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Município de Ílhavo... em movimento
MAIS OBRA

obras concluídas recentemente...

obras em curso...

1. Ampliação e Remodelação do Complexo Desportivo do Grupo Desportivo da Gafanha
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 6 Fogos de Habitação Social na Gafanha da Nazaré
5. Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha da Encarnação (1.ª fase)

1. Limpeza exterior do Edifício dos Paços do Concelho
2. Remodelação e Ampliação do Mercado da Costa Nova
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A obra, com um prazo de 
execução de cerca de um 
ano, prevê a sua requalifica-
ção geral, nomeadamente ao 
nível dos sistemas de reco-
lha das águas pluviais, dos 

passeios, mobiliário urbano 
e renovação de todo o pavi-
mento. 

Inserido no âmbito do Pla-
no de Intervenção de Regene-
ração Urbana da Cidade de 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu à 
abertura do concurso 
para a Requalificação 
e Beneficiação da 
Estrada Nacional 109, 
num projecto com um 
investimento de cerca 
de 2.200.000,00 Euros. 

Ílhavo, este projecto de gran-
de dimensão é de extrema 
importância para todo o Mu-
nicípio, dada a afluência de 
trânsito e peões que circulam 
na Estrada Nacional 109. « 

Estrada EN109
ABERTURA DE CONCURSO EDITORIAL

O primeiro trimestre deste ano de 2009 marca o arran-
que de um novo ciclo de investimentos da Câmara Municipal 
de Ílhavo, estimulado pelo início da utilização dos Fundos 
Comunitários do QREN e que se vai estender até 2013.

Embora chegando com dois anos de atraso em relação 
ao previsto por responsabilidade do Governo (e da própria 
União Europeia), este é o tempo de se iniciar um conjun-
to de importantes obras que vão usufruir destes apoios ao 
investimento, aprovadas que já estão várias candidaturas 
entretanto apresentadas pela CMI.

Dois novos Centro Educativos (Senhora do Pranto e Cale 
da Vila), três ampliações de Escolas (Vale de Ílhavo, Légua e 
Coutada), a ampliação e remodelação do Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, a primeira fase da Via de Cintura Nas-
cente à cidade de Ílhavo e a modernização administrativa 
dos Serviços da CMI, são os processos em curso com can-
didaturas já aprovadas pelo QREN, com um investimento 
total superior a 12 milhões de euros.

A obra de ampliação do Mercado da Costa Nova e a re-
qualificação/beneficiação da EN 109 (com um investimento 
total de cerca de 4 milhões de euros) têm os seus processos 
de obra e de concurso em desenvolvimento, aguardando a 
aprovação das candidaturas apresentadas.

Este é um tempo de aposta e de investimento, aproveitando 
oportunidades e combatendo as dificuldades financeiras que 
todos estamos a sentir, mas que exigem uma atitude pró-ac-
tiva e de realização, induzindo a actividade económica.

Realizar investimento induzindo a actividade económica 
é um vector que se desenvolve em simultâneo com a dispo-
nibilização de mais meios financeiros para apoiar as Pes-
soas que têm necessidade: Serviços de Atendimento Social 
Integrado no âmbito de uma parceria activa entre todos os 
Agentes de intervenção social do Município de Ílhavo, bolsas 
de estudo, auxílios económicos para as Crianças do 1.º Ci-
clo do Ensino Básico (este ano com um aumento de 50% do 
valor do apoio da CMI), apoios regulamentados ao nível das 
tarifas de água e saneamento, são algumas das principais 
acções que temos implementado.

Na dinamização da actividade da Comunidade, destacam-
se neste período e tempo a inauguração e activação da obra 
de ampliação e remodelação do Complexo Desportivo do 
Grupo Desportivo da Gafanha, com especial incidência para 
o trabalho de formação que desenvolve com os mais jovens, 
assim como os Acordos de Cooperação com as Associações 
de Pais, nos quais a CMI aumentou o investimento, com 
uma elevada importância para a vida das Crianças e das 
Famílias.

Seguimos o trabalho de gestão da CMI e de concretização 
de mais e melhor desenvolvimento do Município de Ílhavo, 
com toda a motivação e determinação, estando como sem-
pre ao dispor de Todos.

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

Esta obra, que inclui a 
qualificação da Rua Cimo de 
Vila entre o Largo do Cruzei-
ro e o Lar Divino Salvador, 
realizada em parceria entre 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo e a Junta de Freguesia de 
São Salvador, reveste-se de 
grande importância para a 
sua população, que agora 
pode aceder mais rapida-
mente à Via do Mercado/Li-
gação à A17, bem como ao 
restante Município.

Na nova configuração de 
tráfego, o troço da Rua Cimo 
de Vila entre o Largo do Cru-
zeiro e o Tribunal terá sen-
tido único Nascente/Poente, 
melhorando assim as con-
dições de circulação rodo-
viária, de estacionamento e 
de segurança nesta zona da 
Cidade de Ílhavo. « 

Foi activada, no 
passado dia 11 de 
Fevereiro, a nova 
ligação entre a Rua 
Cimo de Vila e a 
Via do Mercado                
(ligação à A17). 

Rua Cimo de Vila    
e a Via do Mercado 
               (Ligação à A17)

ABERTURA NOVO ARRUAMENTO ENTRE
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Mercado Municipal da Costa Nova
AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO 

A activação deste Mercado 
Provisório partiu do compro-
misso assumido pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo com 
os Vendedores do Mercado, 
no âmbito do seu projecto 
de ampliação e remodela-
ção, cujas obras arranca-

ram no mês de Novembro de 
2008, encontrando-se actu-
almente em franco desen-

Foi activado, no 
passado dia 27 de 
Janeiro, o Mercado 
Provisório da Costa 
Nova, instalado em 
frente ao edifício do 
Mercado Municipal. 

volvimento. 
Representando um investi-

mento de cerca de 80.000,00 

Euros, esta estrutura provi-
sória possui todas as con-
dições e meios necessários 
para este tipo de actividade, 
cumprindo naturalmente as 
regras higieno-sanitárias exi-
gidas para este local. Neste 
momento, toda a venda de 
pescado e géneros é efectu-
ada no Mercado Provisório, 
que estará activo até ao final 
da Primavera deste ano, al-
tura em que se perspectiva a 
entrada em plena actividade 
do remodelado e ampliado 
Mercado. 

Adjudicada à firma Arlin-
do Correia e Filhos, SA e 
orçamentada em cerca de 
1.200.000,00 Euros, esta 
obra reveste-se de grande 
importância para todo o Mu-

Activação do Mercado Provisório
nicípio de Ílhavo, em espe-
cial para a Comunidade de 
Pescadores da Costa Nova 
e para os seus Vendedores. 
Neste projecto de remode-
lação e ampliação está pre-
vista a construção de uma 
cozinha industrial e a inclu-
são de armazéns frigoríficos 
e de congelação para peixe e 
marisco, bem como de uma 
área específica para venda 
de marisco cozido, que do-
tarão o Mercado de todas as 
condições higieno-sanitá-
rias necessárias ao seu bom 
funcionamento. Duas lojas 
no rés-do-chão e um restau-
rante no primeiro piso são 
outras das valências que fa-
rão parte do Mercado Muni-
cipal da Costa Nova. «  

Pavimentação 
de estradas   
do Município  
de Ílhavo

Os efeitos do Inverno ri-
goroso que vivemos este 
ano, com semanas de chu-
va constante, têm-se feito 
sentir em diversas artérias 
do Município, que apresen-
tam, depois de todo este 
tempo, sinais normais de 
degradação. Esta situação 
tem obrigado a um traba-
lho permanente efectuado 
pelas equipas da Divisão de 
Serviços Urbanos da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, com 
vista à minimização destes 
efeitos nefastos.

Estando já terminado o 
trabalho de caracterização 
global do estado da rede 
viária do Município, vai-se 
iniciar muito em breve, ago-
ra que se aproxima a Pri-
mavera, uma intervenção 
integrada ao nível da repa-
vimentação das estradas, o 
que permitirá aumentar a 
segurança e o conforto de 
quem nelas circula.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo solicita desde já a 
compreensão de todos para 
os eventuais incómodos que 
este tipo de intervenção po-
derá causar.

3ª fase da Via de Cintura 
Portuária de Aveiro

ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO

Com um investimento pre-
visto de 6.900.000,00 Euros 
e um prazo de execução de 
oito meses, esta obra tem 
como principal objectivo as-
segurar uma adequada liga-
ção entre o Nó da A25, junto 
à ponte do Rio Boco e a ac-
tual Via de Cintura Portuá-
ria, melhorando os acessos 
ao Porto de Aveiro e permi-
tindo o escoamento eficiente 
de mercadorias, com ganhos 
também ao nível do ordena-
mento da zona, uma vez que 
facilitará a circulação dos 
veículos pesados sem con-

gestionar o tráfego local. 
Com a 3.ª fase da Via 

de Cintura Portuária, fica 
igualmente salvaguardada 
a ligação dos habitantes da 
Gafanha da Nazaré ao Porto 
de Aveiro, através da cons-
trução das portarias do Ter-
minal de Granéis Sólidos, de 
uma rotunda de acesso ao 
Terminal Ro-Ro, e do refor-

ço da iluminação e do pavi-
mento. 

Trata-se de um projecto 
de grande importância quer 
para o Porto de Aveiro, quer 
para o Município de Ílha-
vo, em especial para a Ga-
fanha da Nazaré que, além 
de permitir novas condições 
de acesso à área portuária, 
contribui para o aumento 

Decorreu, no passado 
dia 8 de Janeiro, 
a cerimónia de 
Assinatura do Auto 
de Consignação da 
3.ª Fase da Via de 
Cintura Portuária de 
Aveiro, presidida pela 
Secretária de Estado 
dos Transportes, Ana 
Paula Vitorino. 

da sua atractividade a novas 
unidades industriais, poten-
ciando o seu crescimento. 

No final da Sessão, Ana 
Paula Vitorino recordou ain-
da outros investimentos em 
curso na zona portuária, 
nomeadamente a constru-
ção do ramal ferroviário até 
à Linha do Norte, que estará 
concluído ainda este ano. « 
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Protocolo de Cooperação 
celebrado entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo, o G. D.  
Gafanha a Junta de Fregue-
sia da Gafanha da Nazaré, 
que cedeu os terrenos para 
a realização do projecto. 
Com um investimento de 
cerca de 700.000,00 Euros, 
totalmente suportado pela 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, esta obra, que teve o seu 
início no Verão passado, do-
tou o Complexo Desportivo 
do Grupo Desportivo da Ga-
fanha de dois novos Campos 
de Treino para a prática de 
Futebol de Onze, um pelado 
e outro de relva sintética, e 
de infra-estruturas de apoio 
e de acesso ao local, nome-
adamente iluminação, veda-
ção e sistema de drenagem.
Enquadrada numa aposta 
de valorização desta estru-
tura e do pólo de equipa-
mentos desportivos em que 
se integra, numa zona cen-
tral do Município, a renova-

ção do Complexo Desportivo 
insere-se igualmente num 
projecto mais vasto - o Par-
que Municipal de Desporto e 
Lazer, que inclui a constru-
ção do novo Centro de Es-
tágios, previsto no Plano de 
Pormenor da Colónia Agríco-
la. Esta infra-estrutura, que 
se encontra ainda em fase 
de projecto, será composta 
por equipamentos que pode-
rão ser utilizados por equi-
pas profissionais de várias 
modalidades, de âmbito na-
cional e internacional, bem 
como instalações de apoio e 
um pavilhão desportivo com 
uma bancada com capaci-
dade para mil espectadores. 
Está, ainda, previsto, um 
restaurante, quatro “courts” 
de ténis, um polidesportivo 
descoberto, um praiódromo, 
balneários de apoio e uma 
pista de Cross e BTT. « 

Complexo Desportivo
do Grupo Desportivo da Gafanha

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

inauguração

A cerimónia de inaugu-
ração teve o seu início pe-
las 15h30, com o Desfile de 
muitos dos 600 Atletas e 
respectivos Treinadores que 
compõem as várias modali-
dades do Grupo Desportivo, 
nomeadamente futebol, fut-
sal, basquetebol e atletis-
mo, que deram vida e cor ao 
novo relvado ao som de mais 

uma excelente prestação da 
Filarmónica Gafanhense. 

Seguiu-se, na presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Eng. Ri-
bau Esteves, do Presidente 
do Grupo Desportivo do Ga-
fanha, António Pinho, e do 
Presidente da Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Naza-
ré, Manuel Serra, a Sessão 
Solene, onde foram presta-
das as merecidas homena-
gens ao Sócio Número Um 
do clube, Capitão Guerra, 
recentemente falecido, e ao 
Dirigente Ernesto Mónica, 
que serve o GDG há mais 
de 30 anos. Três atletas do 
clube, das camadas infantis 
e juvenis, foram igualmente 
homenageados com o Pré-
mio Correcção Desportiva. 
No final da Sessão, o Padre 
Francisco Melo, Prior da 
Freguesia da Gafanha da 

Nazaré, procedeu à bênção 
do Complexo Desportivo 
e de todos os atletas que o 
utilizam, fazendo votos de 
felicidade e de continuação 
por todo o esforço e empe-
nho que dedicam à activida-
de desportiva e ao convívio, 
fazendo do Grupo Desporti-

Na presença de largas 
centenas de pessoas 
e em ambiente de 
festa, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no passado 
dia 15 de Fevereiro, 
a obra de Ampliação 
e Remodelação do 
Complexo Desportivo 
do Grupo Desportivo da 
Gafanha. 

vo da Gafanha uma referên-
cia no nosso Município e na 
Região. 

A encerrar o programa de 
inauguração, as centenas 
de espectadores presentes 
assistiram, das bancadas 
novas dos campos, aos jogos 
entre os Atletas, bem como 

ao jogo de Futebol entre o 
Grupo Desportivo da Gafa-
nha e a equipa da Câmara 
Municipal de Ílhavo, em am-
biente de grande animação e 
convívio. 

Este projecto de amplia-
ção e remodelação foi re-
alizado no âmbito de um 
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Estas importantes obras, 
além de permitirem a am-
pliação de duas para quatro 
salas nas respectivas Esco-
las, vão criar, pela agrega-
ção física e funcional, três 

novos Centros Educativos: 
Vale de Ílhavo, Presa-Légua 
e Coutada.

As obras de ampliação 
destes espaços educativos 
vão utilizar Fundos Comuni-

No âmbito da aplicação 
da Carta Educativa, 
aprovada em 2007, que 
prevê a qualificação 
e modernização do 
Parque Escolar do 
Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
procedeu à abertura de 
três concursos públicos 
para a ampliação das 
Escolas do 1.º Ciclo de 
Vale de Ílhavo, Presa-
Légua e Coutada.

Ampliação de três Escolas
ADJUDICAÇÃO/ABERTURA DE CONCURSO

Presa-Légua, Coutada e Vale de Ílhavo

Festa de 
Natal 2008

16 DE DEZEMBRO

Pelo sétimo ano consecu-
tivo, a Orquestra Filarmonia 
das Beiras voltou a propor-
cionar ao universo infantil 
do Município a oportunida-
de de vivenciar a experiên-
cia de um concerto de mú-
sica clássica que, em jeito 
de brincadeira e com muita 
alegria e dinâmica à mistu-
ra, contribui para a divul-
gação, formação, sensibili-
zação e desenvolvimento do 
seu gosto musical. 

Este ano, o projecto “Músi-
ca na Escola” levou ao Centro 
Cultural de Ílhavo a Ópera 
“II Maestro di Capella”, escri-
ta em 1793 pelo compositor 
italiano Doménico Cimaro-
sa. Sob a direcção de Antó-
nio Vassalo Lourenço, esta 
“Ópera de Bolso” contou com 

um apresentador e um tenor 
muito divertidos, que cativa-
ram uma plateia entusiasta 
de Crianças ao som de mais 
uma fantástica exibição da 
Filarmonia das Beiras, num 
espectáculo interactivo e pe-
dagógico com a duração de 
cerca de um hora. 

Nos dias 12 e 13 de Fe-
vereiro, as Sessões foram 
dedicadas exclusivamente 
às Escolas, realizando-se, 
no dia 15, o “Concerto de 

Durante os dias 12 
e 13 de Fevereiro, a 
Música regressou às 
Escolas do Município, 
no âmbito do projecto 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo “Música na 
Escola”, dedicado a 
todas as crianças do 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino Básico.

Este ano, a alegria do Natal 
chegou pelas mãos do Circo 
Soledad Cardinalli, tendo 
sido realizadas três sessões 
(duas da parte da manhã e 
uma da parte da tarde) para 
as cerca de 3.000 Crianças 
inscritas, com uma dura-
ção de 1 hora e 30 minutos 
cada. No final das sessões, 
foram entregues lembranças 
a todas as Crianças, Profes-
sores, Educadoras e Pessoal 
Auxiliar, tendo a alegria dos 
mais novos contagiado todos 
os presentes, num verdadei-
ro espírito de convívio nata-
lício onde também marcou 
presença o “Homem-Bala”.

Desde 1998, e no âmbito 
do Plano Municipal de In-

tervenção Educativa, o Na-
tal tem sido comemorado de 
uma forma muito intensa 
no nosso Município, com a 
realização de uma festa para 
todas as crianças do Pré-Es-
colar (rede pública e priva-
da) e do 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico que varia de ano 
para ano, sem nunca faltar 
o convívio e a animação ca-
racterísticos da época. 

A organização desta inicia-
tiva da Câmara Municipal de 
Ílhavo, que tem por objectivo 
comemorar uma data festiva 
com muito significado para 
as Crianças, tem contado 
com a importante parceria 
das Juntas de Freguesia do 
Município, materializada no 
apoio à oferta de lembranças 
a todas as Crianças. « 

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo organizou, no 
passado dia 16 de Dezem-
bro 2008, a Festa de Natal 
para as Crianças do Pré-Es-
colar (público e privado) e 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Munícipio. 

tários do QREN 2007/2013 
(que comparticipam o inves-
timento em cerca de 45%), 
por força da aprovação das 
Candidaturas da Câma-
ra Municipal de Ílhavo ao 

Programa Operacional da 
Região Centro, e tem como 
principal objectivo a aposta 
renovada da Câmara Muni-
cipal na criação de melhores 
condições de trabalho para 

os Alunos e Profissionais 
da Educação do Município, 
para que possam atingir ín-
dices de sucesso de valori-
zação pessoal cada vez mais 
elevados. « 

Música  na Escola
12 E 13 DE FEVEREIRO 2009

1.º Ciclo

Família”, num momento de 
partilha e interacção entre 
as Crianças e os seus fami-
liares e amigos. 

Inserido no Plano Munici-
pal de Intervenção Educa-
tiva 2008/2009, o projecto 
“Música na Escola”, inicia-
do em 2003, tem recebido 
a adesão de quase 100% da 
população Pré-escolar e Es-
colar do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do Município, pro-
porcionando-lhe uma expe-
riência diferente no âmbito 
das Artes, em especial da 
Música, contactando direc-
tamente com obras e instru-
mentos de referência, num 
ambiente lúdico e de apren-
dizagem importante para 
a sua valorização e cresci-
mento pessoal. « 
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Na edição deste ano foram 
atribuídas 18 Bolsas a estu-
dantes do Ensino Secundá-
rio e Superior residentes no 
Município de Ílhavo, sendo 
oito novas bolsas e dez reno-
vações, ou seja, alunos aos 

quais já foi atribuída Bolsa 
de Estudo em anos anterio-
res e que tiveram aproveita-
mento escolar no último ano 
lectivo. A cada Bolseiro foi 
atribuído um valor pecuniá-
rio de 51,13 Euros mensais, 

para estudantes do Ensino 
Secundário, e 102,25 Euros 
mensais para estudantes do 
Ensino Superior. 

Esta iniciativa, que vai já 
no seu décimo ano conse-
cutivo, surge no âmbito do 

compromisso assumido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
de incentivo ao aumento do 
número de jovens que pros-
seguem os seus estudos e 
formação após a conclusão 
do ensino escolar obrigató-

rio, combatendo a barreira 
económica que muitas ve-
zes os impossibilita a sua 
concretização. Materiali-
zado na comparticipação 
dos encargos escolares aos 
estudantes mais carencia-
dos, este Programa procura 
promover a sua formação e 
a valorização pessoal, tendo 
ainda como complemento a 
participação dos Bolseiros 
em várias actividades extra-
curriculares, com interesse 
para a Comunidade, num 
total de 75 horas. 

A Educação representa um 
dos pilares base da cons-
tituição de cada indivíduo 
enquanto agente do desen-
volvimento das sociedades, 
sendo o Programa Muni-
cipal de Bolsas de Estudo 
uma aposta que a Câmara 
Municipal de Ílhavo preten-
de sempre renovada. «  

A Câmara Municipal de 
Ílhavo atribuiu, numa 
cerimónia pública 
realizada no dia 30 
de Janeiro, no Fórum 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo, as Bolsas de 
Estudo relativas ao ano 
lectivo 2008/2009. 

Bolsas de Estudo 2008/2009
PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO

Sessão de Entrega 

CMI / Associações de Pais 
ASSINATURA DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Totalizando um investi-
mento financeiro de cerca de 
200.000,00 Euros a Câmara 
Municipal de Ílhavo mantém 
a sua forte aposta na Edu-
cação, apoiando a concreti-
zação dos Planos de Activi-
dades das Associações para 

o presente ano lectivo, espe-
cialmente as que são desen-
volvidas em parceria entre as 
duas partes, nomeadamente 
a prestação de serviço de 
almoço e as Actividades de 
Tempos Livres às crianças 
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo. 

No final da cerimónia, pre-

Decorreu, no passado 
dia 23 de Dezembro, a 
assinatura dos Acordos 
de Cooperação entre 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo e dezasseis 
Associações de 
Pais das Escolas do 
Município, relativos 
ao ano lectivo de 
2008/2009, numa 
cerimónia pública que 
teve lugar no Salão 
Nobre do Edifício dos 
Paços do Concelho.

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola e Jardim de Infância da Coutada
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola e Jardim de infância da Chousa Velha
Associação de Pais do ATL da Légua
Associação de Pais do Jardim-de-Infância e Escola da Gafanha Aquém
Associação de Pais da Escola EB 1 do Farol da Barra
Associação de Pais da Escola N.º 1 de Ílhavo
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola
Associação de Pais da Escola EB1 e Jardim de Infância de Vale de Ílhavo
Associação de Pais da Escola da Ermida/Carvalheira
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
Associação de Pais do Jardim de Infância da Chave
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Marinha Velha (Gafanha da Nazaré)
Associação de Pais da EB1 da Cale da Vila
Associação de Pais da Escola EB 1 e Jardim de Infância da Senhora do Pranto (Ílhavo)
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
Associação de Pais da Escola da Chave
Associação de Pais da Escola EB 1 e Jardim de Infância da Cambeia

*Valores referentes a dois anos de actividades  **estes valores incluem o apoio CMI ao Clube de Natação e a comparticipação na compra de uma carrinha de 9 lugares.

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

10.882
16.730
9.408

13.130
9.540

15.380
4.975

10.941
5.746

**34.501
9.335
4.582
7.816

11.522
8.886

*24.726
15.445
13.310

sidida pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, Eng. Ribau Esteves, as 
catorze Associações de Pais 
presentes ouviram palavras 
de elogio e de reforço ao in-
centivo e dedicação ao servi-
ço das Escolas ao longo dos 
anos. 

No presente mês, a Câma-
ra Municipal aprovou dois 
novos Acordos de Coopera-
ção, num total de cerca de 
28.755,00 Euros, com a As-
sociação de Pais da Escola 
da Chave e da EB1 e Jardim 
de Infância da Cambeia. 

A Câmara Municipal de 

Ílhavo continua assim, a sua 
aposta na Educação, apoian-
do a concretização dos Pla-
nos de Actividades das Asso-
ciações para o presente ano 
lectivo, com especial incidên-
cia para as actividades de-
senvolvidas em parceria com 
as Associações de Pais. « 
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Actividades de Enriquecimento 
Curricular no Município de Ílhavo

ANO LECTIVO 2008/2009

Este ano lectivo ficou mar-
cado pelo alargamento do 
Ensino do Inglês do 1.º ao 
4.º ano de escolaridade (es-
tando inscritos cerca de 94% 
da totalidade dos Alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico), 
bem como pela entrega, no 
arranque do segundo perí-
odo lectivo, dos manuais e 
dos livros de exercícios de 
Inglês a todos os Alunos, 
sendo uma aposta da Câ-
mara Municipal de Ílhavo na 
criação de mais e melhores 
condições para o processo 
ensino-aprendizagem de to-
das as Crianças. 

Além do ensino do Inglês, 
são várias as actividades 
disponibilizadas para todas 
as Crianças do 1.º ao 4.º 
ano de escolaridade, nome-
adamente a Actividade Fí-
sica e Desportiva, o Ensino 
da Música, para os 3.º e 4.º 
anos, e as Artes e Expres-

sões, para os 1.º e 2.º anos 
de escolaridade.

De modo a dar resposta 
às 1.564 Crianças inscritas 
nas várias actividades, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo contratou, no início do 
ano lectivo, 61 Professores 
para as várias áreas, tendo 
ainda estabelecido Acordos 
de Cooperação com as Asso-
ciações de Pais do Município 
para assegurar as activida-
des de Artes e Expressões, 
num trabalho que tem o de-
vido acompanhamento dos 
Agrupamentos de Escola.

Considerando a política 
desenvolvida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo na área 
da Educação, desde 1998, 
o investimento nas Activi-
dades de Enriquecimento 
Curricular não se esgota na 
contratação dos Profissio-
nais, tendo sido efectuado 
um grande esforço ao nível 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo disponibilizou, 
pelo terceiro ano 
consecutivo, as 
Actividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) para 
todos os Alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 
do Município de Ílhavo.

dos edifícios, dos equipa-
mentos, dos transportes 
e dos materiais de apoio, 
de modo a proporcionar as 
melhores condições para as 
nossas Crianças. Nesse sen-
tido, a Câmara Municipal de 
Ílhavo disponibiliza o aces-
so diário a quatro espaços 
desportivos cobertos para 
a realização das Activida-
des Físicas e Desportivas, 
assegurando o respectivo 
transporte e dotando esses 
espaços, bem como os pró-
prios docentes, de material 
diversificado para as aulas. 
De igual modo, foi efectuado 
um grande investimento na 
aquisição de instrumentos 
musicais para a actividade 
do Ensino da Música, bem 
como a elaboração de um 
manual próprio para as tur-
mas do 3.º e 4.º anos de es-
colaridade.

Para além da criação de 

todas as condições para que 
as Actividades de Enriqueci-
mento Curricular decorram 
com a qualidade necessária, 
ao longo do ano têm sido e 
continuarão a ser realizadas 
várias actividades directa-
mente relacionadas com as 
mesmas, no âmbito da exe-
cução do Plano Municipal 
de Intervenção Educativa. A 
parceria com a Rádio Terra 
Nova na organização do 16.º 
Grande Prémio de Atletis-
mo, o qual se traduziu com 
um aumento do número de 
Alunos-Participantes para o 
triplo, a parceria com o Illia-
bum Clube e com o Grupo 
Desportivo da Gafanha na 
dinamização da unidade di-
dáctica de Basquetebol, que 
permitiu a inscrição de novos 
atletas nas respectivas equi-
pas de formação, e a realiza-
ção do Programa “Música na 
Escola”, com a Orquestra Fi-

larmonia das Beiras, são al-
guns dos vários exemplos de 
actividades complementares 
desenvolvidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, tendo 
em vista uma formação inte-
gral e diversificada das nos-
sas Crianças.

O balanço realizado às Ac-
tividades de Enriquecimen-
to Curricular desenvolvidas 
no Município de Ílhavo tem 
sido bastante positivo, para 
o qual têm contribuído, de 
igual modo, todos os Pro-
fessores Titulares de Tur-
ma bem como os Órgãos de 
Gestão dos Agrupamentos 
de Escola. Estas activida-
des funcionam com o apoio 
financeiro do Ministério da 
Educação (no âmbito do 
Protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e o Ministério da Educação), 
sendo que o investimento da 
Câmara Municipal é subs-
tancialmente superior ao 
valor desse apoio. 

A Educação tem sido e vai 
continuar a ser uma área 
prioritária e estratégica da 
acção da Câmara Municipal 
de Ílhavo, de investimento 
intenso ao nível dos edifí-
cios, dos equipamentos e 
das actividades, num pro-
cesso de intervenção com 
crescimento permanente, 
concretizado em parceria e 
sempre em prol do Patrimó-
nio Principal do Município: 
as Nossas Crianças. « 

PAPE Aprovação de Projectos
PROGRAMA DE APOIO A PROJECTOS EDUCATIVOS 2008/2009

Foram aprovados, no 
passado dia 26 de 
Janeiro, os projectos 
candidatos a Programa 
de Apoio aos Projectos 
Educativos (PAPE) para 
o ano lectivo 2008/2009, 
uma iniciativa da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo que teve o seu 
início em 2002. 

Nesta sétima edição, foram 
recebidas 29 candidaturas 
dos vários Estabelecimentos 

de Ensino do Município, 16 
das quais aprovadas para 
apoio, sendo uma de Jardim 
de Infância (Remelha), uma 
de Jardim de Infância/Es-
cola de 1.º Ciclo (Gafanha da 
Encarnação Sul), três de Es-
colas de 2.º Ciclo (Gafanha 
da Nazaré, Carmo e Cos-
ta Nova), cinco do 3.º Ciclo 
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré 
e Gafanha da Encarnação) 
e seis de Escolas Secundá-
rias (Ílhavo e Gafanha da 
Nazaré). Os projectos, finan-
ciados até 80% do seu valor 
total pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, traduzido num 

investimento de 13.460,00 
Euros, englobam variadís-
simos temas, como Teatro, 
Mar e Ria, Água, Ambiente, 
Arte e Poesia, História, Jor-
nalismo, Música, Desporto, 
entre outros, encontrando-
se directamente relaciona-
dos com o Projecto Educati-
vo e o Plano de Actividades. 

Com este Programa preten-
de-se desenvolver o espírito 
de iniciativa e de autonomia 
de cada Estabelecimento de 
Ensino, possibilitando uma 
melhoria efectiva da quali-
dade da Educação no nosso 
Município. «  
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Novos Fóruns Municipais 
da Juventude Inauguração 

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - GAFANHA DO CARMO

Estes novos equipamen-
tos municipais, a funcionar 
nos Edifícios Sócio-Educa-
tivos das duas Freguesias, 
disponibilizam a todos os 
Jovens do Município, em 
especial da Gafanha da En-
carnação e da Gafanha do 
Carmo, um vasto conjunto 
de serviços, desde acesso à 
Internet, espaços de leitura 
e consulta de publicações, 

jogos, informações diversas 
e muitas outras actividades 
de carácter lúdico e forma-
tivo, nomeadamente a reali-

Prosseguindo uma 
“política de juventude 
cada vez mais próxima 
dos Jovens do 
Município”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no dia 22 de 
Dezembro, os novos 
Fóruns Municipais da 
Juventude.

zação de sessões das Ofici-
nas Criativas, uma iniciativa 
muito concorrida da Câma-
ra Municipal de Ílhavo cujo 

arranque da edição de 2009 
teve início este mês, com os 
módulos de Fotografia, Bis-
cuit, Trapologia e Técnica do 

Durante os dias 22, 23, 
29, 30 de Dezembro e 2 de 
Janeiro os participantes, 
com idades compreendidas 
entre os seis e os catorze 
anos, ocuparam os seus 
tempos livres, das 09h00 
às 18h00, com diversas ac-
tividades de carácter des-
portivo, cultural, lúdico e 
educativo, nomeadamen-
te aulas de Natação, Pólo 
Aquático, Mini-Golfe, Equi-

tação e Mergulho, jogos de 
Ténis, Futebol e Equitação, 
Internet, Jogos de Tabulei-
ro e Caça ao Tesouro, ses-
sões de Cinema, Ateliers de 
“Ciência e Matemática” e de 
“Som e Imagem”, bem como 
aulas de Educação Rodoviá-
ria e de Educação Ambien-
tal e realização de trabalhos 
manuais, repletas de muita 
animação e convívio e devi-
damente acompanhadas por 

Técnicos profissionais.
A ocupação dos tempos li-

vres das crianças e jovens, 
em período de férias esco-
lares, através da realização 
deste tipo de actividades 
constitui uma mais-valia 
para os mesmos, promoven-
do a sua valorização pessoal 
e social, pelo que esta inicia-
tiva, que obteve um enorme 
sucesso, se reveste de parti-
cular importância. « 

Tendo em conta o sucesso 
e adesão da primeira edi-
ção do Programa Municipal 
de Férias Divertidas Verão 
2008, a Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu alargar a 
iniciativa às Férias de Natal, 
com a realização de um pro-
grama especial onde partici-
param mais de 80 Crianças 
e Jovens do Município.

Férias Divertidas
NATAL 2008

Guardanapo.
Desde 1998, e no âmbito 

de uma política de Juventu-
de centrada numa relação de 
proximidade com os Jovens 
do Município, que a Câmara 
Municipal de Ílhavo mantém 
a sua aposta na concretiza-
ção de vários investimen-
tos que vão de encontro às 
suas necessidades e expec-
tativas, investimentos esses 
que se traduzem, ao longo 
dos anos, na construção 
de novos equipamentos, na 
criação de novos serviços, 
programas e iniciativas que 
se saldaram sempre muito 
positivos para a sua forma-
ção pessoal e ocupação do 
seu tempo livre.

Com a inauguração destes 
novos espaços na Gafanha 
da Encarnação e na Gafa-
nha do Carmo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo vê as-
sim concretizado o objectivo 
de expansão da sua rede de 
Fóruns Municipais da Ju-
ventude, marcando presen-
ça nas quatro freguesias do 
Município. «  
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INÍCIO
OFICINAS CRIATIVAS
» FOTOGRAFI A E BISCUIT
FMJ ÍLHAVO

» TRAPOLOGIA
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

» TÉCNICA DE GUARDA-
NAPO
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

2~27 FEV | SEX
INSCRIÇÕES 
» III CONCURSO DJ’S
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

4 FEV | QUA
» KARAOKE
FMJ ÍLHAVO

9 FEV | SEG
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
» MIRIAM MARGAÇA
(patente até 9 de Março)
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

21 FEV | SÁB
» WORKSHOP DJ’S
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

25 FEV | SÁB
COMEMORAÇÃO 
4º ANIVERSÁRIO
FÓRUM MUNICIPAL 
DA JUVENTUDE 
DA GAFANHA DA NAZARÉ
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

JANEIRO
FEVEREIRO

MARÇO
ABRIL

7 MAR | SÁB
22h30
» III CONCURSO DJ’S
MERCADO GAFANHA DA NAZARÉ

5 MAR~17 ABR
INSCRIÇÕES
» III CONCURSO HIP HOP
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

FMJ VALE DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

FMJ GAFANHA DO CARMO

O 3.º Turno, que decorreu 
de Outubro a Dezembro, in-
tegrou 12 jovens do Municí-
pio de Ílhavo que, em período 
lectivo, tiveram oportunidade 
de ocupar os seus tempos 
livres, integrando projectos 

Programa Vocação 2008
ENTREGA DOS CERTIFICADOS - 3.º TURNO

Foram entregues, no 
passado dia 27 de 
Janeiro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, 
pelo Vereador da 
Juventude, Eng. Paulo 
Costa, as Bolsas 
e Certificados de 
Participação do 3.º 
Turno do Programa 
Vocação, relativo ao 
ano de 2008. 

de cinco áreas vocacionais, 
nomeadamente Educação 
e Sensibilização Ambiental, 
Fomento da Actividade Des-
portiva, Apoio à Juventude, 

Valorização e Promoção da 
História e do Património e 
Animação Cultural. 

Este projecto, que já vai no 
seu quarto ano, tem como 

principal missão a ocupa-
ção dos tempos livres dos 
jovens em época de aulas, 
com uma forte componente 
de complemento à sua for-
mação escolar, através da 
sua participação em projec-
tos que abrangem diversas 
áreas, coordenados e su-
portados financeiramente 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo. A carga horária em 
cada um dos seis projectos 
integrantes desta iniciativa 
é de 90 horas, distribuídos 
pelos três meses do Turno, 
a que corresponde um Bolsa 
de 200,00 Euros. 

Neste momento, já se en-
contra a decorrer o 1.º Turno 
do Programa Vocação 2009 
(Janeiro a Março), com a 
participação de mais jovens 
estudantes do Município. «  

A cerimónia de entrega 
decorreu nos recém-inau-
gurados Fóruns Municipais 
da Juventude da Gafanha 
da Encarnação e da Gafa-
nha do Carmo, pela mão do 
Presidente da Câmara Mu-

Foram entregues, 
no passado dia 
22 de Dezembro, 
os certificados de 
participação aos cerca 
de 50 Munícipes que 
integraram os últimos 
módulos das Oficinas 
Criativas 2008, uma 
iniciativa da Câmara 
Municipal de Ílhavo que 
já vai na sua terceira 
edição.

Oficinas Criativas 2008
ENTREGA DOS CERTIFICADOS

nicipal de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, e do Vereador res-
ponsável pelo Pelouro da Ju-
ventude, Eng. Paulo Costa. 

Para este ano, as Oficinas 
Criativas reservam ainda 
mais surpresas, com novos 

módulos e novos espaços 
para a realização das suas 
sessões, alcançando um 
público cada vez mais vas-
to e diversificado. Biscuit, 
Técnica do Guardanapo, 
Artes Florais, Construção 

de Marionetas, Sabonetes e 
Velas e Artes Circenses são 
algumas das novidades des-
ta terceira edição, que tem 
como principal objectivo 
cativar o gosto pelo saber e 
pela arte. «  
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Serviços CMI
NOTAS INFORMATIVAS - SERVIÇOS ON-LINE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ON-LINE 

notas informativas

Na primeira edição de 2009 do Boletim Informativo “Município de Ílhavo”, 
a Câmara Municipal de Ílhavo apresenta um novo serviço de informação 
digital, as “Notas Informativas”, disponíveis a todos os Munícipes desde o 
dia 4 de Fevereiro. Numa política assente na contínua modernização dos 
serviços municipais, nomeadamente no uso das ferramentas informáticas 
e das novas tecnologias da informação e comunicação, a Câmara 
Municipal de Ílhavo mantém a sua aposta na criação de novas plataformas 
de relação com os seus Munícipes, com o objectivo optimizar os serviços 
existentes, proporcionando uma maior rapidez e comodidade. 

Com o início de um novo 
ano, a Câmara Municipal 
de Ílhavo entendeu apostar 
numa nova plataforma de 
comunicação – a Nota Infor-
mativa – fazendo chegar a to-
dos os Municípes, através do 
seu correio electrónico, e de 
uma forma simples, rápida e 
eficaz, a informação sobre o 
que acontece de mais impor-
tante no nosso Município. 

De forma a corresponder 
aos interesses individuais de 
cada um dos Municípes, as 
Notas Informativas são de 
cinco tipos diferentes, tra-
tando cada uma delas das 

seguintes temáticas: 
» Câmara Municipal de Ílhavo/Ac-
tividade Geral;
» Museu Marítimo de Ílhavo;
» Centro Cultural de Ílhavo;
» Biblioteca Municipal e Fórum 
Municipal da Juventude;
» Ambiente.

Para receber periodica-
mente as Notas Informativas 
do seu agrado e acompanhar 
de uma forma dinâmica e 
actual a informação sobre 
os principais acontecimen-
tos do Município, basta efec-
tuar o seu registo no site da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em www.cm-ilhavo.pt. « 

Para além da edição elec-
trónica das “Notas Informa-
tivas”, a Câmara Municipal 

de Ílhavo dispõe, desde o 
dia 1 de Agosto de 2006, de 
outros serviços de informa-

ção on-line, disponíveis em 
qualquer dia da semana e a 
qualquer hora do dia a todos 
os Munícipes. 

Alojados na página inicial 
do site da Câmara Munici-
pal, estes serviços abrangem  
diversas áreas, podendo o 
Munícipe ter acesso a vários 
tipos de informação, guardá-
la e imprimi-la comodamen-
te em sua casa, antes de se 
dirigir a um dos Balcões de 
Atendimento Municipais, o 
que se traduz em efectivos 
ganhos de disponibilidade e 
tempo para ambas as partes. 
Regulamentos Municipais, 
nomeadamente Urbanização 
e Edificação, ocupação do 

serviços on-line

Especialmente criado para 
os Cidadãos do Município de 
Ílhavo com limitações moto-
ras, auditivas ou visuais, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
dispõe ainda do Serviço de 
Atendimento On-line, atra-
vés do uso MSN Messenger 
ou via WebCam. 

Para utilizar esta ferra-
menta, basta instalar o pro-
grama no seu computador 

e contactar a nossa opera-
dora de serviço através do 
endereço electrónico balcão.
virtual@cm-ilhavo.pt, utili-
zando os meios de voz, som 
e imagem, entre as 8h30 
- 12h30 e entre as 13h30 - 
16h30, de Segunda a Sexta-
Feira.

Atenta às novas tecnolo-
gias da Comunicação e In-
formação, cada vez mais fa-

miliares e acessíveis a todos 
os Cidadãos, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo mantém a 
sua forte aposta na moder-
nização dos seus serviços, 
de forma a manter uma re-
lação próxima e eficaz com 
todos os seus Munícipes, 
representando este esforço 
ganhos de tempo, conforto e 
disponibilidade entre ambas 
as partes. «   

serviços de atendimento on-line

espaço público, mobiliário e 
publicidade, taxas e licenças, 
compra e venda de lotes, re-
síduos sólidos urbanos, ven-
da ambulante, toponímia, 
cartografia, abastecimen-
to de água e drenagem de 
águas residuais, transportes 
colectivos, entre outros, bem 
como os Regulamentos dos 
Edifícios e Espaços Munici-
pais, entre os quais a Biblio-
teca Municipal de Ílhavo, o 
Museu Marítimo de Ílhavo, o 
Campo de Mini-Golfe da Ci-
dade de Ílhavo, os Pavilhões 
Desportivos Municipais, o 
Skatepark, o Fórum Muni-
cipal da Juventude e as Pis-
cinas Municipais são alguns 

dos exemplos disponíveis 
neste serviço, mas não só. 
Nesta secção, os Munícipes 
têm igualmente acesso a di-
versos formulários e docu-
mentos, como Licenças, Cer-
tidões, Renovações de Passes 
e Cartões, Vistos, entre ou-
tros, assim como a Avisos e 
Editais, Concursos Públicos 
e Concursos de Pessoal. Con-
sulta de processos, através 
de login e password, e áreas 
de serviços exclusivos a For-
necedores e vazamento de 
fossas completam esta plata-
forma digital de serviços on-
line da Câmara Municipal de 
Ílhavo, de grande utilidade 
para todos os Munícipes. « 

» Para subscrever 
as Notas Informativas 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo basta 
preencher o formulário 
em www.cm-ilhavo.pt
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Biblioteca Municipal de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

HORÁRIO
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

dezembro
Baú de Histórias

A aquisição de hábitos de 
leitura consistentes é um 
processo contínuo, que se 
deve iniciar desde a mais 
tenra idade, em família e 
posteriormente em ambien-
te escolar. Apoiando os jar-
dins-de-infância e as escolas 
básicas da rede pública no 
que diz respeito à promoção 
do livro e da leitura junto 
dos mais novos, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo iniciou 
mais um ano do projecto 
Baú de Histórias. Com o ob-
jectivo de promover o con-
tacto dos mais novos com o 
livro e a leitura, na tentati-
va de formar leitores e que 
estes adquiram hábitos de 
leitura, iremos ao longo do 
ano lectivo 2008/2009 le-
var a todas as crianças do 
Município, que frequentam 
estes estabelecimentos de 
ensino, livros e alguns ma-
teriais didácticos, através da 
entrega do Baú de Histórias. 
Este ano, a Câmara Munici-
pal Ílhavo investiu na aqui-
sição de novos livros e baús, 
que agora permanecem nos   
respectivos estabelecimen-
tos durante mais tempo. 

Todas as crianças podem 
e devem requisitar esses li-
vros, levando-os para as 

suas casas, a fim de pode-
rem ler em família.

 

janeiro 
X Estafeta dos Contos

No dia 22 de Janeiro a Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo 
recebeu pela segunda vez a 
Estafeta de Contos das “Pa-
lavras Andarilhas”. A Esta-
feta de Contos começou em 
Beja, no dia 1 de Outubro de 
2008, e percorre, até ao final 
do mês de Março, Bibliote-
cas de Norte a Sul do país. 
Neste dia recebemos a BM 
de Oliveira do Bairro, que 
nos visitou e nos entregou, 
numa sessão de contos bem 
animada, a respectiva Es-
tafeta. Estiveram presentes 
nesta tarde de contos alunos 
do 1.º ano da EB1 de Ílhavo. 
No dia seguinte, foi a vez da 
BMI visitar a BM de Vale de 
Cambra e com as suas his-
tórias encantar as crianças 
que nessa manhã  compa-
receram para assistir à en-
trega da Estafeta de Contos, 
que prosseguiu assim a sua 
viagem.

fevereiro 
Bebeteca

Já conhece o nosso espaço 
dedicado aos mais novos? 
A Bebeteca está reservada 
a todas as crianças dos 1 
aos 3 anos de idade. Nela 
se desenvolve o contacto e 
o gosto pelos livros e aí se 
realizam actividades de ex-
pressão plástica e sensorial, 
importantes para o desen-
volvimento das capacidades 
motoras, intelectuais e afec-
tivas dos mais novos. Todos 
os sábados a equipa de ani-
mação desenvolve uma ac-
tividade na qual participam 
os mais pequenos acompa-
nhados por um adulto. Para 
além da actividade, os pais 
recebem conselhos e suges-
tões de actividades de e com 
o livro para desenvolverem 
com os seus bebés. Informe-
se e participe nas nossas ac-
tividades...

PÓLOS DE LEITURA
Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668 
2ª a 6ª feira 14h00~18h00
Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
2ª a 6ª feira 14h00~18h00

Resumo 
da Actividade
Dezembro 
2008 
a Fevereiro 
2009

16~25 fevereiro 
A fantasia e os Livros: 

Comemoração do Carnaval 
na Biblioteca Municipal

O Carnaval é das crianças 
e por isso a Biblioteca Mu-
nicipal irá comemorar esta 
época com algumas activi-
dades. Ao longo de três dias, 
as crianças poderão partici-
par em algumas actividades 
que irão juntar o livro e a 
leitura a actividades peda-
gógicas e divertidas. 

Estas actividades serão 
desenvolvidas na Biblioteca 
Municipal, mas poderão ser 
também levadas a cabo nos 
pólos de leitura através de 
marcação prévia.
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HORÁRIO
2ª feira a Domingo
10H00 às 13H00 | 14H00 às 18H00

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural@cm-ilhavo.pt

Centro Cultural de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

CINEMA

Ciclo de Cinema
“1.º Aniversário”

em março...

MÚSICA
MAR DOM 15 às 21h30

Ana Free
“Acústico”

SERVIÇO EDUCATIVO
MAR SEX 20 às 21h30

ATELIER

“Avesso”

DANÇA
MAR SÁB 21 às 21h30

“Avesso”
pela a menina dos meus olhos, 
Associação Cultural

EXPOSIÇÃO
MAR TER 24 às 18h00

Júlio Resende 
“Alentejo”
patente até 31 de Maio

MÚSICA
MAR SEX 27 às 21h30

Dianne Reeves

SERVIÇO EDUCATIVO
MAR SÁB 28 às 18h00

OFICINA/TEATRO

“A senhora D”

TEATRO
MAR SÁB 7 às 21h30

Viveiro de Loucos
pela Companhia Teatral 
“À Procura de Shakespeare”

TEATRO
MAR DOM 1 às 11h00
ATELIER

“Conta-Contos”
TEATRO

“Histórias              
de Panda-Pá”

DOM 8 às 11h00 Madagáscar
SÁB 14 às 21h30 O Corpo da Mentira
SÁB 28 às 21h30 Amália, o Filme

No trimestre em que o Cen-
tro Cultural de Ílhavo (CCI) 
vai cumprir o seu primeiro 
ano de vida, abrimos o pano 
com um espectáculo me-
morável de homenagem a 
Carlos Paião e à sua Vida de 
Canções, com a presença 
em palco de Herman José, 
Jacinta, Nuno Guerreiro e 
os Mesa, que encheram de 
magia o auditório lembran-
do alguns dos temas mais 
emblemáticos do composi-
tor e cantor, como Playback, 
Pó de Arroz, Cinderela ou A 
Canção do Beijinho.

Na música apresentámos 
o espectáculo acústico de 
Slimmy, uma banda irreve-

rente, que viciou o público 
com o seu estilo contagian-
te. “Bloodshot Star”, “Be-
atsound Loverboy”, “You 
should never leave me (befo-
re I die)” foram alguns dos te-
mas que enfeitiçaram todos 
aqueles que assistiram. De-
dicado aos mais pequenos, 
pudemos assistir ao “Mu-
sinf”, concerto de música 
para bebés, que invadiram o 
palco do CCI para participa-

rem num espectáculo envol-
vente e acompanhar as me-
lodias, partilhando com os 
instrumentos, os músicos 
e os acompanhantes toda a 
harmonia musical de temas 
de cariz popular ou de esti-
los tão diversos como blues 
e jazz.

No teatro realce para os 
dois espectáculos esgotados 
da dupla António Feio e José 
Pedro Gomes, com “A Verda-
deira Treta, onde a essência 
da “filosofia do disparate” 
fez rir os espectadores que 
tiveram a oportunidade de 
assistir. Outra dupla, João 
Lagarto e Vítor Norte, trou-
xeram ao foyer do CCI um 

“Recital” de poesia, um es-
pectáculo intimista e surpre-
endente, numa viagem por 
textos variados, de autores 
consagrados. Para os mais 
novos, a proposta de teatro 
foi o espectáculo-oficina “A 
Terra dos Imaginadores”, 
onde os participantes foram 
desafiados a desempenhar 
um papel activo na história.

Destaque para a inaugura-
ção da exposição “Colectiva”, 
com obras de jovens artistas 
que nasceram, vivem ou tra-
balham na região, reunindo 
propostas artísticas diversi-
ficadas de pintura, instala-
ção, design e fotografia, de 
Ana Oliveira, André Capo-
te, Frederico Martins, João 
Coutinho, Miguel Oliveira e 
Rita Reis. A exposição esta-
rá patente até 8 de Março.

No cinema projectámos 
“Destruir depois de Ler”, dos 
irmãos Coen, o célebre mu-
sical “Mamma Mia!”, a nova 
aventura de James Bond, 
“007-Quantum of Solace”, o 
vencedor de Cannes 2008, o 
francês “A Turma”, o român-
tico “O Sorriso das Estrelas” 
e a adaptação do romance 
de José Saramago “Ensaio 
sobre a Cegueira”.

Uma nota final para o pro-
jecto “Música na Escola”, 
que proporcionou aos alu-
nos do 1.º Ciclo do Múnicí-
pio de Ílhavo a oportunidade 
de assistirem a um concer-
to de música clássica, pela 
Orquestra Filarmonia das 
Beiras.

Em Março, no mês em que 
se comemora um ano da 
abertura do Centro Cultural 
de Ílhavo não deixe de assis-
tir aos espectáculos progra-
mados e que poderá consul-
tar neste boletim. « 
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A Restauração do Concelho de Ílhavo no 
dealbar de 1898, fruto de nova inflexão do 
Estado português à procura da moderni-
zação, restitui a autonomia administrativa 
aos órgãos do poder local e inflama o brio 
dos ilhavenses convictos da razão de ser 
da sua ancestral liberdade.
As novas Câmaras, que depois dessa data 
serão eleitas e governadas por ilustres 
ilhavenses, vão procurar provar que as 
debilidades concelhias poderão ser venci-
das com o seu labor e a perseverança dos 
seus concidadãos. Com reduzidos meios 
e lutando contra as adversidades que bro-
tavam da penúria geral do país, os novos 
executivos municipais começam a lançar 
as bases que consolidam o progresso 
material e cultural de Ílhavo. 
Começando com o período que vai desde 
a Restauração da autonomia até 1918, 
recordaremos, seguindo até à actualida-
de, alguns dos momentos históricos que 
assinalam a progressiva conquista desse 
objectivo. Desde a ligação rodoviária 
entre a Costa Nova do Prado e a praia da 
Barra, passando pela abertura de novas 
avenidas na vila até à tão aguardada, e 
polémica, construção do mercado no 
local da Capela das Almas, muitos foram 
os melhoramentos que vieram beneficiar 
a vida dos ilhavenses ao longo das duas 
primeiras décadas da sua reconquistada 
autonomia. 

Período cronológico
1918-1938

A História do Município de Ílhavo no 
período pós-Restauração do Concelho 
ilustra-se através das inúmeras conquistas 
que os seus habitantes e representantes 
eleitos alcançaram em prol da sua terra.
Na segunda década do século XX, a ac-
ção de Dinis Gomes começa a alterar pro-
fundamente a fisionomia da Vila. Abrem-se 
novas avenidas, criam-se e requalificam-se 
espaços públicos e toda a população 
rejubila com a chegada da luz eléctrica. 
Durante os seus mandatos - Dinis Gomes 
permanecerá 24 anos quase
consecutivos como autarca -, inauguram-
se obras relevantes, como os Paços do 
Concelho (no actual edifício do Tribunal), 
um novo Mercado, o ansiado Museu Muni-
cipal, novas escolas primárias em Ílhavo e 
na Gafanha da Encarnação, o sistema de 
Saneamento (no Largo do Oitão e Praça 
da República), entre muitas outras. Este 
período fica também marcado pela instala-
ção da linha telefónica no Concelho.
O progresso, quimera dos novos tempos, 
ambição tão acalentada pelos ilhavenses, 
concretizava-se.

Período cronológico
1938-1948

Com os habitantes do Município de Ílhavo 
empenhados na firme vontade de intensi-
ficar o progresso da sua terra, a década 
compreendida entre 1938 e 1948 fica assi-
nalada por vários incrementos materiais.
Nesse período, tragicamente marcado 
pelo eclodir e desenrolar da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), os ilhavenses 
assistem à inauguração de um novo Quar-
tel dos Bombeiros Voluntários, à chegada 
da luz eléctrica às praias da Barra e da 
Costa Nova e à melhoria do abastecimen-
to público de água com a abertura de 
novas captações no Vale das Maias.
Pela primeira vez, em resultado do de-
senvolvimento urbano da vila, são criados 
modernos Serviços Municipalizados e o 
Concelho fica dotado com a sua primeira 
Repartição de Finanças. Mas, mais rele-
vante para toda a população concelhia, e 
em particular para os mais necessitados, 
terá sido a requalificação do Hospital da 
Misericórdia de Ílhavo.
Fundado por Viriato Simões Teles, o Hos-
pital da Santa Casa constituiu, desde a 
sua fundação, uma das mais beneméritas 
instituições que serviu Ílhavo. Erigido gra-
ças ao denodado esforço de ilhavenses,
ilustres e anónimos, o Hospital atravessou 
fases conturbadas e de grande instabilida-
de que sempre soube ultrapassar. O ano 
de 1946, data em que Francisco António 
de Abreu toma posse como seu Provedor, 
assinala um desses momentos e assiste 
ao renascimento daquela instituição. Eleito 
presidente da Câmara Municipal no ano 
seguinte, o seu Provedor não deixaria de 
defender uma obra que se tornaria um 
modelo para o país e o amparo de inúme-
ros ilhavenses.

Período cronológico
1948-1958

Na transição da primeira para a segunda 
metade do século XX, o Concelho de 
Ílhavo tinha já praticamente estabelecida a 
sua actual divisão administrativa.
Com o crescimento das suas populações, 
as Freguesias da Gafanha da Nazaré, 
da Gafanha da Encarnação e o lugar da 
Gafanha do Carmo (que passa a Freguesia 
apenas em 1960) reivindicam melhora-
mentos materiais que a autarquia ilhavense 
entenderia como justos e de importância 
efectiva para o desenvolvimento das 
condições de vida dos munícipes. Nesse 
sentido, e à medida que se vão
definindo os Planos de Urbanização da vila 
e das praias da Costa Nova e Barra, as 
freguesias ilhavenses vão beneficiar, entre 
outras obras, do alargamento da rede 
eléctrica, da construção de novas escolas, 
da melhoria do abastecimento de água, 
bem como da pavimentação de ruas, 
abertura de novas estradas
(por exemplo, de Vale de Ílhavo às 
Quintãs e da Costa Nova à Vagueira) e 
de caminhos municipais. Para benefício 
das classes mais necessitadas, inicia-se, 
também neste período, a construção de 
bairros habitacionais, sendo o primeiro 
deles destinado aos pescadores de Ílhavo.

O que terá levado à criação 
dos Concelhos é, na leitura 
da história dos Municípios 
Portugueses, matéria incer-
ta, pois não se sabe a época, 
nem a região onde surgiu o 
primeiro Concelho.

No que se refere a Ílhavo, 
apesar de muito se escrever 
também sobre as suas ori-
gens, não se sabe ao certo 
a sua origem histórica, nem 
quando foi designado como 
Concelho. Sabemos, no en-
tanto, que é um Concelho 
antigo, mencionado em do-

O Concelho de Ílhavo foi criado pelos 
decretos de 09 de Novembro e 31 de 
Dezembro de 1836. Em 21 de Novembro 
de 1895, para grande surpresa e 
descontentamento dos ilhavenses, o 
Concelho era suprimido e anexado ao 
de Aveiro, mas, passados três anos, o 
mesmo era restaurado e era-lhe devolvida 
a sua antiga autonomia, tendo sido 
celebrada entusiasticamente pelos seus 
habitantes, a 31 de Dezembro de 1898. 

19
58

Excerto da Acta da Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Ílhavo do dia 4 de Maio de 1948.
(Arquivo Municipal de Ílhavo)

19
48

19
38

Santa Casa da Misericórdia

19
18

Inauguração da luz eléctrica

18
98

Período cronológico
1898-1918

Foi no dia 13 de Janeiro de 1898 que, por 
Decreto, se procedeu à Restauração do 
Município de Ílhavo. 
O Executivo Municipal era constituído 
pelo Presidente António Frederico de 
Moraes Cerveira e pelos Vereadores 
Augusto de Oliveira Pinto (Vereador mais 
velho que presidiu as Reuniões de 18 de 
Setembro de 1899 a 19 de Outubro de 
1899), Alberto Ferreira Pinto Basto (Vice-
Presidente que presidiu as Reuniões até 
31 de Dezembro de 1900), Augusto de 
Oliveira Pinto, Manuel de Oliveira Rasoilo, 
José Ferreira Solha e Augusto do Carmo 
Cardoso Figueira.

Quinze dias depois da Restauração do 
Município realizou-se, com muito orgulho 
e interesse, a 1ª Sessão Extraordinária da 
Câmara Municipal de Ílhavo. Nesta sessão 
elegeu-se o Executivo e agradeceu-se 
publicamente a dedicação do Presidente 
do Concelho de Ministros e do Gover-
nador Civil de Aveiro, Albano de Mello, 
pela causa do Povo Ilhavense em prol da 
autonomia do Concelho.

Sessão Extraordinária da Câmara Municipal 
de Ílhavo do dia 28 de Janeiro de 1898

Decreto de 13 de Janeiro de 1898

1898 - 2008

Especial 110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo
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Período cronológico
1958-1968

Entre os anos de 1958 e 1968, amplos 
e significativos progressos materiais são 
alcançados pelos ilhavenses nas mais va-
riadas áreas. No âmbito educativo, surge 
a Escola de Pesca que vem reforçar a 
tradicional ligação dos ilhavenses ao sec-
tor, enquanto que, no campo assistencial, 
se materializa a aguardada inauguração 
do Lar de S. José. No campo desporti-
vo, inaugura-se o renovado Pavilhão de 
Desportos, onde gerações de campeões 
iniciam a sua formação.
Perto do final da década, no dia um de 
Janeiro de 1968, a população ilhavense vê 
concretizada, por deliberação da Câmara 
Municipal, uma das suas mais desejadas 
aspirações - a inauguração do novo mer-
cado municipal.
O antigo mercado, que ocupara o 
espaço onde outrora se situava a Capela 
das Almas e se destacava pelos seus 
singulares torreões, há muito se tornara 
insuficiente para os inúmeros vendedores 
que procuravam transaccionar os seus 
produtos na próspera capital concelhia. 
A nova infra-estrutura, mais ampla e com 
melhores condições higiénico-sanitárias, 
provocaria várias mudanças na malha 
urbana da vila de Ílhavo. A sua construção 
promoveu a abertura de novos acessos 
e permitiu, após a demolição do antigo 
mercado, o alargamento do jardim público, 
onde virá a ser instalada a estátua de D. 
Manuel Trindade Salgueiro, e das avenidas 
adjacentes.

Período cronológico
1968-1978

A queda da ditadura, concretizada em 
25 de Abril de 1974, opera em Ílhavo, tal 
como nos restantes municípios portugue-
ses, profundas mudanças sociais e políti-
cas que resultam, entre outras alterações, 
da consagração constitucional do poder 
local democrático. Apesar das dificulda-
des, a realização das primeiras eleições 
autárquicas totalmente democráticas traz 
consigo renovadas esperanças para a 
resolução dos problemas que afligiam as 
populações. Aos ilhavenses interessava 
ver concretizado o progresso da sua terra 
através da realização das obras
que trariam a melhoria das condições de 
vida das populações. Por todo o Município 
promove-se a abertura, requalificação e 
asfaltamento de arruamentos, inúmeros 
arranjos urbanísticos, o alargamento da 
rede eléctrica e o ambicioso projecto de 
ampliação da rede de abastecimento de 
água.
Após a criação da Zona de Turismo de 
Ílhavo, em Janeiro de 1969, procura-se 
impulsionar o desenvolvimento turístico do 
município, cujo ex-libris residia nas suas 
praias e paisagens lagunares. Para tal, viria 
a contribuir a tão aguardada construção 
da nova
ponte que ligaria o centro urbano à beira-
mar, substituindo a centenária ligação 
de madeira do Forte da Barra. Com 630 
metros de comprimento, 16,30 metros de 
largura e um vão central de 80 metros, 
a nova estrutura rodoviária, projectada 
pelo reputado engenheiro Edgar Cardoso, 
começou a ser construída em Outubro de 
1972 e só ficaria concluída após o Verão 
de 1975, passando a facilitar a ligação e 
a contribuir para o desenvolvimento das 
zonas litorais.

Período cronológico
1978-1988

O assinalável acréscimo demográfico que 
se verifica em Ílhavo no começo da década 
de 80, os Censos nacionais revelam um 
aumento de 23% da população concelhia 
entre 1960 e 1980, levanta renovados 
desafios aos novos executivos municipais 
democraticamente eleitos. Dispondo de 
reduzidas verbas para os orçamentos dos 
Planos anuais de actividades camarárias 
os edis procuram promover a infra-estru-
turação concelhia nas necessitadas áreas 
do saneamento, água, electricidade e rede 
viária. Nestes domínios destacam-se, ainda 
na década de 70, o abastecimento de 
água às praias e Gafanhas, a conclusão 
dos projectos de abastecimento dos luga-
res da Ermida, Carvalheira e Moitinhos; o 
reforço da rede eléctrica no centro urbano; 
a inauguração da ponte entre a Vista Ale-
gre e a Gafanha da Boavista (pondo termo 
à perigosa travessia através da barca de 
passagem), bem como a estrada entre 
esta povoação e a Gafanha do Carmo.
No início da década de 80, após quase 
cinquenta anos de espera, abre ao público 
uma das mais desejadas obras empreendi-
das pelos ilhavenses - o então denominado 
Museu Marítimo e Regional de Ílhavo. Pro-
jectado pelo arquitecto ilhavense Samuel 
Quininha, o novo edifício pensado de raiz 
para albergar as colecções que haviam 
sido iniciadas na década de 20, começa 
a ser construído em 1972 ficando con-
cluído em 1977. Dificuldades financeiras 
verificadas durante a fases de construção 
do edifício e de instalação das colecções, 
concluídas com o esforço da Associação 
dos Amigos do Museu, autarquia e inúme-
ros ilhavenses, adiam a sua abertura até ao 
dia 20 de Setembro de 1980, data em que 
é inaugurada uma exposição retrospectiva 
do artista ilhavense Cândido Teles.

Período cronológico
1988-1998

Na transição da década de oitenta para a 
década de noventa do século XX, em Ílha-
vo verifica-se um gradual desenvolvimento 
de várias infra-estruturas, tornando-se um 
dos mais progressivos concelhos do país. 
O enriquecimento da vila nos domínios 
social, cultural e económico resulta na ele-
vação de Ílhavo a cidade, por deliberação 
aprovada a 13 de Julho de 1990. A “vila 
maruja”, como outrora fora designada, tor-
nara-se uma cidade desenvolvida, aberta 
para a Europa e para o Mundo. A amplia-
ção da rede viária, com o asfaltamento 
de inúmeras vias locais e a conclusão do 
importante Itinerário Principal n.º 5 (IP5), o
alargamento da rede de saneamento e de 
abastecimento de água, a construção de 
novas escolas de ensino pré-primário, bá-
sico e secundário, e do Centro de Forma-
ção Profissional para o sector das Pescas 
(Forpescas), bem como a inauguração de 
pavilhões desportivos em todas as fregue-
sias comprovam o acelerado incremento 
da qualidade de vida das populações 
concelhias. No espaço de uma década, 
a nova cidade beneficiaria de obras tão 
importantes como o amplo porto e cais 
comercial, piscinas municipais, os novos 
Paços do Concelho, que contribuíram para 
o aumento e melhoria dos serviços
camarários, um novo Palácio da Justiça da 
Comarca de Ílhavo, um moderno centro de 
saúde e o ansiado quartel dos Bombeiros 
Voluntários, melhoramentos que elevam o 
orgulho de todos os ilhavenses.

Período cronológico
1998-2008

Volvido um século de autonomia conce-
lhia, Ílhavo entra num renovado período 
de intensa e progressiva mudança. As 
fortes raízes da identidade municipal, a 
sua ancestral ligação ao mar e a vontade 
dos seus habitantes, moldam a vida do 
município, que se projecta no futuro. A 
transição para o século XXI é acompanha-
da pelo reforço das apostas em diversas 
áreas, com especial destaque para a 
educação, saúde, apoio social, desporto, 
cultura, juventude e lazer, surgindo excep-
cionais infra-estruturas que beneficiam a 
qualidade de vida da população concelhia. 
Destas obras destacam-se, entre outras, 
a ampliação e beneficiação de inúmeras 
Escolas e Jardins de Infância, a criação 
dos Centro de Educação Ambiental e do 
Ecocentro Municipal, os novos postos 
médicos da praia da Barra e da Gafanha 
do Carmo, a inauguração de múltiplos 
parques desportivos e das piscinas da 
Gafanha da Nazaré e de Vale de Ílhavo, 
bem como a remodelação do Museu Marí-
timo de Ílhavo, a construção da Biblioteca 
Municipal, dos Fóruns da Juventude de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, do Centro 
Cultural e a requalificação do Jardim 
Oudinot.

110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo

cumentos datados de 1095.
Um documento histórico 

relevante que o reconhece é 
a Carta de Foral de D. Dinis, 
de 13 de Outubro de 1296. 
Outro documento que rea-
firma essa atribuição é tam-
bém o Foral concedido por 
D. Manuel I, em 8 de Março 
de 1514 e que rege a vida 
concelhia nacional até à Lei 
de Mouzinho da Silveira, de 
16 de Maio de 1832, que vai 
abolir os Forais.

A reforma administrativa 
do século XIX e a acção do 
novo governo então formado, 
afectou Ílhavo, como tantos 
outros Concelhos pelo País, 
escrevendo uma página me-

nos colorida da sua história. 
Por razões meramente polí-
ticas e administrativas, Ílha-
vo foi extinto como Concelho 
e anexado ao Concelho de 
Aveiro, por Decreto de 21 de 
Novembro de 1895.

Obviamente esta medida 
não foi não foi bem recebida 
no seio das gentes da nossa 
terra. Sentiam-se injustiça-
das e revoltadas com tal de-
cisão e, durante três anos, 
lutaram pela sua autonomia 
municipal. Foi uma revolta 
generalizada da população 
Ilhavense que pacientemente 
lutou pela sua volta do Par-
tido Progressista ao poder e, 
por Decreto de 13 de Janei-

ro, restauram os Concelhos 
extintos em 1895, entre os 
quais o de Ílhavo. Tal como 
noutros Concelhos, conse-
guiram demonstrar afinal a 
importância da história do 
Município, e mais não fi-
zeram senão denunciar as 
razões puramente políticas 
da sua extinção, impondo a 
necessidade de Restauração 
do Concelho.

E eis que em 1898, com a 
volta do Partido Progressista 
ao poder e, por Decreto de 
13 de Janeiro, restauram os 
Concelhos extintos em 1895, 
entre os quais o de Ílhavo.

De muito interesse e mo-
tivo de orgulho foi a sessão 

extraordinária da Câmara 
Municipal de Ílhavo do dia 
28 de Janeiro de 1898, na 
qual se debateu este Decre-
to, elegendo o Executivo e 
se agradece publicamente a 
dedicação ao Presidente do 
Concelho de Ministros e do 
Governador Civil de Aveiro, 
Albano de Mello, pela causa 
do Povo Ilhavense em prol 
da Restauração de Ílhavo. 
Também a ela assistiu o De-
legado do Governador Civil 
do Distrito, Dr. Manuel Ma-
ria da Rocha Madaíl. Nesse 
dia, a população rejubilou 
e festejou o acontecimento 
histórico que, em 2008, ce-
lebrou 110 Anos. «  

Paços do Concelho
Museu Marítimo de Ílhavo
Navio Museu Santo André
Centro Cultural de Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo

19
78

19
88

19
68

Ponte da BarraMercado Municipal de Ílhavo

19
98
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O arranque do programa 
de Comemorações ocorreu 
no dia 13 de Janeiro, data 
em que, por Decreto-Lei, foi 
devolvida a autonomia polí-
tica, administrativa, cultu-
ral, social e económica ao 
Concelho. Pelas 10h30, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo procedeu à cerimónia do 
Hastear das Bandeiras, jun-
to ao Edifício dos Paços do 
Concelho, seguida da Missa 
de Acção de Graças na Igre-
ja Matriz de S. Salvador, que 
contou com a participação 
da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo (Músi-
ca Nova). 

A cerimónia inaugural 
prosseguiu no Centro Cul-
tural da Gafanha da Naza-
ré, com a realização de um 

Sarau Cultural participado 
pela Filarmónica Gafanhen-
se e pelos Grupos Folclóricos 
do Município. À noite, as fes-
tividades ficaram a cargo do 
Grupo de Fados de Coimbra 
“Portas de Água”, no Salão 
Cultural da Gafanha do Car-
mo, terminando com um es-
pectáculo de Fogo de Artifício 
na Gafanha da Encarnação. 

Assistida por centenas de 
pessoas, a sessão de aber-
tura das Comemorações 
dos 110 da Restauração do 
Município deu o pontapé de 
saída para as restantes ac-
tividades e iniciativas, sen-
do as festividades do tradi-
cional Carnaval de Vale de 
Ílhavo a principal referência 
do mês de Fevereiro. A Mú-
sica esteve de novo na Esco-

la, no âmbito do projecto da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
“Música na Escola”, dedica-
do a todas as Crianças do 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Município, onde subiu 
ao palco a Filarmonia das 
Beiras, que encantou todos 
os presentes com as “4 Es-
tações de Vivaldi”. 

Em Março, as Comemo-
rações associaram-se ao 
Feriado Municipal, num im-
portante momento de evo-
cação do Município e das 
suas Gentes, com referência 
especial para as Comunida-
des Emigrantes. No mesmo 
dia, a Câmara Municipal de 
Ílhavo inaugurou o Centro 
Cultural de Ílhavo, perante 

o olhar atento de largas cen-
tenas de pessoas que não 
quiseram perder a oportu-
nidade de visitar este novo 
espaço do Município. 

Os meses seguintes foram 
igualmente dedicados à Cul-
tura, com o Programa Inau-
gural do Centro Cultural de 
Ílhavo, que presenteou to-
dos os Munícipes com os es-
pectáculos de Dulce Pontes, 
Maria de Medeiros e Jacinta 
Ramos, com a peça de teatro 
“Boa Noite, Mãe”, interpre-
tada pelas conhecidas ac-
trizes Sofia Alves e Manue-
la Maria, com o Stand-Up 
do divertido Pedro Tochas, 
com o Encontro de Bandas 
Filarmónicas (Música Velha 

e Música Nova) e o Festival 
de Foclore, bem como com 
o espectáculo de dança da 
Companhia Nacional de Bai-
lado. O programa inaugural 
integrou, ainda, três Ciclos 
de Cinema e a projecção do 
filme “Maria do Mar”, acom-
panhado ao vivo pelo piano 
de Bernardo Sasseti e pela 
Orquestra Filarmonia das 
Beiras. 

Por outro lado, o Festival 
de Teatro e as Marchas San-
joaninas do Município, em 
Maio e Junho, encheram as 
ruas de cor e alegria, conta-
giando as centenas de pesso-
as que assistiram às edições 
de 2008 antecipando um 
Verão em festa. O início da 

Janeiro a Dezembro 

Caracterizado pela sua excepcionalidade, 
o ano de 2008 foi particularmente 
marcante para todo o Município de Ílhavo, 
que celebrou o 110º Aniversário da sua 
Restauração. Em parceria com diversas 
Associações e Entidades do Município, a 
Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, ao 
longo de todo o ano, várias actividades 
e iniciativas, com a marca distintiva de 
tão importante acontecimento na vida de 
todos os Munícipes. 

Início das Comemorações Inauguração do Centro Cultural de ÍlhavoFeriado Municipal de Ílhavo Programa Inaugural do Centro Cultural de Ílhavo

Especial 110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo
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época balnear ficou marcado 
pela Inauguração das Ciclo-
vias da Ponte e da Praia da 
Barra, bem como pela inau-
guração da Exposição de 
Cândido Teles e João Carlos 
Celestino Gomes no Centro 
Cultural de Ílhavo que, mais 
tarde, passaram a integrar 
os Espaços de Exposição 
Permanente, num verdadei-
ro gesto de reconhecimento 
e homenagem a estes dois 
artistas ilhavenses. 

Em Agosto, as Comemo-
rações prosseguiram com 
a inauguração do renovado 
espaço do Jardim Oudinot, 
no dia 10, devolvido à popu-
lação como o maior e melhor 
parque ribeirinho da Ria de 

Aveiro da actualidade. Mar-
cando profundamente o ano 
de 2008, o Jardim Oudinot 
serviu de palco, durante cin-
co dias, para o primeiro Fes-
tival do Bacalhau, uma ini-
ciativa conjunta da Câmara 
Municipal de Ílhavo e da 
Confraria Gastronómica do 
Bacalhau à qual aderiram 
cerca de 150 mil pessoas. 

No ano do 110.º Aniversá-
rio da Restauração do Mu-
nicípio, ambos os parceiros 
entenderam concretizar uma 
aposta maior na promoção 
dos valores identitários da 
nossa Terra, renovando as 
tradicionais Tasquinhas e 
convertendo-as num gran-
de Festival do Bacalhau, de 

que o Município de Ílhavo é 
a verdadeira capital nacio-
nal. A esta iniciativa, aliou-
se a Comemoração dos 60 
anos do Navio Santo André, 
sete dos quais como pólo do 
Museu Marítimo de Ílhavo, e 
a apresentação da segunda 
edição do livro “Ílhavo, Terra 
Maruja”, de Thereza e Tom 
Maia, numa versão amplia-
da da primeira publicação, 
como gesto de referência e 
homenagem ao nosso pas-
sado e património. 

No dia 23, destaque tam-
bém para a entrega dos pré-
mios do Concurso de Foto-
grafia “Olhos sobre o Mar 
2008”, que este ano englo-
bou a secção especial “Pa-

trimónio Histórico-Marítimo 
Ilhavense”, criada excepcio-
nalmente para este Concur-
so, no âmbito do 110.º Ani-
versário da Restauração do 
nosso Município. 

Pautada pela sua singula-
ridade e espectacularidade, 
a Regata dos Grandes Velei-
ros marcou profundamente 
o mês de Setembro e o ano 
de 2008 no nosso Municí-
pio. Presente durante quatro 
dias, no Terminal Norte do 
Porto de Aveiro e no Jardim 
Oudinot, por iniciativa da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, a Regata Comemorativa 
dos 500 Anos do Funchal 

traduziu-se no maior evento 
náutico alguma vez realiza-
do na Região, colocando o 
Município de Ílhavo na rota 
internacional dos grandes 
veleiros. 

Finalmente, em Dezem-
bro, e vivendo o espírito na-
talício da época, a Câmara 
Municipal levou ao Centro 
Cultural de Ílhavo o Concer-
to de Natal, onde subiram 
ao palco, no dia 20, a Or-
questra de Jovens de Santa 
Maria da Feira e o Orfeão da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, num espectáculo 
musical que encantou toda 
a plateia presente. « 

110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo

Regata dos Grandes VeleirosInauguração do Jardim Oudinot Festival do BacalhauInauguração Ciclovias da Ponte e da Praia da Barra Encerramento das Comemorações
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No 
dia 
13 de 
Janeiro 
de 2009, 
data em 
que se as-
sinalaram 
111 Anos da 
Restauração 
do Municí-
pio de Ílhavo, 
teve lugar, no 
Auditório do 
Museu Maríti-
mo de Ílhavo, 
a Sessão de 
Lançamento do 
Foral de Ílhavo. 
Trata-se de uma 
publicação que 
transcreve e re-
produz fielmente 
a original Carta de Foral 
de Ílhavo, assinada pela 
mão do Rei D. Manuel a 8 de 
Março de 1516 e entregue ao 
juiz e vereadores do Conce-
lho de Ílhavo a 2 de Setembro 
do mesmo ano, concedendo-
lhes autonomia legislativa, 
fiscal e económica. 

Com raízes históricas que 
remontam à Idade Média, os 
Forais, também denomina-
dos de Cartas de Foral, são 

docu-
mentos con-

cedidos unilate-
ralmente por um Rei ou 

senhorio aos habitantes de 
uma povoação que se queria 
libertar do poder senhorial, 
atribuindo-lhes foro jurídico 
próprio, sem que houvesse, 
da parte dos mesmos, in-
tervenção na elaboração e 
aprovação do respectivo do-
cumento. Estes Forais Anti-
gos tinham como principal 
objectivo promover o povoa-

mento 
e de-

fen- der os 
territórios conquistados 
aos Mouros, aquando da 
Reconquista Cristã. Neles 
consagravam-se direitos, 
privilégios e obrigações eco-
nómicas, sociais e políticas 
de uma determinada comu-
nidade que, com o passar do 
tempo, deram origem a mui-
tos conflitos e injustiças, 
dada a grande fragmentação 
dos municípios no que res-
peita à aplicação das suas 
leis. 

No sé-
culo XVI, a Reforma 

Manuelina, contrária ao que 
até então se praticava na 
época, reformula a estrutu-
ra dos Antigos Forais, mo-
dernizando-os, advogando 
para o efeito a aplicação de 
leis gerais e uniformizadoras 
para todos os municípios do 
país. Assim, por alvará de 20 
de Julho de 1504, o Rei D. 
Manuel mandou que fossem 
efectuados três exemplares 
de cada Foral concedido: 
um para a câmara do Con-
celho, outro para o senhorio 
ou donatário do mesmo e, 
finalmente, um para o ar-
quivo real. 

Destes Novos Forais 
Manuelinos faz parte 
o Foral de Ílhavo que, 
em 1514, marcou uma 
nova etapa na vida 
municipal, social e 
económica do Conce-
lho. Preservando no 
seu arquivo cama-
rário o documento 
original, e dada a 
sua relevância his-
tórica, a Câmara 
Municipal de Ílha-
vo considerou de 

extrema importância dar 
a conhecer a todos os Mu-
nícipes este precioso docu-
mento, publicando-o, com 
a respectiva transcrição e 
reprodução em fac-símile, 
num gesto de partilha e des-
fecho das Comemorações da 
Restauração do Município.

Esta sessão de apresenta-
ção e lançamento do Foral 
de Ílhavo contou com a in-
tervenção do Professor Saúl 
Gomes, Coordenador Cientí-
fico da Edição do Foral, e do 
Professor Alfredo Marques, 
Presidente do CCDRCentro, 
tendo sido presidida pelo 
Eng. Ribau Esteves, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ílhavo. «  

Decorridos doze meses de comemorações 
sobre o 110.º Aniversário da Restauração 
do Município, a Câmara Municipal de 
Ílhavo decidiu proceder ao encerramento 
das festividades em Janeiro de 2009, com 
a realização de um conjunto de iniciativas 
que tiveram lugar nos dias 13 e 18. 

Especial 110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo

Lançamento do Foral de Ílhavo
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antigos lugres bacalhoeiros, 
relembrando a epopeia vivi-
da pelos nossos antepassa-
dos nos mares longínquos 
da Gronelândia. 

A inaugurar esta obra, 
estiveram o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, Eng. Ribau Esteves, o 
Presidente da Assembleia 
Municipal, António Neves 
Vieira, e o próprio autor, en-
tre muitas outras pessoas. 
A escolha do local para esta 
estátua evocativa prende-se, 
sobretudo, com o facto de 
este constituir um ponto de 

encontro entre as duas Ci-
dades do Município, Ílhavo 
e Gafanha da Nazaré, bem 
como de entrada do Porto de 
Aveiro (Gafanha da Nazaré). 

À cerimónia de inaugura-
ção da “Faina Maior”, seguiu-
se, pelas 17h30, no Centro 
Cultural de Ílhavo, o Espec-
táculo “Carlos Paião – uma 
Vida de Canções”, um tribu-
to da Câmara Municipal de 
Ílhavo ao cantor, intérprete, 
compositor e instrumentista 
português que viveu grande 
parte da sua infância e ju-
ventude em Ílhavo.

Pelas 15h30, foi inaugu-
rada, na Rotunda Sul do Nó 
3 da A25 (junto à Friopes-
ca), a Estátua Evocativa dos 
110 Anos da Restauração 
do Município, intitulada de 
“Faina Maior”. Da autoria 
do reconhecido artista ilha-
vense António Neves, que se 
apresenta agora num novo 
registo, esta peça conta toda 
uma história de Terra e Mar, 
identitária do Município que 
tem “O Mar por Tradição”, 
inspirada no Farol da Barra, 
nas figuras de pescadores, 
no Bacalhau e nas velas dos 

Espectáculo de Encerramento

As Sessões de Encerramento das 
Comemorações dos 110 Anos da 
Restauração do Munícipio de Ílhavo 
terminaram no dia 18 de Janeiro, 
com a realização de dois importantes 
e memoráveis acontecimentos: a 
inauguração da Estátua Evocativa “Faina 
Maior”, e o espectáculo “Carlos Paião - 
Uma Vida de Canções”.

Inauguração da Estátua Evocativa dos 110 anos

Lançamento do Foral de Ílhavo Inauguração “Faina Maior” e Tributo a Carlos Paião 

110 Anos da Restauração do Município de Ílhavo

Com casa cheia, o espectá-
culo contou com a presença 
especial dos pais de Carlos 
Paião e com a participação 
em palco dos artistas convi-
dados Herman José, Jacinta 
Ramos, Nuno Guerreiro e os 
Mesa, que deram uma nova 
vida às Canções de um dos 
maiores artistas do nosso 
tempo. “Pó de Arroz”, “Cin-
derela”, “Vinho do Porto”, 
“Playback”, Veros de Amor”, 
“Canção do Beijinho”, entre 
tantos outros temas emble-
máticos e conhecidos por to-
dos, fizeram as delícias dos 

cerca de 500 espectadores 
que não quiseram perder 
esta oportunidade de relem-
brar Carlos Paião. 

Com este espectáculo de 
homenagem, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo deu por 
terminado o ciclo de Come-
morações, que assinalou, 
ao longo de todo o ano de 
2008 e no mês de Janeiro 
de 2009, um marco históri-
co tão importante na vida do 
nosso Município, que ficará 
certamente na memória de 
todos. « 
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Município de Ílhavo presente na 
Bolsa de Turismo de Lisboa 2009

21 A 25 JANEIRO 2009

Demons-
trando uma 
clara e forte 
aposta no sec-
tor do turismo, 
divulgando as 
potencialidades 
turísticas da Re-
gião, a Entidade de 
Turismo do Centro 
participou nesta Bol-
sa de Turismo com um 
stand próprio, aprovei-
tando o dia de abertura 
da feira para apresen-
tar oficialmente a Marca 
“Turismo do Centro de 
Portugal”. Durante esta 
cerimónia de apresenta-
ção pública foi servido um 
espumante de honra (da 
Bairrada), acompanhado 
pela já famosa “Patanis-
ca de Honra” servida pela 

O Município de Ílhavo 
marcou presença, 
entre os dias 21 a 25 
de Janeiro, na Bolsa 
de Turismo de Lisboa 
2009, o mais importante 
certame português 
dedicado ao turismo, 
integrado no stand da 
recém-criada Entidade 
de Turismo do Centro 
de Portugal. 

Confraria Gastronómi-
ca do Bacalhau. 

A participação da 
Entidade de Turismo 
do Centro na maior 
feira de promoção tu-
rística do país é um 
sinal de reforço da 
sua “aposta políti-
ca forte e prioritária 
no turismo, à esca-
la intermunicipal”, 
que tem na Ria de 
Aveiro a sua prin-
cipal imagem de 
marca, num tra-
balho que será 
sempre feito em 

parceria com outras 
entidades públicas e priva-
das, com interesses directos 
na região da Ria de Aveiro e 
na Comunidade Intermuni-
cipal da Região de Aveiro. «  

Concerto de Natal 2008
CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO

Abraçando o espírito 
e a tradição de mais 
uma época natalícia, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, no 
dia 20 de Dezembro, 
o Concerto de Natal 
2008, que teve lugar 
pela primeira vez no 
Centro Cultural de 
Ílhavo.

A celebrar a quadra festi-
va marcaram presença em 
palco, na primeira parte do 
Concerto, a Orquestra de 
Jovens de Santa Maria da 
Feira, um projecto dirigido 
por Paulo Martins e que, 
desde 1994, se tem afirmado 
como uma das associações 
musicais juvenis mais di-
nâmicas do país, apostando 
na formação e promoção de 
jovens artistas. Na segunda 
parte, subiu ao palco, numa 
estreia absoluta, o Orfeão da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, que se apresen-

tou com uma formação de 
50 elementos, dirigida pelo 
Maestro Jorge Ferreira. 

Com temas alusivos à 
quadra, ambos os grupos 
encantaram e fizeram as 
delícias da plateia presente, 
num espectáculo musical 
memorável. «  

Município de Ílhavo representado na brochura da recente entidade “Turismo do Centro de Portugal”
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

“Nos Porões da Memória II”

fotografias Friedrich Baier e Hector Lemieux filme de Hector Lemieux 
cedidas pelo Cap. Marques da Silva e Cap. Vitorino Ramalheira
 » patente até 30 de Abril de 2009

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

“A Maritime Album - 50 
fotografias e as suas histórias”

selecção John Szarkowski textos Textos de Richard Benson
 » prolongamento até 29 de Março de 2009

Museu Marítimo de Ílhavo
RESUMO DA ACTIVIDADE

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 
09h30~18h00
Sábado e Domingo 
14h30~18h00
Encerrado à 2ª feira

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

História do Museu Marítimo de Ílhavo distinguida 
com prémio da APOM  O livro Museu Marítimo de Ílha-
vo - um Museu com História, editado em 2007 no âmbito 
das comemorações dos setenta anos de vida do Museu, foi 
distinguido com o Prémio “Melhor Catálogo” da Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM). A cerimónia de entrega 
dos prémios APOM referentes a 2007 decorreu no Museu da 
Farmácia, em Lisboa, no dia 12 de Dezembro de 2008. Pre-
sidiu à sessão o Dr. João Neto, presidente da APOM, e nela 
participaram, como membros da mesa, o Dr. Bairrão Oleiro, 
Presidente do Instituto dos Museus e Conservação do Minis-
tério da Cultura e a Sra deputada Teresa Caeiro. 

 Resultante de um trabalho de investigação que durou 
cerca de dez meses, o livro Museu Marítimo de Ílhavo - um 
Museu com História, de autoria de Álvaro Garrido e Ângelo 
Lebre (242 páginas), foi editado através de uma parceria en-
tre o Município de Ílhavo e a Âncora Editora, facto que lhe 
tem valido uma ampla divulgação e, com este prémio, um 
importante reconhecimento.  A obra abre com uma nota de 
apresentação de José Ribau Esteves, Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, e com uma nota prévia de Aníbal Paião, 
presidente da direcção da Associação dos Amigos do Museu.  
A síntese é composta por cinco capítulos que percorrem nar-
rativamente a história da “ideia de museu” e a evolução do 
Museu propriamente dito entre 1920 e 2001. Seguem-se os 
anexos documentais e um ensaio final de autoria da antro-
póloga Elsa Peralta. « 

O Museu Marítimo de 
Ílhavo fechou o ano de 2008 
com um novo record histó-
rico de visitantes: 65.631. 
Relativamente a 2007, ve-
rificou-se um acréscimo de 
treze mil. Este extraordiná-
rio crescimento de públi-
cos, ainda mais se confir-
ma se recordarmos que o 
melhor ano do Museu em 
matéria de visitantes foi o 
de 2005, no qual se regista-
ram 55.600 ingressos. Sig-
nifica, assim, que em 2008 
o MMI superou em mais de 
dez mil visitantes a sua me-
lhor marca de sempre.  Esta 
performance – contrária à 
tendência da maioria dos 
museus portugueses - gra-
tifica a estratégia de cresci-
mento sustentável do MMI, 
definida e apurada durante 
os últimos anos. Entre 2005 
e 2008, o MMI registou um 
total de 218 864 visitantes, 

o que corresponde a uma 
média anual de 54 716, cifra 
que faz dele um dos museus 
mais visitados do País.  Dos 
65 631 visitantes alcançados 
em 2008, cerca de trinta mil 
referem-se ao Navio-Museu 
Santo André, cuja atractivi-
dade beneficiou muito das 
obras de requalificação do 
Jardim Oudinot efectuadas 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo. Comparando os da-
dos referentes a 2008 com 
os de 2007, verifica-se um 
crescimento moderado de vi-
sitantes no Museu propria-
mente dito (na ordem dos 
três mil) e um acrescimento 
acentuado do público que 
afluiu ao pólo, Navio-Museu 
Santo André (cerca de nove 
mil).  Muito gratificantes, 
estes números sugerem a 
continuidade e o aperfeiço-
amento do projecto cultural 
do MMI, um projecto cultu-

Balanço do Ano 2008
31 de Dezembro

ral centrado numa dinâmica 
de programação que assenta 
em abordagens criativas dos 
patrimónios marítimos re-
presentados nas suas colec-
ções.  No sentido de conso-
lidar o projecto museológico 
e de qualificar as suas prá-
ticas, o MMI iniciou o pro-
cesso de candidatura à Rede 
Portuguesa de Museus. Este 
reforço da cooperação com 
outros museus portugueses 
permitirá consolidar dinâ-
micas em curso, nomeada-
mente a partilha de projec-
tos expositivos.  Em 2008, 
o MMI conheceu, também, 
um crescimento inédito das 
suas actividades de exten-
são. A exposição Caixa da 
Memória foi acolhida em 
cinco localidades do litoral 
português, permitindo ao 
Museu comunicar o seu pro-
jecto e construir públicos.  
No sentido de ampliar estas 
dinâmicas à escala interna-
cional, o MMI acordou com 
o Museu Marítimo de Roter-
dão (um dos maiores mu-
seus marítimos europeus) 
realizar uma exposição so-
bre a pesca transoceânica 
do bacalhau e os seus nar-
radores, que estará patente 
no museu holandês durante 
todo o Verão de 2009. « 

12 de Dezembro
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Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo

ARRANQUE DE ACTIVIDADES

Assumindo-se como um 
espaço de parceria institu-
cional de referência regional 
e nacional, o Fórum Náuti-
co do Município de Ílhavo 
tem como principal missão 
o desenvolvimento de uma 
estratégia de promoção da 
“cultura da prática de des-
portos náuticos” nas Crian-
ças, Jovens e Adultos, bem 
como de uma permanente 
relação de proximidade da 
População com a Ria e o 
Mar, importantes factores 
de diferenciação e valori-

e aos Professores das Acti-
vidades de Enriquecimento 
Curricular. 

Para o próximo mês de 
Março, terá lugar, no dia 
13, no Museu Marítimo de 
Ílhavo, o I Seminário Náuti-
co, com a realização de um 
ciclo de conferências sobre 
o Desporto Náutico, onde 
farão igualmente parte ou-
tros Municípios e personali-
dades de referência na área. 
Em paralelo, realizar-se-á 
uma Feira de Artesanato, 
com peças ligadas à temá-
tica náutica e uma mostra 
de peças da Vista Alegre. No 
mesmo dia, será lançada a 
Plataforma Digital do Fó-
rum Náutico do Município 
de Ílhavo (alojada no site 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo – www.cm-ilhavo.pt), 
bem como a Agenda Náutica 
2009. Trata-se de uma pu-
blicação anual com a pro-
gramação das actividades 
náuticas realizadas pelas 
Associações/Entidades que 
constituem o Fórum Náuti-
co do Município de Ílhavo, 
contendo igualmente outro 
tipo de informações perti-
nentes à prática deste tipo 
de desporto, nomeadamente 
conselhos e contactos úteis, 
regras de protecção ambien-
tal da Ria e do Mar, Tabela 
de Marés, entre outros. « 

zação do nosso Município, 
congregando esforços entre 
os agentes responsáveis pe-
las actividades nessas áre-
as, numa modernização e 
rentabilização permanentes 
do nosso potencial natural e 
histórico.

O arranque das activida-
des ficou marcado pela rea-
lização do “Sábado Divertido 
Náutico”, que decorreu na 
Piscina Municipal de Ílhavo, 

deste tipo de iniciativas. 
No dia 7 de Fevereiro, teve 

lugar, na Piscina Municipal 
da Gafanha da Nazaré e na 
Escola Municipal de Educa-
ção Rodoviária, uma Acção 
de Formação de Canoagem, 
com o Formador responsá-
vel pela área da Formação 
da Federação Portuguesa de 
Canoagem, Dr. João Tiago, 
dirigida em especial aos Téc-
nicos do Município de Ílhavo 

no dia 31 de Janeiro. De-
zenas de crianças e jovens, 
com idades compreendidas 
entre os sete e os quinze 
anos, participaram em di-
versas actividades náuticas, 
acompanhadas por técnicos 
profissionais. Aulas de cano-
agem, mergulho, pólo aquá-
tico, entre outras, preenche-
ram por completo todo o dia, 
onde não faltou a animação 
e o convívio característicos 

Formalizado o seu 
Acto de Constituição, 
no passado dia 26 
de Novembro 2008, 
o Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo 
iniciou a sua agenda 
de actividades no 
mês de Janeiro de 
2009, perspectivando-
se um ano intenso 
de dinamização do 
desporto, da náutica 
de recreio e da “Cultura 
de Mar” no nosso 
Município.

I SEMINÁRIO NÁUTICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Dia 13 de Março de 2009

15h00  Recepção dos participantes
15h15  Sessão de abertura
16h00  Fórum Náutico do Município de Ílhavo: apresentação Câmara Municipal de Ílhavo
16h30  Programa “Canoagem na Escola”

Federação Portuguesa de Canoagem
17h00  Águas Abertas: Natação sem limites. Planeamento de Actividades

Federação Portuguesa de Natação
17h30  Coffee Break
18h00  AGAN - Asociacion Gallega de Actividades Nauticas
18h30  Baptismos de Vela: um desafio náutico

Federação Portuguesa de Vela
19h00  Fim dos trabalhos

Inscrição gratuita, sujeita às vagas existentes.

inscrições
www.cm-ilhavo.pt | desporto@cm-ilhavo.pt | Fax 234 329 601

destinatários
Dirigentes, Treinadores e Atletas das modalidades náuticas; Técnicos Municipais de Desporto, Alu-
nos e outros interessados nas temáticas náuticas.
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Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré

ADJUDICAÇÃO DA OBRA - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

Com um prazo de 
execução de seis me-
ses, esta obra de am-
pliação e remodelação 
pretende reforçar o 
carácter funcional do 
Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, 
de forma a criar um 
conglomerado de ser-
viços de cariz cultural 
no mesmo espaço, ge-
rando sinergias e, so-
bretudo, grande atrac-
tividade social. Nessa 
medida, o projecto be-
neficia de igual forma 
todo o espaço público 
envolvente, integran-
do-o na construção de 
uma atmosfera cultu-
ral e urbana moderna. 
Assim, esta interven-
ção exerce-se a dois 
níveis: por um lado, 
a acção no interior 
do edifício, dotando-o 
de condições de exce-
lência para actos culturais; 
por outro lado, uma acção 
exterior, redimensionando e 
reconfigurando o espaço pú-
blico que envolve o Centro 
Cultural. 

Relativamente à primeira 

intervenção, este projecto 
destina-se fundamental-
mente a dotar o Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré 
de um Auditório com capaci-
dade para 400 Pessoas (por 
adaptação do actual), uma 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo adjudicou 
a obra de ampliação 
e Remodelação do 
Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré à 
firma ABB, SA, num 
investimento de cerca 
de 2.150.000,00 Euros 
+ IVA.

Galeria de Exposições com 
cerca de 400 m2, que evolui 
em dois pisos e tem acesso 
autónomo, e uma Sala de 
Conferências com 72 luga-
res. Além destas valências, 
todo o edifício ficará equipa-

do com as devidas condições 
técnicas ao nível das acessi-
bilidades, da rede de comba-
te a incêndios, da segurança 
dos utilizadores e da eficiên-
cia energética, sendo o Audi-
tório igualmente abrangido 

com todas as condições 
técnicas necessárias exi-
gidas a uma boa Sala de 
Espectáculos, ao nível da 
acústica, do controlo am-
biental, da climatização 
e do conforto para quem 
assiste e para quem tra-
balha, podendo ser utili-
zado para a realização de 
conferências. 

No que respeita à área 
exterior envolvente, o es-
paço contará com galeria 
pedonal, cujo pavimento 
será remodelado com ma-
teriais rígidos, de forma 
a permitir um uso diário 
intenso e a realização de 
eventos ligados ao Centro 
Cultural. 

Com este projecto, agora 
adjudicado, e que implica 
algumas reformulações 
dos espaços adjacentes, 
é cumprida a 3.ª fase de 
qualificação do Centro 
Cultural da Gafanha da 

Nazaré, depois de se ter exe-
cutado a instalação do Fó-
rum Municipal da Juventu-
de e do Espaço Internet (1.ª 
fase) e a instalação do Pólo 
da Biblioteca Municipal (2.ª 
fase). «  
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As Cidades-Irmãs
do Município de Ílhavo

ST. JOHN’S: 10 ANOS DE AMIZADE

Com uma forte e numero-
sa comunidade de emigran-
tes residente nos Estados 
Unidos há várias décadas, 
o Município de Ílhavo cele-
brou, no dia 7 de Junho de 
2000, um Acordo de Ami-
zade com o Município de 
Newark, constituindo como 
prioridade para a sua cria-
ção o fortalecimento das re-
lações entre ambos, numa 
aposta da promoção cultu-
ral, social e económica além 
fronteiras. 

No âmbito desse Acor-
do, que visa em especial a 
permanente ligação com a 
comunidade de emigran-
tes ilhavenses residente 
em Newark, promovendo o 
seu desenvolvimento e va-
lorização social e política, e 
como forma de aprofundar 
o relacionamento com os 
seus concidadãos, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo tem-
se deslocado regularmente 
à cidade norte-americana, 
marcando presença e par-
ticipando activamente nas 
Comemorações do Dia 10 de 
Junho – Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 

Portuguesas, realizadas em 
Newark há trinta anos, em 
ambiente de grande festa, 
testemunhado por mais de 
um milhão de pessoas. 

Em 2007, aquando da vi-
sita da comitiva ilhavense a 
Newark foram entregues ao 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Eng. Ribau 
Esteves, as chaves da Cidade, 

pela mão do Mayor de South 
River. Em 2008, e no âmbito 
das Comemorações do Fe-
riado Municipal, a Câmara 
Municipal de Ílhavo conde-
corou Jack Coelho, “Embai-
xador” do nosso Município, 

com a Medalha do Concelho 
em Vermeil, como reconhe-
cimento do seu trabalho de-
senvolvido em prol da Comu-
nidade Ilhavense em Newark, 
assim como em várias acções 
de promoção da nossa Terra, 

Gentes e Cultura em terras 
americanas. 

Uma iniciativa de grande 
importância por parte da 
comunidade de emigrantes 
ilhavenses residentes em 
Newark é o Piquenique para 
a Angariação de Fundos 
para a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo, realizado 
por diversas vezes, num ges-
to de grande dedicação, ge-
nerosidade e solidariedade 
dos nossos concidadãos, no 
apoio a projectos de grande 
relevância para o Município, 
que trazem sempre no Co-
ração. Este ano, o Piqueni-
que voltará a repetir-se, no 
dia 31 de Maio, com vista ao 
apoio à obra para a Constru-
ção do Hospital de Cuidados 
Continuados. 

Decorridos nove anos de 
celebração do Acordo de 
Amizade, os Municípios de 
Ílhavo e Newark mantêm 
muito estreitos os laços que 
visaram a sua parceria, ten-
do como ponte de ligação a 
comunidade de emigrantes 
ilhavenses que reside na ci-
dade americana há largas 
décadas. A ela, a Câmara 
Municipal de Ílhavo dedica 
esta rubrica, homenagean-
do todo o seu dinamismo e 
vitalidade na promoção dos 
valores identitários da nos-
sa Terra, com muita deter-
minação, alegria e solida-
riedade características das 
nossas Gentes, levando a 
bom porto a cidadania por-
tuguesa. «  

Nesta edição de Fevereiro do Boletim 
Informativo “Município de Ílhavo”, a 
Câmara Municipal decidiu fazer referência e 
homenagear uma das cidades-irmãs norte-
americanas do Município – Newark, com a 
qual foi celebrado um Acordo de Amizade, 
no ano de 2000.

Newark é a cidade mais populosa 
do estado americano de Nova Jér-
sia, e uma das principais cidades 
da Região Metropolitana de Nova 
Iorque. Com uma área geográfica 
de 63 km2 e uma densidade popu-
lacional de 4.400 habitantes/km2, 
o Município de Newark foi fundado 
em 1666 e elevado a Cidade em 
1836, possuindo uma das maiores 
comunidades portuguesas dos Es-
tados Unidos, nomeadamente de 
emigrantes ilhavenses. 

Actualmente, Newark é um mo-
derno centro comercial, industrial e 
financeiro, e onde se encontra o se-
gundo principal aeroporto da zona 
metropolitana de Nova Iorque, que 
movimenta quase 30 milhões de 
passageiros anualmente.

A cidade de Newark 

Acordo de Amizade Ílhavo - Newark
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Eleição dos Órgãos da Sociedade 
Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.

OPERAÇÃO INTEGRADA DE REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO

Aprovada por Decreto-Lei, 
em Conselho de Ministros, 
no dia 13 de Novembro de 
2008, esta sociedade é a pri-
meira associação formal en-
tre o Estado (através do Mi-
nistério do Ambiente) e uma 
comunidade intermunicipal 

(Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro) numa 
operação de requalificação 
e valorização ambiental, na 
qual participam igualmente, 
e por intermédio da Comu-
nidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, onze Mu-

Foi publicada no Diário 
da República, a 12 
de Janeiro de 2009, a 
constituição formal da 
Sociedade Polis Litoral 
Ria de Aveiro, S.A., 
entidade responsável 
pela gestão da 
Operação Integrada 
de Requalificação e 
Valorização da Ria de 
Aveiro. 

nicípios, bem como outras 
entidades, nomeadamente 
Associações Náuticas. 

Com sede em Aveiro, a So-
ciedade Polis Litoral Ria de 
Aveiro será coordenada pela 
empresa Parque Expo’98 
(que assume a Presidência 

do seu Conselho de Adminis-
tração), pela Administração 
da Região Hidrográfica do 
Centro e pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro, tendo como Vogais a 
Directora do Departamento 
das Áreas Húmidas, Maria 
João Burnay, e o Presiden-
te da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro 
e da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves. 
Além do Conselho de Admi-
nistração, está igualmente 
prevista a criação de um 
Conselho Consultivo, que 
será presidido pelo Instituto 
de Conservação da Natureza 
e Biodiversidade e composto 
por outras 23 entidades.

A nova sociedade anónima, 
de capitais exclusivamente 
púbicos, tem como finali-
dade a gestão, coordenação 
e execução dos investimen-
tos a realizar no âmbito do 

programa Polis Litoral Ria 
de Aveiro, num total de cer-
ca de 97 milhões de Euros, 
abrangendo 60 quilómetros 
de frente costeira, 140 qui-
lómetros de frente lagunar, 
24 quilómetros de frente ri-
beirinha do Rio Vouga e 15 
praias, numa área coberta 
por onze Municípios, dez do 
distrito de Aveiro (Águeda, 
Albergaria-a-Velha, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 
Oliveira do Bairro, Ovar, Se-
ver do Vouga e Vagos) e um 
de Coimbra (Mira).

Em representação do nos-
so Município no Conselho 
Consultivo da Sociedade 
Polis Litoral Ria de Aveiro, 
S.A., a Câmara Municipal de 
Ílhavo nomeou o Vereador 
Eng. Marcos Labrincha Ré, 
responsável pelo Pelouro do 
Ambiente e Qualidade. «  

São atribuições essenciais 
da Associação a constituição 
de um Fórum de coordenação 
de esforços e de concertação 
de estratégias potenciado-
ras de sinergias, capazes de 
criar valor e dar dimensão à 
economia marítima e à afir-
mação externa da Região de 
Aveiro nos assuntos maríti-
mos, bem como dinamizar 
e colaborar na animação do 
Cluster da Economia do Mar, 
acompanhando e avaliando o 
seu desenvolvimento. Desta 
forma, pretende-se promover 
o investimento estruturante, 
qualificante e inovador no do-
mínio marítimo, assim como 
as actividades marítimas da 
região e dos produtos de mar 
no mercado externo, nome-
adamente a organização de 
feiras, exposições, congres-
sos e missões empresariais 
associadas ao mar. 

Por outro lado, fazem 
igualmente parte das atri-
buições da Associação Fó-
rum Mar Centro, a promo-
ção de estudos, recolha de 
documentação, informação 
e investigação aplicada, re-
lativa aos assuntos maríti-

mos, bem como a prestação 
de serviços de informação e 
assistência técnica aos asso-
ciados e a outras entidades. 
Também ao nível da Forma-
ção, identificar as necessida-
des de formação e elaborar e 
executar planos de formação 
adequados ao desenvolvi-
mento das actividades ma-
rítimas, associando-se na 
criação de Escolas e Centros 
de Formação, são outros dos 
parâmetros definidos.

Por último, a colaboração 
com os órgãos nacionais 
para a promoção da região e 
da identidade marítima na-
cional no exterior completa 
o leque de atribuições do Fó-
rum Mar Centro. 

Às suas sete instituições 
fundadoras (Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, 
Comunidade Intermuni-
cipal da Região de Aveiro, 
Universidade de Aveiro, 
Universidade de Coimbra, 
Associação dos Industriais 
de Bacalhau, as Empresas 
“Pascoal e Filhos” e “Testa 
e Cunhas”), aliaram-se já 
outras oito entidades, no-
meadamente os Estaleiros 

Navais de Peniche, a Comu-
nidade Intermunicipal do 
Baixo Mondego, a Comuni-
dade Portuária de Aveiro, a 
Associação das Industrias 
Marítimas, o IMAR/UC, o 
Instituto Superior Técnico, 
o Instituto Politécnico de 
Leiria e Cooperativa de pro-
dutores de Peixe do Centro 
Litoral e a ADAPI (Associa-
ção dos Armadores de Pes-
ca), que no passado dia 29 
de Janeiro, em Assembleia 
Geral, procederam à eleição 
dos seus Órgãos Sociais, 
constituídos pelas seguintes 
entidades:
ASSEMBLEIA GERAL
    Presidente
» Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro
    Secretário
» Universidade de Coimbra
» Estaleiros Navais de Peni-
che

DIRECÇÃO
    Presidente
» Associação dos 
Industriais do Bacalhau
    Vice Presidente
» Comunidade Intermunicipal 
do Oeste

Foi constituída, no 
passado dia 10 de 
Outubro de 2008, a 
Associação Fórum 
Mar Centro, que 
tem como principal 
objectivo dinamizar o 
Cluster da Economia 
do Mar na Região 
Centro, promovendo a 
agregação dos sectores 
e das actividades 
económicas tradicionais 
ou com forte 
componente inovadora, 
cuja área funcional de 
procura final é o MAR.

Fórum Mar Centro
ACTO DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

    Vogal Secretário
» Universidade de Aveiro
    Vogal
» Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Mondego
» Associação das Industrias 
Marítimas
» Comunidade Portuária de 
Aveiro
» Empresa de Pesca Pascoal 
& Filhos

CONSELHO FISCAL
    Presidente
» Empresa de Pesca 
Testa & Cunha
    Vogal
» IMAR/UC
» Instituto Superior Técnico  

Actualmente a actividade 
da Associação Fórum Mar 
Centro tem como principal 
objectivo a aprovação de 
uma candidatura ao Progra-
ma Operacional dos Facto-
res de Competitividade, no-
meadamente às Estratégias 
de Eficiência Colectiva, vi-
sando a constituição de um 
Cluster do Mar. « 



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 24  |  Fevereiro 200926 : :

Equipa de 
Intervenção Permanente

ASSINATURA DE PROTOCOLO DA CONSTITUIÇÃO

Esta equipa, composta por 
cinco bombeiros, cujos en-
cargos com remunerações 
são assegurados pela Câma-
ra Municipal e pela Autori-
dade Nacional de Protecção 
Civil, tem como missão asse-
gurar, em permanência, ser-
viços de socorro às popula-
ções, nomeadamente no que 
diz respeito ao combate a 
incêndios; socorro às popu-
lações em caso de incêndios, 
inundações, desabamentos, 
abalroamentos e em todos 
os acidentes ou catástrofes; 
socorro a náufragos; socorro 
complementar, em segunda 
intervenção, desencarcera-
mento ou apoio a sinistra-
dos no âmbito da urgência 

pré-hospitalar; minimização 
de riscos em situações de 
previsão ou ocorrência de 
acidente grave; colaboração 
em outras actividades de 
protecção civil, no âmbito 
do exercício das funções es-
pecíficas que são cometidas 
aos corpos de bombeiros. 
Os elementos que consti-
tuem as EIP desempenham, 
ainda, outras tarefas de âm-
bito operacional, incluindo 
planeamento, formação, re-
conhecimento dos locais de 
risco e das zonas críticas, 
preparação física e despor-
tos, limpeza e manutenção 
de equipamento, viaturas e 
instalações, sem prejuízo da 
prontidão e socorro.

Com a assinatura deste 
Protocolo, que representa 
um apoio adicional anual 
a rondar os 25.000,00 Eu-
ros, a Câmara Municipal de 
Ílhavo mantém a sua aposta 
nos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, contribuindo de 
forma relevante para o au-
mento da sua capacidade de 
actuação, em benefício de 
toda a população.

Neste momento encon-
tram-se a decorrer todas as 
acções necessárias com vis-
ta à contratação e formação 
dos bombeiros, prevendo-se 
que a Equipa de Intervenção 
Permanente entre em activi-
dade dentro de algumas se-
manas. « 

No âmbito da implemen-
tação das medidas previs-
tas no Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios ao nível da sen-
sibilização para o Uso do 
Fogo (fogueiras, queimas e 
queimadas) e da Protecção 
de habitações e outras edifi-
cações - gestão de combus-
tíveis, a Câmara Municipal 
de Ílhavo irá realizar um 
conjunto de sessões de es-
clarecimento, dirigidas em 
especial aos proprietários de 
terrenos agrícolas ou flores-
tais, assim como a proprie-
tários de habitações ou de 
outras edificações em áreas 
de floresta.

Foi assinado no 
passado dia 28 de 
Janeiro, entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo, a 
Autoridade Nacional 
de Protecção Civil e a 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo, 
um Protocolo com vista 
à criação no Município 
de Ílhavo de uma 
Equipa de Intervenção 
Permanente.

Estas sessões, com entrada livre, decorre-
rão nos seguintes dias:

6 MAR Vale de Ílhavo (EB 1.º Ciclo)
9 MAR Gafanha do Carmo 
(Salão Cultural);
13 MAR Gafanha da Nazaré 
(Junta de Freguesia);
20 MAR Gafanha da Encarnação 
(Junta de Freguesia).

mais informações 
Gabinete Técnico Florestal
Tel 234329600

Acções de Sensibilização 
sobre uso do fogo e protec-
ção de habitações
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Em 4 anos, o Município de Ílhavo 
duplica a taxa de separação dos 
Resíduos Sólidos!

2005 A 2009

Em parceria com a em-
presa SUMA, entidade res-
ponsável pela recolha in-
diferenciada dos Resíduos 
Sólidos Urbanos do Municí-
pio, esta iniciativa procurou 
dinamizar, juntos dos mais 
novos e em contexto de sala 
de aula, a prática de acções 
relacionadas com a correcta 
triagem, acondicionamen-
to e deposição de resíduos, 
melhorando o desempenho 
ambiental de cada uma das 
Escolas, destacando para o 

efeito a política 
dos 5 R’s - Reduzir, Reciclar, 
Reutilizar, Respeitar e Res-
ponsabilizar. 

Conferir à campanha o 
novo formato de estória de 
encantar, em suporte Livro 
e CD Áudio, com «Reis, Ma-
gos e Sereias, e um menino 
chamado Bartolomeu, que 

Na continuidade do trabalho 
desenvolvido em anos ante-
riores, no âmbito da Educa-
ção e Sensibilização Am-
biental, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, de 20 a 
26 de Janeiro, a Campanha 
“Dividir para Reinar”, junto 
dos Jardins de Infância e 
Escolas do 1.º Ciclo do En-
sino Básico do Município.

Foram inaugurados, no 
passado dia 9 de Janeiro, 
mais dois ecopontos do tipo 
Escolar nos Jardins de In-
fância da Senhora do Pranto 
e da Coutada, no âmbito do 
projecto da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo “Educação 
Ambiental Precisa-se!”. 

Este projecto consiste no 
acompanhamento diário dos 
Estabelecimentos de Ensino 
no que respeita à dinamiza-
ção das suas boas práticas 
ambientais, em especial na 

correcta separação dos Re-
síduos Sólidos Urbanos que 
são produzidos no interior 
de cada Escola, bem como 
na correcta conservação e 
tratamento dos Mini-Eco-
pontos Escolares: Mini-Pa-
pelão, Mini-Embalão e Mini-
Vidrão. 

Com esta inauguração, a 
Rede Municipal de Recolha 
Selectiva do tipo Escolar 
passa a abranger 79,5 % do 
seu total. « 

Rede Municipal 
de Recolha 
Selectiva do 
Tipo Escolar 
com mais 
Ecopontos

Câmara Municipal de Ílhavo promove 
Regras de Boas Práticas Ambientais

JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO

Os aumentos verificados 
com a Deposição Selectiva 
de Resíduos no Ecocentro 
Municipal (31%), nos Eco-
pontos Municipais (22%) e 
na abrangência da Rede Mu-
nicipal de Mini-Ecopontos 
do tipo Escolar (cuja valor já 
se situa nos 77%), permitem 
que Ílhavo passe de uma 
taxa de separação dos Resí-
duos na ordem dos 4,5% (em 
2004) para 9% (em 2008).

que em 2007!), contribuin-
do assim para a  diminuição 
dos custos de funcionamen-
to do EcoCentro.

Aqui fica o desafio para 
que estes números conti-
nuem a crescer em 2009!

Recolha Indiferenciada 
de Resíduos diminui 
em, aproximadamente, 
375 toneladas!

Novo modelo de gestão 
preconizado permitiu 
diminuir em 80 % a 
despesa associada ao 
Ecocentro Municipal!

O esforço colectivo que 
todos temos feito na valori-
zação da Reciclagem tradu-
ziu-se num aumento signi-
ficativo de 500 toneladas de 
materiais reciclados (+ 31% 

que continuar a trabalhar 
para que ele diminua. Cada 
pequeno gesto conta!

Este mês desafiamo-lo 
a usar nas compras um 
saco  de pano em vez e 
um saco de plástico!

Por analogia, o aumento  
dos números de material re-
ciclado, reflecte-se na dimi-
nuição dos números do lixo 
indiferenciado, que diminui 
em 375 toneladas. Um bom 
sentido, ao qual temos de 
dar mais dimensão, reduzin-
do a produção de RSU/lixo 
que actualmente continua 
a ter uma elevada capitação 
(1,46/kg/habitante/dia)! 
É neste número que temos 

quer muito ser 
um Eco-mosque-
teiro defensor do 
Ambiente», sonho 
ou desejo desde 
logo partilhado 
pelas Crianças 
do nosso Muni-
cípio, foi a prin-
cipal estratégia 
desta acção 
conjunta da 
Câmara Muni-
cipal de Ílhavo 
e da SUMA, 
que reforça 

e  salienta as 
vantagens de uma condu-

ta ambiental responsável.
Na continuidade deste tipo 

de acções de sensibilização 
ambiental, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo mantém cla-
ra e firme a sua aposta na 
Educação, assumindo a sua 
responsabilidade na promo-
ção de um Ambiente melhor 
para o Município. «  
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Dia Aberto 
na Piscina Municipal de Ílhavo

31 DE JANEIRO DE 2009

Neste “Dia Aberto”, os 
utentes das Piscinas Munici-
pais de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré, acompanhados 
por um convidado, puderam 
usufruir de entradas gratui-
tas em várias modalidades, 
tais como Hidrobike, Nata-
ção Terapêutica, Mini-Polo, 
Hidroginástica, Natação para 
Bebés, Hidroterapia, Mas-
sagens, Pré e Pós-Parto, Hi-
droKids, DeepWater, entre 
muitas outras, num dia des-
portivo repleto de animação. 
No âmbito do programa “Sá-
bados Divertidos Náuticos”, 
os mais novos participaram 
ainda em aulas de canoagem, 
mergulho e pólo aquático.

Consciente da importância 
da prática regular de activi-
dades de âmbito desportivo, 
que alia o bem-estar físico ao 
convívio e à interacção so-

A Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, 
no passado dia 31 de 
Janeiro, o “Dia Aberto” 
na Piscina Municipal 
de Ílhavo, ao qual 
não faltaram dezenas 
de adeptos das 
actividades aquáticas 
do Município. 

cial, a Câmara Municipal de 
Ílhavo mantém a sua aposta 

neste tipo de iniciativa, pro-
porcionando momentos de 

lazer e convívio entre família 
e amigos aos utilizadores das 

Piscinas Municipais (Ílhavo 
e Gafanha da Nazaré). « 
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Intervenção Social com Obras
HOSPITAL ST.ª CASA DA MISERICÓRDIA - CENTRO COMUNITÁRIO DA GAFANHA DO CARMO

No mesmo dia, foi igual-
mente celebrado entre as 
partes os Contratos de Ar-
rendamento Social, em regi-
me de renda social, pagando 

as Famílias a sua primeira 
mensalidade, bem como a 
demolição do velho e degra-
dado acampamento. 

Adjudicada em Agosto de 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu 
à entrega, no dia 22 
de Dezembro 2008, 
dos seis Fogos de 
Habitação Social às 
Famílias de Etnia 
Cigana do antigo 
acampamento 
localizado na Avenida 
dos Bacalhoeiros, na 
Gafanha da Nazaré.

No tempo em que vivemos, 
e olhando sobretudo à actual 
situação económica e social, 
quer a nível mundial, quer 
sobretudo a nível nacional, 
o apoio e acompanhamento 
aos que, seja por razões eco-
nómicas, sejas por razões 
familiares ou sociais, reve-
lam maiores dificuldades em 
desempenhar na plenitude o 
seu papel de cidadão, cons-
trutor de uma sociedade 
cada vez mais desenvolvida, 
mas igualmente mais justa e 
solidária, assume hoje uma 

elevada importância.
Na concretização deste 

importante objectivo, assu-
me naturalmente um papel 
decisivo a intervenção forte 
e permanente, desde que 
devidamente integrada e ar-
ticulada, da administração 

central, do poder local, das 
instituições de solidarieda-
de social ou outras, assim 
como do cidadão.

No Município de Ílhavo, são 
várias as respostas que hoje 
são colocadas ao dispor de 
todos os que mais necessi-
tam, tendo como alicerce um 
trabalho intenso, responsá-
vel e partilhado entre várias 
entidades, tendo como úni-
ca motivação a solução dos 
problemas e dificuldades, 
não apenas no curto, mas 
também no longo prazo.

de orgulho para todos nós, 
mas também a garantia da 
qualidade do trabalho que a 
este nível é desenvolvido há 
vários anos a este nível.

A este respeito, o Hospital 
de Cuidados Continuados 
da Santa Casa da Miseri-

córdia de Ílhavo ou o Centro 
Comunitário da Gafanha do 
Carmo, da responsabilidade 
da Associação de Solidarie-
dade Social da Gafanha do 
Carmo, duas obras muito 
importantes que se encon-
tram em actualmente em 
curso, constituem dois bons 
exemplos não apenas da 
capacidade e da determi-
nação dos seus dirigentes, 
que desde a primeira hora 
mereceram toda a atenção 
e apoio, financeiro e institu-
cional, da Câmara Municipal 

de Ílhavo, mas igualmente 
da população, destacando-
se aqui a comunidade emi-
grante, que as tem apoiado 
de forma relevante, tornan-
do-as, por essa via, ainda 
mais importantes.

O caminho percorrido até 

ao início da materializa-
ção no terreno destas duas 
obras foi longo, tal como 
longo, apesar de felizmente 
muito menos, é o caminho 
a percorrer até à sua acti-
vação. Importante será por 
isso que todos continuem 
atentos e disponíveis para 
continuar a colaborar com 
aqueles que a cada momen-
to mais necessitam, numa 
postura de plena cidada-
nia, que deve ter sempre no 
homem o seu centro, o seu 
principal objectivo. « 

A criação e dinamização 
de medidas como o Serviço 
Social Integrado, o Progra-
ma Municipal de Bolsas de 
Estudo, os Subsídios de Es-
tudo ao nível do 1.º Ciclo, 
os serviços de refeições e de 
prolongamento de horário, a 

criação de habitação social, 
os apoios ao nível das ren-
das de casa, entre outras, ou 
o apoio financeiro, logístico 
e institucional à actividade 
das diversas instituições, 
têm merecido por parte da 
Câmara Municipal grande e 
especial atenção.

De igual modo, também o 
excelente trabalho desenvol-
vido por diversas instituições 
no nosso Município, tornan-
do-as verdadeiras referência 
a nível regional e nacional, 
constitui não apenas motivo 

O Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Ílhavo e o Centro 
Comunitário da 
Associação de 
Solidariedade Social 
da Gafanha do 
Carmo encontram-
se em plena obra, 
materializando 
dois importantes 
instrumentos de Acção 
Social no Município.

2008 à firma Vibeiras pelo 
valor de 152.791,00 Euros 
+ IVA, a construção destes 
seis Fogos de Habitação So-
cial, que se encontram loca-
lizados nas proximidades do 
antigo acampamento, cum-
pre dois importantes objec-
tivos, nomeadamente os que 
se encontram previstos no 
Plano de Desenvolvimento 
Social do Município, no que 
respeita à área da habitação 
e integração social das Fa-
mílias alojadas, propician-
do-lhes melhores condições 
de vida e relacionamento 

com a Comunidade. 
Para além dos objectivos 

sociais, esta obra, cujo in-
vestimento foi realizado em 
parceria entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a Admi-
nistração do Porto de Aveiro, 
resolve um grave problema 
urbano, ao terminar com o 
impedimento físico (dada a 
localização do velho acam-
pamento) ao desenvolvi-
mento das obras da 3a fase 
da Via de Cintura Portuária 
e da Ligação Ferroviária ao 
Terminal Norte do Porto de 
Aveiro nessa zona. «  

Entrega de Seis Fogos 
de Habitação Social

GAFANHA DA NAZARÉ
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de Novembro de 2008
Resumo

Regulamento Municipal da Urba-
nização e da Edificação - RMUE 
(ao abrigo do n.º 3 do artigo 3.º da 
Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro 
- Discussão Pública)
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré. Mais 
se deliberou o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

Alteração ao Regulamento Inter-
no do Parque de Campismo da 
Praia da Barra
» Deliberado por maioria aprovar a 
proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa. Mais se 
deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Mapa de Pessoal para 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções ao Plano e Or-
çamento da Câmara Municipal de 
Ílhavo 2008 - 3.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade apro-
var a 3.ª Revisão às GOP e ao Orça-
mento/CMI 2008. Mais se deliberou 
o seu envio à Assembleia Municipal.

Grandes Opções do Plano e Or-
çamento para 2009
» Deliberado por maioria, com o 
voto contra dos vereadores do 
Partido Socialista, aprovar as GOP 
e o Orçamento CMI/2009. Mais se 

AGENDA

28 FEVEREIRO 2009
iniciativa
XI Festilha
Festival de Tunas de Ílhavo
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

27 FEVEREIRO 2009
iniciativa
II Sarau InterEscolas
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo, em 
parceria com as EB 2,3 e Escolas 
Secundárias do Município

25 FEVEREIRO 2009
iniciativa
IV ANIVERSÁRIO 
Fórum Municipal da Juventude 
Gafanha da Nazaré
local
Fórum Municipal da Juventude
Gafanha da Nazaré
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

26 e 27 FEVEREIRO 2009
iniciativa
VII InterEscolas
Encontro das Escolas 
do Município de Ílhavo 
local
Centro Cultural de Ílhavo e EB 2,3 e 
Escolas Secundárias do Município
organização
Câmara Municipal de Ílhavo, em 
parceria com as EB 2,3 e Escolas 
Secundárias do Município

deliberou o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedên-
cia de viaturas (autocarros) e As-
sociações do Município
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município de pagamento 
de 1.989,00 Euros relativos ao mês 
de Novembro.

Alteração ao Estudo Urbanístico 
27 - Av. José Estêvão - Cons-
trução de Bloco de Habitação 
Colectiva - Av. dos Bacalhoeiros 
- Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente alteração ao EU 27.

Mapas de Serviço de Farmácias 
para o ano de 2009 – revogação 
da deliberação de 2008/10/27
» Deliberado por unanimidade revo-
gar a deliberação de 2008/10/27 e 
defender a manutenção do regime 
em vigor em 2008.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Dezembro de 2008
Resumo

Programa Regularização Extraor-
dinária das Dívidas do Estado
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Relatório Final do Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo 

2008/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var o presente relatório.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Dezembro de 2008
Resumo

Contratos de Arrendamentos da 
edificação pré-fabricada destina-
da a Habitação no lugar da Chave 
- Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car os presentes contratos.

Actualização do Tarifário dos ser-
viços de resíduos sólidos urba-
nos para o ano de 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré.

Actualização do Tarifário dos ser-
viços de abastecimento de água, 
drenagem e tratamento de águas 
residuais domésticas para o ano 
de 2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Ve-
reador Marcos Labrincha Ré.

Concurso Público para a execu-
ção da empreitada de “Constru-
ção de Centros Escolares - Cen-
tro Escolar Senhora do Pranto”
» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação definitiva à em-
presa Encobarra, S.A.

Concurso Público para a execu-
ção da empreitada de “Constru-
ção de Centros Escolares - Cen-
tro Escolar Cale da Vila”

» Deliberado por unanimidade pro-
ceder à adjudicação definitiva à em-
presa Famicasa, S.A.

Abertura de Concurso Público 
para a execução da empreitada 
de “Construção de Centros Esco-
lares - Escola Básica do 1.º ciclo 
do Corgo Comum”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a Proposta, que prevê um custo 
de 1.108.480,00 Euros e um prazo 
de execução de 10 meses.

Abertura de Concurso Público 
para a execução da empreitada 
de “Construção de Centros Esco-
lares - Escola Básica do 1.º ciclo 
da Presa - Légua”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a Proposta, que prevê um custo 
de 1.254.495,00 Euros e um prazo 
de execução de 10 meses.

Abertura de Concurso Público 
para a execução da empreitada 
de “Construção de Centros Esco-
lares - Escola Básica do 1.º ciclo 
de Vale de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a Proposta, que prevê um custo 
de 882.500,00 Euros e um prazo de 
execução de 10 meses.

Atribuição de subsídio pontual do 
CCD - Centro Cultural e Desporti-
vo dos Trabalhadores do Municí-
pio de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio (subsídio pontual especialmente 
dirigido às acções do Natal), no va-

lor de 13.000,00 Euros, para apoio 
ao desenvolvimento das referidas 
actividades.

Acordos de Cooperação com as 
Associações de Pais - ano lectivo 
2008/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
12 de Janeiro de 2009
Resumo

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedên-
cia de viaturas (autocarros) e As-
sociações do Município
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município de pagamento 
de 1.005,00 Euros relativos ao mês 
de Dezembro.

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo para apoio a renda de casa 
de munícipe carenciada
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 270,00 Euros.

Pagamento antecipado de ver-
ba do Acordo de Cooperação 
de 2009, à Associação Cultural 
e Desportiva “Os Ílhavos”, para 
apoio financeiro ao 26.º Grande 
Prémio de Atletismo de Estrada
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7 MARÇO 2009
iniciativa
III Concurso de Dj’s
Fórum Municipal da Juventude 
local
Mercado da Gafanha da Nazaré
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

2 MARÇO 2009
iniciativa
COMEMORAÇÂO
Dia da Protecção Civil
local
Município de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

18 MARÇO 2009
iniciativa
V ANIVERSÁRIO
EMER - Escola Municipal 
de Educação Rodoviária
local
EMER
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

24 MARÇO 2009
iniciativa
I ANIVERSÁRIO
Centro Cultural de Ílhavo
local
Centro Cultural de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

13 ABRIL 2009
iniciativa
COMEMORAÇÃO
Feriado Municipal de Ílhavo
local
Município de Ílhavo
organização
Câmara Municipal de Ílhavo

» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um apoio fi-
nanceiro no valor de 5.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de Janeiro de 2009
Resumo

Nomeação de representante no 
Conselho Consultivo da Socieda-
de Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.
» Deliberado por unanimidade no-
mear o Vereador Marcos Labrincha 
Ré como representante da Câmara 
Municipal de Ílhavo no CC/Polis Li-
toral, S.A.

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento CMI/2008 - 4.as alterações
» Deliberado por unanimidade ratifi-
car a decisão do Presidente da Câ-
mara Municipal.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CCD - Centro Cultural e Despor-
tivo dos Trabalhadores de Mu-
nicípio de Ílhavo pela realização 
da Festa de Natal das crianças, 
filhos dos colaboradores da Câ-
mara Municipal
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atri-
buição de um subsídio no valor de 
4.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontu-
al à Cerciav - Cooperativa para 
a Educação e Reabilitação dos 
Cidadãos Inadaptados de Aveiro 
para apoio a renda de casa

» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pela Ve-
readora Margarida São Marcos, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 510,00 Euros.

Lista definitiva dos bolseiros do 
Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo 2008/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a presente Lista Definitiva dos 
Bolseiros 2008/2009.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Clube dos Galitos - Secção Náutica
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, 
que prevê a atribuição de um sub-
sídio no valor de 1.250,00 Euros 
como forma de apoio à realização 
da XXIII edição da Descida da Ria, 
no canal de Mira entre o Parque de 
Campismo e o Clube de Vela da 
Costa Nova.

Pedido de antecipação de pres-
tação do Acordo de Cooperação 
celebrado entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e o Illiabum Clube
» Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a an-
tecipação da transferência da pres-
tação do mês de Junho de 2009, no 
valor de 8.000,00 Euros.

Programa de Apoio a Projectos 
Educativos 2008/2009
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de subsí-
dios pontuais aos Estabelecimen-

tos de Ensino, cujas candidaturas 
ao Programa de Apoio a Projectos 
Educativos 2008/2009 foram selec-
cionadas, num montante total de 
13.460,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Fevereiro de 2009
Resumo
Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedên-
cia de viaturas (autocarros) e As-
sociações do Município
» Deliberado por unanimidade to-
mar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município de pagamento 
de 1.497,60 Euros relativos ao mês 
de Janeiro.

Abertura de Concurso Público 
para a empreitada de “Requalifi-
cação/Beneficiação da EN 109”
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Vereador 
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê 
um valor de 2.206.595,00 Euros e um 
prazo de execução de 1 ano.

Adjudicação da empreitada 
“Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré – 3ª fase (Ampliação/Re-
modelação)”
» Deliberado por unanimidade 
proceder à adjudicação provisó-
ria à firma ABB (Alexandre Bar-
bosa Borges), S.A., pelo valor de 
2.148.755,73 Euros, nos termos do 
Relatório. Mais se delibera a realiza-
ção da audiência dos interessados: 
não havendo reclamação a adjudi-
cação é definitiva.

Abertura de Concurso Público
Circular Nascente a Ílhavo 1.ª Fase

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, na passada 
reunião de Câmara do dia 
16 de Fevereiro, a abertura 
do Concurso Público para 
a Construção da Circular 
Nascente a Ílhavo - 1ª Fase, 
que fará a ligação entre a 
primeira rotunda da Via do 
Mercado e a rotunda das La-
vegadas, passando junto à 
Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes.

Com a assinatura des-
te contrato, que tem como 
principal objectivo a imple-
mentação e desenvolvimen-
to do Programa Territorial 
de Desenvolvimento, a Co-
munidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro – Bai-
xo Vouga vê concretizada a 
sua aposta na realização de 
vários projectos, que abran-
gem os seus onze Municí-
pios constituintes, entre os 
quais o Município de Ílha-
vo. Com um investimento 
total previsto de cerca de 
8.300.000,00 Euros, estão 
abrangidos neste Contrato 
os projectos de Ampliação 
e Beneficiação do Centro 
Cultural da Gafanha da Na-
zaré, o Pólo da Zona Indus-
trial Nova Geração, a Qua-
lificação do Jardim Oudinot 
(obra já realizada e inaugu-
rada a 10 de Agosto 2008) e 
a Via de Cintura Nascente 
1.ª Fase. «  

Teve lugar, no dia 16 de De-
zembro de 2008, em Tomar, 
a Assinatura do Contrato 
de Delegação de Compe-
tências com Subvenção 
Global entre a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro – Baixo Vouga e a Au-
toridade de Gestão do Pro-
grama Operacional Regional 
do Centro 2007/2013. 

Assinatura do Contrato de 
Delegação de Competências  
Região de Aveiro/Mais Centro

Este projecto, com um pra-
zo de execução de oito meses, 
tem como prioridade dar con-
tinuidade às Vias Estrutu-
rantes do Município de Ílha-
vo, num investimento total de 
cerca de 2.700.000,00 Euros, 
contribuindo de forma signi-
ficativa para o aumento da 
fluidez de tráfego automóvel 
no Município, em especial na 
cidade de Ílhavo, assim como 
da segurança de todos. « 



HORÁRIO 2ª feira a Domingo 10H00~13H00 14H00~18H00 | Tel 234 397 260 Fax 234 397 261 | centrocultural.cm-ilhavo.pt centrocultural@cm-ilhavo.pt

» Centro Cultural de Ílhavo

» Museu Marítimo de Ílhavo

HORÁRIO 3ª a 6ª feira 09H30~18H00 Sábado e Domingo 14H30~18H00 Encerrado à 2ª feira | Tel 234 329 990 Fax 234 321 797
museumaritimo.cm-ilhavo.pt | museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Navio Museu Santo André

Piscina Municipal
ÍLHAVO

Piscina Municipal
GAFANHA DA NAZARÉ

HORÁRIO
2ª a 5ª feira 08H30~12H30 15H00~22H30
6ª feira 08H30~12H30 15H00~21H30
Sábado 10H00~12H00 15H00~19H00 

HORÁRIO
2ª a 5ª feira 08H30~12H30 15H00~22H00
6ª feira 08H30~12H30 15H00~21H30
Sábado 10H00~12H00 15H00~19H00 

Piscina Municipal
VALE DE ÍLHAVO (descoberta)

HORÁRIO
Junho a Setembro
todos os dias 13H00~19H00


