
- mantenha por perto um recipiente 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 nenhum lixo incluindo garrafas de vidro.

www.cm-ilhavo.pt
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Protocolo

Congresso
Nacional
ANMP

GAMA/Universidade de Aveiro
» A assinatura deste
protocolo contou com
a presença da Reitora da
Universidade de Aveiro,
Prof. Maria Helena
Nazaré e do Presidente
da GAMA, Eng. José
Agostinho Ribau
Esteves, que
discursaram sobre
esta importante parceria

A GAMA (Grande Área Metropolitana de Aveiro) e Universidade
de Aveiro procederam, no passado
dia 5 de Julho, na Sala do Senado
da Reitoria da Universidade, à assinatura de um Protocolo de Cooperação, que visa a elaboração pela
Universidade de um Plano de Ac-

ção, com vista à apresentação de
candidaturas ao Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN)
2007/2013, mais concretamente no
Programa Regional do Centro.
A celebração do Protocolo foi
considerada pelos intervenientes
como um momento histórico e ex-

traordinário, tendo a reitora da Universidade de Aveiro, Helena Nazaré, explicado que “este acordo vai
colocar a Universidade a colaborar
com os municípios e os agentes
económicos da região da Ria, sendo função da UA disponibilizar o
conhecimento que tem e produz ao
serviço da mesma”.
O Presidente da GAMA, Ribau
Esteves aﬁrmou que “encontrados
os princípios que irão nortear o documento, ﬁcou claro que o parceiro
ideal seria a UA”, com a mais-valia
de também ser parceira na “vertente ﬁnanceira, já que o investimento
é conjunto”.
O principal objectivo deste processo é, segundo Ribau Esteves,
aceder o mais possível ao QREN,
em qualquer um dos Programas
Operacionais, ﬁcando a cargo da
UA a elaboração do Plano que será
crucial para obter o melhor aproveitamento possível da grande oportunidade do investimento destinado à
Região do Baixo Vouga.
O trabalho tem uma duração estimada em cerca de cinco meses,
estando prevista a sua apresentação pública na Sede da GAMA.

Reunião de Presidentes de Câmara

AMRia - GAMA
» Realizou-se no passado dia 29 de Junho, na Murtosa, uma reunião de trabalho/cimeira dos Presidentes das
Câmaras Municipais que integram a GAMA (Grande Área Metropolitana de Aveiro) e a AMRia (Associação
de Municípios da Ria), com o objectivo de debater um conjunto de importantes matérias para os Municípios e
para a região, cujas principais conclusões foram as seguintes:

1.“Plano de Acção” para o
QREN 2007/2013
Depois de discutidas várias propostas para a realização do “Plano
de Acção” da GAMA (NUT III Baixo Vouga) a contratualizar com a
Autoridade de Gestão do QREN
2007/2013, foi decidido entregar à
Universidade de Aveiro a realização
deste trabalho.
Considerando a excepcional
importância desta matéria para a
GAMA e para a região, nomeadamente como elemento de estratégia para a captação de fundos do
QREN, para ﬁnanciar um quadro de
investimentos que vai integrar o referido Plano de Acção, entenderam
e acordaram as duas entidades,
GAMA e UA, estabelecer um Protocolo de Colaboração, visando o
cumprimento do referido objectivo
base.
O acto público de Assinatura
do Protocolo GAMA / UA, decorrerá no próximo dia 5 de Julho às 15
horas, na Reitoria da Universidade
de Aveiro.
2. Projecto “Agir para Ligar” /
Futuro dos Espaços Internet
Considerado os recursos já existentes na rede de 94 Espaços Inter-

net Aveiro Digital (11 Municipais e 83
de Freguesia) instalados na região
da AMRia, e a necessidade de promover a qualiﬁcação da população,
através de uma intervenção articulada a nível territorial, envolvendo
as Câmara Municipais, as Juntas de
Freguesias, os Centros RVCC, IEFP,
Rede Escolar e Rede Social, foi decidido dar concretização ao projecto “Agir para Ligar”, que a AMRia
apresentou ao POSC.
Esta candidatura recentemente
aprovada e homologada pelo Sr.
Ministro da Ciência, Prof. Mariano
Gago, foi executada pela equipa
técnica do Programa do Aveiro Digital 2003-2006, que transita a partir
de 1 de Julho 2007 para a AMRia,
por forma a gerir este projecto, assim como outras tarefas no âmbito
da gestão do QREN e da actividade
global da AMRia.
Este projecto tem como seguintes objectivos principais:
- apoiar a gestão técnica e ﬁnanceira dos Espaços Internet Municipais e de Freguesia;
- caracterizar a população a nível municipal com o apoio da Rede
Social e da Rede Escolar e elaborar
Planos de Formação a nível Municipal;

- instalar e operar a nível municipal um sistema de qualiﬁcação
apoiada nos recursos dos Espaços
Internet para grupos especiais da
população;
- agregar as iniciativas RVCC e
novas oportunidades para actuar
através dos Espaços Internet junto
da população.
3. PROTCentro
Foi decidido aprofundar o trabalho de acompanhamento, debate
interno e estruturação de propostas
da GAMA (NUT Baixo Vouga) para o
PROTCentro, tendo como referência
as opções estratégicas expressas
no documento “Aveiro - Região de
Inovação / Quadro de Referência
Estratégica para a região de Aveiro”,
elaborado no âmbito da preparação
do Plano de Investimento que estamos a estruturar para candidatar a
ﬁnanciamento do QREN.
4. Cursos de Especialização
Tecnológica / Atraso na tomada
de decisão
A nossa Região é um bom exemplo de relação de proximidade entre
a Universidade, os Municípios, as
Empresas e a Comunidade, patente
no sucesso do Programa da Univer-

sidade de Aveiro, concretizado nos
Cursos de Especialização Tecnológica (formação pós-secundária).
O angustiante atraso veriﬁcado
no arranque do presente ano lectivo, foi resolvido por Despacho de
29/12/06 do Sr. Ministro da Ciência,
que desde logo apontou, até 31 de
Março, a elaboração de uma proposta critérios de ﬁnanciamento dos
cursos futuros.
Veriﬁca-se que tal ainda não
aconteceu, o que determina o cenário vigente de dúvida e indecisão
semelhante ao veriﬁcado no início
do ano lectivo ora a terminar.
Os Municípios que integram a
GAMA deliberaram manifestar ao
Sr. Ministro a sua mais profunda
preocupação, sublinhando a urgente necessidade de decidir o ﬁnanciamento destes cursos, de modo
a que todos os envolvidos possam
atempadamente planear o futuro
próximo. Relembram também a
importância que os Cursos de Especialização Tecnológica têm na
resposta objectiva às necessidades
concretas do mundo empresarial,
suprindo faltas nas áreas técnicas
e suportando novas saídas proﬁssionais.

Decorreu, nos passados dias 15
e 16 de Junho, na cidade de Ponta
Delgada, Açores, o XVII Congresso
da Associação Nacional de Municípios (ANMP), que reuniu cerca de
mil autarcas representantes dos 308
municípios do país.
Este congresso realizou-se
numa altura em que se encontra
em discussão entre o Governo e a
ANMP a transferência de competências da Administração Central para
a Local, nas áreas da Saúde, Educação, Acção Social e Ambiente e
Ordenamento do Território.
A presidir a sessão de abertura, o Presidente da Assembleia da
República, Jaime Gama, encorajou
os presentes a assumirem o desaﬁo
da modernização do municipalismo
democrático para o século XXI. “Em
2007 daremos toda a prioridade legislativa” à transferência de competências para as autarquias, “desde
que acompanhada dos respectivos
meios” (ﬁnanceiros, sobretudo) assegurados pelo Estado. Segundo
Jaime Gama, “é preciso” romper
com o centralismo e colocar Portugal ao nível europeu do desempenho do poder local”, aﬁrmando ainda que “Portugal não pode continuar
a ser um país da cauda da Europa
em termos de nível de responsabilidades exercidas pelo poder local”.
Apesar do apelo de Jaime
Gama ao diálogo entre o Governo e
a ANMP, o presidente deste organismo, Fernando Ruas, esclareceu que
os autarcas só aceitarão as novas
competências propostas pelo Executivo se daí resultarem vantagens
para a população. “Nós não somos
pressionáveis, ou se prova o interesse e a mais-valia para os cidadãos
das propostas dos governos ou não
contem connosco”. Fernando Ruas
acusou o Governo de promover
políticas centralizadoras, contraditórias com a vontade agora manifestada de proceder à mais vasta
transferência de competências de
sempre, dando como exemplo o
Quadro de Referência Estratégico
Nacional, adjectivando-o de “centralista” e “intolerável retrocesso na
participação dos municípios na sua
gestão”. A Lei das Finanças Locais
foi também referida por acentuar
as assimetrias e lesar os pequenos
municípios, “sobretudo os de interior, que podem mesmo cair com o
processo de insolvência”, aﬁrmando
que os eleitos do poder local estão
“cansados, enquanto autarcas e cidadãos, de atitudes persecutórias e
discriminatórias”.
A direcção da ANMP saiu do
congresso mandatada para continuar a negociar com o Governo a
transferência de competências da
Administração Central para as autarquias, nas áreas da saúde, educação, acção social, ambiente e
ordenamento do território, matérias
que o Governo pretende contemplar
já no próximo Orçamento de Estado,
mas a ANMP continua a questionar
o ritmo das reuniões, que considera
lento, para se cumprir aquele calendário.
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Acordos de Cooperação

Câmara Municipal e Juntas de Freguesia
» O Executivo Municipal
aprovou a 18 de Junho,
os Acordos de Cooperação com as Juntas de
Freguesia do Concelho,
assumindo por esta
via um investimento de
cerca de 200.000 euros,
para realização de obras
nas seguintes áreas:

No seguimento das opções políticas assumidas pela Câmara Municipal de Ílhavo no que respeita
ao relacionamento e à cooperação
com as Juntas de Freguesia do Município, e dos acordos estabelecidos
entre a Câmara Municipal de Ílhavo
e as Juntas de Freguesia de S. Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha
da Encarnação e Gafanha do Carmo, realizou-se no passado dia 2 de
Julho de 2007, pelas 21h30 horas,
na Biblioteca Municipal de Ílhavo a
sessão de assinatura pública dos
Acordos de Cooperação para o ano
de 2007.
Através da assinatura destes
Acordos, a Câmara Municipal de
Ílhavo assume um investimento de
cerca de 200.000,00 Euros, para
realização de obras em várias áreas, nomeadamente limpeza regular
de bermas das ruas e arruamentos,
melhoramento de ruas e caminhos,
desobstrução e limpeza regular e
emanilhamento de valas, realização
de pequenas obras de construção
civil e realização de obras nos cemitérios.

Junta de Freguesia
S. SALVADOR

Junta de Freguesia
GAFANHA DA NAZARÉ

Junta de Freguesia
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Junta de Freguesia
GAFANHA DO CARMO

INVESTIMENTO EM OBRAS
E ESTRUTURAS DA JUNTA

INVESTIMENTO EM OBRAS
E ESTRUTURAS DA JUNTA

INVESTIMENTO EM OBRAS
E ESTRUTURAS DA JUNTA

INVESTIMENTO EM OBRAS

Montante total previsto:
87.875,00 Euros

Montante total previsto:
65.200,00 Euros

Montante total previsto:
30.150,00 Euros

Montante total previsto:
14.638,00 Euros

A. Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
Valor Total: 17.875,00 Euros
Limpeza de vários arruamentos
(55% do valor proposto), 17.875,00
Euros

A. Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
Valor Total: 25.600,00 Euros
Limpeza de vários arruamentos de
acordo com o proposto pela Junta
(80% do valor proposto), 25.600,00
Euros

A. Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
Valor Total: 10.400,00 Euros
Limpeza Estrutural: 65% do valor
das propostas, 3.900,00 Euros
Limpeza Simples: 65% do valor das
propostas, 6.500,00 Euros

A. Limpeza regular de bermas das
ruas e arruamentos
Valor Total: 6.447,00 Euros
Aplicação de herbicida nas bermas
(70% do valor proposto), 3.175,00
Euros
Limpeza de bermas e valas (70% do
valor proposto), 3.272,00 Euros.

B. Melhoramento de ruas e caminhos
Valor Total: 5.900,00 Euros
Nivelamento, colocação de saibro/
tout-venant, tratamento de bermas:
de diversas ruas, 5.900,00 Euros

B. Melhoramento de ruas e caminhos
Valor Total: 4.300,00 Euros
Reforço com “tout-venant” e tratamento de bermas: 4.300,00 Euros

B. Melhoramento de ruas e caminhos
Valor Total: 25.200,00 Euros
Nivelamento, colocação de saibro
ou material equivalente (serviço a
realizar 2/3 vezes) (80% dos valores
propostos), 25.200,00 Euros
C. Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
Valor Total: 24.300,00 Euros
Limpeza das sarjetas (51% do valor
proposto), 5.100,00 Euros
Emanilhamento de diversas ruas,
19.200,00 Euros

C. Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
Valor Total: 9.300,00 Euros

D. Pequenas Obras de construção
civil
Valor Total: 20.500,00 Euros
Construção de bermas em cimento,
20.500,00 Euros

Estruturas da JUNTA
Valor Total: 20.000,00 Euros
Comparticipação de 50% na aquisição de uma nova máquina retroescavadora JCB-3CX, 20.000,00
Euros

D. Pequenas Obras de construção
civil
Valor Total: 4.400,00 Euros

C. Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
Valor Total: 6.300,00 Euros
D. Pequenas Obras de construção
civil
Valor Total: 2.200,00 Euros
Construção de caixas de limpeza em
emanilhamentos, 2.200,00 Euros

B. Melhoramento de ruas e caminhos
Valor Total: 1.875,00 Euros
Comparticipação de 75% para a colocação de tout-venant nos buracos
dos diversos caminhos de saibro da
Freguesia, 1.875,00 Euros
C. Desobstrução, limpeza regular e
emanilhamento de valas
Valor Total: 6.316,00 Euros
Limpeza das valas hidráulicas,
2.816,00 Euros
Emanilhamento de rua, 3.500,00 Euros

E. Realização de Obras no Cemitério
Valor Total: 6.950,00 Euros

Câmara Municipal de Ílhavo

Implementação do SIADAP
Uma Administração Pública
Moderna, deve assentar a sua actuação numa gestão por objectivos,
baseando-se em normas e processos de qualidade e onde os serviços devem estar focalizados para a
satisfação do Cidadão/Cliente.
Para tal, revela-se fundamental promover o desenvolvimento
e a qualiﬁcação dos dirigentes e
trabalhadores, maximizando o seu
desempenho e promovendo uma
cultura de excelência e qualidade,
em que o comprometimento de todos com os objectivos estratégicos
da Câmara Municipal e a responsabilização individual pelos resultados
esteja bem presente.
No seguimento do muito trabalho que a Câmara Municipal de
Ílhavo tem realizado a este nível nos
últimos anos, e no âmbito da aplicação das novas metodologias da
Administração Pública, com vista à
contínua melhoria da qualidade global dos serviços prestados à popu-

lação, iniciou-se já a implementação
do SIADAP (Sistema de Avaliação
de Desempenho da Administração
Pública), estando em desenvolvimento os procedimentos de ﬁxação
de objectivos para o ano de 2007,
que servirão de base à avaliação de
desempenho de cada funcionário a
EIXO
1.Qualidade de Serviço
e Impacto na Sociedade

2.Instrumentais:

realizar em 2008.
Estes objectivos foram deﬁnidos
do topo para a base da estrutura
organizacional, em coerência com
os documentos estratégicos aprovados pelos órgãos competentes,
designadamente as Opções Estratégicas do Mandato 2005/2009, as

Grandes Opções do Plano 2007 e
o Orçamento Municipal 2007, tendo
os Serviços Municipais orientado o
desempenho das suas actividades
especíﬁcas para o ano de 2007, nos
eixos e objectivos gerais de actuação, referidos no quadro:

Desta forma, a Câmara Municipal de Ílhavo dá mais um importante passo com vista à prestação
de um serviço em que a qualidade,
com benefícios claros quer para o
utente, quer para o funcionário, seja
cada vez maior e mais sentida.

OBJECTIVOS
1. Deﬁnição e desenvolvimento dos projectos das
obras a concretizar em 2007, 2008 e 2009, no âmbito
das candidaturas ao QREN 2007/2013 e da actividade da Sociedade Anónima CMI

Unidade Medida
Prazo

Valor Objectivo 2007
30 Novembro 2007

2. Conclusão do processo de revisão do PDM

Prazo

Elaboração da versão ﬁnal da proposta de plano até 31
de Dezembro 2007

3. Inauguração e Activação do Centro Cultural de
Ílhavo e implementação de uma nova Política Cultural

Prazo

31.Outubro.2007

4. Activação do novo Serviço de Atendimento Integrado

Prazo

30 Novembro 2007

5. Implementação do SIADAP

Prazo

Implementação, monitorização e avaliação de resultados
ﬁnais até Dezembro de 2007
(relatórios concluídos a 31.Janeiro.2008)
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Câmara Municipal de Ílhavo em

Seatle (EUA) a convite
da Microsoft
Cais dos
Pescadores
da Mota

Reunião
com Autarcas
sobre
a revisão
do Plano
Director
Municipal
Logo após a sessão de assinatura
dos Acordos de Cooperação para o
ano de 2007 entre a Câmara Municipal de Ílhavo e as Juntas de Freguesia, realizou-se uma reunião de
trabalho reservada aos Autarcas
Municipais e de Freguesia, sobre as
seguintes matérias:
» Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo (Tema Principal);
» Plano Regional de Ordenamento
do Território do Centro;
» Processo de Transferências de
Competências;
» Gestão do QREN 2007/2013.
Durante esta reunião, o Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo teve
a oportunidade de efectuar uma explicação sumária acerca dos vários
pontos em análise, detendo-se de
forma particular na revisão do Plano
Director Municipal de Ílhavo, o assunto que mais interesse despertou
junto dos autarcas presentes, que
tiveram a oportunidade de colocar
questões sobre alguns dos pontos
focados.

» Atribuição dos
Armazéns de Aprestos

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo deslocou-se no passado dia 11 de Julho, por um período de 3 dias, aos Estados Unidos
da América, a convite da Microsoft
Corporation, para uma visita à sua
Sede em Seatle.
Este convite, dirigido apenas a
10 Presidentes de Câmara do nosso País, e que signiﬁca o reconhecimento do trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido a este nível pela
Câmara Municipal de Ílhavo e pela
AMRia, teve como principal intuito a
partilha da visão das tecnologias informáticas, de informação e de co-

municação, em particular as aplicadas ao sector da gestão autárquica
Portuguesa.
A visita, que decorreu no Microsoft Executive Brieﬁng Centre,
pretendeu apresentar a visão da
Microsoft para a inovação na gestão
autárquica e a prestação de serviços integrados aos Cidadãos/Munícipes, passando por soluções documentais, tramitação e colaboração,
bem como ferramentas de apoio à
gestão do território, utilizando sempre as mais recentes tecnologias
desenvolvidas pela empresa.
Apostado que está na contínua

modernização e melhoria da eﬁciência da gestão autárquica, quer como
Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, quer como Presidente da
Junta da GAMA e da AMRia (com
a importante experiência constituída
pela gestão do programa Aveiro Digital 2003/2006), entendeu por bem
o Edil aceitar este honroso convite
com a intenção de alargar horizontes na busca de oportunidades que
poderão potenciar tais objectivos,
no âmbito do desenvolvimento da
aplicação das novas tecnologias
para o Município de Ílhavo e para a
região.

Está neste momento a decorrer,
terminando no próximo dia 17 de
Agosto, o período de candidaturas à atribuição dos Armazéns de
Aprestos do Cais dos Pescadores
da Mota, na Gafanha da Encarnação.
Esta decisão da Câmara Municipal de Ílhavo, entidade gestora deste equipamento, surge depois da
necessária aprovação pela Assembleia Municipal de Ílhavo da alteração ao Regulamento do Cais, já que
a primeira versão deste documento
não deﬁnia as regras de atribuição
e gestão dos Armazéns, em virtude
de aquando da activação do Cais
dos Pescadores estes não estarem
ainda construídos.
Poderão candidatar-se a estes
Armazéns os titulares dos lugares
de amarração no referido Cais, estando os impressos respeitantes à
candidatura bem como os termos
em que a mesma se processa disponíveis no secretariado da Presidência da Câmara e nos serviços
da DAG da Câmara Municipal de
Ílhavo.

Sabia que ao reduzir
a sua produção de lixo
e ao reciclar está a ajudar
o ambiente e a contribuir
para baixar a sua factura?
É fácil, está nas suas mãos!
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Câmara Municipal de Ílhavo DELIBERAÇÕES

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Março de 2007
Resumo
Alteração dos dizeres insertos no Listel
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
alteração dos dizeres insertos no listel
colocado sob o escudo de armas do
Município, de “Cidade de Ílhavo” para
“Município de Ílhavo”.
Alteração do Regulamento das Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada e
Utilização Onerosa (Parcómetros) da Cidade de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar o presente Regulamento.
Mais se deliberou o seu envio à Assembleia Municipal.
Regulamento Interno de Exploração do
Parque de Estacionamento do Centro
Cultural de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar o presente Regulamento.
Mais se deliberou o seu envio à Assembleia Municipal.
Permuta do imóvel do Estado (antiga Escola Preparatória de Ílhavo) pelo imóvel
propriedade do Município (terrenos onde
está implantada a actual Escola do Ensino Básico EB 2,3 de Ílhavo)
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal. Mais se deliberou
o seu envio à Assembleia Municipal.
Protocolos de Estágio a estabelecer com
a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
os dois Protocolos de Estágio, no âmbito
do Curso Tecnológico de Informática e
Curso Tecnológico de Desporto.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Março de 2007
Resumo
Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação Académica da Universidade de Aveiro
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
presente Protocolo.
Programa de participação nas Oﬁcinas
Criativas da Câmara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para apoio de renda de
casa de agregado familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 645,00 Euros.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Concelho
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresentada
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pa-

gamento de 1607,00 Euros relativos ao
mês de Fevereiro de 2007.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Março de 2007
Resumo
Convite para Membro do Conselho Consultivo do Projecto “Santa Maria Manuela”
» Deliberado por unanimidade proceder
à nomeação do Presidente da Câmaracomo Membro deste Conselho.
Adjudicação do Concurso Público de
“Ideias para Elaboração do Projecto da
Área Envolvente ao Antigo Mercado da
Gafanha da Nazaré”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Júri do Concurso, que prevê
a adjudicação do prosseguimento dos
estudos ao concorrentes classiﬁcado em
1º Lugar - Arquitecto Vasco Miguel Pacheco de Magalhães, e a atribuição dos
prémios de 3.500,00 Euros ao concorrente classiﬁcado em 2º lugar, Arquitecta
Luísa Gomes/Oﬁcina de Arquitectura Urbanismo, Construção e Imagens Virtuais, Lda. e de 1.500,00 Euros ao concorrente classiﬁcado em 3º lugar, Arquitecto
Pedro João Ribau Margaça.
Carta Educativa do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal. Mais se deliberou
o seu envio à Assembleia Municipal.
Atribuição de dois subsídios pontuais
à Fundação Prior Sardo para apoio de
rendas de casa de agregados familiares
carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de dois subsídios pontuais no
valor de 345,00 e 1130,00 Euros.
Atribuição de dois subsídios pontuais
à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
para apoio de rendas de casa de agregados familiares carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de dois subsídios pontuais no
valor de 375,00 e 4100,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e as
Associações de Pais para o Ano Lectivo
2006/2007
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereador
Margarida São Marcos, que prevê a assinatura de Acordos com 13 Associações
de Pais, sendo o montante global de
apoio ﬁnanceiro de 118.230,00 Euros.
Prestação de Contas de 2006 (Relatório
e Contas)
» Deliberado por maioria, com o voto
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a Prestação de Contas.
Mais se deliberou o seu envio à Assembleia Municipal.
Aplicação dos Resultados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente Aplicação do Resultado, que
prevê a seguinte aplicação: Património
Adquirido - 4.047.095,23 Euros; Reservas Legais - 289.078,23 Euros; Resulta-

dos Transitados - 1.445.391,15 Euros.
1.as revisões às Grandes Opções do
Plano e Orçamento da Câmara Municipal
de Ílhavo de 2007
Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 1.as revisões das GOP
e Orçamento. Mas se deliberou o seu
envio à Assembleia Municipal.

que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Abril de 2007
Resumo

Atribuição de Medalha de Mérito Cultural Prata a Manuel Garcia Lopes Mendes
Serra
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.

Atribuição de Medalha de Mérito Cultural
Prata a Alfredo Ferreira da Silva
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.

Atribuição de Medalha de Mérito Cultural
Prata a Valdemar de Pinho Andrade
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.

Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeil à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.

Activação da Extensão de Saúde da
Barra
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a presente proposta
apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal que prevê que o Executivo
Municipal subscreva formalmente por
acto de ratiﬁcação, todas as diligências
realizadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo na gestão do processo de construção e activação da
Extensão de Saúde da Barra, nomeadamente no que respeita à assumpção de
responsabilidade por parte do Ministério
da Saúde, assim como que seja dado o
devido conhecimento, aos responsáveis
do Ministério da Saúde e à População,
das posições tomadas sobre a construção e activação da Extensão de Saúde
da Barra. Mais se deliberou o seu envio
à Assembleia Municipal.

Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro ao Grupo Desportivo da Gafanha
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeil ao Grupo Desportivo da Gafanha
d’Aquém
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeil ao Grupo Folclórico “O Arrais”
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.
Atribuição de Medalha de Mérito Cultural
Prata a João Moço Reigota
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
que prevê que esta Condecoração Honoríﬁca seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 9
de Abril de 2007.
Atribuição de Medalha de Mérito Cultural
Prata a José Rodrigo da Silva Torrão
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal

Normas de Participação no Concurso das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2007
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal.
Aquisição do livro “Alegrai-vos, Homilias
de Frei Silvino”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a compra
de 100 exemplares do livro, no valor de
8,00 Euros cada, como forma de apoio
ao ﬁnanciamento desta publicação.
Normas Regentes da “Corrida Mais Louca da Ria/2007 - Corrida de Embarcações Originais”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Atribuição de subsídio pontual ao Classic Clube de Portugal
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 2.000,00 Euros como apoio à realização da prova Rali Automobilia 2007.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Concelho
» Deliberado por unanimidade tomar

conhecimento da proposta apresentada
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 1683,00 Euros relativos ao
mês de Março de 2007.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Abril de 2007
Resumo
Cedência de parcelas de terreno à Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, para construção do seu
Centro Comunitário
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de duas parcelas de terreno com
a área total de mil seiscentos e trinta e
um metros quadrados e setecentos metros quadrados.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
23 de Abril de 2007
Resumo
Conclusão dos trabalhos de investigação ao abrigo do Programa das Bolsas
de Investigação Município de Ílhavo/Museu Marítimo - “Ílhavo: Patrimónios Materiais e Imateriais”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e proceder ao pagamento
das duas Bolsas, no valor de 2500,00
Euros cada uma.
Atribuição de Prémios do VI Concurso
Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação do Vereador
Paulo Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Maio de 2007
Resumo
Atribuição de dois subsídios pontuais
à Fundação Prior Sardo para apoio de
rendas de casa de agregados familiares
carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de dois subsídios pontuais no
valor de 375,00 e 262,50 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa
da Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1000,00 Euros, para fazer face às
despesas relativas à actuação do Grupo
Musical “Central” e ao convívio entre Autarcas e Dirigentes Associativos após o
tradicional jogo de futebol, no âmbito da
comemorações do 1 de Maio – Dia do
Trabalhador.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Concelho
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresentada
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 1491,00 Euros relativos ao
mês de Abril de 2007.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Maio de 2007
Resumo
Protocolo de Cooperação celebrado entre a Escola Superior de Artes e Design
do Instituto Politécnico de Leiria e a Câmara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o presente Protocolo, que visa receber
alunos estagiários do 4º ano do Curso
de Animação Cultural, Som e Imagem e
Teatro.
Atribuição de três subsídios pontuais
à Fundação Prior Sardo para apoio de
rendas de casa de agregados familiares
carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de três subsídios pontuais no
valor de 360,00, 300,00 e 337,50 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
apoio de rendas de casa de agregado
familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 375,00 Euros.
Atribuição de apoio publicitário ao Grande Prémio de Ciclismo Abimota
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a
atribuição de um apoio publicitário no
valor de 1500,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à ANDDEM - Associação Nacional de Desporto
para a Deﬁciência Mental para apoio à
organização do Campeonato de Portugal de Ciclismo para Jovens com Deﬁciência Mental
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
1000,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à ANDDEM - Associação Nacional de Desporto
para a Deﬁciência Mental para minorar
os custos da participação do atleta ilhavense Augusto Pereira no Campeonato
do Mundo de Ciclismo na Polónia
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
1000,00 Euros.
PMOTL - Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2007
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Junho de 2007
Resumo
Reembolso à Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré do valor da demolição
do “velho” Mercado da Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente

da Câmara Municipal.
Alteração ao Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Mota (Gafanha
da Encarnação)
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de alteração. Mais de deliberou
o seu envio à Assembleia Municipal.
Alteração ao Regulamento Interno do
Parque de Campismo Municipal da Praia
da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de alteração. Mais de deliberou
o seu envio à Assembleia Municipal.
Doação ao Estado do terreno onde se
encontra implantado o Quartel da Guarda Nacional Republicana da Gafanha da
Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo.
Atribuição de três subsídios pontuais ao
CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio de rendas de
casa de agregados familiares carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de três subsídios pontuais no
valor de 750,00, 487,50 e 250,00 Euros.
Horário de funcionamento para o corrente ano da Piscina Municipal ao Ar Livre
de Vale de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê o
seguinte período e horário de funcionamento: de 17 de Junho a 16 de Setembro; de Segunda-feira a Domingo, das
13h00 às 20h00 horas.
Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o GEMA - Grupo de
Espeleologia e Montanhismo de Aveiro
para a criação dos Trilhos “Rota das Padeiras” e “Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Protocolo.
Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a HERA - Associação
para a Valorização e Promoção do Património para a criação dos Trilhos “Rota
das Padeiras” e “Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Protocolo.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Concelho
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta apresentada
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 2495,00 Euros relativos ao
mês de Maio de 2007.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Junho de 2007
Resumo
Acordos de Cooperação a celebrar com
as Juntas de Freguesia do Município
» Deliberado por unanimidade aprovar
os Acordos de Cooperação que, entre
outras coisas, prevêem a transferência
para a Junta de Freguesia da Gafanha
do Carmo de 14.638,00 Euros, para a
Junta de Freguesia da Gafanha da En-

carnação de 30.150,00 Euros, para a
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré de 65.200,00 Euros e para a Junta de
Freguesia de S. Salvador de 87.875,00
Euros.
Atribuição de dois subsídios pontuais
à Fundação Prior Sardo para apoio de
rendas de casa de agregados familiares
carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Margarida São Marcos, que prevê a
atribuição de dois subsídios pontuais no
valor de 225,00 e 345,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao CASCI
- Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para apoio de renda de casa
de agregado familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 375,00 Euros.
Parecer da Câmara Municipal sobre o
Estatuto de Utilidade Pública da Filarmónica Gafanhense ”Música Velha”
» Deliberado por unanimidade dar parecer positivo.
Protocolo conjunto com a Associação de
Salvamento Aquático de Aveiro - Aveiro
Rescue; Associação de Concessionários
de Praia da Beira Litoral para a gestão,
manutenção e exploração do bar de
apoio ao Núcleo de Educação Ambiental
(NEA) da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré, que, entre outras
coisas, prevê uma transferência ﬁnanceira de 3.070,00 Euros.
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré para a
gestão do Edifício de Serviços Públicos
da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente Minuta de Protocolo. Mais
se deliberou o seu envio à Assembleia
Municipal.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
25 de Junho de 2007
Resumo
Alteração do Regulamento do Complexo
do Mercado Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta. Mais se deliberou o
seu envio à Assembleia Municipal.

sinatura de Acordos com 8 Associações,
sendo o montante global de apoio ﬁnanceiro de 61.000,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao CASCI
- Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para apoio de renda de casa
de agregado familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 300,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e Associações Juvenis do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a assinatura de Acordos com 3 Associações,
sendo o montante global de apoio ﬁnanceiro de 13.200,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e Colectividades de cariz desportivo do Município
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a
assinatura de Acordos com 12 Colectividades, sendo o montante global de
apoio ﬁnanceiro de 72.500,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Associação de Motoristas da Beira Litoral
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 1.000,00 Euros, para apoio às
suas acções durante o ano 2007.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Desportiva de Minigolfe Clube de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 750,00 Euros, para apoio e arranque da sua actividade e respectivas
acções durante o ano 2007.
Atribuição de subsídio pontual ao Grupo
Desportivo da Gafanha
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 1.000,00 Euros, como prémio
extraordinário de subida da secção de
Futsal (Seniores Masculinos) à 2ª Divisão
Nacional.

Estudo Urbanístico (EU 45) da Rua Nova
da Gafanha de Aquém
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Estudo Urbanístico.

Atribuição de subsídio pontual ao NEGE
– Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 500,00 Euros, como prémio
extraordinário de subida da secção de
Futsal (Seniores Masculinos) à 1ª Divisão
Distrital.

Acordos de Cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e Associações de Acção Social do Município de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a as-

Acordos de Cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e Agrupamentos de Escuteiros do Município de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré, que prevê a as-

Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Plano. Mais se deliberou o seu
envio à Assembleia Municipal.

sinatura de Acordos com 5 Agrupamentos, sendo o montante global de apoio
ﬁnanceiro de 8.350,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e Colectividades de cariz cultural do Município
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a assinatura de Acordos com 19 Colectividades, sendo o montante global de apoio
ﬁnanceiro de 90.600,00 Euros.
1ª Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de
Ílhavo de 2007
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, ratiﬁcar a decisão do Presidente da
Câmara Municipal.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Julho de 2007
Resumo
Estudo Urbanístico do quarteirão da Rua
Júlio Dinis, Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Estudo Urbanístico.
Abertura de Concurso Público para confecção e fornecimento de refeições escolares para o Ano Lectivo 2007/2008
» Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta.
Protocolo de Cooperação Cultural entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e a Vista
Alegre Atlantis, SGPS
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
presente Protocolo.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para apoio de renda de
casa de agregados familiares carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 900,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Lar do
Divino Salvador para apoio de renda de
casa de agregado familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 440,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao CASCI
- Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para apoio de renda de casa
de agregado familiar carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Margarida São Marcos, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 900,00 Euros.
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