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Em nome de todos quantos prestam serviço na Câ-
mara Municipal de Ílhavo, apresento votos de Boas Festas, 
com um Natal Feliz e inspirador para a vida na construção 
de uma sociedade com mais Justiça e Solidariedade. Que o 
Ano Novo 2009, seja o melhor dos anos, com conquistas de 
Paz, de Progresso e de Felicidade, na construção solidária 
de melhor Futuro.  

José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Boas Festas

Centro Cultural de Ílhavo

Ílhavo
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Mais Obra

Município de Ílhavo ... em movimento

1. Ampliação e Qualificação do Complexo Desportivo do GDGafanha
2. Novo Arruamento entre a Rua Cimo de Vila e a Via do Mercado/ Ligação à A17
3. Qualificação Urbana da Rotunda Sul do Nó 3 da A25 (junto à Friopesca)
4. Construção de Seis Fogos de Habitação Social na Gafanha na Nazaré
5. Limpeza Exterior do Edifício da Câmara Municipal de Ílhavo
6. Remodelação e Ampliação do Mercado da Costa Nova
7. Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha da Encarnação

obras em curso ...

obras concluídas recentemente...

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

1. Requalificação do Jardim Oudinot - Gafanha da Nazaré
2. Ligação da Rua da Fonte/Acesso à A25 - Gafanha da Encarnação
3. Arranjo do Largo Amália Rodrigues

1. 2. 3.
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Hospital Sta Casa da 
Misericórdia de Ílhavo

Início da obra

No passado dia 9 de Dezembro 
2008 teve início a obra do Hospital 
de Cuidados Continuados da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, ten-
do o contrato para a sua execução 
sido assinado entre o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Ílha-
vo e o representante do Empreitei-
ro Sociedade de Construções José 
Coutinho SA, no dia 11 de Novem-
bro, na presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Esta é uma obra esperada há mais 
de 20 anos e muito importante em ter-
mos sociais para o Município e para a 
região, tendo também uma relevante 
importância urbana, dado o facto de 

se ir reabilitar um edifício abandonado 
e degradado do núcleo urbano antigo 
da nossa Cidade de Ílhavo, objectivo 
este que pertence ao Plano de Rege-
neração Urbana da CMI.

Depois de se ter assinado a 20 de 
Maio 2008 o Protocolo de Coopera-
ção para a construção do Hospital 
de Cuidados Continuados entre a 
Santa Casa da Misericórdia de Ílha-
vo e a Câmara Municipal de Ílhavo, 
este é o tempo de materializarmos 
esse apoio com a vivência partilha-
da da gestão da obra.

Além de ter assumido o apoio téc-
nico à gestão do concurso da obra, 
a CMI assume a fiscalização da obra 

Os últimos cinco meses deste ano de 2008, que está prestes a terminar, foram 
um período muito intenso e rico de actividade da Câmara Municipal de Ílhavo, com 
alguns marcos relevantes em obras e eventos que valorizam o Município e elevam 
muito a qualidade de vida de quem nele reside, trabalha ou passa algum do seu 
tempo de lazer ou de cultura.

Sendo verdade que o ano 2008 é um ano especial pelas comemorações dos 110 
anos da Restauração do Município de Ílhavo, é também um facto que o período de 
tempo que vivemos desde a publicação do último Boletim Informativo Municipal (Ju-
lho 2008) foi de uma riqueza extraordinária de actividade e vida, fruto e consequência 
do trabalho desenvolvido nos últimos dez anos e de apostas determinadas de cresci-
mento devidamente planificado sob uma estratégia bem definida.

Pelo seu carácter extraordinário, destacamos:
- os grandes eventos, como o Festival do Bacalhau e a Regata STI entre Falmouth, 

Ílhavo e Funchal;
- a inauguração de uma obra de referência como é o Jardim Oudinot, na Gafanha 

da Nazaré;
- a conclusão e entrada em funcionamento de importantes infra-estruturas: a 1a 

fase da rede de saneamento básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Car-
mo e a estação elevatória e rede de saneamento básico da Zona Industrial da Mota;  

- o início da obra de ampliação e remodelação do Mercado da Costa Nova;
- o desenvolvimento de projectos e concursos de importantes obras, como são 

as da qualificação do centro urbano da Gafanha da Nazaré, a remodelação e am-
pliação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e a qualificação urbana da EN109 
em Ílhavo;

» a adesão a duas novas e importantes entidades, como são a Comunidade Inter-
municipal da Região de Aveiro (à qual presidimos) e a Entidade Regional de Turismo 
do Centro de Portugal (a cuja Direcção pertencemos);

» a constituição do “Fórum Náutico do Município de Ílhavo”;
» a aprovação das primeiras candidaturas ao QREN (novos Fundos Comunitários) 

de cinco obras na área prioritária da Educação: novo Centro Educativo da Senhora 
do Pranto (Ílhavo), novo Centro Educativo da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré), am-
pliação das Escolas de 1º Ciclo de Vale de Ílhavo, da Coutada e da Presa/Légua;

» realizações culturais de referência, na programação regular do Centro Cultural 
de Ílhavo com a abertura dos espaços permanentes de Cândido Teles e João Carlos 
Celestino Gomes, ou a comemoração dos 60 anos do Navio-Museu Santo André;

» o dinamismo da vida das nossas Associações, com a importante parceria da 
Câmara Municipal de Ílhavo, destacando-se:

.. o início das obras do Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo;

.. a abertura do concurso do novo Quartel de Bombeiros de Ílhavo;

.. o desenvolvimento das obras do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, 
pela Associação de Solidariedade da Gafanha do Carmo;

.. a inauguração da Sede do Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo;
» os Protocolos de Cooperação entre a CMI e o Governo:

.. com o Ministério da Justiça / Gabinete para a Resolução Alternativa de Lití-
gios, para instalação do Serviço de Mediação Familiar no Município de Ílhavo, agre-
gado ao Serviço de Atendimento Social Integrado da CMI;

.. com o Ministério da Cultura / Direcção Geral da Artes, para a realização de 
dois espectáculos no CCI no âmbito do “Programa Território Artes”;

» a realização da reunião do Executivo Municipal de 22 SET 08 a bordo do maior 
veleiro do Mundo, o russo SEDOV, ancorado no Terminal Norte do Porto de Aveiro, na 
Gafanha da Nazaré, no âmbito da Regata dos Grandes Veleiros.

Esta é uma nota sumária de um caminho de desenvolvimento que continuamos a 
trilhar, cumprindo compromissos assumidos e marcando com trabalho e realização, 
a resposta aos tempos difíceis que o País e o Mundo estão a viver.

Nesta publicação damos nota dos objectivos que vamos cumprir no novo ano 
2009, para o qual partimos com a motivação e a determinação de realizar mais e 
melhor pela Município de Ílhavo.

Desejo a Todos Boas Festas, com um Feliz Natal e o Melhor dos Anos em 2009.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Finalmente em execução

Fundos Comunitários do QREN

O III Quadro Comunitário de Apoio 
desenvolveu-se entre 2000 e 2006, 
tendo a sua execução sido prolon-
gada até final de 2008. 

A Câmara Municipal de Ílhavo tem 
assumido com intensidade e quali-
dade a conquista de uma boa parte 
desses Fundos, com tradução em 
muitas obras, e com uma conquista 
que se estendeu até ao limite do pos-
sível. No chamado regime de “over-
boocking” em que o QCA III esteve 
nos últimos dois anos, a CMI conse-

guiu a aprovação e financiamento de 
importantes obras, nomeadamente:

- a Biblioteca Municipal de Ílha-
vo (1.748.566 euros, recebidos a 
2007/2008);

- o Saneamento Básico da Gafa-
nha da Encarnação e da Gafanha do 
Carmo, 1ª fase (630.970 euros, rece-
bidos a 2007/2008);

- o Centro Cultural de Ílha-
vo (818.184 euros, recebidos em 
2007/2008, de um valor aprovado 
de 3.272.789 euros);

- e ainda, na recta final, aprovado 
pela Unidade de Gestão do POCen-
tro realizada a 21 NOV 08, o Jardim 
Oudinot da Gafanha da Nazaré (cer-
ca de dois milhões de euros, a rece-
ber até ao final do ano 2008). 

Esta situação positiva é colocada 
ao lado da situação muito negativa 
para o Município de Ílhavo e para o 
País, de ainda não se ter iniciado a 
execução efectiva e financeira do 
novo Quadro de Fundos Comunitá-
rios - o tal QREN 2007/2013, que de 
facto vai ser um QREN 2009/2013.

Os Fundos Comunitários 
têm sido um instrumento 
fundamental de 
investimento que 
Portugal tem utilizado 
nas últimas três décadas 
com reconhecido 
sucesso.

Por esse facto, os projectos de 
investimento estão agora numa fase 
de arranque, com a aprovação das 
primeiras candidaturas do Parque 
Escolar (com execução física e fi-
nanceira em 2009), e com um con-
junto importante de objectivos que 
a CMI tem para executar com a utili-
zação dessas verbas (verificar o su-
plemento sobre as Grandes Opções 
do Plano para 2009).

São vários os projectos ao nível 
da Qualificação do Parque Escolar, 
da Regeneração Urbana da Cidade 
de Ílhavo, da Rede de Equipamentos 
Culturais e Sociais, do Apoio à Activi-
dade Económica (Mercado da Costa 
Nova, Área de Acolhimento Empresa-
rial, Incubadora de Empresas), Rede 
Viária Estruturante, Saneamento Bá-
sico,..., que têm estado a aguardar a 
disponibilização destas verbas. 

Finalmente e cerca de dois anos 
depois do que devia ter acontecido, 
estamos a iniciar utilização das verbas 
do QREN com o arranque de um con-
junto importante de investimentos.

e o apoio financeiro directo, além de 
investimentos ao nível das infra-es-
truturas de acesso e sustentabilida-
de do novo Hospital de Ílhavo. 

Fica uma palavra de enorme sa-
tisfação e de muito apreço à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo e 
muito em especial ao seu Provedor, 
Prof. Fernando Maria, pela aposta 
determinada em meter as mãos a 
esta importante obra, tão necessária 
para a vida de Todos.

Aos Cidadãos fica também o de-
safio de praticarem actos de solida-
riedade para com esta obra que vai 
praticar serviços de relevante impor-
tância solidária.

Editorial
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Mercado da Costa Nova
Arranque da Obra de Ampliação e Remodelação 

Nova Via de Acesso à A25
Gafanha da Encarnação

Com um investimento de cerca de 
200.000,00 Euros, totalmente supor-
tados pela Câmara Municipal de Ílha-

vo, esta nova ligação é de extrema 
importância para a rede rodoviária do 
Município, ao eliminar o cruzamento 

entre a Rua dos Bernardos e a Varian-
te das Bichaneiras (o último “ponto 
negro” rodoviário do Concelho), ga-

rantindo novas condições de acesso 
e de segurança da Freguesia da Ga-
fanha da Encarnação à A25. Em ho-

menagem e referência à  data de cria-
ção da Freguesia, esta nova via tem o 
nome de Rua 1 de Novembro.

Com o objectivo de 
melhorar as condições 
da rede rodoviária do 
Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
procedeu, no passado 
dia 28 de Outubro, à 
inauguração da nova 
Via de Acesso à A25, na 
Gafanha da Encarnação. 

Adjudicada à firma Arlindo Cor-
reia e Filhos, SA, pelo valor de 
1.189.997,61 Euros, e com um prazo 
de execução de cerca de seis me-
ses, esta obra reveste-se de grande 
importância, a vários níveis, indo de 
encontro à satisfação das necessi-
dades da Comunidade de Pescado-
res da Costa Nova, nomeadamente 
aos Vendedores do Mercado. Neste 
projecto de remodelação e amplia-
ção está prevista a construção de 
uma cozinha industrial e a inclusão 
de armazéns frigoríficos e de con-

gelação para peixe e marisco, bem 
como de uma área específica para 
venda de marisco cozido, cumprin-
do-se todas as regras higieno-sani-
tárias necessárias ao bom funciona-
mento do Mercado. 

Além destas importantes valên-
cias, esta obra também vai dotar o 
Mercado da Costa Nova com duas 
lojas no rés-do-chão e um restau-
rante no primeiro piso. 

Tendo em conta o desenvolvimen-
to da obra, a partir do próximo mês 
de Janeiro, todos os vendedores de 
pescado irão ser transferidos para o 
Mercado provisório, que actualmen-
te se encontra em fase final de insta-
lação junto ao actual edifício.

Teve início, no passado 
mês de Novembro, 
a obra de ampliação 
e remodelação do 
Mercado da Costa Nova.

A Câmara Municipal de Ílhavo, 
que há cerca de 9 anos adquiriu o 
terreno onde viria a ser construído o 
Jardim Central da Gafanha do Car-
mo, decidiu proceder à reabilitação 
e restauro da Mó que se encontra no 
local, num investimento de cerca de 

3.300,00 Euros. 
Esta Mó pertencia ao antigo pro-

prietário do terreno, o Sr. Silvino da 
Silva Troca, ourives de profissão, 
que nos anos 60 mandou construir 
uma moagem industrial para pro-
cessamento do centeio, que depois 

vendia. Em memória dos tempos de 
moagem tradicional, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo decidiu preservar 
esta peça histórica, que embeleza 
este espaço privilegiado da popula-
ção da Gafanha do Carmo, manten-
do viva a nossa história e cultura.

Jardim Central - Gafanha do Carmo

Reabilitação da Engrenagem da Moagem
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Jardim Oudinot
Inauguração | 10 de Agosto de 2008

Esta obra, executada em parceria 
com a Administração do Porto de 
Aveiro (APA), materializa uma apos-
ta determinada e forte da Câmara 
Municipal de Ílhavo na recuperação 
e requalificação de um excelente 
espaço público do Município, devol-
vendo-o à população como o maior 
e melhor parque ribeirinho da Ria de 
Aveiro da actualidade. 

Com um investimento de 
3.500.00,00 Euros, este espaço 

está dotado de várias e importantes 
valências, que se complementam 
e harmonizam numa vasta área de 
onze hectares. Um ancoradouro de 
recreio, espaços de circulação pe-
donal, pista para bicicletas, parque 
de merendas, campos desportivos 
para a prática de futebol, basque-
tebol e ténis, parques infantis, um 
parque geriátrico (o primeiro a ser 

Foi no âmbito do 
Programa Mar Agosto/
Festas do Município 2008 
que, em ambiente de 
grande festa, satisfação 
e orgulho, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
procedeu à inauguração 
do renovado espaço 
do Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré, sob 
o olhar atento de largas 
centenas de pessoas.

construído no Município), entre ou-
tros, são alguns exemplos das no-
vas capacidades deste espaço pú-
blico, que pode ser utilizado quer 
para o desfrute de momentos lazer, 
quer para a prática de actividades 
desportivas ao ar livre.

O Jardim Oudinot engloba igual-
mente uma praia fluvial (presente 
na memória dos habitantes locais 

como a antiga “Praia dos Tesos”) e 
um parque de estacionamento. 

A iluminação foi outra das preo-
cupações da Câmara Municipal de 
Ílhavo na execução deste projecto, 
assumindo-se como um dos pontos 
fortes deste espaço público, que 
pode ser utilizado em segurança a 
qualquer hora do dia. 

Situado na “ponta norte” do Ca-

nal de Mira, numa relação privilegia-
da entre a terra e a Ria de Aveiro, 
o Jardim Oudinot é uma obra de 
grande importância para a Gafanha 
da Nazaré, para todo o Município 
de Ílhavo e, também, para toda a 
Região, dada a sua extraordinária 
qualidade paisagística e ambiental, 
numa aposta que é, também, pa-
trimonial, enquadrando um dos ex-
libris do Município, o Navio Museu 
Santo André. 

Actualmente, o Jardim Oudinot é 
alvo de uma operação de captação 
de privados, para a construção de 
equipamentos de restauração e ho-
telaria, nomeadamente de um bar de 
apoio à praia fluvial e de um bar/res-
taurante que recuperará a zona da 
guarita, entre outros, aumentando a 
capacidade deste importante espaço 
do Município no seu desenvolvimento 
turístico enquanto o maior e o melhor 
parque ribeirinho da Ria de Aveiro. 

Decorridos quatro meses desde a 
sua inauguração, o Jardim Oudinot é 
visitado regularmente por largas de 
centenas de pessoas que usufruem 
deste espaço verde, partilhando 
momentos de descanso e lazer em 
família, não lhe poupando elogios, 
tendo sido uma obra pública com 
bastante impacto na população da 
Gafanha da Nazaré, do Município de 
Ílhavo, assim como de outros Muni-
cípios da Região.
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Semana da Educação
20 a 26 de Outubro de 2008

De 20 a 26 de Outubro foram vá-
rias as iniciativas promovidas pelo 
Executivo Municipal junto de toda 
a Comunidade Educativa, com o 
objectivo claro de contribuir para o 
sucesso escolar das nossas Crian-
ças e Jovens. A iniciar a Semana 
realizou-se, no dia 20 de Outubro, 
a Reunião Pública do Executivo 
da Câmara Municipal de Ílhavo, na 
Escola Básica 2.3 da Gafanha da 
Encarnação, seguindo-se, ao longo 
semana, a realização de várias reu-
niões de trabalho, nomeadamente 
com os Professores das Actividades 
de Enriquecimento Curricular, com 
os Educadores, Professores, Con-

selhos Executivos e Conselho Mu-
nicipal de Educação e Associações 
de Pais. No dia 24, o Executivo Mu-
nicipal reuniu igualmente com as As-
sociações de Pais, Agrupamentos e 
Coordenadoras das Escolas da Cale 
da Vila (Gafanha da Nazaré) e Se-
nhora do Pranto (Ílhavo), no âmbito 
da apresentação dos projectos dos 
novos Centros Educativos. 

No dia 21 de Outubro, e no âm-
bito do Programa de Apoio a Pro-
jectos Educativos, implementado 
pela Câmara Municipal desde 2002, 
a Biblioteca Municipal de Ílhavo re-
cebeu a Exposição “Table Parade”, 

Consciente da 
importância da qualidade 
da Educação das 
Crianças e Jovens do 
Município, e no sentido 
de uma aposta sempre 
renovada e prioritária 
nesta área, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
promoveu, pelo décimo 
ano consecutivo, a 
Semana da Educação. 

realizada pelos alunos da Escola EB 
2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílha-
vo), cujos trabalhos, elaborados de 
uma forma bastante original e cria-
tiva, estiveram expostos até ao final 
do mês.

A acção “Um dia com o Presi-
dente” fez novamente parte desta 
Semana, onde cinco alunos das Es-
colas do 2º e 3º Ciclos e Secundário 
acompanharam o Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, no exercí-
cio das suas funções, durante todo 
o dia 22 de Outubro. Pelas 18h30 do 
mesmo dia, o Executivo Municipal 
apresentou, no Auditório do Centro 

Cultural de Ílhavo, o Plano Municipal 
de Intervenção Educativa para o ano 
lectivo de 2008/2009, tendo apre-
sentado, no dia seguinte, o mesmo 
documento às Associações de Pais. 

A Educação Ambiental também 
não ficou esquecida, com a entrega, 
no dia 24, das Bandeiras Verdes aos 
vários estabelecimentos de Ensino, 
no âmbito do Projecto Eco-Escolas 
do ano lectivo 2007/2008, numa 
Sessão Solene realizada no Auditó-
rio da Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
tendo o Município alcançado o se-
gundo lugar no ranking nacional do 
maior número de Estabelecimentos 
de Ensino abrangidos. 

A encerrar esta décima edição da 
Semana da Educação, a Câmara 
Municipal de Ílhavo prestou uma me-
recida homenagem aos Professores 
e Educadores Jubilados do Muni-
cípio, com o espectáculo de dança 
“Inferno”, da Companhia Olga Roriz, 
no Centro Cultural de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo tem 
na Educação uma acção prioritária e 
estratégica, renovando a sua apos-
ta em todos os anos lectivos desde 
1999, disponibilizando permanen-
temente recursos e capacidades 
para que a formação e a qualidade 
do ensino das Criança e Jovens do 
Município sejam factores de desen-
volvimento crescente. 

PMIE 2008/2009
Plano Municipal de Intervenção Educativa

Balanço do 
arranque do 
ano lectivo 
2008/2009

O “Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2008/2009” integra 
um vasto conjunto de acções de 
diferente tipologia: do apoio à ges-
tão corrente das Escolas e Jardins 
de Infância à actividade de forma-
ção cultural, muitas são as apos-

tas, num misto de boa tradição e 
apostas novas. Programas como os 
de Educação Ambiental, Educação 
Rodoviária, Projecto de Iniciação à 
Natação, Inglês, Música, Educação 
Física, Expressões Plásticas, Des-
porto Escolar, Teatro Infantil, Música 
na Escola, Acção “Conhecer Portu-
gal – Lisboa”, Festa de Natal,..., te-
rão a sua execução ao longo do ano 
lectivo 2008/2009.

Com o Programa de Apoio a Pro-
jectos Educativos (PAPE), a Câmara 
Municipal pretende continuar a incen-
tivar e a financiar a realização de pro-
jectos em todos os estabelecimentos 
de ensino do Município, numa lógica 
de fortalecimento da ligação entre a 
Escola e a Comunidade, privilegian-
do as áreas da Cidadania, do Am-
biente e da Cultura do Mar.

No PMIE 2008/2009, é reiterada a 
importância da utilização crescen-
te pela Comunidade Educativa dos 
vários Serviços Educativos que a 
Câmara Municipal de Ílhavo tem ao 
serviço de todos: a Escola Municipal 
de Educação Rodoviária, o Centro 
de Educação Ambiental, a Bibliote-
ca Municipal (e os seus Pólos), os 
serviços educativos do Museu Marí-
timo e, mais recentemente o Centro 
Cultural de Ílhavo, são importantes 
oportunidades de formação para to-
dos, cultivando pela sua utilização 
uma Cidadania activa e saudável.

A parceria com as Associações de 
Pais para a gestão das Cantinas e 
dos ATL’s, devidamente compatibi-
lizada com o Programa de Enrique-
cimento Curricular, será continuada 
com toda a dedicação, assumindo 
a Câmara Municipal de Ílhavo, pelo 
instrumento do Acordo de Coopera-
ção, o apoio ao funcionamento des-
ses importantes serviços que quere-
mos continuem o seu processo de 
crescimento quantitativo e muito em 
especial qualitativo.

As parcerias institucionais conti-
nuarão a ser um meio muito impor-
tante de realização nesta área da 
Educação, centrando-se cada vez 
mais o debate e a definição de polí-
ticas e acções, no Conselho Munici-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, após o 
trabalho de audição 
dos seus Parceiros na 
gestão da Educação 
no Município de Ílhavo 
e no seguimento do 
trabalho de equipa que 
vem sendo realizado 
há cerca de onze anos, 
apresentou o Plano 
Municipal de Intervenção 
Educativa (PMIE) 
2008/2009, no dia 22 de 
Outubro e por ocasião 
da Semana da Educação 
2008.

O arranque de mais um ano lecti-
vo decorreu com toda a normalida-
de no Município de Ílhavo, registan-
do-se, mais uma vez, uma excelente 
articulação entre todos os parceiros 
envolvidos no processo educativo.

Ao nível da colocação de Pro-
fessores também se registou uma 
melhoria significativa em relação ao 
ano lectivo anterior, existindo ape-
nas casos pontuais de falta de co-
locação de Professores no arranque 
do ano lectivo, quer ao nível do 1º 
Ciclo, quer ao nível do restante ensi-
no básico e secundário.

De igual modo, há a registar o ar-
ranque das Actividades de Enrique-
cimento Curricular, logo no primeiro 
dia de aulas, tendo os Professores 
das várias áreas sido recrutados e 
iniciado o seu trabalho mais cedo 
comparativamente ao ano lectivo 
2007/2008.

Apesar da tranquilidade conse-
guida pelos vários órgãos de gestão 
dos Estabelecimentos de Ensino do 
Município, perspectiva-se que o ano 
lectivo 2008/2009 seja um ano de 
constantes novidades, atendendo 
às várias e continuadas alterações 
que todos os dias são emanadas 
pelo Ministério da Educação, o que 
obriga a um trabalho suplementar 
por parte dos profissionais da edu-
cação, nomeadamente ao nível da 
polémica avaliação de desempenho 
dos Professores.

No entanto, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e toda a rede de parceiros, 
quer ao nível do Conselho Municipal 
de Educação, bem como de todos 
os actores envolvidos no processo 
educativo, estão atentos e deter-
minados em fazer deste ano lectivo 
o melhor de todos, mantendo para 
isso uma relação de trabalho cons-
tante e um debate e entreajuda re-
gular de forma a que todos, em con-
junto, consigamos ultrapassar os 
vários problemas que possam surgir 
ao longo do ano.

pal de Educação. 
O Programa das Bolsas de Estudo 

continuará a ser um instrumento de 
apoio aos jovens com mais dificul-
dades financeiras para realizarem os 
seus estudos.

A Agenda Escolar 2008/2009, este 
ano dedicada à temática do Mar, é 
mais um instrumento de informação 
e de ligação Comunidade-Escola.

Este Plano recebeu vários contri-
butos, de Professores, Educadores 
e Gestores, e a aprovação do Con-
selho Municipal de Educação, pelo 
que é agora um instrumento de in-
tervenção para todos os parceiros 
envolvidos.

A área da Educação continua  e 
continuará a receber da Câmara 
Municipal de Ílhavo uma aposta 
prioritária e intensa, num processo 
de intervenção entre muitos Parcei-
ros, numa caminhada de crescimen-
to permanente e de investimento 
relevante no património principal do 
Município: as Nossas Crianças.  

A Educação foi, é e será sempre 
uma aposta renovada da Câma-
ra Municipal de Ílhavo no início de 
cada ano lectivo, tendo motivado 
a criação de uma publicação com 
esse mesmo nome, a qual foi apre-
sentada durante a Semana da Edu-
cação 2008.
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Estimados em cerca de 
3.800.000,00 Euros, estes novos es-
paços educativos dotarão o Municí-
pio de novas e importantes valên-
cias para os mais novos, pensados 
de forma a corresponder às suas 
necessidades. 

O novo Centro Escolar da Senho-
ra do Pranto, com um investimento 
total previsto de 2.020.210,00 Euros 
ficará localizado junto à Escola Se-
cundária Dr. João Carlos Celestino 
Gomes - Ílhavo, sendo composto 
por: duas salas de Pré-Escolar, oito 
salas de aula do 1º Ciclo, uma sala 
polivalente/refeitório, uma bibliote-
ca, uma sala de professores e um 
espaço amplo de recreio, devida-
mente apetrechado. Com este novo 
Centro Escolar, desaparece o actual 
Jardim de Infância e Escola de 1º Ci-
clo da Senhora do Pranto, que serão 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo aprovou os 
projectos e procedeu 
ao lançamento dos 
concursos públicos 
para a construção dos 
novos Centros Escolares 
da Senhora do Pranto 
(Ílhavo) e da Cale da Vila 
(Gafanha da Nazaré), 
com um prazo de 
execução de 10 meses. 

Senhora do Pranto (Ílhavo) e da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)

posteriormente desactivados, pers-
pectivando-se a sua demolição. 

Por outro lado, o novo Centro Es-
colar da Cale da Vila, orçamentado 
em 1.669.688,00 Euros será com-
posto por três salas de Pré-Escolar, 
quatro salas de aula do 1º Ciclo, 
uma sala polivalente/refeitório, uma 
biblioteca, uma sala de professo-
res, além de um espaço de recreio 
devidamente dimensionado e ape-
trechado. Este novo Centro Escolar 
permitirá descongestionar a actual 
Escola do 1º Ciclo da Cale da Vila, 
complementando a sua oferta, e 
substituir o actual Jardim de Infância 
da Cale da Vila, que será transfor-
mado em Creche.

Estes dois projectos foram apre-
sentados pela Câmara Municipal 
de Ílhavo aos Fundos Comunitários 
do QREN/MaisCentro, tendo sido 

aprovada a sua comparticipação a 
“fundo perdido” de 1.068.372,00 
Euros, no caso no novo Centro Es-
colar da Senhora do Pranto (Ílhavo), 
e de 795.984,00 Euros, no caso do 
novo Centro Escolar de Cale da Vila 

Novos Centros Educativos 
e Ampliação de Escolas

(Gafanha da Nazaré).
Para além destes dois novos Cen-

tros Escolares, a Câmara Municipal 
de Ílhavo recebeu, recentemente, a 
aprovação de mais três candidaturas 
apresentadas ao QREN 2007/2013 

correspondentes ás ampliações 
das Escolas de Vale de Ílhavo, Pre-
sa/Légua e Corgo Comum/Coutada, 
estando a ultimar todos os procedi-
mentos para o lançamento dos res-
pectivos concursos públicos.

Escola da Légua

Escola da Coutada

Escola de Vale de Ílhavo

Centro Escolar da Senhora do Pranto

Centro Escolar da Cale da Vila
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Com o objectivo de tornar mais 
justo o acesso a este importante su-
porte de apoio educativo, a Câmara 
Municipal tem trabalhado em parce-
ria com os Agrupamentos de Esco-
la, tendo por isso sido efectuadas 
algumas alterações no que respeita 
à candidatura ao subsídio, passan-
do a ser obrigatória a apresentação 
de mais documentos comprovativos 
da situação do agregado familiar, na 
procura de maior justiça social.

Contudo, em 11 de Agosto de 
2008, o Ministério da Educação publi-
cou o despacho nº 20956/2008, que 
alterou profundamente todas as me-

No passado dia 16 de Outubro 
reuniu, pelas 9.30 horas, o Conselho 
Municipal de Educação do Município 
de Ílhavo, na sua primeira reunião 
ordinária do ano lectivo 2008/2009.

Esta primeira reunião do ano lecti-
vo 2008/2009, realizada no âmbito da 
Semana da Educação 2008, serviu 
para efectuar um balanço ao arran-
que do ano lectivo, bem como para 
analisar e votar o Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 2008/2009.

Este importante documento orien-
tador da política educativa munici-
pal foi aprovado por unanimidade 
por todos os membros do Conselho 
Municipal de Educação, tendo o 
mesmo recebido vários contributos 
dos Parceiros envolvidos.

Durante a reunião foi também abor-
dada a qualificação do Parque Esco-
lar e feito o ponto de situação relativa-
mente às candidaturas apresentadas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo ao 
QREN 2007/2013, bem como discu-
tida a eventual transferência de com-
petências na área da Educação para 
o Município de Ílhavo.

De igual modo, e devido à co-
memoração do Dia Mundial da Ali-
mentação (16 de Outubro), foi dado 
a conhecer o projecto em curso, da 
responsabilidade da Delegação de 
Saúde de Ílhavo e com o apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, cujo 
objectivo principal é desenvolver há-
bitos saudáveis junto da população 
escolar, quer ao nível da alimentação 
quer ao nível da prática desportiva 
regular, de modo a combater o fe-
nómeno da obesidade infantil emer-
gente no Município de Ílhavo.

Por último, foi apresentado a to-
dos os elementos do Conselho o 
programa da Semana da Educação, 
tendo os mesmos sido convidados 
a participar activamente nas várias 
iniciativas definidas para a semana. 

Agenda 
Escolar
2008/2009

PAPE 2008/2009

 A Acção Social Escolar 
é uma das competências 
das Autarquias ao nível 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, sendo da sua 
responsabilidade a 
atribuição de subsídios 
de estudo às Crianças 
cujos agregados 
familiares apresentem 
baixos rendimentos.

Programa de Apoio a Projectos Educativos

Apoios ao Processo Educativo

Reunião do 
Conselho 
Municipal de 
Educação do 
Município de 
Ílhavo

A Agenda Escolar foi distribuída 
gratuitamente a todas as Educado-
ras, Professores e Pessoal Não Do-
cente que trabalham nos Estabele-
cimento de Ensino do Município de 
Ílhavo e nas Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), a to-
das as Entidades que fazem parte 
do Conselho Municipal de Educa-
ção, assim como a todos os alunos 
das Escolas EB 2.3 e Secundárias. 
No seu interior é possível encontrar 
um vasto conjunto de informações 
sobre a História e o Património do 
Município, iniciativas e serviços mu-
nicipais dirigidos aos mais jovens, 
legislação, contactos úteis, endere-
ços de sites com interesse, entre ou-
tros, com destaque especial para a 
temática da Alimentação Saudável, 
através da inclusão de vários artigos 
de promoção de bons hábitos ali-
mentares junto dos mais novos. 

Deste modo, e com o objectivo 
principal de dar as boas vindas a mais 
um ano escolar, a Câmara Municipal 
de Ílhavo dá um forte contributo para 
que todos os Alunos e Profissionais 
da Educação aproveitem este ano 
lectivo no Município da melhor forma. 

didas que vinham a ser tomadas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo no senti-
do de tornar mais criterioso e justo o 
processo de atribuição de subsídios 
de estudo. Essas medidas exigiram 
um maior investimento financeiro da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

A introdução destas novas medi-
das foram acompanhadas por uma 
intervenção mais directa da equipa 
de Acção Social da Câmara Mu-
nicipal que, a partir do ano lectivo 
2006/2007 passou a ter um papel 
mais interventivo em todo o proces-
so, nomeadamente no acompanha-
mento e cruzamento de informação 
relativamente a alguns agregados 
familiares mais complexos.

Nesse sentido, o processo de aná-
lise de algumas candidaturas ao sub-
sídio de estudo para o presente ano 
lectivo foram realizadas pelas Técni-
cas de Acção Social da Câmara Mu-
nicipal, o que permitiu um acompa-
nhamento personalizado de algumas 
situações previamente sinalizadas 
pelos Professores e Órgãos de Ges-
tão dos Agrupamentos de Escola.

Para o presente ano lectivo a Câ-
mara Municipal de Ílhavo manteve os 
dois escalões de subsídio atribuído (A 
e B), de forma a dar resposta às no-

vas exigências do Ministério da Edu-
cação, nomeadamente no que con-
cerne aos apoios a ceder ao nível do 
fornecimento de refeições aos alunos 
do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Ao nível do Escalão A foram atri-
buídos 333 subsídios, enquanto que 
ao Escalão B foram atribuídos 238 
que, comparativamente com o ano 
lectivo 2007/2008, regista um au-
mento de cerca de 45%, correspon-
dendo a um investimento total de 
cerca de 24.000,00 Euros.

Assim, a Câmara Municipal de 
Ílhavo decidiu atribuir a cada Crian-
ça do Escalão A um subsídio no 
valor de 50 Euros, enquanto que as 
Crianças subsidiadas pelo Escalão 
B receberam 30 euros, valores sus-
tentados pelo orçamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo e que são geri-
dos pelos Agrupamentos de Escola.

A Câmara Municipal de Ílhavo reno-
va, assim, todo o seu empenhamento 
na criação de condições para que as 
nossas Crianças, com carências eco-
nómicas, possam prosseguir os seus 
estudos, estando os seus Serviços 
Sociais, nomeadamente o Serviço de 
Atendimento Social Integrado, sem-
pre disponíveis para acompanhar os 
casos que o justifiquem.

Considerando a prática normal da 
Câmara Municipal de atribuir uma 
verba às Escolas Básicas do 1º Ciclo 
e aos Jardins de Infância, para expe-
diente e limpeza e comunicações, e 
a boa receptividade e eficiência dos 
critérios de distribuição das verbas 
para esses fins aplicados desde 
1999, que têm em conta a dimensão 

do Estabelecimento de Ensino, no-
meadamente no que respeita ao nú-
mero de alunos, a Câmara Municipal 
de Ílhavo aprovou, no passado dia 
20 de Outubro, a atribuição de sub-
sídios para o ano lectivo 2008/2009.

Relativamente ao Expediente e 
Limpeza, a Câmara Municipal atri-
buiu 4.585,00 Euros aos Jardins de 

Infância e 17.985,00 Euros às Esco-
las do 1º Ciclo do Ensino Básico.

No que concerne às verbas para 
Comunicações, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo conseguiu negociar a 
gratuitidade da assinatura mensal 
de alguns telefones, sendo possível, 
actualmente, beneficiar todos os 
Jardins de Infância e cinco Escolas 

Básicas do 1º Ciclo.
Assim, aos Jardins de Infância fo-

ram atribuídos 2.545 euros e às Es-
colas Básicas do 1º Ciclo foram atri-
buídos 6.550 euros para fazer face 
aos gastos com comunicações.

Para o ano lectivo 2008/2009, 
a Câmara Municipal manteve os 
mesmos critérios para atribuição de 

subsídios para expediente e limpeza 
e comunicações, sendo efectuada 
a transferência da primeira tranche 
para os Agrupamentos de Escola, 
referente a 50 % do valor total, du-
rante o mês de Outubro, sendo a os 
outros 50% transferidos em Feverei-
ro de 2009.

Com o objectivo 
de incentivar a 
implementação e 
o desenvolvimento 
de projectos que 
possibilitem uma 
melhoria efectiva da 
qualidade da educação 
nos Estabelecimentos 
de Ensino, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
lançou, em 2002, a 
primeira edição do 
Programa de Apoio a 
Projectos Educativos. 

Atendendo à grande adesão por 
parte dos Estabelecimentos de En-
sino às cinco edições já realizadas 
do Programa de Apoio a Projectos 
Educativos, e considerando os ob-
jectivos estabelecidos para esta ini-
ciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo 
manteve este Programa no ano lecti-
vo 2008/2009, tendo aprovado a sua 
realização na reunião de Câmara do 
passado dia 20 de Outubro de 2008.

Com este Programa pretende-se 
desenvolver o espírito de iniciativa 
e de autonomia de cada Estabe-
lecimento de Ensino, podendo ser 
apoiados projectos que se encon-
trem directamente relacionados com 
o Projecto Educativo e o Plano de 
Actividades, privilegiando-se como 
temas a Cidadania, o Ambiente e a 

Cultura do Mar.
Este apoio materializa-se no fi-

nanciamento de projectos dos Jar-
dins de Infância da rede pública e 
Escolas Básicas do 1º Ciclo, assim 
como das Escolas de 2º e 3º ciclos 
e Escolas Secundárias, privilegian-
do as áreas identificadas, podendo 
abarcar outras que o jurí entenda 
como relevantes para a Comunida-
de Educativa.

Os projectos aprovados para apoio 
na edição do presente ano lectivo te-
rão o seu início formal durante o mês 
de Janeiro de 2009, podendo rece-
ber um apoio da Câmara Municipal 
até 80% do valor total do projecto.

Subsídios de Estudo
2008/2009

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu, no 
início deste ano lectivo, 
ao lançamento da sexta 
edição da “Agenda 
Escolar”, cujo tema 
principal foi dedicado 
ao “Mar”, em referência 
à Tradição e Cultura 
do nosso Município, 
que tem na sua ligação 
marítima e na pesca 
do Bacalhau os seus 
elementos centrais. 
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Dia Mundial da Alimentação
16 de Outubro de 2008

As acções realizadas junto da 
População do Município integraram 
uma vasta aposta de intervenção na 
promoção de hábitos de vida mais 
saudáveis, sobretudo no que respei-
ta à alimentação, tendo como públi-
co-alvo os mais novos. 

Esta opção da Câmara Municipal 
de Ílhavo surge no seguimento de 
estudos que foram realizados nos 
anos lectivos de 2006/2007 e de 
2007/2008 junto da Comunidade 
Escolar, que permitiram concluir que 
a obesidade infantil é um problema 
nascente no Município de Ílhavo, 
exigindo uma intervenção de sen-
sibilização directa. Na sequência 
de uma relação de parceria com a 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Delegação 
de Saúde de Ílhavo 
assinalaram, no passado 
dia 16 de Outubro, o Dia 
Mundial da Alimentação.

Delegação de Saúde de Ílhavo, foi 
criado um Programa de Combate à 
Obesidade Infantil no Município de 
Ílhavo, que está já a ser implemen-
tado, decorrendo durante todo este 
ano lectivo 2008/2009 e desenvolvi-
do em várias frentes, nomeadamen-
te com a distribuição de material de 
sensibilização e com a realização de 
actividades dirigidas à População 
em geral e às Crianças e Jovens 
do Município, bem como junto de 
Crianças e Jovens com excesso de 
peso e indivíduos que sofrem de 
Diabetes e Hipertensão. 

Preocupada com este fenómeno, 
crescente nos países desenvolvi-
dos, a Câmara Municipal de Ílhavo 
tem ainda presente a temática da 
obesidade infantil através de artigos 
de promoção de hábitos alimenta-
res saudáveis, aliados à prática de 
desporto regular, em todas as suas 
edições da sua Agenda de Eventos 
“Viver Em” (periodicidade mensal), 
bem como na edição 2008/2009 da 
Agenda Escolar e do Plano Munici-
pal de Intervenção Educativa, que 
foram apresentados e distribuídos 
durante a décima edição da Semana 
da Educação, que decorreu de 20 a 
26 de Outubro.
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Oficinas Criativas
Balanço 2008

Durante os meses de Julho e 
Agosto, cerca de 90 jovens do Mu-
nicípio, com idades compreendidas 
entre os 16 e os 30 anos tiveram a 
oportunidade de participar em vá-
rios projectos, de diferentes áreas, 
totalmente suportados pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, cuja duração 
variou entre um a dois meses. Pelos 
seus objectivos e dimensão, desta-
que, na edição deste ano, para a re-
alização e animação dos Ateliers de 
ATL (Actividades de Tempos Livres) 
de Reciclagem, de Expressão Plás-
tica e de Expressão Corporal para 
crianças e adolescentes, que decor-
reu, durante todo o mês de Agosto, 
no Relvado da Costa Nova. 

Outros projectos foram igualmente 
desenvolvidos pela Autarquia, como 
o projecto de Animação de Espaços 
Lúdicos e Culturais, de Apoio Admi-
nistrativo em Projectos da Câmara 
Municipal de Ílhavo e de Educação 
Ambiental. Como complemento a 
estes ateliers, existiram dois outros 
projectos, de apoio à Terceira Idade 
e à Infância. 

Este programa, que já vai na sua 
nona edição, tem permitido a de-
zenas de jovens ocupar os meses 
de férias com actividades de índole 
diversas, de uma forma activa, em-
penhada e responsável, tendo como 
principal objectivo a promoção da 
sua valorização pessoal, contribuin-
do de forma marcante para o incre-
mento da sua autoconfiança, da sua 
capacidade de organização, do seu 
espírito de equipa e de entreaju-
da, ao mesmo tempo que funciona 
como um excelente complemento à 
sua formação académica. A todos 
os jovens participantes foi ainda en-
tregue uma bolsa pecuniária, cujo 
montante variou entre os 160,00 e 
os 250,00 Euros. 

Neste sentido e atendendo ao fac-
to de muitos encarregados de edu-
cação não terem forma de acom-
panhar ou ocupar os seus filhos 
durante as férias escolares, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo promoveu a 
primeira edição do Programa Férias 
Divertidas Verão 2008, inserido na 
política de Juventude do Município. 

A iniciativa, destinada a Jovens 
com idades compreendidas entre 
os 7 e os 14 anos, realizou-se de 30 
de Junho a 25 de Julho, em quatro 
períodos distintos com uma duração 

A ocupação dos tempos 
livres dos jovens 
Munícipes através da 
realização de actividades 
de carácter pedagógico, 
desportivo e lúdico, 
constitui uma mais 
valia para os mesmos, 
transmitindo-lhes 
valores importantes 
enquanto cidadãos. 
A generalização da 
prática desportiva junto 
da população jovem é 
um factor essencial de 
melhoria da qualidade 
de vida e fundamental na 
formação pessoal, social 
e desportiva dos jovens.

semanal, de Segunda a Sexta-feira, 
nos quais os 30 Jovens inscritos em 
cada período tiveram oportunidade 
de participar numa variedade de ac-
tividades, de âmbito desportivo (Na-
tação, Jogos Aquáticos, Surf, Pólo 
Aquático, Mini-golfe, Ténis, Praia, 
Basquetebol, Futebol, Orientação, 
Caminhada) e de âmbito cultural 
com a realização de Visitas ao Bio 
Parque de S. Pedro do Sul (1º e 3º 
períodos) ou ao Castelo da Feira e 
Parque Ornitológico de Lourosa (2º 
e 4º períodos). O Programa Férias 
Divertidas integrou ainda a realiza-
ção de actividades de âmbito edu-
cativo que decorreram na Biblioteca 
Municipal, no Fórum da Juventude, 
no Centro de Educação Ambiental 
e na Escola Municipal de Educação 
Rodoviária, tirando assim proveito 
das diversas capacidades educa-
tivas de que o Município de Ílhavo 
dispõe. As actividades de âmbito 
lúdico não foram descuradas nestas 
Férias Divertidas, já que os Jovens 
tiveram ainda oportunidade de des-
frutar de momentos bem divertidos 

e refrescantes na Piscina Descober-
ta de Vale de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
ofereceu a todos os participantes 
um KIT Férias Divertidas, constitu-
ído por uma t-shirt, um boné, um 
identificador, uma touca e Seguro. 
No final, de cada programa os Jo-
vens receberam ainda um CD-ROM 
intitulado “O CD das minhas Férias”, 
com o registo fotográfico da semana 
e um Diploma de Participação.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se pelo êxito do Progra-
ma Municipal das Férias Divertidas 
Verão 2008, antevendo a necessida-
de de aumentar a oferta nas próxi-
mas férias escolares prolongadas. 
Para já, a iniciativa foi alargada às 
Férias de Natal, com um programa 
especial a ter lugar nos dias 22, 23, 
29, 30 de Dezembro e 2 de Janei-
ro, entre as 09h00 e as 18h00, para 
crianças e jovens compreendidos 
entre os 6 e os 14 anos de idade, 
envolvendo-as em várias actividade 
de âmbito desportivo, cultural, lúdi-
co e educativo.

Foram entregues, no 
passado dia 10 de 
Setembro, no Fórum 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo, os Certificados 
e Bolsas de Participação 
aos jovens que 
integraram a edição 2008 
do PMOTL (Programa 
Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres), 
promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Entrega dos 
Certificados 
PMOTL 2008

Ao longo destes sete anos este es-
paço contou com a inscrição de cer-
ca de 900 formandos, que frequenta-
ram os diversos cursos ministrados, 
tendo sito emitidos mais de 1200 
certificados. Em 2008, os cursos de 
formação foram frequentados por 
quase uma centena de pessoas.

Esta iniciativa continua a ser uma 
forte aposta da Câmara, que se tra-
duz numa mais valia para crianças, 
jovens e adultos do Município. man-
tendo-se crescente o número de 
pessoas a aguardar por formação.

Esteja atento aos novos desafios 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
irá lançar no início de 2009! Dirija-se 
a um dos Fóruns Municipais de Ju-
ventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré, 
Vale de Ílhavo, Gafanha da Encarna-
ção e Gafanha do Carmo) e informe-
se sobre as novas modalidades e os 
novos horários de formação. 

7º Aniversário 
Espaço 
Internet 
Municipal

Férias Divertidas Verão 2008
Programa Municipal

Esta segunda edição, que se des-
tinou genericamente a todas as pes-
soas interessadas em adquirir e/ou 
aprofundar os seus conhecimentos 
em várias áreas do saber e da arte, 
em horário pós-laboral, saldou-se 
extremamente positiva, olhando não 
apenas ao número de participantes, 
mas sobretudo ao entusiasmo e de-
dicação que todos demonstraram 
durante as oficinas, repartidas em 
doze módulos, nomeadamente Fo-
tografia, Fimo, Arames, Teatro, Fel-
tro, Banda Desenhada, Língua Ges-
tual (nível I e II), Trapologia (nível I e 

II), Pintura em Tecido, Danças Tradi-
cionais Europeias (nível iniciação e 
aperfeiçoamento), Decoração com 
frutas e Macramé. O resultado final 
de alguns destes trabalhos teve a 
oportunidade de ser partilhado com 
o resto da população do Município, 
no âmbito da Semana Jovem 2008, 
onde teve lugar a realização da IX 
Mostra Jovem D’Artes, no Centro 
Cultural de Ílhavo, bem como as 
Tendas Criativas, que estiveram pre-
sentes na Calçada Arrais Ançã, na 
Costa Nova, durante o dia 20 de Ju-
lho, onde foram fortemente elogia-

Após a pioneira e bem 
sucedida edição de 2007, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a promover 
a iniciativa “Oficinas 
Criativas”, que decorreu 
ao longo de todo o ano 
de 2008, tendo sido 
participada por cerca de 
500 Munícipes.

dos pelas centenas de presentes.
As Oficinas Criativas são espa-

ços interdisciplinares e dinâmi-
cos, de troca de experiências e de 
aprendizagens que abrangem uma 
pluralidade de temas, tendo como 
principal objectivo promover a des-
coberta de novos talentos, aprofun-
dar e consolidar conhecimentos já 
adquiridos em áreas do saber e da 
arte, mantendo a Câmara Municipal 
de Ílhavo a sua aposta nesta inicia-
tiva, já com sessões previstas para 
Janeiro de 2009. 

No passado dia 21 de 
Novembro assinalou-se o 
7º aniversário do Espaço 
Internet Municipal, 
numa Sessão realizada 
no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo, 
onde foram entregues 
172 certificados dos 
cursos de formação.
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A edição de 2008, da Semana Jo-
vem, teve início, mais uma vez, com 
a Mostra Jovem d’Artes, que esteve 
exposta, pela primeira vez, no Centro 
Cultural de Ílhavo, onde mais de 600 
visitantes puderam apreciar os tra-
balhos de pintura, fotografia, dese-
nho, artes decorativas, multimédia e 
artesanato de mais de duas dezenas 
de jovens artistas. Esta Mostra, que 
já vai na sua 11ª edição, continua a 
motivar o surgimento de novos ta-
lentos em todas estas áreas artísti-
cas, sendo já uma exposição de arte 
de referência no nosso Município e 
mesmo na Região. Desde sempre 
integrada no Programa Inaugural 
da Semana Jovem, a Mostra Jovem 
d’Artes constitui igualmente um dos 
pontos altos desta Semana, sendo 
por isso inevitável a sua exibição 
num espaço à altura dos trabalhos 
apresentados - o novo Centro Cul-
tural de Ílhavo. 

Do restante programa destacam-
se, como sempre, as concorridas 
actividades desportivas, nomea-
damente os Torneios de Futsal, de 
Matraquilhos, de Ténis, de Ténis de 
Mesa e de Street-Basket, as aulas 
de surf e de bodyboard gratuitas na 
Praia da Barra, os percursos pedes-
tres, na Rede de Percursos Pedes-
tres do Município de Ílhavo, e as au-
las de “Ginástica com Pé n’Areia” e 
“Power Fitness”, realizadas na Praia 
da Barra e no Relvado da Costa 
Nova. Deste conjunto de activida-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, 
de 18 a 26 de Julho, 
mais uma edição da 
Semana Jovem. Já 
com larga tradição no 
Município, este modelo 
de “semana feito pelos 
jovens e para os jovens” 
contou com o apoio de 
diversas Associações 
locais e proporcionou, 
às centenas de jovens 
que nela participaram, 
um vasto leque de 
actividades em áreas tão 
distintas como a música, 
a arte, o desporto, a 
educação, a multimédia, 
entre muitas outras.

Semana Jovem 2008
18 a 26 de Julho 

des desportivas, nota especial para 
a iniciativa “Vem atravessar a Ria a 
Nado”, entre a “Bruxa” (Gafanha da 
Encarnação) e o Relvado da Costa 
Nova, que contou com a partici-
pação de 57 nadadores de várias 
idades e a presença de um público 
muito atento e entusiasta. 

A Lan-party “CyberLan 2008”, o 

Torneio de “Pro Evolution Soccer”, 
realizado em ecrã gigante, na Praça 
do Centro Cultural de Ílhavo, os “Sá-
bados no Jardim”, o Farol da Barra 
Aberto, as Tendas Criativas na Costa 
Nova e os diversos Workshops orga-
nizados pelas Oficinas Criativas da 
Câmara Municipal de Ílhavo, foram 
outras das iniciativas que proporcio-

naram aos jovens momentos de pura 
animação e troca de experiências. 

Desta panóplia de actividades 
não podiam faltar os concertos noc-
turnos, que animaram e encheram 
as noites desta edição da Semana 
Jovem. Os concertos de Pedro Khi-
ma, “Sinal +”, “Ganda Malucos”, 
Mega e Mind da Gap, foram vistos 

por milhares de jovens do Município 
e não só, sem esquecer o concerto 
mágico da Rita Redshoes, no Centro 
Cultural de Ílhavo, e a noite dedica-
da às Associações do Município. A 
encerrar a Semana, os jovens pu-
deram, ainda, vibrar com a “TopFM 
Beach Party”, na Praia da Barra, ao 
som dos Buraka Som Sistema e dos 
DJ’s Pete Tha Zouk e Sammy Jo. 

O impacto da Semana Jovem em 
termos locais é extremamente forte, 
movimentando todos os anos mi-
lhares de jovens (e menos jovens) 
do Município de Ílhavo, assim como 
dos Municípios vizinhos e mesmo 
do estrangeiro, que, em Julho, já se 
encontram aqui em período de férias 
escolares. 

No ano em que se comemoram os 
110 anos da Restauração do Muni-
cípio de Ílhavo, a Câmara Municipal, 
preparou, em parceria com um as-
sinalável número de Associações e 
Jovens do Município, uma Semana 
Jovem diversificada, intensa, atracti-
va e renovada, em que a arte, a músi-
ca, o desporto, as novas tecnologias 
e o contacto com a natureza estive-
ram sempre presentes, dando força e 
consistência à ideia de uma Semana 
“feita para os jovens e pelos jovens”. 

A fechar, fica o agradecimento a 
todos os que colaboraram com a 
Câmara Municipal de Ílhavo nesta 
iniciativa, que contribuíram para o 
seu sucesso junto de todos aqueles 
que nela participaram.

Já na sua quinta edição, 
a iniciativa “Sábados 
no Jardim 2008”, da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, voltou a animar e 
a percorrer os diversos 
espaços públicos e 
jardins do Município, de 5 
de Julho a 30 de Agosto. 

A edição 2008 de “Sábados no 
Jardim” voltou a proporcionar aos 
mais jovens e, também, aos mais 
velhos, durante os meses de Verão, 
sábados recheados de animação e 
convívio, com diversas actividades 
de cariz lúdico e educativo. Par-
ques de insufláveis, modelagem de 
balões, pinturas faciais, jogos di-
dácticos, sessões de leitura ao ar 
livre, aulas de educação rodoviária 
e ambiental, entre muitas outras ac-
tividades, fizeram parte do progra-
ma diário da edição deste ano, sem 

esquecer os ateliers de criação ar-
tísticas, promovidos pelas Oficinas 
Criativas do Fórum da Juventude, e 
as noites de cinema ao ar livre, com 
filmes para todos os gostos cedidos 
pelo Centro Cultural de Ílhavo. 

Com esta iniciativa, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo animou os Sábados 
dos espaços públicos das suas 
quatro Freguesias, nomeadamente 
o Jardim 31 de Agosto, o Largo da 
Nossa Senhora da Encarnação, o 
Jardim Henriqueta Maia, o Relvado 
da Costa Nova o Parque Urbano da 

Esta iniciativa da Câmara Municipal 
de Ílhavo tem por objectivo principal 
promover e incentivar a prática des-
portiva, assim como a utilização da 
Ria de Aveiro na sua vertente lúdico-
desportiva, de uma forma diferente e 
original, podendo participar na Corri-
da Associações, Instituições e Grupos 

Sábados no Jardim
Julho e Agosto 2008

Nossa Senhora do Pranto, o Largo 
do Farol da Barra, o Jardim da Ala-
meda Prior Sardo e o Jardim Central, 
marcando presença, pela primeira 
vez, no renovado Jardim Oudinot, 
no dia 23 de Agosto, no âmbito do 
Festival do Bacalhau. 

Centenas de crianças e jovens 
participaram nestes Sábados dife-
rentes e, sobretudo, muito alegres 
e formativos, cujo balanço, tal como 
nas edições anteriores, é extrema-
mente positivo. 

Corrida Mais Louca da Ria 2008

SUB-CATEGORIA “CONSTRUÇÃO”

1º Lugar - Grupo Jovens Praia da Barra

2º Lugar - Grupo Jovens Praia da Barra

SUB-CATEGORIA “TRANSFORMAÇÃO”

1º Lugar - Grupo Jovens Praia da Barra 

2º Lugar - Clube Natureza e Aventura Ílhavo

SUB-CATEGORIA “CONSTRUÇÃO”

1º Lugar - Grupo Jovens Praia da Barra 

2º Lugar - Grupo Jovens Praia da Barra

SUB-CATEGORIA “TRANSFORMAÇÃO”

1º Lugar - Clube Natureza e Aventura Ílhavo

2º Lugar - Agrupamento de Escuteiros da 

Gafanha da Encarnação

Prémio “MELHOR TÉCNICA DE NAVEGAÇÃO”

Agrupamento Escuteiros Gaf. Encarnação

Prémio “BOA DISPOSIÇÃO”

Grupo Jovens Praia da Barra

Prémio “MELHOR EQUIPA FEMININA”

Agrupamento Escuteiros Gaf. Encarnação

Prémio “MELHOR CLAQUE”

Agrupamento Escuteiros Gaf. Encarnação

Esta Corrida, que teve 
lugar no Jardim Oudinot, 
na Gafanha da Nazaré, 
no âmbito da Regata dos 
Grandes Veleiros, contou 
com a participação de 
quase uma dezena de 
embarcações, de várias 
Associações e Grupos 
de Jovens do Município, 
que mostraram toda 
a sua originalidade 
e criatividade, numa 
tarde muito animada e 
divertida na presença 
de um público 
verdadeiramente 
entusiasta.

Categoria “Demonstração”

Categoria “Corrida”

de Jovens do Município de Ílhavo.
A prova, dividida em duas catego-

rias - “Demonstração” e “Corrida”, 
obteve as seguintes classificações: 
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11 de Setembro de 2008 - 3º Aniversário 

O Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo e o 
Pólo de Vale de Ílhavo 
festejaram, no passado 
dia 11 de Setembro, 
o seu 3º aniversário. 
Para assinalar a data, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou a uma 
Mega LanParty com a 
duração de três dias, 
na qual participaram 
dezenas de jovens 
amantes dos jogos 
interactivos on-line. 

No início do mês de Setembro, a 
Câmara Municipal de Ílhavo lançou 
mais uma edição da revista jovem 
“ATUA!”. Nesta segunda edição de 
2008, o principal destaque foi para 
comemoração do 3º Aniversário do 
Fórum Municipal da Juventude de 
Ílhavo e do Pólo de Vale de Ílhavo, 
que todos os dias são frequentados 
por dezenas de jovens utilizadores.

Nesta Revista é igualmente fei-
ta referência às diversas iniciativas 
juvenis promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo ao longo deste 
último semestre, nomeadamente a 
Semana Jovem, Sábados no Jar-
dim, Ílhavo Radical, Concurso de 
Hip-Hop, Concurso Literário Jovem, 
Desfile Foto-Talento, Programa Mu-
nicipal Férias Divertidas, Oficinas 
Criativas, entre outras. 

Outros artigos de grande interesse 
estão também presentes nesta edi-
ção da “ATUA!”, como o balanço de 
diversas actividades desenvolvidas 
pelas Associações de Jovens do 
Município e as diversas sugestões e 
novidades nas áreas de lazer como 
jogos, música, cinema, que alimen-
tam este canal de comunicação en-
tre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
os Jovens Cidadãos do Município. 

Lançamento 
da Revista 
Jovem “ATUA!”

Desde a abertura das novas insta-
lações, o Fórum Municipal da Juven-
tude de Ílhavo é utilizado por um nú-
mero crescente de utilizadores, que 
usufruem deste importante espaço 
nas suas vertentes lúdica e educa-
tiva. Até à data, os vários serviços 
que o Fórum coloca ao seu dispor 
dos jovens do Município, nomeada-
mente a Mediateca e a Ludoteca, 
os Espaços de Leitura e de Internet, 
o Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego da Câmara Municipal 

(SAFE) e o Gabinete de Apoio à Saú-
de Juvenil, contaram com mais de 

30.000 utilizações, sendo os jovens 
ainda surpreendidos com diversas 

Fórum Municipal             
da Juventude de Ílhavo 

iniciativas que diariamente enrique-
cem este espaço a eles dedicado.

JULHO/AGOSTO

AFTER AULAS
» Feira de Arte e Artesanato das 
Oficinas Criativas da CMI “Ten-
das Criativas”
» II Encontro Interfóruns (Águeda)
» Workshop’s da Semana Jovem: 
Trapologia, Técnicas de Primei-
ros Socorros, Pinturas Faciais, 
Fimo, Estampagem em Sabone-
tes e Fitas
» Seringball
» Corrida de Patins
» Workshop’s: carteiras de paco-
tes de leite; bolas de malabaris-
mo e Skate

SETEMBRO/OUTUBRO

SEM MEDOS
FJ LAN PARTY
» Aniversário do Fórum
10 Set | Fórum Ílhavo
» Baile de Máscaras
31 Out | Centro Cultural Gaf. Nazaré

NOVEMBRO/DEZEMBRO

INTERFERÊNCIAS
» Noite ao Luar 
14 Nov | Jardim Henriqueta Maia
» “Presente Cheio de NÓS”
3 Dez | Fórum Ílhavo/Gaf. Nazaré
» Entrega “Presente Cheio de NÓS”
10 Dez | Assoc. Solidariedade
» Presentes de Natal
13 Dez | Fórum Ílhavo
20 Dez | Fórum Gaf. Nazaré
» Mimos de Natal
17 Dez | Fórum Ílhavo/Gaf. Nazaré
» Inauguração Novos Fóruns
22 Dez | Fórum Gaf. Encarnação 
22 Dez | Fórum Gaf. Carmo 

JANEIRO/FEVEREIRO

MIXER SOUND
» III Concurso de Dj’s
» 4º Aniversário Fórum
25 Fev | Fórum Gaf. Nazaré
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Com a edição de Dezembro do Boletim Informativo “Município de Ílhavo”, que encerra este ano de 2008, 
a Câmara Municipal de Ílhavo entendeu apostar numa nova rubrica, que visa a apresentação dos vários 
Serviços Municipais, colocados ao dispor da população ao longo de todo o ano. 
Inaugurados em Abril, o Serviço de Atendimento Integrado e o Serviço Social Integrado são os primeiros 
espaços da Câmara Municipal de Ílhavo com destaque nesta rubrica. 

Serviços da CMI 

Serviço de Atendimento Integrado

O principal objectivo da activação 
deste novo Serviço Municipal pren-
deu-se, sobretudo, com o acesso 
dos Munícipes, no mesmo espaço 
físico, a um vasto conjunto de servi-
ços, de uma forma rápida e cómoda, 
num atendimento único e integrado. 
Assim, os serviços das várias Divi-
sões da Câmara Municipal passa-
ram a ter uma interacção única, sen-
do prestados aos Munícipes de uma 
só vez e no mesmo local de aten-
dimento, nomeadamente processos 
de obras particulares, contratos de 
água e saneamento, liquidação de 
taxas e licenças, liquidação de fac-

turas de água, marcação de reuniões 
técnicas, candidaturas a concursos, 
contactos de aprovisionamento, en-
trega de documentos, entre outros.

Com a oportunidade de esclare-
cer e resolver todos os assuntos, no 
âmbito das competências munici-
pais, com um único atendedor e no 

mesmo espaço, os Munícipes obti-
veram importantes ganhos, sobretu-
do no que respeita à poupança de 
tempo, comodidade e simplicidade 
dos procedimentos. 

O bom desempenho e os resul-
tados alcançados neste primeiros 
nove meses do Serviço de Atendi-

mento Integrado devem-se a uma 
equipa de trabalho coesa, dedicada 
e empenhada, que partilha saber e 
experiência e se encontra preparada 
para tratar e encaminhar todos os 
assuntos de forma célere, profissio-
nal e eficaz, estando todos e cada 
um dos funcionários capazes de sa-

Os Cidadãos do 
Município de Ílhavo 
dispõem, desde o dia 
2 de Abril, do novo 
Serviço de Atendimento 
Integrado. Nove meses 
volvidos, o balanço não 
podia ser mais positivo.

tisfazer qualquer um dos assuntos 
levados pelo Munícipe aos nossos 
Balcões, que contaram com:

- Um horário flexível e contínuo 
das 8h30 às 16h00;

- 25.500 Munícipes atendidos;
- Mais de 30.000 assuntos tratados;
- Um tempo médio de atendimen-

to de 15 minutos;
- Um tempo médio de espera de 

apenas 12 minutos.
Desta forma, a Câmara Municipal 

de Ílhavo assegura uma maior como-
didade, mobilidade e poupança de 
tempo no seu relacionamento com 
todos os Munícipes, com relevantes 
ganhos para ambas as partes, sen-
do, por isso, o balanço destes pri-
meiros meses de funcionamento do 
Serviço de Atendimento Integrado 
extremamente positivo. 

Desde 1998, e no âmbito da sua 
aposta na Reforma dos Serviços 
Municipais, o Executivo Municipal 
mantém a sua aposta na melhoria 
do seu funcionamento, com o au-
mento da sua eficiência, facilitação 
de acesso e desburocratização, 
pelo que a activação deste Serviço 
se traduz numa evidente e muito po-
sitiva mudança para o Município.

Serviço Social Integrado
A noção de Desenvolvimento So-

cial, concretizada pela Cimeira de 
Copenhaga, no ano de 1995, reflec-
te o objectivo central  de contribuir 
para a igualdade de oportunidades e 
garantir condições de vida dignas e 
condições de cidadania para todos. 
Esta ideia pressupõe a tomada de 
consciência colectiva dos problemas 
existentes, a mobilização dos actores 
sociais para a resolução dos mesmos 
e a promoção do desenvolvimento 
apoiado nas redes locais e nas forças 
endógenas que estas consubstan-
ciam. A intervenção em rede consti-
tui, assim, o motor dos processos de 
desenvolvimento social local.

Dentro desta abordagem de de-
senvolvimento social, entrou em 
funcionamento no passado dia 8 
de Abril de 2008, o novo Serviço 
de Atendimento Social Integrado 
(ASI), uma nova valência operativa 
de intervenção e estrutura de aten-
dimento e acompanhamento de 
proximidade, resultado de uma par-
ceria institucional entre entidades 
públicas e privadas que actuam no 
domínio da intervenção Social no 
Município de Ílhavo.

A funcionar em instalações da 
Câmara Municipal de Ílhavo, o ASI 
permite aos munícipes tratar de to-
dos os assuntos relacionados com 
a área social.

O objectivo é potenciar a criação 
de respostas mais adequadas aos 
problemas sociais, rentabilizando os 
recursos existentes, eliminando so-
breposições de actuação e permi-
tindo um melhor planeamento dos 
serviços e celeridade dos mesmos.

A filosofia subjacente a esta nova 
metodologia remete-nos para uma 
nova realidade em que cada agre-

gado familiar ou indivíduo passa a 
contar com o acompanhamento e 
aconselhamento de uma nova figu-
ra, consubstanciada num “Gestor 
de Processo”, ou seja, um técnico 
da área das ciências sociais que 
assume um papel basilar na elabo-
ração de diagnósticos e estratégias 
de intervenção.

Este espaço único de respostas, 
resultado de uma congregação de 
esforços entre as diversas entidades, 
potencia, assim, a criação de solu-
ções mais adequadas aos problemas 
sociais rentabilizando os recursos 

existentes na nossa comunidade.
O Atendimento Social Integrado, 

para a prossecução dos seus ob-
jectivos conta com a disponibilidade 
das seguintes entidades.

EQUIPA DE EXECUÇÃO: Câmara 
Municipal de Ílhavo, Centro Distrital 
de Aveiro do ISS, IP, CASCI, Centro 
de Saúde de Ílhavo e Delegação de 
Saúde de Ílhavo, Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo, Fundação Prior Sar-
do, CERCIAV, Obra da Providência.

EQUIPA DE COOPERAÇÂO: Equi-
pa de Execução, Associação de So-

lidariedade Social da Gafanha do 
Carmo, Centro P. de Assistência e 
Formação D. Manuel Trindade Sal-
gueiro, Centro Social e Paroquial da 
Gafanha da Encarnação, Centro So-
cial e Paroquial N.a Sr.a da Nazaré,  
Conferência de S. Vicente Paulo de 
Ílhavo, Clube Stella Maris, FORMAR 
de Ílhavo, Grupos Cáritas Paroquial 
da Costa Nova, Gafanha da Encar-
nação, Gafanha da Nazaré, Gafanha 
do Carmo, Praia da Barra e Vale de 
Ílhavo, IEFP, Juntas de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação, Gafanha 
da Nazaré, Gafanha do Carmo e S. 
Salvador, Património dos Pobres da 
Freguesia de Ílhavo
O Serviço de Atendimento Social 
Integrado funciona de 2ª a 6ª feira 
das 9h30m às 12h30m e das 14h00 
às 16h30m, tratando-se aí de ques-
tões tão diversas como: Habitação, 
Desemprego, Pobreza, Alcoolismo,  
Toxicodependência, Violência do-
méstica, Apoios ao nível de alimen-
tação, vestuário, medicação, água, 
energia eléctrica, etc, e esclareci-
mentos sobre o Rendimento Social 
de Inserção e Complemento Solidá-
rio para Idosos.
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Acordo de Cooperação 2008
Câmara Municipal de Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo assinaram no 
passado dia 4 de Agosto, 
em sessão pública 
realizada no Salão 
Nobre do Quartel dos 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, o Acordo 
de Cooperação entre 
as duas entidades, 
referente ao ano de 
2008, representando 
um investimento de 
63.500,00 Euros da 
Câmara Municipal. 

Na cerimónia, foi também ratifica-
da a actualização do Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara Munici-
pal e os Bombeiros para a constru-
ção do novo quartel, cuja localização 

será na zona da Barquinha, junto às 
principais vias de acesso da cidade.

A assinatura formal destes Acor-
dos visa, tal como tem sucedido em 
anos anteriores, o apoio financeiro da 

GD Gafanha

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ílhavo

Foram aprovados, 
nos passados dias 28 
de Setembro e 4 de 
Outubro, os Acordos 
de Cooperação para 
a época desportiva 
2008/2009 entre a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo e o GD Gafanha 
e o Illiabum Clube, 
respectivamente.

- Actividade desportiva: 
   76.000,00 Euros;
- Gestão das instalações: 
   38.000,00 Euros;
- Apoio à aquisição de carrinhas 

de transporte de atletas e máquina 
de cortar relva: 

   4.000,00 Euros. 
No caso da equipa sénior de fu-

tebol subir à 3ª Divisão Nacional, a 
CMI adicionará ao apoio financeiro 
um valor de 12.000,00 Euros.

A Câmara Municipal de Ílhavo e o 
Grupo Desportivo da Gafanha reser-

vam ainda a possibilidade de virem 
a firmar acordos de cooperação em 
outras áreas específicas (que pode-
rão envolver outras entidades, no-
meadamente a Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré), perspecti-
vando-se um acordo de coopera-
ção respeitante ao investimento de 
qualificação do Parque de Campis-
mo da Gafanha da Nazaré, que se 
pretende que tenha o seu processo 
de licenciamento concluído até ao 
final do Junho de 2009. Ainda no 
âmbito deste protocolo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo executa e paga 
as obras de ampliação e beneficia-
ção do Complexo Desportivo do GD 
Gafanha (com ligação ao Centro de 
Estágios da Câmara Municipal de 
Ílhavo), devidamente enquadrado 
no âmbito do Plano de Pormenor da 
Colónia Agrícola, numa estimativa 
de custos de 700.000,00 Euros.

Câmara Municipal à Associação ao 
nível institucional, técnico e logístico, 
distribuído pelas seguintes áreas:

- 40.500,00 Euros destinados à 
actividade regular do Quartel dos 

Bombeiros, nomeadamente salá-
rios, energia, combustível e gastos 
inerentes à activação do piquete de 
fim-de-semana, entre outros;

- 500,00 Euros destinados ao 
apoio social ao Bombeiro Voluntário;

- 22.500,00 Euros destinados à 
comparticipação de cerca de 50% 
na aquisição de uma Ambulância de 
Transportes Múltiplos e de Equipa-
mento de Protecção Individual;

- 15.000,00 Euros para os seguros 
pessoais dos Bombeiros.

A celebração destes Acordos de 
Cooperação para o ano de 2008 
reflecte bem o investimento que a 
Câmara Municipal de Ílhavo faz na 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, apoian-
do-a de forma definida e planificada 
no desenvolvimento da sua impor-
tante actividade, numa relação de 
verdadeira parceria em benefício de 
toda a população. 

Estes Acordos estipulam, entre ou-
tros, o apoio logístico, materializado 
de várias formas, nomeadamente na 
cedência de utilização de Pavilhões 
Desportivos, e apoio financeiro, no 
valor total de 210.000,00 Euros.

No caso do GD Gafanha, este apoio 
foi atribuído da seguinte forma: 

Relativamente ao Acordo de Co-
operação celebrado com o Illiabum 
Clube, o apoio financeiro acordado  
foi atribuído da seguinte forma:

- Actividade desportiva: 
   65.000,00 Euros;
- Gestão das instalações: 
   25.000,00 Euros
- Apoio à aquisição de carrinhas 

de transporte de atletas: 
   2.000,00 Euros.
A Câmara Municipal de Ílhavo e o 

Illiabum reservam ainda a possibilida-

de de virem a firmar acordos de coo-
peração em outras áreas específicas 
(que poderão envolver outras entida-
des), numa perspectiva de valoriza-
ção/rentabilização do património de 
Illiabum ou ao seu serviço (Sede / 
Bar do Pavilhão), e de prestação de 
serviços à comunidade. No caso da 
equipa sénior subir de divisão (para 
a Liga), a Câmara Municipal de Ílha-
vo adicionará ao apoio financeiro um 
valor de 8.000,00 Euros.

Através da Assinatura destes 
Acordos de Cooperação, a Câma-
ra Municipal reafirma a sua aposta 
no apoio dado à actividades destas 
importantes Associações do Mu-
nicípio, que contribuem para o seu 
crescimento e desenvolvimento a 
todos os níveis.

Illiabum Clube

O novo espaço, situado no Edi-
fício Prior Urbino de Pinho, junto à 
residência paroquial, na Avenida 
Manuel da Maia, em Ílhavo, é o séti-
mo e definitivo local adoptado com 
Sede pelo Agrupamento 189, desde 
a data da sua fundação, em 1928. 
O nome do edifício foi escolhido em 
homenagem ao Padre Urbino, antigo 
pároco de Ílhavo responsável pela 
aquisição do terreno onde a Sede 
foi construída, que possui agora to-

das as valências necessárias para o 
desenvolvimento do escutismo. 

O Agrupamento de 
Escuteiros de Ílhavo 
comemorou, no passado 
dia 15 de Agosto, 80 
anos de vida, com a 
inauguração da sua nova 
Sede, que contou com 
o apoio financeiro da 
Câmara Municipal

15 de Agosto 2008 - Inauguração da Nova Sede

Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo
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III Aniversário da Tomada de Posse

Mandato Autárquico 2005/2009

5 de Dezembro 2008 - CMI assinala

Com esta iniciativa, realizada no 
âmbito do programa das Comemo-
rações dos 110 Anos da Restauração 
do Município de Ílhavo, a Câmara Mu-
nicipal pretendeu materializar um ges-
to de reconhecimento e agradecimen-
to de todo o trabalho realizado pelos 
Voluntários que apoiam as nossas As-
sociações, prestando um importante 
serviço público e comunitário.

Este Encontro teve o seu início 
com a intervenção evocativa do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, que pro-

cedeu à apresentação do Programa 
de Apoio às Associações para o ano 
de 2009, que tem em vista várias 
acções, nomeadamente ao nível do 
apoio financeiro e logístico às activi-
dades das Associações, ao nível da 
comunicação e da divulgação dos 
serviços que prestam à Comunida-

Nascido em 1971, em Ílhavo, 
Augusto Pereira é carpinteiro de 
profissão no CASCI, onde, des-
de cedo, descobriu a sua vocação 
para o Ciclismo, abraçando esta 
modalidade com todo o empenho 
e dedicação. Com um percurso no-
tável, alcançando vários títulos de 
elevado prestígio, o atleta ilhavense 

Dia Internacional do Voluntariado

O Cidadão Ilhavense 
e Atleta do Centro 
de Acção Social do 
Concelho de Ílhavo 
(CASCI) Augusto 
Miguel Freitas Pereira, 
no seguimento da sua 
notável carreira de 
ciclista, participou nos 
Jogos Paraolímpicos de 
Pequim 2008, contando 
com o apoio financeiro 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo. 

é um exemplo e uma referência no 
nosso Município, cujo mérito tem 
sido permanentemente reconheci-
do pela Câmara Municipal de Ílha-
vo, através da atribuição de vários 
subsídios à Associação Nacional de 
Desporto para a Deficiência Mental 
– ANDDEM, como forma de apoiar 
Augusto Pereira nos Campeonatos 
de Ciclismo para atletas portadores 
de deficiência mental. 

Este ano, e pela terceira vez, o 
atleta de Ílhavo marcou presença 
nos Jogos Paraolímpicos, que se re-
alizaram em Pequim de 6 a 17 de Se-
tembro, sendo mais uma vez o único 
representante da comitiva portugue-
sa na modalidade de Ciclismo. 

Face à solicitação de apoio finan-
ceiro que o CASCI e o Treinador do 
Atleta, Prof. Henrique Santos, apre-
sentaram à Câmara Municipal de 
Ílhavo para comparticipar nas des-
pesas de preparação e participação 
do Augusto Pereira nos Jogos Pa-
raolímpicos 2008, o Executivo Mu-
nicipal aprovou a atribuição de um 
subsídio pontual ao CASCI, no valor 
de 750,00 Euros.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assinalou, 
no passado dia 5 
de Dezembro, o Dia 
Internacional do 
Voluntariado, através 
da promoção de 
um Encontro com 
as Associações do 
Município, que se 
realizou, pelas 18h00, no 
Centro Cultural de Ílhavo.

de e ao nível da formação dos seus 
dirigentes em áreas como a conta-
bilidade, fiscalidade, captação de 
receita, etc. 

Para o próximo ano estão igual-
mente agendadas várias acções de 
grande relevância para o Município, 
nomeadamente o Encerramento das 

CMI apoiou Augusto Pereira

Jogos Paraolímpicos 
de Pequim 2008

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, 
acompanhado pelos Vereadores com 
funções delegadas, iniciou a Sessão 
com uma apresentação das principais 
acções e linhas de orientação estra-
tégica deste terceiro ano de Mandato 
Autárquico, frisando, desde logo, a 
sua excepcionalidade, referindo a este 
respeito a Comemoração dos 110 
Anos da Restauração do Município. 

Dado o seu carácter extraordiná-
rio, mereceram especial destaque 
os grandes eventos que marcaram 
profundamente o ano de 2008 no 
nosso Município, como o Festival do 
Bacalhau e a Regata dos Grandes 
Veleiros. Ao nível das obras, Ribau 
Esteves destacou a inauguração do 
Centro Cultural de Ílhavo, a requali-
ficação do Jardim Oudinot, na Gafa-
nha da Nazaré, e a conclusão das Ci-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assinalou, 
no passado dia 28 de 
Outubro, o 3º Aniversário 
da Tomada de Posse 
do Mandato Autárquico 
2005/2009, com a 
realização de uma Sessão 
Evocativa do Balanço 
destes três anos de 
actividade, que teve lugar, 
pelas 17h00, na Escola 
Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER). 

clovias da Ponte e da Praia da Barra. 
As acções planificadas para 2009 

também não foram esquecidas, es-
pecialmente os investimentos pre-
vistos pela Câmara Municipal ao 
nível da educação, do desporto, 
do turismo, entre outras. No final 
da Sessão, a Comitiva Municipal e 
restantes convidados procederam à 
inauguração da nova Via de Acesso 
à A25, na Gafanha da Encarnação.

Comemorações dos 110 Anos do 
Município de Ílhavo e as Comemo-
rações do Feriado Municipal, entre 
outras, nas quais o papel das As-
sociações e dos seus Voluntários é 
preponderante para o seu sucesso. 

A Sessão prosseguiu com a Pales-
tra proferida pelo Professor Fernan-

do Maia, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo, subordinada 
ao tema “Voluntariado e Associati-
vismo Hoje”. 

A encerrar esta acção de grande 
simbolismo foi organizado um agra-
dável e salutar convívio entre todos os 
presentes, com Patanisca de Honra. 
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Biblioteca Municipal de Ílhavo
Resumo da Actividade

III Aniversário Biblioteca Municipal
11 de Setembro 2008 

Contando com um total 
de 3987 utilizadores 
inscritos, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 
assinalou, no dia 11 
de Setembro, o seu 
3º aniversário, com 
a realização de um 
programa comemorativo 
que teve início no dia 8, 
com a abertura de mais 
uma edição da Feira do 
Livro, prolongando-se as 
comemorações até ao 
final do mês.

Das várias iniciativas promovidas 
ao longo do mês, destaque para o 
dia 11 e para a realização, no jardim 
interior da BMI, de um atelier de ilus-

tração: “O Grande Voo do Pardal” 
com a ilustradora Inês de Oliveira. 
O atelier iniciou-se com a leitura 
da história e a distribuição de uma 

maqueta a cada criança, bem como 
diversos materiais de pintura com os 
quais as crianças puderam dar asas 
à sua imaginação e realizar a sua 
própria ilustração. Todas as crianças 
e respectivos pais foram convidados 
a assistir à inauguração da exposi-
ção dos originais de ilustração do 
livro, seguindo-se a sua apresen-
tação e sessão de autógrafos pela 
ilustradora Inês de Oliveira. À noi-
te as comemorações continuaram 
dando lugar a um espectáculo bem 
divertido de poesia “A Ver o Mar”, 
pela Companhia Andante, inserido 
no âmbito do Programa de Itinerân-
cias da DGLB, proporcionando a to-
dos os presentes uma viagem pelo 
Mar na poesia portuguesa.

Ainda no âmbito das comemo-

rações do terceiro aniversário, no 
dia 15 de Setembro de 2008, pelas 
18:30, foi apresentado na sala poli-
valente da Biblioteca Municipal de 
Ílhavo o livro dos CTT, Arquitectu-
ra Portuguesa Contemporânea, da 
autoria de Ana Tostões. Esta obra é 
uma recolha de alguns dos projec-
tos mais significativos de arquitec-
tos portugueses que, nos últimos 
anos marcaram a paisagem urbana 
do país, com destaque para a capa 
deste livro, onde figura o edifício 
da Biblioteca Municipal de Ílhavo. 
Para além da apresentação do li-
vro foi lançado o envelope do 1º dia 
de circulação com selo do MMI, da 
Colecção Arquitectura Contemporâ-
nea, com o carimbo referente ao 3º 
aniversário da BMI.

JULHO
01 a 31 de Julho: “Espantalhos-

Exposição Fotográfica: por Casi-
miro Madaíl

Esta exposição, composta por 36 
fotografias e 8 espantalhos, foi visi-
tada pelos grupos de crianças que 
visitaram a BMI ao longo do mês de 
Julho e por todos os utilizadores e 
curiosos.

AGOSTO
01 a 31: Biblioteca de Praia
Uma vez mais a BMI levou os 

seus serviços até ao areal da Praia 
da Barra, ao longo de todo o mês de 
Agosto, no Molhe Sul. Quem passou 
pela Biblioteca de Praia pôde usu-
fruir dos seus diferentes serviços: 
empréstimo domiciliário de livros, 
leitura presencial jornais e revistas, 
hora do conto e actividades de ex-
pressão plástica. As actividades da 
Biblioteca de Praia tiveram um total 
2026 participantes de concelhos tão 
diversos como Paredes, Gouveia, 
Vila Nova de Foz Côa, Ílhavo, entre 
muitos outros. A Biblioteca de Praia 
é já uma das principais companhias 
de quem frequenta a Praia da Barra 
ao longo do mês de Agosto.

OUTUBRO
02 de Outubro: O Planeta Alma-

lavras... por Paulo Condessa
Integrada no Programa de Itine-

râncias da DGLB, esta oficina de 
escrita criativa e emocional teve 
como objectivos principais conotar 
a escrita e a leitura com prazer e di-
versão, fornecer instrumentos para 
desenvolver a inteligência emocio-
nal e fomentar a descoberta do Eu 
e a partilha com o outro. Nela parti-
ciparam 2 grupos: 24 alunos de uma 
turma do 4º ano da EB1 da Sra. do 
Pranto e 23 alunos de uma turma do 
6º ano da EB 2,3 de Ílhavo, acompa-
nhadas pelas respectivas professo-
ras, que também participaram.

NOVEMBRO
Até 15 de Novembro: Exposição 

“Table Parade”
O Table Parade é um projecto 

artístico e cultural que envolveu 4 
escolas do Agrupamento de Ílhavo, 
desde o pré-escolar ao 9º ano de 
escolaridade: Jardim-de-Infância da 
Chousa Velha, EB1 da Coutada, EB1 
da Senhora do Pranto e EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto, tendo contado 
com o apoio do PAPE 2007/2008. 
Os resultados desse projecto deram 
origem à exposição que esteve pa-
tente na Biblioteca Municipal, e que 
foi muito apreciada por todos quan-
to visitaram a BMI neste período.

DEZEMBRO
02 a 31 de Dezembro: Exposi-

ção Re-visitar José Régio
No âmbito do Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares (SABE) a BMI 
apresenta e divulga a vida e obra do 
poeta através de uma exposição iti-
nerante organizada pela Casa José 
Régio (Vila do Conde) e que estará 
patente nas Bibliotecas Escolares 
da EB23 da Gafanha da Encarnação 
e na ES João Carlos Celestino Go-
mes e ainda de 19 a 31 na Biblioteca 
Municipal.

Ano lectivo 2008/2009: “Bruxas 
à solta na BMI”

Este ano lectivo convidamos to-
das as Escolas Básicas e Jardins-
de-Infância a visitar-nos. Propomos 
uma viagem ao mundo dos livros e 
das histórias repletas de bruxas e 
fantasias do imaginário infantil.

Resumo 
da Actividade
Julho 
a Dezembro 
2008

Biblioteca Municipal de Ílhavo

HORÁRIO
2ª FEIRA 
14H00 às 18H00

3ª a 6ª FEIRA 
10H00 às 12H30 | 14H00 às 18H30

SÁBADO
14H00 às 18H00
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Centro Cultural de Ílhavo
Resumo da Actividade

O cinema trouxe, com ciclos te-
máticas dedicados à adaptação de 
grandes obras literárias, clássicos 
intemporais (no âmbito da Semana 
da Maioridade) e para os mais no-
vos, a fantasia do Natal. 

O teatro trouxe-nos os grandes 
sucessos “Dia do Pai” e “Escola de 

Mulheres, de Moliére” ou as peças 
infanto-juvenis “Mãos Grandes”, 
“ÁTCHI - O mercador de Sonhos”, 
“As Viagens de Gulliver” e “O Grão 
de Bico”, numa clara aposta em 
apresentar espectáculos com uma 

A programação do 
Centro Cultural de Ílhavo 
(CCI) deste segundo 
semestre de 2008 
caracterizou-se pela 
diversidade das áreas 
artísticas apresentadas 
em palco, registando 
uma grande adesão de 
público.

forte componente educativa, peda-
gógica e lúdica.

Na música, o CCI apostou nos 
grandes nomes nacionais, tais 
como Paulo Furtado, Ala dos Na-
morados com os convidados Rão 

EXPOSIÇÃO ESPAÇOS PERMANENTES
Cândido Teles e João Carlos Celestino Gomes
     - exposição de sempre no Centro Cultural de Ílhavo 

Neste ano em que comemoramos os 110 anos da Restauração do Município 
de Ílhavo, a abertura dos espaços permanentes de Cândido Teles e João Carlos 
Celestino Gomes no Centro Cultural de Ílhavo, perpetua na história e na vida 
do nosso Município, a memória destas duas figuras incontornáveis da Cultura 
Ilhavense, num gesto que também é simbólico de honra aos Artistas.

Com este espaço de exposição permanente, cumprimos o compromisso as-
sumido, com uma elevada satisfação do dever cumprido e da referência mereci-
da a Cândido Teles e a João Carlos Celestino Gomes numa das “casas-maiores” 
da promoção cultural da Nossa Terra: o Centro Cultural de Ílhavo, marcando 
bem a aposta que sempre faremos em colocar os valores da Nossa Terra em 
primeiro lugar. 

Reiteramos o agradecimento às respectivas Famílias, com um Carinho muito 
especial à D. Maria Júlia Teles e seu Filho João, pela recente doação de obras 
de Cândido Teles de inestimável valor que tiveram a opção e a amabilidade de 
entregar à Câmara Municipal de Ílhavo.                                 

Que as obras de Cândido Teles e de João Carlos Celestino Gomes, agora 
expostas em permanência (embora com dinamismo), sirvam simultaneamente 
de testemunho e de desafio à atitude construtora de todos os Cidadãos do Mu-
nicípio de Ílhavo, nomeadamente aos mais jovens artistas.

Seguimos em Frente com a Arte da Nossa Gente.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Kyao e Nancy Vieira, e o fadista Ca-
mané, que regressou a Ílhavo para 
apresentar o seu último trabalho, 
“Sempre de Mim”. A superestrela da 
música de Israel e do Mundo, Noa, 
cantou e enfeitiçou o público com 

um espectáculo surpreendente e 
memorável. 

Na dança apresentámos o es-
pectáculo “Inferno”, da conceituada 
Companhia Olga Roriz e o encanta-
dor bailado “Cinderela em bicos de 
pés”. O humor invadiu o palco do 
CCI, com o encerramento da tour-
née nacional “Já tenho idade para 
ter juízo”, com o inigualável Pedro 
Tochas.

Também nas exposições, o CCI 
pautou-se em apresentar ao público 
os artistas locais, com as exposi-
ções de pintura de António Neves e 
João Carlos Mouro. Uma das apos-
tas mais fortes foi o lançamento do 
Serviço Educativo, com programas 
de envolvimento com a comunida-
de escolar do Município. Ateliers 
temáticos mostraram ao público in-
fanto-juvenil as diferentes áreas da 
criação artística e lúdica, como de-
monstraram os projectos “Mercador 
de Sonhos”, “Depois das Viagens... 
Onde irias viajar?” e “Cinderela vai 
à Escola.”

Para 2009 a promessa é continu-
ar a proporcionar ao nosso público 
momentos culturais inesquecíveis. 

HORÁRIO
Terça-feira a Domingo
10H00 às 13H00 | 14H00 às 18H00
Dias de Espectáculos
2 horas antes e 30 minutos após o início dos espectáculos
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
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Regata dos Grandes Veleiros
20 a 23 de Setembro 2008

Pautada pela sua 
singularidade e 
espectacularidade, a 
Regata dos Grandes 
Veleiros, que esteve 
presente no Terminal 
Norte do Porto de Aveiro 
durante quatro dias, 
pela mão da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
marcou profundamente 
o mês de Setembro e o 
ano de 2008 no nosso 
Município, onde cerca 
de 350 mil pessoas não 
perderam a oportunidade 
de nos visitar. 

Num ano de grande importância 
histórica, com a Comemoração dos 
110 Anos da Restauração do Mu-
nicípio e também dos 200 anos da 
Abertura da Barra, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo, após uma candidatura 
vitoriosa e um processo de prepara-
ção de mais de dois anos junto da 
Sail Training International, integrou a 
Regata Comemorativa dos 500 Anos 
do Funchal, que o Município de Ílha-
vo acolheu de 20 a 23 de Setembro, 
no Terminal Norte do Porto de Avei-
ro, tendo como seu parceiro funda-
mental e oficial a Administração do 
Porto de Aveiro (APA). A participar 
nesta Regata, que ligou Falmouth 
(Inglaterra), Ílhavo e o Funchal, esti-
veram 21 veleiros de 13 nacionalida-
des, nomeadamente 11 de classe A, 
com destaque para o maior veleiro 
do Mundo, o russo Sedov, e o nosso 
muito querido NTM Creoula. A bor-
do dos veleiros estiveram perto de 
2000 tripulantes, de múltiplas nacio-
nalidades, sendo que se podia con-

tar cerca de uma centena e meia de 
portugueses. O Município de Ílhavo 
também esteve representado nes-
ta competição, onde cerca de 100 
“marinheiros” estiveram presentes 
nas etapas da Regata, numa viagem 
em alto mar que todos gostariam de 
repetir.

Em terra, multiplicaram-se os pre-
parativos para a sua recepção, numa 
operação que implicou um grande 
investimento financeiro e logístico 
nunca antes realizado na Região, 

sendo o Município de Ílhavo o ter-
ceiro porto português a receber este 
tipo de evento náutico, depois de 
Lisboa e Porto. Durante quatro dias, 
a Câmara Municipal transformou o 
Terminal Norte do Porto de Aveiro e 
o espaço único do Jardim Oudinot, 
na Gafanha da Nazaré, numa ver-
dadeira “mini-cidade”, que acolheu 
as tripulações dos 21 veleiros, re-
cebidas por um equipa empenhada 
e extremamente motivada de cerca 
de 80 pessoas, que estiveram dis-

poníveis 24 horas por dia para que 
nada faltasse aos navios e aos seus 
tripulantes. 

Do vasto programa da Regata dos 
Grandes Veleiros destaque especial 
para a Cerimónia de Abertura, que se 
realizou no Sábado, dia 20 de Setem-
bro, no Porão de Salgado do Navio 
Museu Santo André, e a Visita Oficial 
aos Navios do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Este-
ves, que assinalou o início das visitas 
públicas, onde milhares de pessoas 

fizeram fila para entrar a bordo de 
alguns dos maiores e mais belos 
veleiros do mundo. No Domingo, 
dia em que se registou a maior aflu-
ência de visitantes, destaque para a 
realização da tradicional Procissão 
da Nossa Senhora dos Navegantes, 
pelo Grupo Etnográfico da Gafanha 
da Nazaré, cuja festa decorreu no re-
novado Jardim Oudinot, e que ante-
cedeu a divertida e animada Parada 
das Tripulações, terminando a tarde 
com a Cerimónia da Entrega de Pré-
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Protocolo de Amizade/Geminação Ílhavo-Funchal

No âmbito da Regata dos Gran-
des Veleiros, que viveu a sua última 
etapa no porto histórico do Funchal, 
foi celebrado, no dia 3 de Outubro, 
um Protocolo de Amizade/Gemi-
nação entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Câmara Municipal do 
Funchal, tendo em consideração 
toda uma história com forte ligação 
ao Mar dos respectivos Municípios e 
dos seus Cidadãos. 

Neste sentido, a participação pela 
primeira vez dos dois municípios 
numa Regata da Sail Training Inter-
national serviu de ponto de partida 
para o fortalecimento das suas re-
lações de amizade, no virar de uma 
página da sua história pautada pelo 
sucesso. A determinação de ambas 
as entidades em aprofundar a cola-
boração solidária para a promoção 
do bem-estar dos seus Cidadãos e 

mios, outro dos momentos altos des-
ta Regata. A estes acontecimentos, 
juntaram-se diversas actividades, 
como a Corrida Mais Louca da Ria, a 
demonstração de Nautimodelismo, a 
Feira de Velharias, a Mostra de Arte-
sanato, entre outras, que proporcio-
naram momentos de lazer ao público 
presente entre as visitas ao veleiros. 

Em paralelo a este programa, a 
Câmara Municipal de Ílhavo orga-
nizou um outro, com actividades 
direccionadas exclusivamente para 
as tripulações dos navios, nome-
adamente visitas culturais, activi-
dades desportivas, festas e até um 
Festival da Canção, oferecendo a 

todos os tripulantes momentos di-
versão e convívio em terra antes da 
largada para o Funchal, no dia 23 de 
Setembro. O início da Largada, que 
teve lugar pelas 15 horas, assinalou 
o derradeiro momento de despedida 
desta Regata de Grandes Veleiros 
do nosso Município, numa Parada 
Naval emocionante e inesquecível 
para os milhares de pessoas que, ao 
longo da costa, os viram partir.

Ao colocar o Município de Ílhavo 
na rota internacional dos Grandes 
Veleiros, realizando o maior evento 
náutico de sempre da Região, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo reafirmou 
a sua aposta na promoção e afirma-

ção do nosso Município como ponto 
turístico e destino privilegiado para 
todos os amantes do Mar, numa ac-
ção que superou largamente todas 
as expectativas, tendo os navios, 
logo no primeiro dia de visitas, ba-
tido em duas a três vezes o recorde 
de visitas durante a sua estadia nos 
portos de Falmouth e do Funchal. A 
grande satisfação e a clara vontade 
de regressar no futuro demonstrada 
pelos quase 2000 tripulantes das 
cerca de duas dezenas de veleiros 
oriundos de 13 países, assim como 
pelos mais de 350.000 visitantes, 
nacionais e estrangeiros, constituem 
uma prova deste sucesso, garantido 

por uma vasta equipa de Entidades 
e profissionais que demonstraram, 
como em tantas outras iniciativas, 
a capacidade de concretizar, e bem, 
do nosso Município.

De 20 a 23 de Setembro, a Câmara 
Municipal uniu esforços e, numa es-
treita relação de parceria, voluntaris-
mo e empenho, deu vida a um acon-
tecimento ímpar no Município e na 
Região. A toda a equipa de funcioná-
rios, colaboradores e voluntários da 
Câmara Municipal de Ílhavo, bem 
como a todas as Entidades Parceiras 
e Patrocinadoras que participaram 
nesta Regata fica o nosso especial 
agradecimento, que se estende, na-

turalmente, à Administração do Porto 
de Aveiro (APA), cuja parceria foi fun-
damental para o sucesso obtido. 

Finalmente, uma outra nota de 
agradecimento para a sempre exi-
gente Sail Training International, 
cujos rasgados elogios constituíram 
de igual forma uma demonstração 
do balanço extremamente positivo 
desta Regata, bem como um forte 
estímulo ao seu regresso ao Muni-
cípio de Ílhavo, que obteve a classi-
ficação de “Excelente”, um patamar 
raramente alcançado ao longo dos 
últimos anos pelos vários portos de 
acolhimentos deste tipo de Regatas 
Internacionais.

Visitantes, na manutenção e cresci-
mento das suas relações a nível po-
lítico, cultural, social e económico, 
bem como o desenvolvimento do 
Turismo, que tem no Mar a sua refe-
rência estratégica, levaram à Assina-
tura deste Protocolo, que teve lugar 
no edifício dos Paços do Concelho 
da Câmara Municipal do Funchal.
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9 de Agosto
Apresentação do livro “Memórias de 
um Pescador”, de João Laruncho de 
São Marcos

23 de Agosto
7º Aniversário do Navio-Museu San-
to André (60 anos do Navio)

Dia aberto (entrada gratuita)
Sessão Comemorativa do Navio-
Museu Santo André (60 anos do 
navio)

Apresentação do DVD 
“O Santo André - O navio que se tor-
nou Museu”
Entrega dos prémios do Concurso 
de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
Apresentação da 2ª edição do livro 
“Ílhavo, Terra Maruja”, de Theresa e 
Tom Maia

outubro
19 e 21 de Outubro
7º Aniversário da ampliação e re-
modelação do Museu Marítimo de 
Ílhavo

19 de Outubro
Sessão comemorativa 
Inauguração da exposição A Mariti-
me Album - 50 fotografias e as suas 
histórias
Conferência Camões entre a Euro-
pa e as rotas oceânicas, pela Prof. 
Doutora Rita Marnoto (Universidade 
de Coimbra) org: Confraria Camo-
niana/MMI

21 de Outubro
Dia Aberto

novembro
17 e 18 de Novembro
Programação Comemorativa do Dia 
Nacional do Mar, o Colóquio Inter-
nacional “Octávio Lixa Filgueiras: 
Arquitecto de Culturas Marítimas”
Apresentação do livro 
“Cultura Popular Portuguesa - Prá-
ticas, Discursos e Representações”, 
de Clara Sarmento
Apresentação do quiosque digital 
“Roteiros pela Imagem do Barco 
Moliceiro”.

29 de Novembro
Apresentação do livro “Regresso ao 
Litoral - Embarcações Tradicionais 
Portuguesas”, de Ana Maria Lopes

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“A Maritime Album – 50 fotografias e as suas histórias”  

A Maritime Album apresenta 50 belíssimas fotografias a preto e branco 
pertencentes às colecções do Mariner’s Museum, de Newport, EUA. Retra-
tos de paisagens e lugares fascinantes, estas fotografias consentem refle-
xões diversas sobre a relação que estabelecemos com o mar. 

Tendo como ponto de partida um arquivo com mais de meio milhão de 
imagens fotográficas de temática marítima, captadas por fotógrafos profis-
sionais e amadores, a exposição resulta do intenso e singular trabalho de se-
lecção realizado por John Szarkowski, conceituado fotógrafo, crítico e antigo 
director do departamento de fotografia do MoMA, de Nova Iorque. 

Às fotografias seleccionadas, Richard Benson, célebre por introduzir um 
processo de reprodução de fotografias que permitiu novas possibilidades ar-
tísticas, acrescentou o conhecimento e a atenção, próprios de quem já viveu 
junto ao mar ou próximo das margens de um rio; Benson fê-lo sob a forma 
de pequenos textos reveladores das histórias que lhes conferem especial 
significado.  

No texto de abertura da exposição A Maritime Album, John Szarkowski 
desperta o visitante para a sua magnificência e originalidade: “A colecção de 
fotografia do Mariner’s Museum é uma fonte insubstituível de testemunhos, 
não só sobre navios e a construção naval, mas também da nossa história en-
quanto exploradores, comerciantes, pescadores, guerreiros e aventureiros”. 

Para o Museu Marítimo de Ílhavo é um privilégio exibi-las, tanto mais que é 
a primeira vez que esta exposição pode ser vista em Portugal e na Europa.

Álvaro Garrido
Director do Museu Marítimo de Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo
Resumo da Actividade

Resumo 
da Actividade
agosto             
a Novembro 
2008

agosto
8 de Agosto
71º Aniversário do Museu Marítimo 
de Ílhavo
- Dia Aberto
- Visitas Guiadas
- Ateliers temáticos
- Sessão comemorativa

Apresentação do projecto 
“Arquivo de Memórias da Pesca do 
Bacalhau

Abertura da exposição 
“Nos Porões da Memória”, com fo-
tografias de João São Marcos, Artur 
Seabra Oliveira e João Cruz

Espectáculo de acordeão e bateria 
no jardim interior do Museu com 
“João Gentil & Luís Formiga”
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13 a 19 de Novembro de 2008

Com uma agenda bastante pre-
enchida, a Comitiva Municipal, com-
posta pelo Presidente de Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, pelo Vereador Eng. Pau-
lo Costa, e pela Adjunta, Dr.ª Rosa 
Conceição, realizou a sua primeira 
paragem em Halifax, no Canadá, 
a fim de participar na Conferência 
Anual da Sail Training International, 
visando nomeadamente a partici-
pação do Município de Ílhavo (e do 
Porto de Aveiro) noutras Regatas 
STI. Nesta Conferência foi também 
apresentada oficialmente a avalia-
ção da Regata Falmouth/Ílhavo/Fun-
chal, que teve nota “muito positiva” 
no seu conjunto. 

Posteriormente à reunião com 
o Mayor da cidade de Halifax, Pe-
ter Kelly, a Comitiva partiu para St. 
John’s, na Terra Nova, onde foram 
amavelmente recebidos pelo Mayor 
Dennis O’Keefe. Durante a sua es-
tadia, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo visitou o “Marine 
Institute”, da Universidade da Terra 
Nova, e o Museu Provincial, tendo 

ainda participado num jantar de tra-
balho com os representantes das 
Empresas do Município de Ílhavo na 
Terra Nova, Pascoal e Filhos e Rui 
Costa e Sousa. 

Na viagem de regresso, a Comi-
tiva Municipal fez escala em Newa-
rk (EUA), tendo-se reunido com os 
representantes da Comunidade 
Ilhavense lá instalada, num jantar 

comemorativo dos 110 Anos da 
Restauração do Município de Ílha-
vo. Um dos momentos de destaque 
desta viagem oficial do Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo ao 
Canadá e aos Estados Unidos foi a 
visita ao Lugre Gazela, gerido pela 
ONG “Philadelphia Ship Preserva-
tion Guild - PSPG”. Este “Grande 
Veleiro”, construído em 1883, é um 

dos símbolos da frota bacalhoeira 
portuguesa, sendo notável o traba-
lho de conservação desenvolvido. 

O balanço desta viagem revelou-
se bastante positivo, tendo a Câmara 
Municipal de Ílhavo mantido a sua 
aposta numa relação estreita com as 
suas comunidades emigrantes, com 
as suas cidades irmãs e com outras 
cidades e entidades ligadas ao mar. 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
deslocou-se, durante 
os dias 13 a 19 de 
Novembro, ao Canadá 
e aos Estados Unidos, 
para uma visita oficial às 
cidades de Halifax, St. 
John’s e Newark, com 
uma breve passagem 
pela cidade de 
Philadelphia, a propósito 
do Lugre Gazela, antigo 
bacalhoeiro da frota 
portuguesa.

Visita Oficial do Presidente da CMI 
a Halifax, St. John’s (Canadá) e 
Newark (EUA)

Pelo segundo ano consecutivo, o 
certame pretendeu ser uma grande 
mostra nacional e internacional do 
sector das pescas, nomeadamente 
da pesca profissional e desportiva, 
da construção e comércio de em-
barcações e produção aquícola, 
proporcionando o intercâmbio de in-
teresses e o aparecimento e desen-
volvimento de novas oportunidades 
de negócio, em especial na Região 
de Aveiro. Dado o êxito da sua pri-
meira edição, que atingiu todos os 
objectivos pretendidos pela sua or-
ganização, a Exposan, o Interpescas 

2008 contou com a participação de 
cerca de 100 expositores que, du-
rante quatro dias, foram visitados 
por milhares de pessoas. 

A Câmara Municipal de Ílhavo vol-
tou a marcar presença neste Salão, 
que veio preencher o vazio existen-
te em termos de feiras profissionais 
para as fileiras de negócios ligadas 
ao mar na nossa Região, dando a 
conhecer a todo o público presente 
as potencialidades do nosso Muni-
cípio, que tem no Mar, na pesca e no 
turismo náutico os seus elementos 
fundamentais.

Durante os dias 18 
a 21 de Setembro, o 
Parque de Exposições 
de Aveiro acolheu o II 
Salão Interpescas - Salão 
Internacional do Mar, 
Pescas e Aquicultura.

Presença da Câmara Municipal de Ílhavo no Salão Interpescas

Salão Internacional do Mar, 
Pescas e Aquicultura 
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Fruto desse Acordo, celebrado 
pela mão do Presidente da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau 

Esteves, e do Mayor de St. John’s, 
Andy Wells, a 28 de Agosto de 1998, 
foi-se estabelecendo entre as duas 

Há dez anos, o Município 
de Ílhavo e a cidade 
de St. John’s, como 
resultado das relações 
históricas que os une 
desde o século XVI, 
entenderam celebrar 
um Acordo de Amizade, 
tendo como pedra basilar 
para a sua criação o 
perpetuar da lembrança 
dos nossos marinheiros 
nos mares longínquos da 
Terra Nova, que serviu 
tantas vezes de porto de 
abrigo após duros meses 
no mar na pesca do 
bacalhau.

Os Projectos de Intercâmbio
Pela prossecução da Cláusula 3ª do 

Acordo de Amizade firmado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e St. John’s, que previa 
que “... as nossas duas cidades, na me-
dida do possível, promoverão um inter-
câmbio regular nos campos da Cultura, 
História, Conhecimento dos Oceanos, 
Turismo, Juventude e Economia, forne-
cendo ao mesmo tempo, regularmente 
viagens para os nossos cidadãos.”, 
teve início, no ano de 2000, o progra-
ma de Intercâmbio Juvenil Ílhavo - St. 
John’s, com o objectivo de perpetuar 
as ligações que foram criadas ao longo 
dos anos na memória dos ilhavenses e 
dos habitantes da Terra Nova. Este pro-
grama permitiu, ao longo dos anos, a 
visita de dezenas de jovens do Municí-
pio de Ílhavo a St. John’s, durante uma 
semana, tendo Ílhavo recebido de igual 
modo a visita de dezenas de jovens 
canadianos, num projecto de partilha, 
descoberta e troca de experiências que 
se saldou sempre muito positivo e enri-
quecedor. 

Paralelamente a este programa de In-
tercâmbio Juvenil, destaca-se um outra 
iniciativa, o projecto “De Novo na Terra 

Nova”, que permitiu de igual modo o 
estreitamento de relações entre Portu-
gal e o Canadá, numa acção histórica 
que permitiu o regresso do NTM Creou-
la, o último representante da chamada 
“Frota Branca” de veleiros portugueses 
actualmente ainda a navegar, aos ma-
res do Norte Atlântico, decorridas várias 
décadas desde a sua última presença 
na Terra Nova. Este projecto teve a sua 
rampa de lançamento em 1998, com a 
viagem Ílhavo - St. John’s - Ílhavo, vivi-
da por um grupo de 100 jovens: 50 por-
tugueses e 50 canadianos, que tiveram 
como Director de Treino o Capitão Fran-
cisco Marques. Este projecto surgiu ori-
ginalmente de uma ideia da Sra. Embai-
xadora do Canadá em Portugal, Patricia 
Dole, cuja terra-natal é precisamente a 
Terra Nova, e que costumava ver, nos 
tempos da sua meninice, os veleiros 
portugueses da pesca do bacalhau à 
linha atracados em St. John’s. Assim, a 
Embaixadora decidiu aproveitar o velei-
ro português como pano de fundo para 
um estreitamento das relações entre os 
dois países. Para o Projecto formaram-
se então duas Comissões Executivas, 

uma canadiana e uma portuguesa, esta 
última presidida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, pelos Amigos do Museu de 
Ílhavo, e pela Universidade de Aveiro. 

Ao longo desta década, quer o pro-
grama de Intercâmbio Juvenil Ílhavo 
– St. John’s quer o projecto “De Novo 
na Terra Nova” proporcionaram a cen-
tenas de jovens experiências intercul-
turais ricas na troca e na partilha de 
conhecimentos e histórias de vida, ao 
mesmo tempo que lhes permitiam a 
visita a locais distantes mas em tantos 
aspectos semelhantes no seu Patrimó-
nio Histórico e Natural inevitavelmente 
ligados ao Mar. 

Juntos e em permanente amizade 
e cooperação, os Municípios de Ílha-
vo e St. John’s decidiram há dez anos 
celebrar os seus 500 Anos de História 
Comum, cujas páginas se desenrolam 
em torno do Mar e da epopeia do Ba-
calhau. Passados dez anos, a relação 
salda-se de enorme êxito, numa apos-
ta social, cultural, económica e política 
que se mantém actual e de olhos pos-
tos no futuro.

St. John’s, também chamada em 
português como São João da Terra 
Nova, é a capital e a maior cidade 
da província canadiana da Terra 
Nova e Labrador, situada na costa 
atlântica do Canadá. Possui uma 
área de 446,04 Km2 e uma popula-
ção de 99.512 habitantes. 

Fundada a 5 de Agosto de 1583, 
St. John’s é uma das mais antigas 
cidades da América do Norte, sen-
do actualmente um importante cen-
tro comercial e industrial, além de 
possuir um dos centros portuários 
mais importantes do Canadá. 

Uma das suas múltiplas curio-

sidades reside no mistério sobre a 
origem do seu nome “St. John’s”, 
motivo que levou ao aparecimento 
de várias teorias. A mais credível 
refere que a designação surgiu, pela 
primeira vez, numa carta geográfica 
de Rienel, em 1519, que designou o 
lugar de “Rio de San Johem”. Seu 
contemporâneo, o navegador portu-
guês Gaspar Corte Real, o primeiro 
europeu a visitar a Terra Nova, em 
1500, terá pago para visitar o porto, 
chamando-o de “Rio de St. John’s”. 
Terá sido essa denominação de Gas-
par Corte Real a dar origem ao nome 
actual da capital da Terra Nova. 

comunidades laços bastante es-
treitos, através da realização de um 
vasto conjunto de iniciativas ao lon-

go destes dez anos.  
Das várias acções realizadas, 

destaque para a inauguração, em 

1999, do Largo de St. John’s na Ga-
fanha da Nazaré, e da inauguração 
do Parque de Ílhavo em St. John’s, a 
22 de Julho de 2004, uma oferta da 
Câmara Municipal de Ílhavo dedica-
da aos Ilhavenses que ao longo de 
centenas de anos escolheram aque-
las paragens como principal porto 
de pesca do bacalhau. No Parque 
foram colocados cinco painéis de 
azulejos, pintados por artistas do 
Município de Ílhavo, nomeadamente 
Cândido Teles, António Neves, Júlio 
Pires, João Carlos Mouro e Cajó, 
cujas obras ficaram assim também 
perpetuadas em St. John’s. 

De especial importância, mere-
cem igualmente destaque o projecto 
“De Novo na Terra Nova” (em 1998) 
a bordo do NTM Creoula, bem como 
o programa de Intercâmbio Juvenil 
entre Ílhavo e St. John’s, que ao lon-
go dos anos mantêm o contacto di-
recto e encurtam as distâncias entre 
ambos os Municípios.

Para um futuro muito próximo 
perspectivam-se novas formas de 
cooperação nomeadamente ao nível 
da investigação marítimo.

A cidade de St. John’s 

Nesta última edição de 2008 do Boletim Informativo “Município de Ílhavo”, a Câmara Municipal de Ílhavo 
decidiu iniciar uma nova rubrica, dedicada às nossas Cidades-Irmãs, cuja história, património, cultura 
e ligação ao Mar são partilhadas profundamente com o nosso Município. Num gesto de homenagem e 
referência, este novo espaço pretende simultaneamente relembrar e dar a conhecer a todos os Munícipes 
as relações de amizade que a Câmara Municipal de Ílhavo mantém com várias cidades, destacando a 
origem e a importância da sua ligação. St. John’s, situada na Terra Nova (Canadá) é a primeira Cidade 
Irmã à qual fazemos referência nesta rubrica, cujo Acordo de Amizade foi celebrado em 1998.

As Cidades-Irmãs     
do Município de Ílhavo 

Acordo de Amizade Ílhavo - St. John’s
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Constituição

A criação deste Fórum surge do 
cumprimento do compromisso e da 
concretização de uma estratégia de 
desenvolvimento do Município, que 
assenta na aposta em factores de 
diferenciação, como o Mar, a Ria 
e a Pesca e Indústria do Bacalhau, 
tendo igualmente como factores 
motivadores todo um conjunto de 
acontecimentos que servem de en-
quadramento directo à sua concre-
tização. A presença da Regata dos 
Grandes Veleiros, durante os dias 20 
a 23 de Setembro no Terminal Nor-
te do Porto de Aveiro, a criação da 
nova Entidade de Turismo do Centro 
de Portugal e da CIRA (Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro 
– Baixo Vouga), a estruturação do 
projecto “Polis da Ria”, entre outros, 
são alguns desses exemplos que in-
centivaram este projecto.

O ponto de partida para a sua 
criação decorreu a bordo do NTM 

Creoula, entre os dias 18 e 19 de 
Setembro, onde a Câmara Munici-
pal de Ílhavo promoveu, junto de um 
conjunto de entidades convidadas, a 
“Conferência Constitucional do Fó-
rum Náutico do Município de Ílhavo”, 
liderada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Eng. Ribau Esteves. As 
conclusões deste primeiro encontro 
foram aprovadas pelo Executivo Mu-
nicipal no dia 22 de Setembro, no-
meadamente a proposta de “Carta 

de Constituição”, apresentada pela 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

A principal missão do Fórum Náu-
tico prende-se com o desenvolvi-
mento de uma estratégia de dina-
mização das actividades náuticas, 
centradas no recreio, no desporto 
e na cultura, congregando esforços 
entre os agentes responsáveis pelas 
actividades nessas áreas, numa mo-
dernização permanente com vista à 
rentabilização das potencialidades 

das nossas condições naturais e 
históricas, que cumprem simulta-
neamente a missão de importantes 
factores de diferenciação e valoriza-
ção do Município.

Desta forma, fazem parte desta 
estratégia um conjunto de objectivos 
que motivam a sua criação e a sua 
actividade futura, nomeadamente:

- O funcionamento de uma plata-
forma institucional activa entre os vá-
rios agentes que desenvolvem activi-

dades náuticas nas referidas áreas;
- A dinamização dessas activida-

des, através da realização de inicia-
tivas de carácter complementar em 
relação às actividades desenvolvi-
das pelos vários agentes;

- A promoção da “cultura da prá-
tica de desportos náuticos” nas 
Crianças, Jovens e Adultos, bem 
como de uma permanente relação 
de proximidade da População com 
a Ria e o Mar;

- A dinamização de actividades 
que potenciem a relação entre o 
Desporto, o recreio, a Cultura e a 
natureza;

- A criação a médio/longo prazo 
de um Centro de Alto Rendimento 
na área dos desportos náuticos, ten-
do como área preferencial a Vela.

Formalizado o seu Acto de Cons-
tituição no dia 26 de Novembro, o 
Fórum Náutico do Município de Ílha-
vo assume-se como um espaço de 
parceria institucional de referência 
regional e nacional, para o desen-
volvimento de programas proporcio-
nadores da criação e manutenção 
de hábitos regulares de prática de 
actividades náuticas, como estilo 
de vida saudável, alimentadores de 
uma “Cultura de Mar” e geradores de 
momentos de bem-estar, acrescen-
tando valor à qualidade de vida do 
Município. Por todos estes motivos, 
a sua criação reveste-se de particu-
lar importância para o crescimento e 
desenvolvimento do nosso Municí-
pio, que tem “O Mar por Tradição” 
e na aposta na náutica do recreio e 
na promoção do turismo náutico um 
futuro promissor. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, juntamente com 
um conjunto de dezoito 
Parceiros e Entidades do 
Município de Ílhavo e da 
Região da Ria de Aveiro, 
formalizou, no passado 
dia 26 de Novembro, 
no Museu Marítimo de 
Ílhavo, a constituição 
do “Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo”.

Fórum Náutico             
do Município de Ílhavo

Câmara Municipal de Ílhavo – Entidade Coordenadora

Parceiros:
Administração do Porto de Aveiro, S.A. 
Agrupamento Marítimo 878 do Corpo Nacional de Escutas
Associação dos Amigos do Museu Marítimo de Ílhavo
Associação de Surf de Aveiro
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Associação Náutica e Recreativa da Gafanha da Nazaré
Clube da Associação de Pais da Gafanha da Encarnação
Clube de Vela Costa Nova
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico da Gafanha da Nazaré
Manuel Garcia Lopes Mendes Serra
Marina Clube da Gafanha
Pascoal e Filhos, S.A.
SHARPIE Club (Portugal)
Terra Nova – Cooperativa de Rádio Difusão e Acção Cultural, CRL
Universidade de Aveiro

Entidades Agregadas:
Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

Constituição do Fórum Náutico do Município de Ílhavo
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Mar Agosto 2008
Festas do Município de Ílhavo

No passado dia 2 de Agosto, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo voltou a re-
constituir a tradicional festa em honra 
da Nossa Senhora das Neves, com a 
Celebração de uma Eucaristia na Ca-
pela de Alqueidão. Inserida nas Fes-
tas do Município/Mar Agosto 2008, 
esta homenagem à Nossa Senhora 
das Neves contou ainda com a rea-
lização de um espectáculo de Fados 
de Coimbra, conduzido pelo Grupo 
de Fados “Coimbra”, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, cuja actuação 
encantou todos os presentes.

Pelo segundo ano consecutivo, 
este certame contou com a partici-
pação de centenas de pessoas que, 
em período de férias, não perderam 
a oportunidade de “ver como anda-
va a sua saúde”, efectuando exames 
e consultas gratuitas em áreas como 
tensão arterial, visão, diabetes, nu-
trição, higiene oral, osteoporose, 

Com o principal objectivo 
de incentivar a população 
do Município a adoptar 
estilos de vida mais 
saudáveis, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
reabriu as portas, no 
passado dia 9 de Agosto, 
da Extensão de Saúde da 
Praia da Barra, realizando 
mais uma edição da Feira 
da Saúde.

Além destes grandes aconteci-
mentos, a Câmara Municipal de Ílha-
vo, em parceria com várias Associa-
ções do Município, preparou uma 
vasta agenda de actividades nas 
mais diversas áreas como a cultura, 
o desporto, a música, o cinema, o 
ambiente, entre muitas outras, que 
preencheram por completo todo o 
mês de Agosto.

A abrir as festividades, destaque 
para o Festival “Ria a Gosto”, o Fes-
tival de Marisco da Ria de Aveiro, 
numa organização conjunta do Illia-
bum Clube e da Câmara Municipal 
que ocupou bem o primeiro fim-de-
semana de 31 de Julho a 3 de Agos-
to, no Relvado da Costa Nova. A 
completar este programa inicial, me-
rece igualmente destaque a realiza-
ção de mais uma edição dos jogos 
“Ílhavo, Município sem Fronteiras”, 
na Praia da Barra, bem como a tra-
dicional Celebração Eucarística em 
Honra da Nossa Senhora das Ne-
ves, no dia 2 de Agosto, na Capela 
de Alqueidão, que culminou com o 
espectáculo de Fados de Coimbra, 
pela mão do grupo “Coimbra”, na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

As iniciativas prosseguiram com a 
realização de várias acções de sen-
sibilização ambiental, como o “Jogo 
Limpo”, “A Minha Praia tem Bandei-
ra Azul”, “A Lata de quem polui” ou 
o “Código Cívico” que, durante todo 
o mês, incentivaram crianças, jovens 
e adultos para a prática de acções 
que respeitem o ambiente e os seus 
ecossistemas. Também com uma 
realização contínua ao longo de todo 
este mês de programação especial, 
destaque para as actividades dedi-

O programa Mar Agosto/
Festas do Município de 
Ílhavo, que já faz parte 
do mês de férias por 
excelência dos nossos 
munícipes e turistas há 
vários anos, foi, neste 
ano de 2008, pautado 
por dois momentos 
extraordinários: a 
inauguração do renovado 
Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré, e a 
realização do primeiro 
Festival do Bacalhau, 
uma iniciativa conjunta 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo e da Confraria 
Gastronómica do 
Bacalhau.

cadas em especial aos mais novos, 
nomeadamente as Bibliotecas de 
Praia, as Aulas de Surf e Bodyboard 
e, ainda, a iniciativa “Sábados no 
Jardim”, que percorreu os diversos 
espaços públicos das quatro fregue-
sias do Município. 

A Cultura, em todas as suas di-
mensões, marcou de uma forma in-
contornável todo o programa deste 
ano, onde, além da realização do 
Festival do Bacalhau, se comemo-
rou, entre outros, os 71 Anos do 

Museu Marítimo de Ílhavo e os 60 
Anos do Navio-Museu Santo André. 
O Grande Concerto de Verão, com o 
artista português João Pedro Pais, e 
a Peça de Teatro “Dia do Pai”, que 
trouxe ao Centro Cultural de Ílhavo 
os actores conhecidos por todo o 
público como Almeno Gonçalves, 
André Nunes, Fernando Ferrão e Pe-
dro Teixeira, também abrilhantaram 
todo este programa que deu mais 
vida e cor ao Município e à Região 
durante as férias. 

As actividades desportivas tam-
bém estiveram em alta, com a reali-
zação de mais uma edição do “Ílha-
vo Radical”, que teve lugar, durante 
todo o dia 15 de Agosto, no Relva-
do da Costa Nova, e do Campeo-
nato Surf Feminino e Campeonato 
da Europa de Bodybord Feminino 
“Miss Sumol Cup 2008”, na Praia da 
Barra, que encerrou esta edição do 
Mar Agosto/ Festas do Município de 
Ílhavo 2008. 

Para todos os gostos e para todas 

as idades, espalhado pelas quatro 
freguesias do Município, o programa 
Mar Agosto 2008 manteve-se fiel 
à sua tradição, primando pela sua 
qualidade, vitalidade e diversidade 
de iniciativas, justificando a sua per-
manência pela elevada adesão de 
participantes, com destaque espe-
cial para todas as Associações que, 
numa relação estreita com a Câmara 
Municipal de Ílhavo, tornam possível 
a sua realização.

Feira da Saúde, Barra 2008

PSA (Próstata), entre outras, rece-
bendo ainda conselhos úteis sobre 
primeiros socorros, saúde juvenil e 
cuidados com a pele. Os momen-
tos mais descontraídos também não 
foram esquecidos, através da reali-
zação de sessões de massagens e 
terapias com sal. 

Esta iniciativa contou com a pre-

ciosa colaboração de várias entida-
des profissionais do ramo da saúde, 
que marcaram presença na Extensão 
de Saúde da Praia da Barra durante 
todo o dia, nomeadamente as Far-
mácias Ançã, Morais e Farmacentro, 
as Clínicas Dentária da Barra, Den-
talcare, Audioclinica, Clinigrama, Cli-
so e Plena Saúde, as Águas Luso, os 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a 
Cruz Vermelha Portuguesa, o Centro 
Regional de Sangue de Coimbra e 
os Laboratório de Análises Avelab, 
a Casa do Sal, a Escola Profissional 
de Vagos, a Fundação Portuguesa 
de Cardiologia e a Liga Portuguesa 
contra o cancro, a NaturHouse e a 
Riaóptica. 

Com a realização desta acção, a 
Câmara Municipal de Ílhavo cumpriu 
ainda a importante missão de ma-
nifestar novamente o seu protesto 
contra o incumprimento do Ministé-
rio da Saúde na activação desta Ex-
tensão de Saúde. Actualmente, para 
ter acesso a cuidados primários de 
saúde habitantes e turistas da Praia 
da Barra têm de se deslocar aos ser-
viços da Costa Nova e da Gafanha 
da Nazaré, estando a Extensão de 
Saúde da Barra preparada, ao ní-
vel de instalações, para os receber. 
Faltam apenas os recursos huma-
nos necessários à sua activação, 
cabendo esta tarefa ao Ministério da 
Saúde. 

Festa em 
Honra da N.ª 
Sr.ª das Neves
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Festival do Bacalhau

No âmbito de mais uma edição 
do Programa Mar Agosto/Festas do 
Município, a Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a realizar a tradicional 
“Rota das Padeiras”, tendo sido 
percorridas, no dia 16 de Agosto, as 
principais ruas onde o famoso Pão é 
confeccionado.

Esta Rota, que já faz parte do “Ro-

teiro Turístico” do Município de Ílha-
vo, é um exemplo claro da aposta da 
Câmara Municipal na manutenção e 
preservação do património de Vale 
de Ílhavo, num acto de festa, home-
nagem e referência às suas Padeiras 
que, diariamente, preservam e dão 
vida à arte antiga de fabricar o pão. 

Durante cindo dias, o Bacalhau 
foi o centro das atenções, prepa-
rado e confeccionado tipicamente 
por nove Associações do Município 
(Associação Cultural e Recreativa 
“Chió-Pó-Pó”, Associação de So-
lidariedade Social da Gafanha do 
Carmo, Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, Confraria Camoniana de Ílha-
vo, Confraria Gastronómica do Ba-
calhau, Grupo de Jovens “A Tulha”, 
Grupo Etnográfico da Gafanha da 
Nazaré, Grupo Folclórico “O Arrais” 
e o Rancho Regional da Casa do 
Povo de Ílhavo) , numa Mostra Gas-
tronómica onde não faltaram vinhos 
da Região Demarcada da Bairrada e 
as famosas padas de Vale de Ílha-

vo. Das actividades que animaram o 
espaço privilegiado do Jardim Oudi-
not, pensadas para todas as idades 
e para todos os gostos, destaque 
para o espectáculo de Fogo de Ar-
tifício na água no dia da abertura (20 
de Agosto), para a Mostra de Artesa-
nato, para as sessões de cinema ao 
ar livre em ecrã gigante, para o lan-
çamento do DVD “ A Faina Maior do 
Capitão Francisco Marques”, entre 

muitas outras, onde os mais peque-
nos também não foram esquecidos, 
com o dia 23 inteiramente dedicado 
a eles, através da iniciativa “Sábados 
no Jardim”. À noite, as atenções vira-
ram-se para os concertos de música 
portuguesa, onde subiram ao palco 
vários artistas consagrados, como 
os “Fingertips”, “José Alberto Reis”, 
“André Sardet”, “Mariza” e “Adelaide 
Ferreira”, que encerrou esta edição 

do Festival, no dia 24.
O Festival do Bacalhau 2008 in-

tegrou também as comemorações 
dos 60 anos de vida do Navio Santo 
André, e os seus sete anos como 
pólo do Museu Marítimo de Ílhavo, 
que se tornou no “salão nobre” do 
novo espaço ribeirinho do Municí-
pio, tendo sido visitado por milhares 
de pessoas, reafirmando o seu pa-
pel enquanto peça fundamental da 

Nossa Cultura e Tradição.  
Nesta iniciativa, como em tantas 

outras, a parceria com Associações 
e Empresas, nomeadamente as que 
têm sede no Município de Ílhavo, foi 
fundamental para o sucesso desta 
edição do Festival do Bacalhau no 
extraordinário espaço que é o (reno-
vado) Jardim Oudinot. Destacamos, 
por isso, a importante colaboração 
da Associação dos Industriais do 
Bacalhau (AIB), que ofereceu o ba-
calhau utilizado pelas Tasquinhas 
do Bacalhau, a parceria inigualável 
da Confraria Gastronómica do Ba-
calhau e de todas as Associações 
gestoras das Tasquinhas, sem es-
quecer todas as restantes entidades 
que contribuíram para que esta ac-
ção ficasse na memória de todos os 
que passaram e se deliciaram com a 
gastronomia, o artesanato, os con-
certos e as actividades que, durante 
cinco dias, serviram de estreia ao 
maior parque ribeirinho da Ria de 
Aveiro da actualidade. 

No ano em que se comemoram os 
110 anos da Restauração do Municí-
pio, a Câmara Municipal de Ílhavo e a 
sua parceira de organização, a Con-
fraria Gastronómica do Bacalhau, 
entenderam concretizar uma aposta 
maior na promoção dos valores da 
gastronomia e da cultura do baca-
lhau, de que o Município de Ílhavo 
é a verdadeira capital nacional, re-
novando as tradicionais Tasquinhas 
do Bacalhau e convertendo-as num 
grande Festival, aliando a esta mu-
dança um gesto de cultura que dife-
rencia a Nossa Terra de todas as ou-
tras, cujo enorme sucesso superou 
largamente todas as expectativas. 

O renovado e 
extraordinário espaço 
do Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré, 
foi palco, durante os 
dias 20 a 24 de Agosto, 
da primeira edição do 
Festival do Bacalhau, 
uma iniciativa conjunta 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo e da Confraria 
Gastronómica do 
Bacalhau, à qual 
aderiram cerca de 150 
mil pessoas.

Rota das Padeiras

No dia 23 de Agosto, o Navio Mu-
seu Santo André completou 60 anos 
de vida, sete dos quais como pólo 
do Museu Marítimo de Ílhavo. 

Integrado no Festival do Bacalhau, 
o programa comemorativo deste 
ano contou a presença de centenas 
de pessoas que, em Dia Aberto, não 
perderam a oportunidade de visitar 

gratuitamente o antigo arrastão da 
frota portuguesa de bacalhau, tão 
importante na promoção da Nossa 
Terra e Cultura ligada ao Mar.

As comemorações prosseguiram 
com a sessão de apresentação do 
livro e DVD “O Santo André - Um 
Navio que se tornou Museu”, segui-
da da e com a entrega dos prémios 

7º Aniversário
Navio Museu Santo André

do Concurso de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar 2008”, cujos 50 me-
lhores trabalhos ficaram expostos 
no Porão de Salgado até ao final do 
mês de Setembro. 

Mais tarde, teve lugar a apresenta-
ção da segunda edição do livro “Ílha-
vo, Terra Maruja”, de Thereza e Tom 
Maia, no qual os autores registaram 
“aqueles monumentos que enten-
demos os mais significativos do ex-
traordinário progresso que a cidade 
vem experimentando... monumentos 
que o traço, há tantos anos voltado 
para o ontem, buscou, com verda-
deiro prazer, deixar gravado para o 
amanhã”. Neste ano, em que se co-
memoram os 110 Anos da Restau-
ração do Município, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo decidiu realizar uma 
nova edição (ampliada, em relação 
à primeira) desta publicação, como 
gesto de referência e homenagem 
ao nosso passado e património.
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Entidade Regional de Turismo
Adesão do Município de Ílhavo à Nova

De extraordinária beleza e quali-
dade, as fotografias apresentadas 
concorreram nas categorias Cor e 
Preto/Branco, que englobaram tam-
bém a secção de Melhor Fotografia 
do Concelho de Ílhavo e a secção 
especial “Património Histórico-Ma-
rítimo Ilhavense”, que foi criada ex-
cepcionalmente para este Concurso, 
atendendo ao facto de se viver este 
ano o 110º Aniversário da Restaura-
ção do Município de Ílhavo. 

Esta nova entidade regional, que 
ficará responsável pelo Turismo na 
região centro de Portugal, tem a sua 
sede em Aveiro, possuindo ainda 
quatro delegações, denominadas 
de “Pólo de Marca Turística”: Dão-
Lafões, Ria de Aveiro, Coimbra e 
Castelo Branco-Naturtejo. Nos seus 
Estatutos, estão fixadas as suas 
competências e obrigações, sendo 

o Turismo Centro de Portugal res-
ponsável pela valorização turística 
da respectiva área territorial, visan-
do o aproveitamento sustentado 
dos recursos turísticos. Esta nova 

entidade fica ainda com a missão 
de monitorizar a oferta turística re-
gional, bem como dinamizar e po-
tenciar os valores turísticos de cada 
região. Criar e gerir um observató-

rio da actividade turística, que visa 
acompanhar a implementação da 
estratégia turística regional e avaliar 
o desempenho do sector turístico é 
outra das suas responsabilidades. 

O Município de Ílhavo 
integrou, no passado 
mês de Setembro, a nova 
Entidade Regional de 
Turismo do Centro de 
Portugal, denominada 
de “Turismo do Centro 
de Portugal”, tendo sido 
eleito como Vogal o 
Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. 
Ribau Esteves. 

A Tomada de Posse dos Órgãos 
Sociais desta nova Entidade Regio-
nal de Turismo do Centro de Portu-
gal decorreu no dia 3 de Novembro, 
em Coimbra, presidindo à sua Direc-
ção Pedro Machado. Ribau Esteves, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo e da Comunidade Intermuni-
cipal da Região de Aveiro (CIRA), e 
Pedro Silva, ex-presidente da extin-
ta Rota da Luz, foram eleitos Vogais 
desta Entidade, em representação 
do distrito de Aveiro. 

Ao fazer parte da criação desta 
nova capacidade, numa fase tão im-
portante da vida da Região de Aveiro 
e da Região do Centro, com desa-
fios de enorme importância como os 
do QREN, do Polis da Ria, da nova 
Associação de Municípios, da coo-
peração entre Municípios, Univer-
sidade de Aveiro e AIDA, entre ou-
tras, a Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se em fazer parte desta 
aposta de grande importância para 
o crescimento e o desenvolvimento 
do nosso Município, de forma global 
e muito em especial na importante 
área do Turismo.

1º João Filipe Pereira de Freitas
2º Manuel António Oliveira Cruz
3º Manuel Fernando M. de Almeida
PATRIMÓNIO HISTÓRICO
MARÍTIMO ÍLHAVENSE
1º Fernando Costa
MELHOR CONCELHO
Manuel António Oliveira Cruz
MENÇÃO HONROSA
Ana Filipa Garin Scarpa

Olhos sobre o Mar 2008
Concurso de Fotografia

COR

1º João Filipe Pereira de Freitas
2º Manuel António Oliveira Cruz
3º Manuel Fernando M. de Almeida
PATRIMÓNIO HISTÓRICO
MARÍTIMO ÍLHAVENSE
1º Fernando Costa
MELHOR CONCELHO
Manuel António Oliveira Cruz
MENÇÃO HONROSA
Ana Filipa Garin Scarpa

PRETO/BRANCO

Pelo quinto ano 
consecutivo, e com o 
objectivo de continuar 
a estimular o gosto pela 
produção fotográfica, 
em especial na sua 
vertente marítima, a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou mais uma 
edição do Concurso 
de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar”, que 
este ano contou com 
a participação de mais 
de 500 trabalhos, de 97 
fotógrafos amadores e 
profissionais oriundos de 
todo o país. 

A sessão pública de entrega de 
prémios decorreu no dia 23 de 
Agosto, pelas 17h00, no Navio-Mu-
seu Santo André, no âmbito das 
Comemorações do seu sétimo ani-
versário. Os 50 melhores trabalhos 
estiveram expostos no Porão de 
Salgado do Navio até ao final do 
mês de Setembro.

CATEGORIA COR

1º Prémio: João Freitas

CATEGORIA P/B

1º Prémio: Ana Scarpa

PATRIMÓNIO HISTÓRICO MARÍTIMO ÍLHAVENSE COR

1º Prémio: Fernando Costa

PATRIMÓNIO HISTÓRICO MARÍTIMO ÍLHAVENSE P/B

1º Prémio: Vítor Bastos
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Adesão do Município de Ílhavo

Fazem parte desta nova associa-
ção os Municípios de Aveiro, Alber-
garia-a-Velha, Vagos, Ílhavo, Murto-
sa, Estarreja, Ovar, Sever do Vouga, 
Oliveira do Bairro, Anadia e Águeda, 
que integravam a AMRia (Associa-

No passado mês de 
Setembro, os Presidentes 
de Câmara dos onze 
Municípios que compõem 
a Junta da Grande 
Área Metropolitana de 
Aveiro (Baixo Vouga), 
procederam à criação 
da nova Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro - Baixo Vouga, 
presidida pelo Eng. Ribau 
Esteves.

ção de Municípios da Ria) e a GAMA 
(Grande Área Metropolitana de Avei-

Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro

A Câmara Municipal 
de Ílhavo aprovou 
recentemente a 
participação do 
Município de Ílhavo no 
Polis Litoral da Ria de 
Aveiro, por intermédio 
da nova Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro – Baixo Vouga 
(CIRA).

Aprovado por Decreto-Lei, em 
Conselho de Ministros, no dia 13 de 
Novembro, o “Polis Litoral da Ria de 
Aveiro” é o instrumento formal de 
gestão da Operação Integrada de Re-

qualificação e Valorização da Ria de 
Aveiro, sendo a primeira associação 
formal entre o Estado e uma comuni-
dade intermunicipal numa operação 
de requalificação e valorização am-
biental, na qual a Câmara Municipal 
de Ílhavo participa por intermédio da 
CIRA, integrando também e directa-
mente o seu Conselho Consultivo.  

A intervenção do Polis, que irá de-
correr ao longo de 60 quilómetros 
de frente costeira, 140 quilómetros 
de frente lagunar e 24 quilómetros 
de frente ribeirinha do Rio Vouga, 
implica um investimento de cerca 
de 97.000.000,00 Euros, assumin-
do os Municípios que integram este 
projecto 15% dos custos, o Estado 
23% (Ministério do Ambiente 18% e 
MADRP e APA 5%) e as Associações 
Náuticas 3%. Os restantes 59% virá 
dos fundos comunitários do QREN. 

O desenvolvimento desta operação 
vai estar a cargo da empresa de ca-
pitais públicos “Polis Litoral - Ria de 
Aveiro, S.A”, que vai ser participada 
pelo Ministério do Ambiente e pela 
Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro - Baixo Vouga (CIRA), 
em representação dos Municípios 
envolvidos (os seus associados com 
excepção de Anadia). Outras entida-
des estão igualmente envolvidas nes-
te processo em diferentes regimes de 
agregação, nomeadamente as Câma-
ras Municipais de Mira e de Espinho e 
algumas Associações Náuticas. 

De entre os projectos que estão 
integrados neste Acordo, vários têm 
uma incidência directa na área geo-
gráfica do Município de Ílhavo, desta-
cando-se: o reforço do cordão dunar 
da Costa Nova, o desassoreamento, 
balizamento e sinalização dos canais 

principais de navegação, e a criação 
de via ciclável como forma de vivência 
da Ria de Aveiro, com incidência em 
várias zonas do Município de Ílhavo. 
Ao nível dos Projectos de Incidência 
Municipal, destaque para a “Porta Ma-
rítima da Ria”, junto à Ponte da Barra 
(com núcleo museológico do achado 
da Barca do Século XV), para a quali-
ficação do Esteiro e Cais da Malhada 
(Ílhavo); para a construção da área de 
recreio fluvial (com posto náutico) da 
Barquinha (Ílhavo) e para a constru-
ção dos Cais de Pesca da Gafanha de 
Aquém e da Gafanha da Nazaré (no 
Cais dos Bacalhoeiros). Relativamen-
te a Projectos de Entidades Privadas, 
importa mencionar a qualificação do 
ancoradouro e das instalações em 
terra da Associação Náutica da Ga-
fanha da Encarnação e do Clube de 
Vela da Costa Nova, e a qualificação 

do ancoradouro (e sua ampliação) e 
das instalações em terra do Marina 
Clube da Gafanha e da Associação 
Náutica da Gafanha da Nazaré. 

A “Polis Litoral da Ria de Aveiro – 
Operação Integrada de Requalifica-
ção e Valorização da Ria de Aveiro” 
é uma importante oportunidade de 
realização de investimento de valori-
zação e qualificação da Ria de Avei-
ro, para que esta seja rentabilizada 
em todas as suas componentes de 
valor - ambiental, social, econó-
mica, entre outras, propiciando-se 
também melhores condições para a 
dinamização de novas actividades e 
projectos, nomeadamente grandes 
empreendimentos turísticos, funda-
mentais para que a Ria e a sua Re-
gião de Aveiro se venha a constituir 
também como um verdadeiro desti-
no turístico de qualidade. 

Ria de Aveiro - Polis da Ria 
Operação Integrada de Requalificação e Valorização

ro), extintas com o nascimento da 
nova Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (Baixo Vouga).
Na reunião do Conselho Executi-

vo, realizada no dia 10 de Dezem-
bro, foram aprovadas as Grandes 
Opções do Plano para o próximo 
ano, cuja prioridade são os vários 
projectos candidatos aos fundos 
comunitários do Quadro de Refe-
rência Estratégico Nacional (QREN). 
Manter as atenções políticas centra-
das em temas fundamentais para o 
desenvolvimento da Região, como é 
o caso da questões ligadas à saúde, 
ao TGV e à introdução de portagens 
na A17 e A29 são outras das acções 
prioritárias da nova Comunidade. 

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo e da actual Região de 
Aveiro, Eng. Ribau Esteves, acredita 
que esta entidade será uma boa her-
deira do trabalho legado pelas ante-
riores Associações de Municípios, 
numa fase importante para a Região 
de Aveiro, que vive um processo de 
desenvolvimento e de adaptação a 
novos tempos e a nova legislação, 
marcando o crescimento do Muni-
cipalismo e da sua dimensão inter-
municipal. 



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 23  |  Dezembro 200828

Adesão do Município de Ílhavo à Nova

A autarquia ilhavense, 
à semelhança dos 
anos anteriores, voltou 
a receber um parecer 
positivo do Instituto 
Regulador de Águas 
e Resíduos (IRAR), 
relativamente ao 
programa de Controlo de 
Qualidade da Água do 
Município. 

Plano de Controlo 
da Água do 
Município aprovado 
pelo IRAR

Este ano, o Plano abrangeu pon-
tos de amostragem (chamados de 
“pontos móveis”), para que não se 
corresse o risco de os resultados 
saírem viciados. A lei obriga a que 
sejam efectuadas análises em nú-
mero representativo e que cubram 
toda a rede de abastecimento, de 
acordo com uma vasta listagem de 
parâmetros, a fim de se apurar se a 
água tem qualidade para ser con-
sumida pelos municípes. Com base 
nas análises obtidas, foi confirmada 
a elevada qualidade da água dis-
tribuída pelos serviços municipais, 
para cada uma das suas zonas de 
abastecimento. 

Para a Câmara Municipal de Ílha-
vo, a sensibilização das populações 
para a prevenção da Floresta e dos 
seus recursos florestais e ecossiste-
mas, protegendo-a contra os incên-
dios e a intervenção nociva do Ho-
mem, é de extrema relevância para 
a sociedade actual, pelo que este 
projecto assume elevada importân-
cia no contexto desta prevenção 
no nosso Município. Desta forma, 
pretende-se atenuar este problema 
com a participação das crianças e 
jovens em idade escolar, através da 
consciencialização da preservação, 
sentido de comunhão e partilha do 

No âmbito do Programa 
Municipal de Intervenção 
Educativa para o ano 
lectivo 2008/2009, foi 
aprovado, para a área 
de Educação Ambiental, 
o projecto “Woodwatch 
- de olho na Floresta”, 
tendo como públicos-
alvo os Estabelecimentos 
de Ensino do Município.

bem comum de todos os recursos 
que a Floresta oferece, dos quais 
serão fiéis depositários.

São objectivos subjacentes à di-
namização deste novo projecto para 
a área da Educação Ambiental, cuja 
actuação incide em todos os Esta-
belecimentos de Ensino do Municí-
pio, a consciencialização para im-
portância da Floresta, a promoção 
de um melhor conhecimento sobre 
a mesma e sobre os seus ecossis-
temas, bem como a promoção do 
respeito pelos recursos naturais e 
florestais, a sensibilização para a 
prevenção dos incêndios florestais 

e, ainda, a promoção da Rede Mu-
nicipal de Trilhos Pedestres, como 
forma de inovação de um Turismo 
mais sustentável. 

Desenvolvido ao longo de todo o 
ano lectivo, o “Woodwatch - de olho 
na Floresta” é uma iniciativa pionei-
ra da Câmara Municipal de Ílhavo 
que aposta nas crianças e jovens do 
Município como a principal alavanca 
para a sensibilização de toda a po-
pulação na preocupação com o am-
biente, em especial com as nossas 
Florestas, um dos nossos principais 
patrimónios naturais. 

De olho na Floresta

Woodwatch
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Projecto Eco-Escolas
Centro Cultural de Ílhavo

23 Bandeiras Verdes 
dão ao Município de 
Ílhavo, pelo segundo ano 
consecutivo, o 2º lugar a 
Nível Nacional!   

Como já constitui senso comum, 
a protecção dos trilhos do litoral não 
deve ser uma preocupação centrada 
apenas nas sucessivas épocas-bal-
neares. Pelo contrário, é essencial 
que o desenvolvimento sustentado 
do litoral não se limite apenas a uma 
determinada época mas a todo o 
ano, desempenhando, neste caso, 
o projecto «Coastwatch Europe» um 
papel vital no acompanhamento e 
vigilância da evolução das nossas 
Zonas Costeiras, bem como dos 
«comportamentos cívicos» que com 
as mesmas são mantidos, através 
da caracterização ambiental da fai-
xa costeira, com o preenchimento 
de um questionário por cada troço 
de 500 metros, em blocos de 5 Km.

Escolas do Município   
de Olho na Costa!

A recente Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável 
aponta precisamente nessa direc-
ção, (re)criando novas directivas e 
caminhos com vista a um desenvol-
vimento mais harmonioso, e como 
tal mais integrado, do nosso País, 
tendo por base a valorização das 
comunidades e paisagens em ar-
ticulação directa com uma política 
mais integrada e coordenada de or-
denamento, planeamento e gestão 
da Zona Costeira Nacional.  

A Câmara Municipal, em mais 
uma saudável parceria com os Es-
tabelecimentos de Ensino do Con-
celho  encontra-se já envolvida, pelo 
7º ano consecutivo, na dinamização 
do projecto, procurando sensibilizar 
desde logo para a importância que 
representa para o desenvolvimen-
to harmonioso do Município, mas 
também como forma de perpetuar 
as memórias de todos aqueles que 
bravamente trabalharam para um 
Concelho cada vez melhor, os Ecos-
sistemas e espaços naturais que 
constituem aquele que muitos já de-
signam como o melhor e mais boni-
to Concelho do País. Ele desenrolar-
se-á segundo 4 fases distintas: 

1ª fase - 12 de Novembro de 2008 
- «Boas Vindas ao coastwatch euro-
pe» pelo Vereador do Ambiente Eng. 
Marcos Ré, no Edifício dos Paços do 
Concelho;

2ª fase - Saídas de campo: No-
vembro e Dezembro de 2008;

3ª fase - elaboração de propostas 
de divulgação do trabalho efectuado 
(poster, power point, teatro, música, 
etc.) – Janeiro a Maio de 2009;

4ª fase - realização do 5º Seminá-
rio Local «As Escolas e o coastwa-
tch», para apresentação, interpre-
tação e confrontação dos trabalhos 
– Dia 5 (dia mundial do Ambiente) ou 
8 de Junho de 2009 (dia mundial dos 
Oceanos).

No ano lectivo 2008/2009 a gran-
de novidade nos participantes é a 
presença do CASCI, com um gru-
po muito interessado na defesa e 
protecção do Ambiente e dos seus 
Ecossistemas Naturais, centrali-
zando no Ser Humano e nas suas 
atitudes o motor para a construção 
de um Concelho ainda mais bonito 
e harmonioso: Escola Básica do 1º 
Ciclo da Barra; Escola Básica do 1º 
Ciclo da Cambeia; Escola Básica do 
1º Ciclo da Chousa Velha; CASCI/
Costa Nova; Escola Básica do 1º Ci-
clo da Marinha Velha; Escola Básica 
do 1º Ciclo da Senhora do Pranto; 
Escola Básica do 1º Ciclo da Se-
nhora dos Campos; Escola Básica 
do 1º Ciclo da Costa Nova; Escola 
Secundária da Gafanha da Nazaré 
e Escola Secundária de Ílhavo, num 
total de mais de 250 participantes! 

Continuamos, pois, convictos de 
que este é sem dúvida um projecto 
que tem desencadeado e potencia-
do cada vez mais «o amor ao Mar e 
à Ria» nas novas e futuras gerações!

O Eco-Escolas é um Projecto/
Programa Internacional que preten-
de encorajar acções e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido 
pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental. Fornece fundamental-
mente metodologia, formação, ma-
teriais pedagógicos, apoio e enqua-
dramento ao trabalho desenvolvido 
pela escola.

Ele segue uma metodologia ins-
pirada na Agenda 21 e que de for-
ma simplificada se enuncia em 7 
passos: a constituição do Conselho 
Eco-Escolas; a implementação de 
uma Auditoria Ambiental, por for-
ma a determinar as principais lacu-
nas no que às diferentes áreas do 
Ambiente diz respeito; a definição 
e execução do Plano de Acção; a 

monitorização/avaliação de todo o 
trabalho executado durante o ano 
lectivo; a planificação adequada do 
trabalho curricular; a divulgação à 
comunidade; e, finalmente a elabo-
ração do Eco-Código. 

Encorajar acções, reconhecer e 
premiar o trabalho desenvolvido 
pelo Estabelecimento de Ensino na 

melhoria do seu desempenho am-
biental, gestão do espaço escolar e 
sensibilização da comunidade são 
sem dúvida ingredientes que esti-
mulam à participação cada vez mais 
activa e abrangente das Escolas do 
nosso Município.

Ao estimular o hábito de partici-
pação, envolvendo activamente as 

crianças e os jovens na tomada de 
decisões e implementação das ac-
ções, o projecto Eco-Escolas motiva 
a necessidade de mudança de atitu-
des e adopção de comportamentos 
sustentáveis no quotidiano, ao nível 
pessoal, familiar e comunitário, poten-
ciando ainda a criação de parcerias e 
sinergias locais na perspectiva de im-
plementação da Agenda 21 Escolar, 
numa primeira fase, e, futuramente, 
de uma Agenda 21 ao nível Local.

Como é do conhecimento geral o 
projecto Eco-Escolas tem mereci-
do uma atenção muito especial por 
parte das entidades que governam 
a área ambiental, dada a amplitude 
de trabalho e acções que o mesmo 
consegue alcançar. Todo este tra-
balho ganha maior amplitude com 
a enorme alegria e criatividade das 
nossas Crianças e Jovens, homens 
e mulheres de amanhã, mas também 
com a força de vontade e o enorme 
empenho dos nossos Docentes, 
factores decisivos para os sucessos 
já alcançados – no ano lectivo ante-
rior continuámos como o 2º Melhor 

Os objectivos passam por esti-
mular os mais jovens utentes das 
Praias, e a partir destes os próprios 
Pais e famílias, para os benefícios 
decorrentes em se encontrar uma 
Praia, ou areal, devidamente limpa. 
Nas quatro últimas épocas balne-
ares alargámos a sua dinamização 
ao mês de Julho, de forma a que 
os ATL dos nossos Estabelecimen-
tos de Ensino pudessem da mesma 
usufruir, continuando os resultados 
– mais de 7.000 participantes - a ser 
extremamente motivadores e em-
preendedores no sentido de con-
tinuarmos «a fazer Educação Am-
biental durante todo o ano».

O projecto consiste na dinamiza-
ção de actividades que conjuguem 
a componente educacional com a 
componente lúdica, pois não pode-
mos esquecer que as Crianças/Jo-

Ambiente sem Férias    
de Verão!   

Município do País neste projecto!
Destaque especial foi dado aos 

23 Estabelecimentos de Ensino dis-
tinguidos - Jardins de Infância da 
Chousa Velha, Légua, Gafanha de 
Aquém, Vale de Ílhavo, Gafanha da 
Encarnação Sul, Gafanha do Car-
mo, Coutada, N.a Sr.a do Pranto e 
Remelha; Escolas Básicas do 1º Ci-
clo da Chousa Velha, nº 1 de Ílhavo, 
N.ª Sr.ª dos Campos, Coutada, Vale 
de Ílhavo, Cambeia, Cale da Vila, 
Barra, Marinha Velha, Gafanha da 
Encarnação Sul, Gafanha da Encar-
nação Norte e Costa Nova; Escolas 
Secundárias de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré; Escola Básica dos 2º e 3º 
Ciclos José Ferreira Pinto Basto de 
Ílhavo - na Cerimónia de Entrega das 
Bandeiras Verdes, este ano integra-
da na Semana da Educação e dina-
mizada na Biblioteca Municipal, com 
um colorido diferente e especial! 

Continuam lançadas as sementes 
para um futuro mais risonho e har-
monioso, que em alguns (muitos) 
casos já germinou, para um Conce-
lho ainda mais bonito!

2008/2009

vens estão já em período de férias. 
Desta forma é também possível le-
var o Centro de Educação Ambiental 
para o “meio” do areal, encenando 
as actividades diárias de recolha e 
separação do ‘lixo’, entre outras. 
Actividades como o «Jogo Limpo», 
«A minha Praia tem Bandeira Azul», 
«Jogos tradicionais», «Os Vigilantes 
da Praia», «quem conta um conto, 
acrescenta-lhe um ponto!», «cons-
truções na areia» ou a «Biblioteca 
de Praia», continuarão, certamente, 
a receber a visita de muitos Estabe-
lecimentos de todo o Distrito, bem 
como dos utentes, mais jovens, às 
nossas Praias de todo o País.

Destaque neste projecto para a 
implementação de uma novidade 
e que diz respeito à sua extensão 
para um outro projecto municipal -  
as Férias Divertidas – com enorme 
receptividade, quer dos participan-
tes, quer dos próprios monitores, e 
a prometer novas aventuras para o 
próximo Verão. 

Coastwatch Europe Projecto “Praia Limpa 
tem Mais Pinta!

Época Balnear 2008
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Ílhavo a Cidade
XVIII Aniversário da Elevação

Pelas 13h00, as duas entidades 
realizaram um almoço comemora-
tivo com várias personalidades im-
portantes para a Vila da Gafanha da 
Encarnação, onde foram discutidos 
diversos assuntos, nomeadamente 
os investimentos previstos pelo Exe-
cutivo Municipal na Zona Industrial 
da Mota e na Frente Ria. Durante o 
almoço, o Presidente da Câmara de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, anunciou 

No passado mês de Novembro 
2008, a Engª Ana Paula Martins, da 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Centro 
(entidade do Ministério do Ambien-
te, Ordenamento do Território e De-
senvolvimento Regional) assumiu 
a presidência da Comissão Mista 
de Coordenação (CMC) da Revisão 
do Plano Director Municipal (PDM) 
de Ílhavo, tendo-se realizado no dia 
onze desse mesmo mês uma pri-
meira reunião com a Equipa Técni-
ca da Câmara Municipal de Ílhavo 
(CMI), de forma a integrar esta nova 
responsável no processo que está 
em curso, com a determinação de 
se relançar o processo de revisão 

do PDM de Ílhavo.
De facto, nos últimos dois anos, 

a instabilidade vivida na presidência 
da CMC (com três mudanças) levou 
a que na prática o processo de re-
visão do PDM não tivesse evoluído 
para a sua conclusão.

Todo o trabalho necessário à 
conclusão desse processo tem vin-
do a ser realizado por uma Equipa 
de Técnicos da CMI, com todas as 
propostas de revisão devidamente 
colocadas em cima da mesa para 
apreciação, discussão e decisão.

Registamos com agrado a de-
terminação da nova responsável, 
estando a desenvolver todas as dili-
gências no sentido de terminar esta 
importante tarefa e conseguir a en-
trada em vigor do novo PDM de Ílha-
vo, com a maior brevidade possível.

Embora em Portugal estes pro-
cessos se arrastem durante muitos 
anos (há Câmaras Municipais com 
processos de revisão de PDM mais 
antigos do que o nosso e ainda ne-
nhum terminou), continuamos a tra-
balhar com todo o afinco no sentido 
de darmos contributo para o seu 
bom desenrolar e para a sua próxi-
ma conclusão com o início do devi-

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com 
a Junta de Freguesia de 
S. Salvador, assinalou, 
nos passados dias 13 
e 14 de Julho, o 18º 
Aniversário de Elevação 
de Ílhavo a Cidade, 
com a realização de um 
conjunto de iniciativas 
pautadas de simbolismo 
e importância. 

Ponto de Situação

Revisão do PDM
IV Aniversário da Elevação

Gafanha da 
Encarnação a Vila

As Cerimónias de Comemoração 
tiveram início no Domingo, dia 13 de 
Julho, com o Hastear das Bandeiras, 
no edifício da Junta de Freguesia de 
São Salvador, acompanhado pelo 
lançamento de dezoito foguetes e 
um Porto de Honra com todos os 
convidados presentes. 

A cerimónia prosseguiu na Segun-
da-feira, dia 14 de Julho, com a Ses-
são Pública de apresentação do Pro-
grama de Acção para a Regeneração 
Urbana da Cidade de Ílhavo, que teve 
lugar no Auditório da Sede da Junta 
de Freguesia de São Salvador, pelas 
18h00. Este projecto contempla a re-
alização de mais de 20 obras, num 
investimento público avaliado em 

mais de 10 milhões de Euros. 
A requalificação do núcleo urba-

no antigo da cidade, a reabilitação 
física, social e cultural do Bairro da 
Vista Alegre, a recuperação da Fren-
te Ribeirinha e a qualificação urbana 
da EN109 fazem parte dos princi-
pais itens do plano de intervenção 
de regeneração urbana da Cidade 
de Ílhavo previsto pelo Executivo 
Municipal, que vai ser alvo de uma 
candidatura ao QREN (Quadro de 
Referência Estratégico Nacional), 
para a obtenção de apoio financei-
ro para a sua concretização. Dos 
investimentos privados, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. Ribau Esteves, destacou a 

construção do Hospital de Cuidados 
Continuados, que resultará da recu-
peração do antigo edifício da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, e a 
reconversão urbana da Seca do Ba-
calhau Tavares e Mascarenhas pela 
empresa Pascoal & Filhos, SA. 

Na sua intervenção, o Presidente 
da Câmara Municipal anunciou que 
este vasto conjunto de obras tem 
como principal objectivo promover 
o equilíbrio entre a competitividade 
económica e a inclusão social, nunca 
esquecendo a sua importante verten-
te ambiental, sendo todas elas fun-
damentais para o desenvolvimento 
de Ílhavo que em 2008 comemorou 
dezoito anos de elevação a cidade.

planos para a ampliação da Zona In-
dustrial da Mota, bem como criação 
de uma área de acolhimento em-
presarial, cujo investimento (cerca 
de 1.500.000,00 Euros) se encontra 
ao abrigo dos fundos comunitários. 
De grande relevância para a Vila da 
Gafanha da Encarnação estão tam-
bém os investimentos que prevêem 
a qualificação da Frente Ria e a pe-

No passado dia 9 de 
Dezembro, a Gafanha da 
Encarnação comemorou 
o seu 4º Aniversário 
de Elevação a Vila, 
numa acção simbólica 
organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, em 
parceria com a Junta de 
Freguesia da Gafanha da 
Encarnação.

1. Qualificação Urbana da EN109;
2. Qualificação Urbana e Ambiental da Zona Antiga da Cidade (infra-estrutu-
ras de água e saneamento, arruamentos e passeios, iluminação pública);
3. Qualificação Urbana da Avenida Mário Sacramento;
4. Qualificação da Frente Ribeirinha;
5. Qualificação Urbana do Espaço Público e Reabilitação do Bairro Operário 
da Vista Alegre;
6. Reabilitação Urbana e Social do Bairro do Frei Gil;
7. Bairro das Cancelas;
8. Espaços Públicos da Envolvente do Hospital de Cuidados da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo:
9. Espaços Públicos de Suporte do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo e Reconversão Urbana da Área Ocupada pelo actual;
10. Reabilitação Ambiental do Esteiro da Malhada;
11. Reabilitação da Antiga e Desactivada ETAR de Ílhavo, como Centro de 
Interpretação Ambiental;
12. Praia Fluvial e Centro Náutico da Barquinha;
13. Reabilitação do Salão Cinema “Texas”;
14. Construção do Centro de Humanidades (por Reabilitação do Edifício da 
Antiga Escola Preparatória de Ílhavo);
15. Gestão do Centro Cultural de Ílhavo;
16. Dinamização Cultural;
17. Plano Municipal para a Igualdade de Género, dirigido para a Cidade de Ílhavo;
18. Reabilitação do Edifício-Sede do Illiabum Clube;
19. Reconversão Urbana da Seca de Tavares e Mascarenhas (Pascoal);
20. Construção da “Casa da Música” de Ílhavo;
21. Quarta Fase da Via de Cintura Poente (Lavegadas/ Coutada/ Verdemilho);
22. Via de Ligação da Via das Lavegadas à Via do Mercado/ Ligação à A17;
23. Novo Centro Educativo da Senhora do Pranto;
24. Novo Centro Educativo da Ferreira Gordo; 
25. Novo Tribunal de Ílhavo;
26. Arquivo Municipal (Adaptação do Edifício do Actual Tribunal).

donalização do caminho do Praião. 
Trata-se, acima de tudo, de factores 
que contribuem fortemente para 
o desenvolvimento da Gafanha da 
Encarnação no futuro, num ano em 
que comemora quatro anos de ele-
vação a Vila. 

Discutiu-se tambem a importân-
cia da cooperação institucional para 
a dinamização social da Vila.

PROJECTOS DO PROGRAMA DE ACÇÃO 
PARA A REGENERAÇÃO URBANA DE ÍLHAVO
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3 de Novembro 2008 - Reunião de Trabalho

Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios

Conselho Municipal    
de Segurança de Ílhavo

Teve lugar no passado dia 3 de 
Novembro, na Câmara Municipal de 
Ílhavo, a segunda reunião do corren-
te ano da Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios 
de Ílhavo, fazendo parte da ordem 
de trabalhos o balanço da época de 
incêndios no período crítico, a apre-
sentação das acções desenvolvidas 
pelo Gabinete Técnico Florestal do 
Município de Ílhavo, do plano de ac-
ção 2008/2009, assim como outros 
assuntos de interesse, relacionados 
com a temática das florestas

No que diz respeito ao primeiro pon-
to, merece especial destaque o facto 
de entre 1 de Julho e 15 de Outubro 
se terem registado no nosso Municí-
pio 12 ocorrências, tendo a área ardi-
da rondado os 1,44 hectares.

Ao nível das iniciativas desenvol-
vidas, nota especial para as acções 
de sensibilização, tendo como públi-
co preferencial a população escolar 

e os agricultores/proprietários flo-
restais, grupos que no próximo ano, 
em que será efectuada uma revisão 
global do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, conti-
nuarão a ser os principais destinatá-
rios das acções a desenvolver. 

Participaram nesta reunião da Co-
missão, cujo principal objectivo é a 
coordenação, a nível local, das ac-
ções de defesa da floresta contra in-
cêndios florestais, bem como a sua 
execução, o responsável pela Pro-
tecção Civil Municipal, Eng. Paulo 
Costa, que presidiu à reunião, e re-
presentantes dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo, do Concelho Local 
de Educação do Concelho de Ílha-
vo, da Direcção Geral dos Recursos 
Florestais, da GNR, do ICNB e da 
Assembleia Municipal de Ílhavo.

Teve lugar, no passado dia 3 de 
Novembro, mais uma reunião do 
Conselho Municipal de Segurança. 
Participaram nesta reunião, ou fize-
ram-se representar, o Presidente da 
Câmara Municipal, que preside ao 
Conselho, o Presidente da Assem-
bleia Municipal, Juntas de Fregue-
sia, representantes eleitos pela As-
sembleia Municipal, o coordenador 
da Protecção Civil, a Delegação de 
Saúde, os Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, a Capitania do Porto de 
Aveiro, o Destacamento Territorial 
de Aveiro da GNR, a Cruz Vermelha 
Portuguesa, o Conselho Local de 
Educação, o Conselho Local de Ac-
ção Social, a Associação Industrial 
do Distrito de Aveiro, a Administra-
ção do Porto de Aveiro e Sindicatos.

Como tem sido habitual, após a 
intervenção do Presidente da Câma-
ra sobre a situação económica mu-
nicipal, procedeu-se à análise dos 
relatórios sobre as matérias que são 
da competência do órgão, assim 
como à discussão de diversas ques-
tões relacionadas com a temática 
da segurança de uma forma geral, e 

com o Município de Ílhavo de uma 
forma particular.

Projectos, acções ou programas 
como a Componente de Apoio à Fa-
mília, o Programa de Enriquecimento 
Curricular, o Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres, o Pro-
grama Municipal de Bolsas de Está-
gios de Trabalho, o Programa Férias 
Divertidas, o Programa Municipal 
de Bolsas de Estudo, o Movimento 
Maior, o novo Atendimento Social 
Integrado, o projecto “Coastwatch 
Europe”, a Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária, foram alguns dos 
pontos apresentados nos referidos 
relatórios, constituindo algumas das 
importantes iniciativas que nos últi-
mos anos têm constituído, a diversos 
níveis, bons exemplos de medidas 
que visam contribuir para o aumento 
da segurança no nosso Município.

O Conselho Municipal de Segu-
rança de Ílhavo, criado em 2001, é 
um órgão consultivo a quem com-
pete cooperar com a Câmara Mu-
nicipal e os Serviços Municipais de 
Protecção Civil, analisando, reflec-
tindo e propondo estratégias de 

actuação, nomeadamente, em ma-
téria de segurança, criminalidade, 
toxicodependência, marginalidade e 
exclusão social.

Compete, designadamente, ao Con-
selho Municipal de Segurança emitir 
parecer sobre as seguintes matérias:

a) a evolução dos níveis de crimi-
nalidade na área do Município;

b) o dispositivo legal de seguran-
ça e a capacidade operacional das 
forças de segurança;

c) os resultados da actividade mu-
nicipal de protecção civil e de com-
bate a incêndios;

d) as condições materiais e os 
meios humanos empregues nas 
actividades sociais de apoio aos 
tempos livres, particularmente dos 
jovens em idade escolar;

e) o acompanhamento de acções 
dirigidas, em particular, à prevenção 
da toxicodependência e á análise da 
incidência social do tráfico de droga;

o levantamento das situações 
sociais que, pela sua particular vul-
nerabilidade, se revelem de maior 
potencialidade criminógena e mais 
carecidas de apoio à inserção.

3 de Novembro
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Este ano, a festa de aniversário 
resumiu-se a um emocionado acto 
simbólico, que contou com a parti-
cipação de várias personalidades, 
nomeadamente Amândio Costa, 
Presidente da Associação de Solida-
riedade Social da Gafanha do Carmo, 
Mário Lopes, genro da aniversariante 
e, pelo oitavo ano consecutivo, Eng. 
Ribau Esteves, Presidente da Câma-
ra Municipal de Ílhavo. 

Piedade das Neves comemora 
mais um ano de vida, apesar de ter 
perdido algumas das faculdades de 
que ainda dispunha no último ani-
versário, como a visão e a fala.

Piedade das Neves, natural da 
Gafanha do Carmo, encontra-se, 
agora, em casa de uma senhora 
amiga, na Gafanha da Boa-Hora, 
que lhe presta todos os cuidados 
de que necessita, tendo em conta 
que, desde o seu último aniversário, 
tem vindo a perder lentamente algu-
mas faculdades. No entanto, ainda 
permanece o vigor de uma senhora 
que, certamente, comemorará para 
o ano, mais um aniversário.

Maior Idade 2008
Semana da Maior Idade - Viver Solidário

Lançamento 
da Revista 
MaiorIdade     
a cinco

Numa lógica de 
valorização individual e 
de promoção de uma 
vida comunitária mais 
forte e saudável dos 
Cidadãos do Município 
com mais de 65 anos, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, pelo 
10º ano consecutivo, a 
Semana da Maior Idade 
– “Viver Solidário”, que 
contou com a adesão 
de cerca de 1700 
participantes.  

havido ainda lugar para um passeio 
pela zona da Bairrada, dedicado em 
especial aos antigos funcionários 
camarários. 

No dia 12, o destaque foi para a 
Noite da Maior Idade, com a reali-
zação de um Baile à Moda Antiga, 
no Mercado Municipal da Gafanha 
da Nazaré. O projecto “Baús de Sa-
bedoria”, o “Encontro de Avós e Ne-
tos”, as sessões de Cinema “Clás-
sicos”, no Centro Cultural de Ílhavo, 
e a Revista à Portuguesa “É só rir”, 
que animou o Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste, também 
fizeram parte desta edição da Maior 
Idade, com momentos de alegria e 
convívio que ficarão certamente na 
memória de todos os presentes. 

O encerramento desta décima 
edição da Semana da Maior Idade 
– “Viver Solidário 2008” ficou marca-
do pelo tradicional convívio inter-ge-
racional, na grande Festa da Maior 
Idade, realizada no renovado Jardim 
Oudinot, na Gafanha da Nazaré. 

Integrado nesta Semana esteve 
também o arranque das actividades 
dos “Espaços Maior Idade” (Biblio-
teca Municipal e Pólos de Leitura do 
Município), juntamente com o pro-
grama “Movimento Maior”, manten-
do a Câmara Municipal de Ílhavo a 
sua aposta na ocupação saudável e 
motivadora do tempo livre dos seus 
Munícipes maiores de 65 anos.

Dez anos volvidos, o balanço des-
ta aposta dedicada especialmente 
aos Séniores do Município não podia 
ser mais positivo, tendo na adesão 
constante de milhares de pessoas 
o segredo do seu sucesso, motivo 
que leva à preparação da próxima 
edição, em 2009. Potenciar aos seus 
Cidadãos mais experimentados da 
vida momentos de convívio e de par-
tilha, ocupando o seu tempo livre de 
uma forma alegre e salutar, faz parte 
se uma aposta que a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo pretende sempre re-

Com a edição 2008 da Maior 
Idade, que decorreu de 8 a 14 de 
Setembro, a Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou dez anos de reali-
zação desta iniciativa, que já é uma 
referência no seu calendário de acti-
vidades, e que todos os anos marca 
a diferença na vida de muitos dos 
milhares de Séniores que nela par-
ticipam, justificando a sua continua-
ção nos anos vindouros. 

Tal como nas edições anteriores, 
esta foi uma Semana dedicada in-
teiramente aos Cidadãos do Municí-
pio que se encontram na fase mais 
madura da vida, repleta de acções 
vividas de forma jovem e alegre, a 
pretexto do convívio, do conheci-
mento, da cultura, do passeio e da 
troca de experiências e recordações 
que fizeram parte da construção da 
história do nosso Município. 

A Maior Idade 2008 teve o seu 
início com a inauguração da Feira 
e Exposição “Viver Solidário”, uma 
novidade desta edição que contou 
com o especial empenho e dedi-
cação de várias Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social do 

Município de Ílhavo, numa mostra 
de produtos e trabalhos artesanais 
acompanhada pelas “Tardes Anima-
das”, que encheram de vida, música 
e cor a Praça do Centro Cultural de 
Ílhavo, até ao dia 11 de Setembro. 

O primeiro dia desta edição ficou 
igualmente marcado pela apresenta-
ção da revista “Maior Idade – a Cin-
co”, que já é parte integrante desta 
iniciativa, sendo mais um instrumen-
to de comunicação e de troca de ex-

periência de vida e de partilha que a 
Câmara Municipal de Ílhavo dedica 
aos seus Séniores, bem como pela 
sessão livre de exercícios no Parque 
Geriátrico do Município, no Jardim 
Oudinot. 

A Semana prosseguiu com os 
habituais e muito concorridos pas-
seios de convívio, que este ano se 
desdobraram entre Sortelha/Bel-
monte/Viseu e os Cruzeiros de Su-
bida e de Descida do Douro, tendo 

A pretexto da abertura da Sema-
na da Maior Idade - “Viver Solidário 
2008”, a Câmara Municipal de Ílha-
vo lançou, no dia 8 de Setembro, 
a Revista “Maior Idade - a Cinco”, 
correspondente ao quinto número 
desta publicação dedicada em es-
pecial aos Cidadãos do Município 
de Ílhavo com mais de 65 anos.

Tal como nas edições anteriores, 
a revista Maior Idade 2008 dá voz 
a relatos de experiências de vida, a 
partilha de opiniões e de assuntos 
interessantes, bem como a diversos 
aspectos do Município de Ílhavo, 
nomeadamente as iniciativas pro-
movidas pela Câmara Municipal e 
pelas Associações locais em prol de 
todos aqueles que, tendo mais de 
65 anos, se encontram na fase mais 
madura da vida, lançando novos 
desafios para que possam ocupar 
o seu dia-a-dia de uma forma salu-
tar. Neste quinto número da revista 
“Maior Idade” mereceram igualmen-
te destaque as entrevistas realiza-
das a três Séniores do Município: o 
Sr. João da Madalena, a Professora 
Irene Ribau Esteves e o Sr. Alfredo 
Ferreira da Silva, que partilharam as 
suas intensas histórias de vida, liga-
das à música, ao ensino e à cultura. 

Com esta publicação, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende dar 
continuidade à troca de experiên-
cias da sua Gente vivida que, com 
um espírito alegre e jovem, mantêm 
um papel activo no seio da Comu-
nidade, seja pelo convívio ou pela 
participação mais interventiva, mas 
sempre em benefício da qualidade 
de vida na sua fase mais madura, 
que serve também de fonte de divul-
gação do que de melhor se realiza 
em benefícios dos nossos Séniores. 

9 de Novembro 2008 108º Aniversário

D. Piedade das Neves
A Cidadã mais idosa 
do Município de Ílhavo 
comemorou, no passado 
dia 9 de Novembro, o 
seu 108º aniversário. O 
Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. 
Ribau Esteves, voltou 
a marcar presença na 
comemoração de mais 
um ano de vida da D. 
Piedade das Neves. 



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 33

Revisão RMUE
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação

O Executivo Municipal deliberou, 
na Reunião de Câmara do dia 15 
de Setembro, fixar os valores do IMI 
para o ano de 2009.

Considerando que na estrutura 
orçamental da Câmara Municipal 
de Ílhavo o IMI é uma receita impor-
tante, e que se verifica uma efectiva 
redução de receita fiscal em sede de 
IMI+IMT (cerca de 12% no período 
Janeiro/Agosto 2008 face ao perío-

do homólogo de 2007, num total de 
quase 550.000,00 Euros), a Câmara 
Municipal de Ílhavo deliberou fixar 
os valores do IMI para o próximo 
ano, da seguinte forma: prédios rús-
ticos: 0,8% (mantém-se com a nova 
Lei); prédios urbanos: 0,8% (vai pas-
sar para 0,7% com a nova Lei) pré-
dios urbanos avaliados nos termos 
do CIMI: 0,5% (vai passar para 0,4% 
com a nova Lei). 

Considerando que o plano de 
investimentos para o próximo ano 
e seguintes, que está claramente 
estruturado e assumirá o conteúdo 
das Grandes Opções do Plano e do 
Orçamento para 2008 (e também 
para 2009), vai continuar a ter uma 
relevante dimensão financeira por 
um conjunto de relevantes objecti-
vos e pelo aproveitamento das ver-
bas do QREN, o Executivo Munici-

pal deliberou fixar, ao abrigo do nº 1 
do artigo 14ª da Lei no2/2007 de 15 
de Janeiro, o valor da Derrama para 
o ano 2008 em 1,5%.

Embora continuemos sem dispor 
de indicadores objectivos que per-
mitam aferir o reflexo das alterações 
da nova Lei das Finanças Locais (de 
2007) sobre a receita fiscal do Muni-
cípio de Ílhavo, existem perspectivas 
de que o valor absoluto da Derrama 

pode vir a ser menor, embora sub-
sistam dúvidas que só a aplicação 
prática dissipará, sobre se a redu-
ção da taxa poderá ser compensada 
por uma nova base tributável mais 
alargada.

Derrama 2009 IMI 2009

Agenda

data 
16 Dezembro 2008
iniciativa
Festa de Natal
Dirigida a todas as Crianças do 
Pré-Escolar e 1º Ciclo da Rede 
Pública e Privada do Município 
de Ílhavo
local
Recinto da Feira da Vista Alegre
organização
Câmara Municipal de Ílhavo
apoio:
Junta de Freguesia S. Salvador
Junta de Freguesia Gaf. Nazaré
Junta de Freguesia Gaf. Encarnação
Junta de Freguesia Gaf. Carmo

Desta forma, o presente Regula-
mento foi elaborado de acordo com 
o Decreto-Lei Nº 555/99, tendo em 
conta os seguintes objectivos:

- Uma ocupação e fruição ordena-
da e qualificada do território munici-
pal, em complemento e conjugação 
com a demais regulamentação mu-
nicipal existente, incluindo a defini-
ção das condicionantes formais e 
funcionais a considerar nos projec-
tos que visem intervenções de ca-
rácter urbanístico e arquitectónico;

Após o período de 
inquérito público, durante 
o qual foram realizadas 
várias acções de 
divulgação, foi aprovado 
pela Câmara Municipal 
de Ílhavo o novo 
Regulamento Municipal 
da Urbanização e da 
Edificação (RMUE).

- Uma melhor clarificação de um 
conjunto de definições, procurando 
uniformizar o vocabulário urbanísti-
co aplicar;

- A sistematização de um con-
junto de procedimentos técnicos 
e administrativos relativos às ope-
rações urbanísticas a desenvolver 
pelos particulares, procurando uma 
melhor e mais célere prestação de 
serviços ao munícipe;

- Uma abordagem à concepção 
sustentável de espaços exteriores 

e edifícios através da integração de 
princípios da utilização passiva da 
energia solar, ventilação e ilumina-
ção natural, que visem o conforto 
térmico, minimizem o recurso a sis-
temas que dependam do consumo 
de energia de índole comercial e o 
impacto sobre o ambiente.

- A criação de condições regulamen-
tares que propicie o licenciamento das 
unidades tradicionais e financiamento 
das Padeiras de Vale de Ílhavo.

Com a publicação da Lei no 

60/2007 de 4 de Setembro, o Decre-
to-lei nº 555/99, de 16 de Dezem-
bro, sofreu profundas alterações, 
que implicaram a necessidade de se 
proceder à revisão do Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edifica-
ção (RMUE) do Município de Ílhavo, 
com vista à sua adaptação ao novo 
enquadramento legal que lhe serve 
de fundamento.

data
20 Dezembro 2008 | 21h30
iniciativa
Concerto de Natal
1ª parte
Orquestra de Jovens 
de Santa Maria da Feira
2ª parte
Orfeão da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data
22 Dezembro 2008 | 18h00
iniciativa
Inauguração do Fórum Municipal 
da Juventude da Gafanha da En-
carnação
local
Edifício Sócio-Educativo 
Gafanha da Encarnação
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data
22 Dezembro 2008 | 19h00
iniciativa
Inauguração do Fórum Munici-
pal da Juventude da Gafanha do 
Carmo
local
Edifício Sócio-Educativo 
Gafanha do Carmo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data
13 Janeiro 2009 | 18h00
iniciativa
Encerramento das Comemorações 
dos 110 anos da Restauração do 
Município de Ílhavo
Sessão de Lançamento 
do Foral de Ílhavo
local
Auditório Museu Marítimo de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data
18 Janeiro 2009 | 15h30
iniciativa
Encerramento das Comemorações 
dos 110 anos da Restauração do 
Município de Ílhavo
Inauguração da Estátua Evocativa dos 
110 anos da Restauração do Município
local
Rotunda Sul do Nó 3 da A25 
(junto à Friopesca)
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

data
18 Janeiro 2009 | 17h30
iniciativa
Encerramento das Comemorações 
dos 110 anos da Restauração do 
Município de Ílhavo
Espectáculo Evocativo dos 110 anos 
da Restauração do Município
Carlos Paião - Uma Vida de Canções
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo
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DeliberaçõesCâmara Municipal de Ílhavo

» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.097,50 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à So-
ciedade de S. Vicente de Paulo - Con-
ferência de Nossa Senhora do Rosá-
rio de Fátima de Ílhavo - Ano 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 2.000,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano de 2008.

Atribuição de subsídio pontual à Cá-
ritas Diocesana – Secção de Vale de 
Ílhavo - Ano 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.000,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano de 2008.

Atribuição de subsídio pontual à Fá-
brica da Igreja Paroquial da Gafanha 
da Nazaré - Grupo Cáritas Paroquial 
da Gafanha da Nazaré - Ano 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.000,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Plano 
de Actividades para o ano de 2008.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação Sharpie Club (Portugal)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 2.000,00 Euros, para apoio às 
suas acções, iniciativas e aquisições 
de equipamento para a sede durante 
o ano 2008.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação de Pais da Escola Básica 
do 2º e 3º Ciclos da Gafanha da En-
carnação - Ano Lectivo 2007/2008
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 500,00 Euros, como forma 
de apoio à concretização do seu Pla-
no de Actividades para o ano lectivo 
2007/2008.

Atribuição de subsídio pontual à 
Cruz Vermelha Portuguesa - Delega-
ção Distrital de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no va-
lor de 2.500,00 Euros, como forma de 
apoio à presença de equipas da Cruz 
Vermelha durante os fins de semana e 
feriados dos meses de Agosto e Se-
tembro nas praias do Concelho, para 
prestar apoio e auxílio aos muitos vera-

neantes que nesta época habitualmen-
te as frequentam, contribuindo assim 
para a sua segurança e bem-estar.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Agosto de 2008
Resumo

» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à firma Vi-
beiras - Sociedade Comercial de Plan-
tas, S.A., pelo valor de 152.791,00 
Euros + IVA.

Protocolo de Estágio do Curso Tec-
nológico de Desporto entre a Escola 
Secundária Dr. João Carlos Celestino 
Gomes e o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Sociedade Columbófila de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Acordo de Cooperação, 
que prevê uma comparticipação finan-
ceira por parte da Câmara Municipal 
de 2.500,00 Euros.

Protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Escola Pro-
fissional de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural de Vagos (EPADRV), 
com vista à realização de estágios 
curriculares de alunos da Escola
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo de Jovens “A Torre”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 850,00 Euros, como forma de 
apoio à realização do Torneio de Fut-
sal, inserido no programa da Semana 
Jovem Ílhavo 2008.

Atribuição de subsídio pontual à Cy-
berclip - Associação de Jovens de 
Tecnologia do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 200,00 Euros, como forma 
de apoio à realização da “CyberLan 
2008”, inserida no programa da Se-
mana Jovem Ílhavo 2008.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Agosto de 2008
Resumo

Voto de Congratulação - Diogo Carva-
lho nos Jogos Olímpicos de Pequim
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Voto de Congratulação, apresenta-
do pelo Vereador João Alberto Roque, 
com a referência adicional ao Clube 
Galitos de Aveiro que ao longo de 16 
anos deu todo o apoio ao seu Atleta 

Diogo Carvalho.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) e Associações 
do Município
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município 
de pagamento de 1.271,00 Euros rela-
tivos ao mês de Junho.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) e Associações 
do Município
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município 
de pagamento de 1.414,00 Euros rela-
tivos ao mês de Julho.

Adjudicação da empreitada “Pavi-
lhões Gimnodesportivos – Conserva-
ção e/ou Reparação – Cobertura do 
Pavilhão Gimnodesportivo da Gafa-
nha da Encarnação”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à empresa 
Henrique Fernandes & Neto, Lda., pelo 
valor de 154.915,49 Euros + IVA.

Atribuição de subsídio pontual à Fun-
dação Prior Sardo para comparticipa-
ção de arrendamento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 225,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI para apoio nas despesas de 
participação nos jogos paraolímpicos
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 750,00 Euros, para apoio 
à preparação e participação do Atleta 
Augusto Pereira do CASCI nos Jogos 
Paraolímpicos de 2008.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo Desportivo da Gafanha
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 10.000,00 Euros, como anteci-
pação ao Acordo de Cooperação 
2008/2009.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação de Surf de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual no va-
lor de 1.000,00 Euros, como forma de 
apoio à participação da Associação no 
Ílhavo Radical 2008.

Atribuição de subsídio pontual à Fá-
brica da Igreja Paroquial da Fregue-
sia de Ílhavo – manutenção e preser-
vação do “Arco da Capela da Nossa 

Senhora do Pranto”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor de 
700,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de Setembro de 2008
Resumo

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) e Associações 
do Município
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município 
de pagamento de 493,60 Euros relati-
vos ao mês de Agosto.

Alteração do Estudo Urbanístico (EU 
27) - Avenida José Estêvão - Gafanha 
da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente alteração ao EU 27.

Alteração do Estudo Urbanístico (EU 
23) - Rua João Rodrigues Cabrilho - 
Gafanha da Nazaré
» Deliberado por maioria, com o voto 
contra dos Vereadores do Partido So-
cialista, a aprovação da opção “C” do 
presente EU 23.

Alteração do Estudo Urbanístico (EU 
30) - Rua S. Vicente - Gafanha da 
Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente alteração do EU 30.

Atribuição de subsídio pontual à Fun-
dação Prior Sardo para comparticipa-
ção de arrendamento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 880,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação Académica da Universida-
de de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
1500,00 Euros, como forma de apoio à 
edição do “Kit do Caloiro 2008”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Setembro de 2008
Resumo

Alteração ao Regulamento Interno do 
Cais dos Pescadores da Mota (Gafa-
nha da Encarnação)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente deliberação ao Regulamen-
to, assim como o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

Adesão do Município de Ílhavo à 
nova Entidade Regional de Turismo 
do Centro de Portugal

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Julhos de 2008
Resumo

Atribuição de subsídio pontual à Fun-
dação Prior Sardo, para apoio a ren-
da de casa de munícipe carenciado
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 325,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Asso-
ciação 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 1.100,00 Euros, para apoio às 
suas acções durante o ano 2008.

Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
colectividades de cariz desportivo do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com a abs-
tenção do Vereador do Partido Socia-
lista João Alberto Roque, aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e colectividades de cariz cultural do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com a abs-
tenção do Vereador do Partido Socia-
lista João Alberto Roque, aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Julho de 2008
Resumo

Grandes Opções ao Plano e Orça-
mento da Câmara Municipal de Ílha-
vo de 2008 - 2as alterações
» Deliberado por maioria, com a absten-
ção dos Vereadores do Partido Socia-
lista, ratificar as presentes alterações.

Doação de obras Cândido Teles
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão de aceitação da doação, 
com carácter perpétuo e sem restri-
ções, de 16 óleos sobre platex, 2 óle-
os sobre papel, 15 obras em técnica 
mista, 1 obra em vernizes e brancos 
sobre papel e 2 óleos sobre madeira, 
de Cândido Teles.

Abertura de Concurso Público para a 
execução da empreitada de “Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré - 3ª 
fase (ampliação/remodelação)”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

Atribuição de subsídio pontual à Co-
operativa para a Educação e Reabi-
litação dos Cidadãos Inadaptados 
- CERCIAV, para comparticipação de 
arrendamento de habitação
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» Deliberado por unanimidade aderir 
à Entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal e aprovar os seus 
Estatutos, procedendo ao seu envio à 
Assembleia Municipal para apreciação 
e deliberação.

Adesão do Município de Ílhavo à nova 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro - Baixo Vouga (CIRA) 
» Deliberado por unanimidade aderir à 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro - Baixo Vouga e aprovar os 
seus Estatutos, procedendo ao seu 
envio à Assembleia Municipal para 
apreciação e deliberação.

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento da Câmara Municipal de Ílha-
vo de 2008 - 2ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a 2ª Revisão às GOP e Orçamento/
CMI 2008, assim como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Derrama para cobrança no ano de 2009
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta do Presidente da Câmara 
Municipal. Mais se delibera o seu envio 
à Assembleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) – fixação de Taxas para 2009
Deliberado por maioria, com os votos con-
tra dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar a presente proposta, assim como 
o seu envio à Assembleia Municipal.

Abertura de Concurso Público para a 
execução da empreitada de “Cons-
trução de Centros Escolares - Centro 
Escolar da Cale da Vila”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que apresenta um valor estimado de 
1.601.388,00 Euros e um prazo de 
execução de 10 meses.

Abertura de Concurso Público para a 
execução da empreitada de “Cons-
trução de Centros Escolares - Centro 
Escolar Senhora do Pranto”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que apresenta um valor estimado de 
1.881.860,00 Euros e um prazo de 
execução de 10 meses.

Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo 2008/2009
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Setembro de 2008
Resumo

Protocolo de Cooperação entre o 
Ministério da Justiça, representado 
pelo Gabinete para a Resolução Al-
ternativa de Litígios (GRAL) e a Câ-
mara Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Protocolo, o qual, em sín-

tese, tem como objectivo a criação de 
condições adequadas ao desenvolvi-
mento do Sistema de Mediação Fami-
liar (SMF) na área geográfica abrangida 
pela Câmara Municipal.

Alteração do Regulamento das Pisci-
nas Municipais de Ílhavo e da Gafa-
nha da Nazaré e Tabela de Taxas a 
ele anexo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, assim como 
o seu envio à Assembleia Municipal.
 
Acordos de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e 
colectividades de cariz desportivo do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
os presentes Acordos de Cooperação.

Protocolo entre a Direcção-Geral das 
Artes e o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente Protocolo, o qual, em síntese, 
tem como objectivo formalizar o com-
promisso no que respeita à repartição 
de responsabilidades decorrentes da 
adesão ao Programa Território Artes.

Alteração do Regulamento da Biblio-
teca Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente alteração, assim como o 
seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Outubro de 2008
Resumo

Continuação de Suspensão de Man-
dato do Vereador do Partido Socialis-
ta João Oliveira
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto deferir a solicitação de conti-
nuação da suspensão do mandato por 
um novo período de 5 meses.

Regulamento Municipal de Urbaniza-
ção e da Edificação (RMUE)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a presente proposta de alteração do 
RMUE. Mais se deliberou a realização 
de inquérito público de 30 dias.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) e Associações 
do Município
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município 
de pagamento de 575,00 Euros relati-
vos ao mês de Setembro.

Atribuição de subsídio à Casa do 
Pessoal do Porto de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 300,00 Euros, para apoio 
ao XVIII Concurso Nacional de Pesca 
Desportiva de Mar.

Subsídio de Estudo Ano Lectivo 
2008/2009
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, que prevê a atri-
buição de um subsídio unitário, no va-
lor de 50,00 Euros para o escalão A, a 
cada um dos 333 alunos carenciados, 
e no valor de 30,00 Euros, para o esca-
lão B, a cada um dos 238 alunos caren-
ciados, mencionados na proposta.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atri-
buição de um subsídio pontual, no va-
lor de 2643,00 Euros, como forma de 
apoio à sua participação na Regata Co-
memorativa dos 500 Anos do Funchal, 
através da presença de um piquete 
permanente, composto por viaturas de 
combate a incêndios com uma equipa 
de 5 homens, das 10h00 do dia 20 às 
17h00 do dia 23 de Setembro, para 
além de meios aquáticos para apoio 
igualmente às diversas iniciativas que ti-
veram lugar no âmbito do programa da 
Regata, contribuindo desta forma para 
o elevado nível de segurança que um 
evento deste género necessita.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação de Surf de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual, 
no valor de 1.000,00 Euros, como 
forma de apoio à sua participação na 
Regata Comemorativa dos 500 Anos 
do Funchal, através da realização de 
Escolas de Surf e Escolas de Body-
Board abertas, inseridas no Programa 
de Actividades dirigido às tripulações 
dos veleiros participantes.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo de Jovens da Praia da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual, no 
valor de 600,00 Euros, como forma de 
apoio à sua participação na Regata 
Comemorativa dos 500 Anos do Fun-
chal, através do apoio à gestão de Ofi-
ciais de Ligação, que, durante os dias 
da Regata, estabeleceram a indispen-
sável ligação entre a organização e os 
diversos veleiros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Outubro de 2008
Resumo

Ratificação do Acordo de Geminação 
entre os Municípios de Ílhavo e Funchal
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Acordo.

Programa de Apoio a Projectos Edu-
cativos 2008/2009
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presiden-

te da Câmara Municipal.

Atribuição de subsídios para ex-
pediente e limpeza - ano lectivo 
2008/2009
» Deliberado por maioria, com a abs-
tenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

Atribuição de subsídios para co-
municações/telefone - ano lectivo 
2008/2009
» Deliberado por maioria, com a abs-
tenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a proposta apre-
sentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 
para comparticipação de arrenda-
mento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 785,00 Euros.

Programa Vocação 2009
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Regras do VIII Concurso Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Programa Municipal Férias Divertidas 
- Natal 2008
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Programa.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Outubro de 2008
Resumo

II Congresso de Federação Portu-
guesa das Confrarias Gastronómicas
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.000,00 Euros, como forma 
de apoiar as despesas inerentes à rea-
lização do Congresso, nomeadamente 
a edição da Revista Gastronomias.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Novembro de 2008
Resumo

“Polis Litoral Ria de Aveiro - Opera-
ção Integrada de Requalificação e 
Valorização da Ria de Aveiro” e par-
ticipação do Município de Ílhavo no 
Capital Social da “Polis Litoral - Ria 
de Aveiro, S.A.” por intermédio da 
Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro - Baixo Vouga (CIRA)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo relativo à “Polis Litoral Ria de 
Aveiro - Operação Integrada de Re-
qualificação e Valorização da Ria de 

Aveiro” e a participação do Município 
de Ílhavo no Capital Social da “Polis 
Litoral - Ria de Aveiro, S.A” (com cerca 
de 1.724.128,00 Euros) por intermédio 
da Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro - Baixo Vouga (CIRA). 
Mais se delibera o envio deste dossier 
à Assembleia Municipal.
 
Grandes Opções do Plano e Orça-
mento da Câmara Municipal de Ílha-
vo de 2008 - 3as Alterações
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Isenção do pagamento das compar-
ticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) e Associações 
do Município
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresenta-
da pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que isenta Associações do Município 
de pagamento de 1.174,00 Euros rela-
tivos ao mês de Outubro.

Estudo Urbanístico (EU 77) - Norte 
do Plano de Pormenor das Cancelas 
- Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o presente Estudo Urbanístico.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação dos Amigos da Praia da 
Barra e ao Rancho Folclórico “Os 
Palheiros” da Costa Nova para lim-
peza dos sanitários junto ao “Largo 
do Obelisco” e ao “Molho Sul” na 
Praia da Barra e ao Posto de Turismo 
na Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Marcos Labrincha Ré, que prevê 
a atribuição de um subsídio no va-
lor de 2.960,00 Euros à Associação 
dos Amigos da Praia da Barra e de 
1.480,00 Euros ao Rancho Folclórico 
“Os Palheiros” da Costa Nova.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Novembro de 2008
Resumo

Prolongamento do horário dos esta-
belecimentos comerciais e de pres-
tações de serviços na quadra de Na-
tal/Ano Novo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente informação, que prevê 
que o período de funcionamento inin-
terrupto dos estabelecimentos que se 
situem na área do nosso Município, 
no Natal e Ano Novo, seja de 22 de 
Novembro a 24 de Dezembro (Natal) e 
de 26 de Dezembro a 1 de Janeiro de 
2009 (Ano Novo).

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 
para comparticipação de arrenda-
mento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Vereado-
ra Margarida São Marcos, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 775,00 Euros.



ENCERRAMENTO 
DAS COMEMORAÇÕES

13 JANEIRO 2009
18h00
Sessão de Lançamento 
do Foral de Ílhavo
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo

18 JANEIRO 2009
15h30
Inauguração da Estátua Evocativa 
dos 110 anos da Restauração do Município
Rotunda Sul do Nó 3 da A25 (junto à Friopesca)

17h30
Espectáculo Evocativo 
dos 110 anos da Restauração do Município
Carlos Paião - Uma Vida de Canções
Centro Cultural de Ílhavo

Câmara Municipal de

VAMOS À PRAÇA


