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Novos Centros Escolares
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edição n.º 32

Em nome de todos quantos prestam serviço
na Câmara Municipal de Ílhavo, desejo Boas
Festas, com um Feliz Natal e o Melhor dos
Anos em 2011, aproveitando bem este tempo
festivo para cultivarmos os valores da Paz e da
Solidariedade, com testemunhos de partilha,
determinação e muita esperança, motivando
todos a Viver fazendo mais e melhor pela Nossa Terra, em nome dos Meninos que justiﬁcam
todos os Trabalhos e Sonhos.
José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Visita do Presidente da República
ao Município de Ílhavo
PÁG 18

Grandes Opções do Plano e Orçamento CMI/2011

SUPLEMENTO
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Piscinas Municipais
Ílhavo
Gafanha da Nazaré

PRINCIPAIS ACTIVIDADES
As duas Piscinas Municipais destinamse fundamentalmente à aprendizagem,
aperfeiçoamento, treino, manutenção e prática de actividades aquáticas.
Dentro do leque de actividades aquáticas que poderá usufruir na nossa Escola
Municipal de Natação destacam-se as aulas
de Natação destinadas a adultos e crianças
que se dividem em três níveis de ensino:
adaptação ao meio aquático, aprendizagem
das técnicas de nado e aperfeiçoamento;
Hidroginástica: uma aula divertida, onde
ocorrem momentos de grande intensidade
física e momentos relaxantes, tendo sempre
a preocupação de boa disposição, divertimento e o bom clima na aula, DeepWater: é

uma modalidade de hidroginástica praticada
com a ajuda de um colete ﬂutuante, permitindo que se exercite em águas profundas
sem que seja necessário tocar o fundo da
piscina com os pés ou mergulhar a cabeça;
HidroBike: uma actividade praticada dentro
de água através de uma bicicleta estática,
permitindo desenvolver a capacidade aeróbia e anaeróbia, força e a resistência muscular; AquaGrávidas: a pressão da água da
piscina realiza uma drenagem natural, ajuda
no controle do peso, melhora o inchaço e
o acúmulo de líquido no organismo; Pólo
Aquático: um desporto colectivo praticado
em piscina e disputado por duas equipas
que permite manter e melhorar a condição

física dos jogadores. Para os “mais pequeninos” temos as aulas de Adaptação ao Meio
Aquático para Bebés: destina-se a todas
as crianças dos 6 aos 42 meses. Estas classes apresentam uma particularidade no que
se refere ao acompanhamento permanente
dos bebés dentro e fora de água por parte
da mãe/pai. Para um público mais especíﬁco temos as aulas de Natação Adaptada
em que a utilização da água como elemento
terapêutico tem inúmeros efeitos benéﬁcos
para as pessoas portadoras de deﬁciência.
Na área da Saúde e Bem-estar temos ao
dispor as aulas de Natação Terapêutica:
uma aula que oferece as vantagens de outras formas de exercícios aeróbios sem o

esforço para as articulações e o risco de lesões inerentes às actividades que exijam o
suporte do peso do corpo. É particularmente
útil a pessoas idosas, vítimas de lesão desportiva ou de artrite e pessoas com excesso
de peso e dor nas costas. Os utentes destas aulas têm também direito a uma ou duas
massagens por mês, consoante frequentem
as aulas uma ou duas vezes por semana,
respectivamente. Este serviço de Massagens é dirigido não só aos utentes da Natação Terapêutica, mas também a todos os interessados que o poderão fazer, dirigindo-se
à secretaria da Piscina Municipal de Ílhavo
ou Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
e fazer a marcação da sua massagem.

As instalações da Piscina Municipal de Ílhavo
são compostas por:

As instalações da Piscina da Gafanha da Nazaré
são compostas por:

Zona da nave:
Uma piscina de 25 m x 16,67 m;
Uma piscina de 12,50 m x 8 m;
Um chapinheiro;
Um tanque de hidromassagem.

Zona da nave:
Uma piscina de 25 m x 16,66 m;
Uma piscina de 16,66 m x 8 m.

Zona de Balneário:
Uma sala de professores, com balneários de apoio para o género feminino e outro para o
género masculino;
Instalações sanitárias para o público em geral, sanitários masculinos e femininos para deﬁcientes, vestiários masculinos e femininos, duches colectivos e uma zona com duche individual feminino e masculino.

Zona de Balneário:
Uma sala de professores, com balneários de apoio para o género feminino e outro para o
género masculino e uma sala de pessoal;
Instalações sanitárias para o público em geral, sanitários masculinos e femininos, sanitários
masculinos e femininos para deﬁcientes, vestiários e balneários masculinos e femininos, vestiário e balneário colectivo infantil.

horário
Piscina Municipal de Ílhavo
2.ª~5.ª feira | 8h30~13h00 15h00~23h00
6.ª feira | 8h30~13h00 15h00~21h30
Sábado | 9h30~13h00 15h00~19h30 (meses ímpares)
Tel.: 234 329 607
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
2.ª~6.ª feira | 8h30~13h00 15h00~22h00
Sábado | 9h30~13h00 15h00~19h30 (meses pares)
Tel.: 234 363 080

Piscina Municipal de Ílhavo

Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré

www.cm-ilhavo.pt

Ribau Esteves na qualidade
de Conselheiro Municipal
Protocolo de Cooperação
para a Igualdade de Género
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) assinaram, no passado dia 5 de Novembro, numa
cerimónia pública realizada no Salão Nobre dos Paços do Conselho, um
Protocolo de Cooperação para a Igualdade de Género no Município, na
presença da Secretária de Estado para a Igualdade, Elza Pais.
Nesta cerimónia, Ribau Esteves assumiu o papel de Conselheiro Municipal desta matéria, sendo o primeiro Presidente de Câmara do País a
assumir esta posição, uma atitude que recebeu rasgados elogios por parte
da Secretária de Estado, que demonstrou a sua total conﬁança na possibilidade de Ílhavo se tornar um Município de referência no que respeita à
Igualdade de Género. O Presidente da Câmara Municipal justiﬁcou esta
sua decisão inédita na importância social que este tema assume, e que só
terá a visibilidade desejada se for acompanhado por um adequado peso
político, que a sua condição assegura.
Apresentando-se como um compromisso político com a promoção da
igualdade e qualidade de vida de mulheres e de homens na Comunidade e
Administração Locais, o Plano Municipal para a Igualdade de Género do
Município de Ílhavo tem como principal objectivo implementar uma política integrada que contribua para a redução/minimização das principais
formas de desigualdade social e de pobreza, patentes no território, através da dinamização de diversas acções de formação e sensibilização promotoras deste princípio fundamental. A integração desta perspectiva de
género nas políticas promovidas pelo Município, com vista a responder
melhor às necessidades e aspirações das diferentes categorias de cidadãos
e cidadãs, terá como consequência uma melhor utilização dos recursos
humanos e ﬁnanceiros, uma melhor qualidade da tomada de decisão e um
melhor funcionamento da própria Democracia.
Este Protocolo de Cooperação traduz-se num investimento de cerca de
5.000,00 Euros (4 mil dos quais ﬁnanciados pelos Fundos Comunitários
do QREN), sendo parte integrante do Plano de Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), que se encontra actualmente numa
fase de arranque de alguns dos seus principais projectos, sendo que outros
já se encontram completamente concluídos, como o caso do Hospital de
Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e do seu
espaço envolvente. //
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editorial
No mês que encerra o ano de 2010, voltamos à sua presença com uma nova edição do Boletim Municipal, dando nota dos acontecimentos principais do Município
de Ílhavo nos últimos três meses e de muitos dos que vão acontecer no Novo Ano
de 2011 que está para chegar.
Olhando ao Ano Novo, partilhamos no suplemento deste Boletim um resumo das
Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), documento de
gestão que tem ambição apostando em mais investimentos pelo aproveitamento dos
Fundos Comunitários do QREN, e a devida sustentabilidade ﬁnanceira adequandose às condicionantes de redução de receita em que estamos, e vamos continuar a
estar, a viver. A aposta é determinada e forte, na senda do que realizámos em 2010.
Convidamos os Cidadãos a acompanhar a execução deste Plano e Orçamento
CMI 2011, como base de conhecimento necessária para que possam participar nas
tarefas de “Orçamento Participativo” que vamos implementar para a elaboração do
Plano e Orçamento 2012.
Estes últimos meses foram de excepcional importância pela activação e inauguração de sete obras da CMI que têm um carácter estruturante para o desenvolvimento do
Município: os cinco novos Centros Escolares - Santa Maria Manuela na Cale da Vila /
Gafanha da Nazaré, Coutada, Vale de Ílhavo, Légua e Senhora do Pranto em Ílhavo –,
a Variante Nascente a Ílhavo (1.ª fase) e a Envolvente ao Hospital da SCMI.
A inauguração do Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (a 13 de Novembro) e a sua imediata activação, são um marco
muito relevante deste ano, fruto da aposta determinada da SCMI e da sua Parceria
com a CMI.
Em fase ﬁnal de tramitação formal (visto de Tribunal de Contas) estão quatro
obras que vão marcar o ano 2011, com arranque logo no início do ano: três obras
RUCHI - Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco Antigo de Ílhavo, Qualiﬁcação Urbana da Avenida 25 de Abril e Centro de Inovação e Empreendedorismo -, e
a Qualiﬁcação Ambiental e Urbana da Frente-Ria da Costa Nova / Biarritz.
Aos Cidadãos do Município de Ílhavo ﬁcam entregues estas novas capacidades,
visando a melhoria da sua qualidade de vida, agradecendo a sua boa utilização, ﬁcando também uma palavra de agradecimento pela sua presença em grande número
nos momentos festivos de inauguração, exercício activo de cidadania e gesto de
agrado e reconhecimento pela obra realizada.
A visita do Presidente da República Prof. Cavaco Silva ao Município no dia 27
de Setembro foi um momento alto e muito especial, que motivou a atribuição pela
CMI da mais alta Condecoração Municipal. Também o Secretário de Estado Dr.
Fernando Medina e a Ministra da Saúde Dra Ana Jorge estiveram entre nós, presidindo às inaugurações do CE Sra do Pranto e do HCC da SCMI, respectivamente a
5 de Outubro e a 13 de Novembro.
O Município de Ílhavo vive uma fase muito realizadora, assente em muito trabalho e numa aposta capital e determinada em ter melhor futuro, contribuindo também
para ajudar Portugal a ultrapassar a grave situação de crise que está a viver.
Contamos Consigo nesta tarefa de Equipa Obreira para continuar a realizar.
Votos de Boas Festas, com um Feliz Natal e o Melhor dos Anos em 2011.
Um Abraço,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Município de Ílhavo Boletim Informativo
FICHA TÉCNICA DIRECTOR Eng. José Agostinho Ribau Esteves PROPRIEDADE E EDIÇÃO Câmara Municipal de Ílhavo REDACÇÃO E DESIGN Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Ílhavo FOTOGRAFIAS Arquivo Câmara Municipal de Ílhavo
IMPRESSÃO FIG PERIODICIDADE Bimestral TIRAGEM 18 000 DEPÓSITO LEGAL Nº 178608/02 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

obras concluídas...

10.

1. Execução dos Arruamentos na envolvente ao Centro Escolar Santa Maria Manuela
2. Construção do novo Centro Escolar Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré)
3. Construção do novo Centro Escolar da Coutada
4. Construção do novo Centro Escolar da Légua
5. Construção do novo Centro Escolar de Vale de Ílhavo
6. Construção do novo Centro Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto (Ílhavo)
7. Construção da Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase
8. Regeneração Urbana de Ílhavo - Requaliﬁcação Urbana da Avenida da Saudade
9. Execução dos Arranjos Exteriores ao Hospital de Cuidados Continuados da Sta Casa da Misericórdia de Ílhavo

obras em curso...

10. Requaliﬁcação/Beneﬁciação da antiga EN109

obras a iniciar em breve...
11. RUCHI - Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade
12. RUCHI - Requaliﬁcação Urbana da Avenida 25 de Abril
13. RUCHI - Centro de Investigação e Empreendedorismo
14. Requaliﬁcação Urbana e Ambiental da Frente Ria da Costa Nova - Biarritz

IMI 2011 Imposto Municipal sobre Imóveis Derrama 2011
O Executivo Municipal deliberou ﬁxar, nos termos do n.º 1 do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, os valores do IMI para
o ano de 2011 da seguinte forma:
- Prédios Rústicos 0,8%;
- Prédios Urbanos 0,7%;

- Prédios Urbanos avaliados nos
termos do CIMI 0,4% (mantendo
os valores deﬁnidos em 2010).
Com base no disposto no n.º 7 do
referido artigo, o Executivo aprovou
igualmente uma majoração em 30% à
taxa aplicável a Prédios Urbanos de-

gradados, sendo considerados como
tal todos aqueles que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam
perigar a segurança de pessoas e bens.
Esta decisão foi tomada na Reunião
de Câmara de 15 de Setembro. //

No âmbito do ﬁnanciamento
do plano de investimentos para o
próximo ano e seguintes, que será
claramente estruturado e dará continuidade às Grandes Opções do
Plano e do Orçamento da Câmara
Municipal de Ílhavo para 2010, as-

sumindo uma relevante dimensão
ﬁnanceira, o Executivo Municipal
deliberou ﬁxar o valor da Derrama
para cobrança no ano de 2011, em
1,5%, mantendo o valor de 2010.
Esta decisão foi tomada na Reunião
de Câmara de 15 de Setembro. //

www.cm-ilhavo.pt
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ADJUDICAÇÃO DA OBRA

Requalificação Urbana e Ambiental
Frente Ria Costa Nova - Biarritz
Foi aprovada, na passada
Reunião de Câmara do
dia 24 de Novembro, a
adjudicação da obra de
Requaliﬁcação Urbana e
Ambiental da Frente Ria
na Costa Nova - Biarritz ao
Consórcio Paviazeméis, Lda.
/ Cimontubo, Lda. pelo valor
de 1.802.415,00 euros e
um prazo de execução de 6
meses.

Da autoria da empresa Consulmar (contratada pela MAISÍLHAVO, SA), o Projecto de Execução
da Requaliﬁcação Urbana e Ambiental da Biarritz constitui um necessário e importante investimento
da Câmara Municipal de Ílhavo na
defesa do cordão dunar nesta estreita zona da restinga, dos valores
ambientais e dos aglomerados urbanos existentes na referida zona,
valorizando o património natural
e qualiﬁcando o ambiente urbano,
melhorando, por esta via, a qualidade de vida dos nossos Munícipes e de todos aqueles que visitam

a Praia da Costa Nova.
Uma vez que se trata de uma
zona de domínio público hídrico, o projecto e a execução desta
obra foi alvo de um acordo entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e a
Administração da Região Hidrográﬁca do Centro (e do respectivo
licenciamento), sendo ﬁnanciada
pelos Fundos Comunitários do
QREN e pelo Orçamento da Câmara Municipal, tendo esta última
acordado ceder os direitos de uso
do projecto de execução pelo valor
de 85.600,00 Euros. //

Concurso Público de Concepção/Revisão
Plano de Pormenor do Museu Marítimo de Ílhavo
No seguimento da
deliberação da Câmara
Municipal de Ílhavo de 3
de Fevereiro, para rever
o Plano de Pormenor do
Museu, aprovando os
Termos de Referência
que fundamentam a
oportunidade da Revisão, o
Executivo Municipal ratiﬁcou
a 3 de Outubro a decisão
do Júri do Concurso de
hierarquizar as propostas
apresentadas.

Este é um passo muito importante para o planeamento desta zona
da Cidade de Ílhavo, que decorre
da sua evolução constante, fruto de
importantes investimentos levados
a cabo nos últimos anos. O Plano
abrange uma área de cerca de 43,5
hectares muito próxima ao centro
cívico e comercial da Cidade, com
localização privilegiada em termos
de acessibilidades, equipamentos e
proximidade com o futuro Parque
de Ciência e Inovação (que terá
uma parte na zona da Coutada),
perspectivando-se uma nova dinâmica urbana associada a este espaço, onde se concretizará uma nova
centralidade da Cidade. //

Concurso Público
Concessão da Concepção, Instalação e Exploração
Bar/Restaurante do Jardim Oudinot
O Executivo Municipal
deliberou, na primeira
Reunião de Câmara do mês
de Novembro, a abertura
de Concurso Público para a
Concessão da Concepção,
Instalação e Exploração do
Bar/Restaurante do Jardim
Oudinot, na Gafanha da
Nazaré, localizado junto ao
Ancoradouro de Recreio e
integrando a Guarita que aí
se encontra.

Estabelecendo como critério de
adjudicação a ponderação entre a
solução arquitectónica apresentada, a proposta de renda mensal
e a capacidade de manutenção e
limpeza das instalações sanitárias
públicas na envolvente e do parque de merendas, o valor aﬁxado
da renda é de 600,00 Euros, com
um prazo da Cessão de Exploração
de 15 anos.

Com esta medida, a Câmara
Municipal de Ílhavo pretende que
sejam criadas novas dinâmicas e
vivências no Jardim Oudinot, rentabilizando o edifício da Guarita,
numa aposta centrada na conquista
de mais visitantes a este espaço do
Município de Ílhavo pela prestação de novos serviços, bem como
assegurar com a máxima qualidade
a limpeza e manutenção do parque
de merendas e dos sanitários públicos disponibilizados na envolvente
ao Bar/Restaurante.
O Concurso está aberto até ao
dia 17 de Dezembro de 2010. //
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MAIS OBRA

RUCHI
Após a inauguração do
Hospital de Cuidados
Continuados da Santa
Casa da Misericórdia
de Ílhavo e da zona
envolvente à unidade, a 13
de Novembro, o Plano de
Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Ílhavo
(RUCHI) entra agora numa
nova e importante fase de
implementação no terreno
de mais projectos, dos quais
destacamos nesta edição
de Dezembro do Boletim
Informativo “Município de
Ílhavo” a Requaliﬁcação
Urbana da Av. 25 de Abril e
Espaços Adjacentes.

Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril
e Espaços Adjacentes
Com vista a contribuir para a
consolidação do carácter e da identidade urbana deste espaço de referência e de vivências na Cidade, o
principal objectivo deﬁnido neste
projecto prende-se com o reforço
do seu conceito paisagístico, redesenhando um espaço que potencie
as dinâmicas sociais, culturais e de
lazer, assim como as actividades
económicas e comerciais, tornando a principal Avenida da CidadeSede do Município, progressivamente mais pedonal, acolhedora e
vegetal, de forma a estabelecer um
equilíbrio entre a paisagem ambiental e o ediﬁcado existente.
Para que tal aconteça, foram assumidos como critérios fundamentais nesta intervenção:

- O reperﬁlamento dos espaços de circulação da Avenida, de modo a ordenar o tráfego automóvel e a optimizar
o espaço de circulação pedonal;
- A criação de novas zonas de estar junto das unidades comerciais;
- A criação de estacionamento automóvel de curta duração (comércio e serviços) e de parqueamento pontual
para velocípedes;
- A integração de espécies arbóreas adequadas à Região e às estações do ano;
- A inclusão de iluminação pública que assegure níveis de segurança, conforto e diversidade de ambientes que
contribua para o carácter acolhedor dos lugares;
- O acolhimento de obras de arte;
- A utilização de mobiliário urbano de design contemporâneo, nomeadamente de sinalética diversa, bancos,
candeeiros, caldeiras de árvores, recipientes de recolha de resíduos, cabines telefónicas, semáforos, paragens de
transportes públicos.

// Abertura do Concurso Público | 4 de Agosto de 2010
// Adjudicação da Obra | 15 de Setembro de 2010 à ﬁrma “Paviazeméis, Lda.”
// Arranque da Obra | Janeiro de 2011
// Prazo de Execução | 6 meses
// Investimento total | 1.753.644,50 Euros
// Entidade Titular | Câmara Municipal de Ílhavo
De uma forma mais pormenorizada, os trabalhos a serem efectuados nas zonas a intervir são os seguintes:

1. Avenida 25 de Abril
- Aumento da largura do arruamento da Avenida;
- Alteração dos pisos dos passeios do lado Norte;
- Criação de uma caldeira central (separador), preenchida com terra vegetal para receber a plantação de relva,
arbustos e árvores, caldeira esta interrompida nas zonas de passagem de peões;
- Instalação da iluminação principal da Avenida no separador central;
- Colocação pontual de pequenas “áreas de repouso”, constituídas por bancos em granito branco, pequenas
ﬂoreiras e pontos de luz, de forma a conferir uma escala mais humana a estes espaços;
- Redesenho do espaço junto ao Edifício dos Paços do Município destinado à Praça de Táxis e Paragem de
Autocarros;
- Plantação de árvores nos passeios no tramo curvo da Avenida, desde a Rotunda principal até à Rotunda alusiva aos 30 anos do Poder Democrático Local.

2. Rotunda
- Alteração da circulação rodoviária;
- Manutenção da área verde existente na placa central deste espaço;
- Criação de áreas ajardinadas nos passeios.

3. Largo Amália Rodrigues
- Renovação deste espaço “interior”, nomeadamente do seu carácter lúdico/cultural através da extinção das
barreiras urbanísticas existentes na sua zona sul, nomeadamente escadas e degraus;
- Construção de um plano/bancada orientado para o plano da relva existente e, adjacente à fonte, de um estrado/palco;
- Colocação de um parque infantil no plano de relva, vedado em madeira e com duas zonas de pavimentos
diferenciados (borracha e areia);
- Colocação de imobiliário urbano (banco, papeleira, bebedouro e placar com informações úteis);
- Colocação de uma linha de luz no pavimento junto ao muro, no qual se inscreverá o nome “Amália”;
- Colocação de um aparcamento para bicicletas.

4. Largo Poente do Centro Cultural de Ílhavo
- Área que será objecto de uma requaliﬁcação mais profunda, com previsão de demolição de alguns dos
edifícios existentes, preservação de um edifício a norte e a construção de um edifício a sul (com comércio no
rés-do-chão e 1.º piso e serviços nos pisos superiores);
- Qualiﬁcação do espaço público resultante das intervenções anteriores, permitindo a criação de um pequeno
largo de relação entre o lado nascente e o poente (Jardim Henriqueta Maia) da antiga EN 109, para a qual está
igualmente prevista a melhoria e a redução do tráfego automóvel;
- Os pavimentos pedonais, em cubos de calcário, serão interrompidos por zonas ajardinadas e arbóreas;
- Colocação de algum mobiliário urbano (bancos em granito e papeleiras);
- Colocação de estacionamento para bicicletas;
- Iluminação realizada através de um conjunto de luminárias.

www.cm-ilhavo.pt
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31 DE OUTUBRO 2010

Via de Cintura Nascente a Ílhavo
inaugurada com nome de Via da Obra da Criança
Foi inaugurada, no passado
dia 31 de Outubro, a
Via da Obra da Criança,
correspondente à 1.ª fase da
Via de Cintura Nascente a
Ílhavo.

Iniciada em Setembro de 2009,
esta é uma importante peça na
Rede Estruturante da Cidade de
Ílhavo e do Município, ao criar
uma ligação periférica entre a via
de acesso à A17 (Via do Mercado)
e a antiga EN109, permitindo o
descongestionamento do trânsito
e o aumento da segurança e qualidade de vida dos habitantes, numa
extensão de aproximadamente 1,5
quilómetros, com passagem pela
Rua do Casal e pela Rua da Lagoa.
Mais concretamente, esta Via faz a

ponte entre a zona nascente da Cidade de Ílhavo e o acesso às Gafanhas, garantindo que o tráfego proveniente da Via do Mercado para a
zona portuária não tenha atravessar o centro da Cidade, passando
directamente da Via das Lavegadas para a Ponte Juncal Ancho.
A cerimónia inaugural, cuja
concentração ocorreu pelas 16h00
junto à Rotunda da antiga EN 109
no cruzamento com a Via das Lavegadas, contou com a presença de
ilustres personalidades do Município e da Freguesia de S. Salvador,
bem como de dezenas de populares, acompanhados pela Banda
Música Nova dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. Após uma
caminhada pelo percurso da Via,
que circunda a Escola Secundária
Dr. João Carlos Celestino Gomes
e o novo Centro Escolar da N. Sra.
do Pranto, a comitiva seguiu em
direcção à rotunda da Rua do Casal, para o descerramento da placa
inaugural. Em homenagem ao trabalho feita pela Instituição de Solidariedade Social “O Património
dos Pobres de Ílhavo” em prol da
Família, da Infância, da Juventude
e da Terceira Idade, que foi, também, o maior contribuinte para que
esta intervenção na Rede Viária do
Município se realizasse (cedendo
uma parte dos terrenos onde agora
se encontra a Via, como contrapar-

tida para um apoio ﬁnanceiro extraordinário da Câmara Municipal
à Paróquia para a obra de ampliação do Lar de São José), foi decidido designar a nova Via de “Via da
Obra da Criança”.
Uma nota ﬁnal para destacar a
mais valia ambiental desta Via de
Cintura Nascente, nomeadamente
ao nível da Mobilidade Sustentável
(com a inclusão de 1,5 quilómetros
de Ciclovia), dos Resíduos (com a
colocação de cinco novos Ecopontos para a Deposição Selectiva de
Resíduos Sólidos Urbanos e de
contentores do tipo molok), da Preservação da Biodiversidade (com
a plantação de espécies arbóreas e
arbustivas, procurando desde logo
o equilíbrio entre o espaço público
e o ediﬁcado), da melhor utilização do Espaço Público (através da
instalação do primeiro Sanitário
Canino Municipal) e da Requaliﬁcação Urbana (com a escolha de
mobiliário urbano de design apelativo e com a criação de acolhedores espaços/zonas verdes).
Representado um investimento
total de 2,14 milhões de Euros,
comparticipados em quase 80 %
pelos Fundos Comunitários, com
este novo itinerário ﬁca praticamente concluída a Rede Viária
Estruturante do Município, cujo
último troço deverá avançar ainda
no próximo ano. //
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MAIS OBRA

Inauguração de Cinco Novos Centros Escolares
Após um ano intenso de
intervenções ao nível da
Requaliﬁcação do Parque
Escolar do Município, a
Câmara Municipal de Ílhavo
inaugurou, nos passados
meses de Setembro e
Outubro, cinco novos Centros
Escolares, cujos momentos
de festa contaram com a
presença de ilustres ﬁguras
nacionais, nomeadamente
o Presidente da República
Portuguesa e o Secretário de
Estado Adjunto da Indústria e
do Desenvolvimento.

em destaque no arranque do ano lectivo 2010/2011
Os Alunos e respectivos Corpo
Docente e Não Docente das Escolas Básicas de 1.º Ciclo da Cale da
Vila (Gafanha da Nazaré), Coutada, Vale de Ílhavo, Légua e Nossa
Senhora do Pranto (Ílhavo) contam agora com novas e modernas
instalações, nesta que é a primeira
fase de investimento da Câmara
Municipal no Parque Escolar do
Município, cujas candidaturas foram aprovadas e ﬁnanciadas pelo

QREN/Mais Centro 2007/2013
em cerca de 70%, com um custo
total de 10 milhões de Euros.
Para além de um novo espaço
físico (com elevadas condições ao
nível de trabalho, conforto, modernização informática e, também,
eﬁciência energética), estes novos
estabelecimentos de ensino permitiram igualmente aumentar o número
de valências disponíveis em cada
um, dado que possuem um maior

número de Salas quer para o Ensino Pré-Escolar, quer para o Ensino
Básico, mantendo, contudo, dimensões que permitem dar continuidade
à proximidade e familiaridade que
tanto caracterizam o ambiente das
Escolas do Município.
Foi com grande satisfação que a
Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou cada um destes novos Centros Escolares, cuja festa contou
com a alegria e o orgulho dos res-

pectivos elementos da Direcção dos
Agrupamentos de Escola, Professores, Auxiliares, Alunos e Encarregados de Educação (assim como dos
Elementos do Executivo Municipal,
da Assembleia Municipal e das respectivas Juntas e Assembleias de
Freguesia), que agora possuem ainda melhores motivos para servirem
de exemplo àquele que se espera ser
um ensino de qualidade no nosso
Município e no País. //

Novo Centro Escolar Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré)

Foi na presença do Prof. Aníbal
Cavaco Silva, actual Presidente da
República Portuguesa, que o novo
Centro Escolar Santa Maria Manuela (nome dado em homenagem ao
antigo lugre bacalhoeiro com morada oﬁcial no Município), na Cale da
Vila, Gafanha da Nazaré, foi inau-

gurado, no dia 27 de Setembro.
Dotado de três Salas de Pré-Escolar e quatro Salas de 1.º Ciclo,
abrangendo um total de 175 Crianças, este novo equipamento escolar
representa um investimento de 2,5
milhões de Euros, cujas condições
foram elogiadas pelo Chefe de

Estado português, aproveitando o
ensejo para enaltecer igualmente
o trabalho realizado pela Câmara
Municipal de Ílhavo na concretização deste importante objectivo de
modernização escolar. Os Alunos
do Santa Maria Manuela também
foram elogiados pelo Presidente da

República, no momento da visita a
uma exposição de desenhos sobre
o Mar, tema que será aprofundado
este ano lectivo na nova disciplina
curricular “Cultura do Mar e Actividades Náuticas”.
Durante a inauguração do novo
Centro Escolar, Cavaco Silva foi

ainda distinguido com a Medalha
do Concelho em Ouro, a mais alta
distinção do Município, pelos méritos de cidadão e de ﬁgura de Chefe
de Estado, bem como pela atenção
que tem demonstrado aos assuntos
do Mar, tão queridos à nossa População.

Novo Centro Escolar Centro Escolar da Coutada

Inaugurado a 28 de Setembro,
o Centro Escolar da Coutada foi
o segundo dos cincos Centros Escolares inaugurados pela Câmara
Municipal de Ílhavo no arranque
deste ano lectivo 2010/2011, tendo

sido considerado, durante a sua cerimónia inaugural, como um exemplo de tradição e proximidade.
Traduzindo um investimento de
cerca de 1 milhão de Euros, o actual Centro Escolar conta com uma

Sala de Pré-Escolar e quatro Salas do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
que foram consideradas pela Câmara Municipal a dimensão ideal
para trabalhar com a formação de
Crianças existente no Estabele-

cimento (125 no total), dimensão
essa que conserva a personalidade
e individualidade aí patente.
Uma nota especial para o facto
de esta intervenção ter mantido, de
forma simbólica, a palmeira exis-

tente no recreio principal da Escola, que durante anos foi a imagem
de marca das antigas instalações.

www.cm-ilhavo.pt
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MAIS OBRA

Novo Centro Escolar Vale de Ílhavo

O Centro Escolar de Vale de
Ílhavo foi o terceiro Estabelecimento de Ensino a ser inaugurado
pela Câmara Municipal de Ílhavo,
cujo descerrar da placa ocorreu no

dia 29 de Setembro.
Nesta Cerimónia, onde as Crianças foram as principais protagonistas, brindando todos os presentes
com ﬂores e um recital de poemas,

uma nota especial para o agradecimento feito pela Câmara Municipal de Ílhavo ao Centro Social
e Paroquial de Ílhavo, pela sua
importante colaboração no acolhi-

mento dos Alunos da EB1 de Vale
de Ílhavo durante o período em
que decorreu a obra que alterou
por completo este Centro Escolar,
dotado agora de uma Sala de Pré-

Escolar e quatro Salas de 1.º Ciclo,
e com ligação directa ao respectivo
Jardim-de-Infância.

vas capacidades funcionais, com
um amplo recreio e refeitório, o
novo Centro Escolar veio satisfazer as necessidades quer dos Alunos e respectivos Encarregados de

Educação, quer do Corpo Docente
e Não Docente afecto ao estabelecimento, que não quiseram perder
esta grande festa, motivadora de
um bom ano para todos.

Novo Centro Escolar Légua

Já em Outubro, no dia 1, a Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à
inauguração do novo Centro Escolar da Légua, onde a antiga Escola
e Jardim de Infância deram lugar a

um moderno, amplo e alegre espaço de aprendizagem aos cerca de
125 Alunos que o frequentam.
A ampliação pensada inicialmente para este projecto de requa-

liﬁcação da EB1 da Légua foi posteriormente abandonada, dando
lugar à total demolição do antigo
edifício, capacitado com apenas
duas Salas de Aula. Agora com no-

Novo Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto (Ílhavo)

A inauguração, a 5 de Outubro,
do novo Centro Escolar da Nossa
Senhora do Pranto, em Ílhavo, localizado junto à Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes, deu
por terminado o ciclo de inaugurações dos novos estabelecimentos de

ensino de 1.º Ciclo no Município,
assinalando igualmente o Centenário da Implantação da República.
Foi na presença do Secretário de
Estado Adjunto da Indústria e do
Desenvolvimento, Fernando Medina, que a Comunidade Escolar da

EB1 da Senhora do Pranto viveu
este dia de festa, animado por vários
momentos recreativos proporcionados pelos mais novos, que agora
se reúnem no mesmo espaço físico,
ao invés da antiga Escola. Na sua
intervenção, Fernando Medina su-

blinhou a qualidade do novo Centro
Escolar, que considera ser um factor preponderante para o bem-estar
e sucesso das aprendizagens dos
Alunos, assim como o espírito de
iniciativa da Câmara Municipal e
da sua Comunidade Educativa no

que respeita ao Ensino praticado no
Município.
Realizada com um investimento
de cerca de dois milhões de Euros,
esta obra dotou o Centro Escolar de
oito Salas de 1.º Ciclo e duas de PréEscolar.
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Modernização do Equipamento Informático
das Escolas do 1.º Ciclo e Pré-Escolar
Aquisição de Portáteis
O Executivo Municipal
procedeu à adjudicação, no
passado dia 3 de Outubro,
do fornecimento dos
computadores portáteis
para as Escolas do 1.º Ciclo,
Jardins-de-Infância e Centros
Escolares pelo valor de
178.200,00 Euros.

A decisão tomada resulta da forte aposta de investimento na área
da Educação que a Câmara Municipal de Ílhavo tem vindo a efectuar, quer com a construção dos
novos Centros Escolares (inaugurados nos meses de Setembro
e Outubro), quer com a aquisição
de equipamento mobiliário e informático de qualidade, contribuindo
assim para uma melhor aprendizagem de todas as Crianças que frequentam os estabelecimentos de
ensino do Município.

Os 264 computadores portáteis
serão distribuídos pelos vários Estabelecimentos de Ensino até ao
ﬁnal do mês de Dezembro, juntamente com os respectivos armários de carregamento e guarda de
segurança.
Este importante investimento
permitirá que, em contexto de sala
de aula, cada computador portátil
sirva dois alunos. //

Expediente/Limpeza e Comunicações/Telefone
Atribuição de Subsídios aos Estabelecimentos de Ensino
Para o seu normal funcionamento, todos os Estabelecimentos de
Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo
recebem, da Câmara Municipal
de Ílhavo, um subsídio para expediente e limpeza e outro para comunicações, de modo a fazer face
às suas despesas.
Para o presente ano lectivo,
a Câmara Municipal de Ílhavo
atribuiu, no passado dia 3 de Novembro, os respectivos subsídios
para Expediente/Limpeza e Comunicações/Telefone no valor de
24.010,00 Euros e de 8.970,00 Euros, respectivamente.

A distribuição da verba atribuída a cada Estabelecimento foi calculada com base na sua dimensão
(nomeadamente no que respeita ao
número de alunos), numa resposta
que se pretende justa e eﬁcaz às
necessidades de cada Estabelecimento de Ensino.
A sua transferência para os
Agrupamentos Escolares será realizada em duas tranches: 50% em
Novembro de 2010 e 50% em Fevereiro de 2011. //

Com o objectivo de tornar mais
justo o acesso a este importante
suporte de apoio educativo, a Câmara Municipal tem trabalhado em
parceria com os Agrupamentos de
Escola, tendo por isso sido efectuadas algumas alterações no que
respeita à candidatura ao subsídio,
na procura de maior justiça social,
inserindo esta medida de apoio no
novo Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados.
Para o presente ano lectivo a Câmara Municipal de Ílhavo manteve
os dois escalões de subsídio atribuído (A e B), de forma a dar resposta
às novas exigências do Ministério
da Educação, nomeadamente no
que concerne aos apoios a ceder ao

nível do fornecimento de refeições
aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.
Ao nível do Escalão A foram atribuídos 235 subsídios, enquanto que
ao Escalão B foram atribuídos 243,
estando ainda em análise algumas
situações referentes a transferências
e a reanálises de processos.
Assim, a Câmara Municipal
de Ílhavo decidiu atribuir a cada
Criança do Escalão A um subsídio
no valor de 50 euros, enquanto que
as Crianças subsidiadas pelo Escalão B receberam 30 euros, valores sustentados pelo orçamento da
Câmara Municipal de Ílhavo e que
são geridos pelos Agrupamentos de
Escola. //

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

www.cm-ilhavo.pt
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Programa de Apoio a Projectos Educativos
PAPE 2010/2011
Com o objectivo de
incentivar a implementação
e o desenvolvimento de
projectos que possibilitem
uma melhoria efectiva da
qualidade da educação nos
Estabelecimentos de Ensino,
a Câmara Municipal de Ílhavo
lançou, no passado dia 6 de
Outubro, mais uma edição
do Programa de Apoio a
Projectos Educativos para o
ano lectivo 2010/2011.

Tendo como temática central
o tema adoptado para este Ano
Lectivo, “A Cultura do Mar e das
Actividades Náuticas”, os Estabelecimentos de Ensino apresentaram vinte e duas candidaturas ao
PAPE 2010/2011, evidenciando
um grande dinamismo e uma res-

posta à altura do desaﬁo lançado
aos mesmos, tendo sido aprovadas
dezassete candidaturas.
Este Programa representa um
investimento total de 24.309,05
Euros, contando com um apoio da
Câmara Municipal de Ílhavo de
13.900,00 euros, cerca de 57% do

investimento total previsto e 80%
dos valores elegíveis.
Com esta iniciativa a CMI apoia
a implementação e a realização de
Projectos Educativos em vários
Estabelecimentos de Ensino do
Município, nomeadamente Jardimde-Infância da Remelha; Jardim-

de-infância e EB1 da Cambeia;
EB1ʼs da Senhora dos Campos e
da Costa Nova; Centros Escolares
Santa Maria Manuela, e Coutada;
EBʼs 2,3 da Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação e Ílhavo;
Escolas Secundárias da Gafanha
da Nazaré e de Ílhavo. //
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13 DE NOVEMBRO 2010

Praça do Centro Cultural de Ílhavo
recebeu Noite ao Luar

OUTUBRO
4 OUT | SEG

Construção
de um Porta-retratos
FMJ Gafanha da Nazaré

13 OUT | QUA

Atelier de Máscaras
FMJ Ílhavo

Neste mês de Novembro,
dedicado em especial
ao São Martinho e aos
tradicionais Magustos, a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu, no passado dia
13, na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo, mais
uma edição da iniciativa
“Noite ao Luar”, no âmbito
da recriação dos velhos
costumes dos contos e do
convívio à volta da fogueira.

16 OUT | SÁB

Torneio de Matraquilhos
FMJ Vale de Ílhavo

Enigmas à Solta
FMJ Gafanha do Carmo
FMJ Gafanha da Encarnação

29 OUT | SEX

Foram muitos os adultos, jovens
e crianças que acorreram a esta
grande Praça do Município neste
dia, que contou com diversas acti-

vidades para todos os gostos, desde
uma Mostra de Artesanato (com
trabalhos de participantes das Oﬁcinas Criativas da Câmara Municipal), um Mercado de Trocas e Vendas de artigos usados, Contadores
de Histórias, um Espectáculo de
Marionetas, seguido de Workshop
sobre o seu manuseamento e, também, um Workshop de Dança.
À noite, foi tempo de conviver e
saborear deliciosas castanhas assadas, acompanhadas por um quentinho e reconfortante Caldo Verde.
Por ﬁm, a iniciativa terminou com
um Concerto de Música e Dança.
Sem dúvida um momento de festa
muito bem passado, que celebrou a
chegada do Outono, e com ele o S.
Martinho, relembrando as tradições
sempre vivas na nossa memória. //

Festa das Bruxas
FMJ Ílhavo
FMJ Gafanha da Nazaré

30 OUT | SÁB

Festa das Bruxas
FMJ Gafanha do Carmo
FMJ Gafanha da Encarnação
FMJ Vale de Ílhavo

NOVEMBRO

2ª ETAPA DO

Campeonato Nacional de Skate
“DC Skate Challenge 2010”
marca presença no Município

6 NOV | SÁB

Jogos Tradicionais
FMJ Gafanha da Encarnação
FMJ Vale de Ílhavo
FMJ Gafanha do Carmo

10 NOV | QUA

Atelier de Cartonagem
FMJ Gafanha da Nazaré

13 NOV | SÁB

Noite ao Luar
Praça do Centro Cultural de Ílhavo

17 NOV | QUA

Atelier de Cartonagem
FMJ Ílhavo

24 NOV | QUA

Presente cheio de Nós
FMJ Ílhavo
FMJ Gafanha da Nazaré

27 NOV | SÁB

Presente cheio de Nós
FMJ Gafanha da Encarnação
FMJ Vale de Ílhavo
FMJ Gafanha do Carmo

DEZEMBRO
22 DEZ | QUA

2.º Aniversário FMJ
FMJ Gafanha da Encarnação
FMJ Gafanha do Carmo

30 DEZ | QUI 15h00~18h00

Diskoke
(Discoteca+Karaoke)
FMJ Gafanha da Nazaré

O Município Ílhavo
recebeu, no passado mês
de Setembro, a 2.ª Etapa
do Campeonato Nacional
de Skate, o maior evento
do País relativo a esta
modalidade desportiva.
A prova foi realizada
durante os dias 4 e 5 no
Skate Park da Gafanha da
Nazaré, continuando a ser
considerado por muitos
como um dos melhores
parques radicais do País.

Organizada em parceria entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e o
Radical Skate Clube, esta 2.º ronda
do circuito nacional, disputado em
quatro provas, todas elas realizadas em cidades diferentes, contou
com a presença de cerca de uma
centena de “Skaters”, amadores
e proﬁssionais, que presentearam
todo o público presente no Skate
Park do Município com excelentes
manobras. No primeiro dia da etapa (4 de Setembro), decorreram as
eliminatórias das 3 categorias em
competição – Iniciados, Amadores
e Proﬁssionais, tendo sido apurados os melhores, que competiram
nas ﬁnais de Domingo (dia 5). O
2.º dia de prova contou igualmente com a disputa do RED BULL
BEST TRICK, onde os “Skaters”
proﬁssionais tiveram oportunidade
de angariar um prémio monetário,
oferta da RED BULL.
Ao acolher o “DC Skate Challenge 2010”, prova que deﬁne os campeões nacionais da modalidade, o
Skate Park do Município, localizado na Gafanha da Nazaré junto
à Piscina Municipal, provou uma
vez mais reunir condições de excelência para a prática Skate, cujo
número de utilizadores tem vindo a
aumentar de ano para ano. //
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11 DE SETEMBRO 2010

V Aniversário do renovado
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
A 3.ª edição da FJ Lan Party
foi o principal evento de
destaque na comemoração
do 5.º Aniversário do
renovado Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo,
no passado dia 11 de
Setembro.

Com duração de exactamente 48
horas, a Lan Party teve início no
dia 10 de Setembro, prolongandose, ininterruptamente, até ao dia
12, onde dezenas de valentes cibernautas tiveram a oportunidade de
participar numa festa memorável.
Além da realização da Lan Party,
o aniversário do renovado Fórum
Municipal da Juventude de Ílhavo

contou ainda com a entrega dos
das Bolsas e Certiﬁcados aos 97
participantes que integraram a edição 2010 do Programa Municipal
de Ocupação de Tempos Livres
(PMOTL), da inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo, assim como o lançamento do
N.º 12 da revista jovem “ATUA!”,
repleta de novidades para os mais

novos, com destaque para as entrevistas a dois dos cinco grupos que
estiveram presentes na 3.ª edição
do Festival do Bacalhau: os genuínos “Deolinda” e os rappers “Expensive Soul”.
Iniciativas dedicadas à Juventude nos últimos meses, organizadas
pela Câmara Municipal de Ílhavo e
pelas Associações Juvenis do Mu-

nicípio, sugestões de cinema, jogos
para computador, artigos sobre
saúde juvenil, viagens, estudos, entre outros, são também alguns dos
conteúdos que é possível encontrar
nesta publicação, cujo N.º 13 sairá
em ﬁnais de Fevereiro de 2011. //

15 DE OUTUBRO 2010

CPCJ de Ílhavo
realiza primeiro encontro
A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens em
Risco do Município de
Ílhavo realizou, a 15 de
Outubro, o seu 1.º Encontro,
cujos temas em debate se
centraram nas questões
emergentes relacionadas
com a Instituição Escolar, a
Família e as Crianças.

A ideia da realização deste Encontro, que decorreu no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré,
surgiu com o principal objectivo
de este se constituir como um momento de formação para os diversos técnicos e intervenientes nes-

tas matérias, permitindo-lhes estar
mais atentos a possíveis alertas de
risco e medidas de acção para prevenir e colmatar situações dessa
natureza, ao mesmo tempo que se
familiarizam com as novas alterações a que o sistema educativo tem

vindo a sofrer nos últimos tempos.
Para debaterem estes importantes assuntos, a CPCJ de Ílhavo,
presidida por Paulo Teixeira Costa, Vereador do Pelouro da Acção
Social (que procedeu à abertura
do Encontro), convidou diversas
personalidades ligadas à área da
Acção Social e da Educação, nomeadamente Armando Leandro,
Presidente da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e
Jovens em Risco, Maria Helena
Terra, Directora da Segurança
Social de Aveiro, Helena Libório
e João Bernardo, Directora e Representante da Direcção Regional
de Educação do Centro (DREC),
José Garrucho, Psicólogo Clínico
e Terapeuta Familiar, Tânia Paias,
Psicóloga Clínica, Maria Cândida
Silva, Técnica de Serviço Social,
Albino Almeida, representante das
Associações de Pais, e, ﬁnalmente,
Leonel Rodrigues, Director Adjunto do Agrupamento de Escolas

da Gafanha da Nazaré.
A Relação Sistémica entre a Família e a Escola, a emergência do
Bullying e as formas de o travar, as
novas directrizes escolares patentes no Ensino Público, a consciência da negligência, do absentismo
e do abandono escolar como uns
dos maiores factores de riscos das
Crianças e Jovens, entre outros,
foram alguns dos principais temas
retratados pelos intervenientes ao
longo do dia, e que permitiram,
a todos os participantes deste 1.º
Encontro estarem mais conscientes sobre o actual contexto social
em que se inserem os seus papéis
proﬁssionais e a própria Comissão Municipal de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco, cuja
missão consiste na promoção dos
direitos e da protecção das crianças e jovens em perigo (até aos 18
anos, ou 21 quando solicitado), de
forma a garantir o seu bem-estar e
desenvolvimento. //
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13 A 19 DE SETEMBRO DE 2010

Muita Animação e Convívio na
Maior Idade “Viver Solidário” 2010
Pelo 12.º ano consecutivo,
a Câmara Municipal de
Ílhavo encheu de alegria e
convívio o mês de Setembro
de cerca de 1.500 Séniores
do nosso Município, através
da realização da querida
iniciativa “Semana da Maior
Idade/Viver Solidário”.

Dinamizada entre os dias 13 e 19
de Setembro, esta Semana voltou
a aﬁrmar-se como um importante
momento de convívio, de memória, de animação e de descoberta a
todos os que, na sua fase mais madura da vida, a ela se associaram,
desfrutando das suas mais variadas
actividades e tornando-a, pela sua
elevada adesão, numa iniciativa de
grande sucesso.
A abertura da Feira/Exposição
“Viver Solidário”, participada pelas

várias Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Município,
voltou a dar o pontapé de saída para
o arranque do programa semanal,
cujos utentes apresentaram algum
dos trabalhos realizados nas IPSSʼs
(e que puderam ser apreciados pela
população durante os quatro dias
seguintes). Na mesma ocasião, foi
dada a conhecer a todos os que se
encontravam na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo o Número 7 da
Revista “Maior Idade”, dirigida em

especial a esta faixa da população.
No dia seguinte, centenas de Munícipes rumaram em direcção ao primeiro passeio cultural da Semana,
pela zona da Estremadura (Tomar,
Almourol e Peniche), seguido das
visitas a Santiago de Compostela,
na vizinha Espanha, Arcos de Valdevez (com animação musical na
Quinta do Cruzeiro, em Vila Praia
de Âncora) e ao Mosteiro da Batalha e Centro de Interpretação de
Aljubarrota, esta última no âmbito

da acção “Re-viver Construindo”,
dedicada aos antigos funcionários
camarários.
Pelo Município, ﬁcaram outras
tantas iniciativas, das quais destacamos as Tardes Animadas na Praça
do Centro Cultural de Ílhavo, que
este ano tiveram como temática central “As Artes”, o Baile na Discoteca
Estação da Luz (dia 13), a Matiné
de Cinema “Façam o favor de ser
felizes”, de Raul Solnado (dia 15),
o Concerto com Pedro Barroso, no
dia 17, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, e a grande novidade
deste ano - I Sarau da Maioridade,
onde as nossas Instituições de Solidariedade Social foram desaﬁadas a
produzir um momento cultural com
a envolvência dos seus utentes, e que
decorreu com grande êxito no Centro Cultural de Ílhavo, no dia 18.
Embora com primazia para a
componente cultural, a edição 2010
da Maior Idade também valorizou
a componente formativa e desportiva no seu programa de actividades,
com a realização do Fórum “Inclusão Social de Idosos – Utopia ou
Realidade”, sobre a qualidade de
vida da população idosa, que teve
lugar no dia 14 de Setembro, no

Auditório do Museu Marítimo de
Ílhavo, assim como com a promoção de uma Mega Aula no Jardim
Oudinot, na Gafanha da Nazaré,
do programa desportivo da Câmara
Municipal de Ílhavo “Movimento
Maior”, composta por vários Exercícios de Manutenção, Boccia e
Técnicas de Relaxamento.
No Domingo, dia 19, e para encerrar em pleno esta grande Semana, inteiramente dedicada aos
Cidadãos do Município com mais
de 65 anos, a Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu o tradicional convívio/piquenique inter-geracional,
no Parque de Merendas do Jardim
Oudinot, associado uma vez mais
às festividades em honra da Nossa
Senhora dos Navegantes.
Marco incontornável no calendário anual de iniciativas dinamizadas
no Município, que ao longo de sete
dias juntou uma parte signiﬁcativa
da população sénior, a Maior Idade 2010 não fugiu à regra das suas
edições anteriores, renovando a sua
missão de homenagem e de agradecimentos a todos aqueles cujo contributo foi fundamental para o desenvolvimento que hoje e desde sempre
presenciamos na Nossa Terra. //

Lançamento da “Maior Idade - a Sete”
Leitura de eleição dos nossos Séniores, a Revista “Maior Idade” lançou nesta Semana o seu n.º 7, repleto
de novos artigos, estórias e informações úteis para o dia-a-dia desta faixa da população do Município.
Da edição 2010, que uma vez
mais refere algumas das principais
intervenções efectuadas na área da

Acção Social pela Câmara Municipal, agora com um novo Vereador
responsável pelo respectivo Pelouro, Paulo Teixeira Costa, uma nota
de destaque para as entrevistas a
três queridas e conhecidas personalidades do Concelho, que neste
espaço relatam algumas das suas
incríveis experiências de vida,

grande parte delas dedicadas em
prol da Comunidade, e que hoje
são exemplo vivos de cidadãos
activos e empreendedores: o incansável Prof. Fernando Martins,
a “mãe” do Grupo Folclórico “O
Arrais”, Rosa Rato, e o “Sr. dos
Palcos”, João Almeida.
Com um periodicidade anual,

a Revista “Maior Idade” regressa
em 2011, para a sua oitava edição,
com mais novidades e estórias
para contar, assumindo-se desde
a sua estreia, em 2004, com um
importante e eﬁcaz instrumento de
comunicação entre a Câmara Municipal e os seus Munícipes maiores de 65 anos.

www.cm-ilhavo.pt
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13 DE NOVEMBRO 2010

Inauguração e
Entrada em Funcionamento
Hospital de Cuidados Continuados
da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
A Ministra da Saúde, Dra.
Ana Jorge, presidiu à
Inauguração do Hospital
de Cuidados Continuados
da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo,
que teve lugar no passado
dia 13 de Novembro, a
par da inauguração da
respectiva zona envolvente,
cuja intervenção foi da
responsabilidade da Câmara
Municipal de Ílhavo.

Além da Ministra da Saúde, o
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, Fernando Maria
Duarte, e o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau
Esteves, foram as ﬁguras que mais
se destacaram na cerimónia inaugural desta nova unidade de cuidados continuados, cujo projecto foi
tornado possível graças à parceria
entre estas duas últimas entidades,

e que ao ﬁm de doze anos se encontra ﬁnalmente concretizado.
Construído de raiz para o efeito
no local do antigo hospital da Cidade (erigido em 1919), foram investidos neste equipamento cerca
de 5 milhões de Euros, sendo que
metade deste valor será comparticipado pelos Fundos Comunitários
do QREN, no âmbito do Plano de
Regeneração Urbana do Centro

Histórico de Ílhavo (RUCHI) da
Câmara Municipal. Os restantes
2,5 milhões de Euros foram assegurados pelo Ministério da Saúde
(750 mil Euros), pela Misericórdia
de Ílhavo e por donativos da população, com destaque para a comunidade de emigrantes ilhavenses
residentes em Newark, nos Estados
Unidos, à qual manifestamos aqui
o nosso profundo agradecimento.

Com entrada em funcionamento
a 15 de Novembro, Segunda-feira
seguinte à inauguração, esta nova
unidade hospitalar (integrada na
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) irá agora servir
uma população que não se limita
à população do Município de Ílhavo, assumindo-se como um importante equipamento para a gestão
da saúde e para a gestão da inte-

gração social da Região de Aveiro,
aumentando em 55 o número de
camas para internamentos de média e longa duração (23 em quarto
duplo e 9 em quarto individual) de
cuidados continuados, para além
de garantir uma maior capacidade
de resposta ao nível da medicina
de reabilitação e apoio domiciliário, duas valências fundamentais
para a qualidade de vida dos utentes no seio familiar.
Nesta cerimónia, que contou
com uma expressiva participação
popular, foi igualmente inaugurada a nova zona envolvente ao
Hospital, localizada na parte sul
da infra-estrutura. Com um investimento de cerca de 600.000,00
Euros, também ﬁnanciados no âmbito da RUCHI pelos Fundos Comunitários, esta intervenção veio
garantir as condições necessárias
de acesso à unidade de Cuidados
Continuados quer de viaturas,
quer de pessoas, bem como o seu
bom enquadramento na restante
área urbana da Cidade de Ílhavo,
contemplando ainda a criação de
um novo arruamento de acesso à
Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1
de Ílhavo. Uma solução que veio
permitir ao Hospital da Santa Casa
da Misericórdia deixar de utilizar a
antiga EN 109 como porta principal de acesso, passando a ter frente
para a zona poente, onde será possível igualmente o estacionamento
automóvel. //
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1960~2010

Município de Ílhavo celebra
50.º Aniversário da Freguesia da Gafanha do Carmo
O ano de 2010 foi
especialmente marcante
para a Freguesia da Gafanha
do Carmo, que comemorou
o seu 50.º Aniversário de
Elevação a este estatuto
político-administrativo.

Em parceria com a respectiva Junta de Freguesia, a Câmara
Municipal de Ílhavo preparou, ao
longo destes últimos meses, um
programa comemorativo com diversos momentos culturais alusivos
à data, cuja Abertura teve lugar no
dia 17 de Setembro, com a realização da Sessão Solene Evocativa
no Salão Cultural. Nesta ocasião,
o Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, e o
Presidente da Junta de Freguesia
da Gafanha do Carmo, Domingos
Vilarinho, realçaram a evolução
sofrida pela Freguesia e pela sua
população ao longo destes últimos
50 anos que, embora mantendo o
seu carácter marcadamente rural,
possui grandes sinais de desenvolvimento, nomeadamente ao nível
do saneamento básico (que entrará brevemente numa nova fase de

expansão), infra-estruturas e rede
viária.
Após esta Cerimónia, seguiu-se
a abertura de duas emblemáticas
Exposições - de Mário Ferreira
de Almeida (25 de Setembro a 1
de Outubro) e de vários Artistas
da Gafanha do Carmo (5 a 10 de
Outubro), a par do Espectáculo de
Música Popular Portuguesa “Semibreves”, promovido no âmbito
da edição 2010 da iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo “Marés
de Música” (3 de Outubro).
O Encerramento das Comemorações deste 50.º Aniversário da
Freguesia decorreu no passado dia
30 de Outubro, com a inauguração
de um Monumento Evocativo no
Jardim Central, seguido da realização de uma peça de Teatro apresentada pela Associação Cultural
da Gafanha do Carmo. //

Proposta de Lei do OE 2011 Posição da ANMP

O Executivo Municipal
deliberou subscrever a
posição tomada pelo
Conselho Directivo e pelo
Conselho Geral da ANMP
relativamente à proposta de
Lei do Orçamento de Estado
para 2011.

A posição tomada assenta na
reaﬁrmação de que a proposta
apresentada é desastrosa para o
Poder Local e para os Municípios,
deixando claro que, sem a viabilização das propostas apresentadas
pela ANMP, os Municípios não
têm capacidade de responder às
exigências que a situação actual
lhes coloca, bem como reaﬁrma a
rejeição de novas reduções de 227
milhões de euros de receitas municipais contidas na referida Proposta de Lei em relação ao Orçamento
de Estado para 2010 (que no caso
da CMI representa um corte de
cerca de 300.000 euros). //

www.cm-ilhavo.pt
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OUTUBRO

Marés de Música 2010 Município de Ílhavo
A pretexto da
Comemoração, a 1 de
Outubro, do Dia Mundial da
Música, a Câmara Municipal
de Ílhavo decidiu dedicar
todo este mês a esta nobre
arte, através da dinamização
da iniciativa “Marés de
Música”.

Assim, foram promovidos, nos
diversos espaços culturais do Município, dez espectáculos durante
os ﬁns-de-semana, cujo arranque
foi protagonizado pelo grupo “Musical Travel”, no dia 1, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré,
seguido dos concertos “Algo Rítmico” e “Semibreves”, este último
realizado igualmente no âmbito
da Comemoração dos 50 Anos da

Freguesia da Gafanha do Carmo.
Na semana seguinte, a iniciativa regressou à agenda cultural
do Município com uma Conversa
Informal na Biblioteca Municipal de Ílhavo, protagonizada pelo
guitarrista dos Xutos&Pontapés,
Zé Pedro, e pelo popular produtor
Manuel Moura dos Santos, que
discutiram com as muitas pessoas
presentes vários temas relaciona-

dos com a Música. De volta aos
palcos, a Filarmónica Gafanhense
marcou presença, no dia 9 de Outubro, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, num concerto comemorativo do 174.º Aniversário
da Associação.
Um dos momentos altos desta
edição 2010 do “Marés de Música” foi o espectáculo “O Melhor
dos Tempos”, de Rão Kyao, realizado no dia 16 no Centro Cultural de Ílhavo, um dia depois de
o Encontro de Coros ter marcado
presença no Salão Cultural da
Gafanha da Encarnação, com a
participação do Orfeão da Santa
Casa da Misericórdia de Ílhavo, do
Grupo Coral de Mira e do secular
Orfeão do Porto.
Uma referência especial, nos
dias 19 e 20 de Outubro, para o
Solo Poético “Motofonia”, dirigido em exclusivo aos Alunos do
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
das Escolas do Município, numa
viagem sonora e visual diferente e
muita apelativa. A Música Clássica também não foi esquecida, com

Musical Travel

Rão Kyao

Encontro de Coros

Motofonia - Um Solo Poético para todas as Infâncias

Filarmónica Gafanhense

Filme Concerto “Algo Rítmico”

a presença do Quarteto de Cordas
da prestigiada Orquestra Filarmonia das Beiras no 9.º Aniversário
da Ampliação e Remodelação do
Museu Marítimo de Ílhavo.
Promovendo ao longo de todo
o mês diversos espectáculos de
elevada qualidade e diversidade
musical, nos vários espaços culturais do Município, o “Marés de
Música” encerrou esta edição de
2010 com o espectáculo “Orquestra Rítmica”, da Escola de Música
Gafanhense e da Casa do Povo da
Gafanha da Nazaré, que levaram
ao Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré um projecto pioneiro de
simbiose entre sons e movimentos
criativos de ginástica, em mais um
grande momento de homenagem
à Música, à Música Portuguesa
e aos artistas da Nossa Região e
País, vector fundamental de toda
esta iniciativa, marcada este ano
por uma nova roupagem mas mantendo, contudo, a ﬁrme aposta na
divulgação desta arte, cujo balanço
foi claramente positivo. //
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“MAR” COMO TEMA CENTRAL

Presidente da República visita Município de Ílhavo
No passado dia 27 de
Setembro, o nosso Município
recebeu orgulhosamente a
visita de Sua Excelência, o
Presidente da República,
Prof. Aníbal Cavaco Silva,
que marcou presença em
vários locais do Município,
no âmbito de um programa
centrado na temática do Mar.
Iniciada no Museu Marítimo de
Ílhavo, pelas 12h00, a agenda presidencial teve como pontos altos a
passagem do Chefe de Estado pela
Universidade de Aveiro e a sua visita ao lugre bacalhoeiro Santa Maria Manuela e ao terminal Norte do
Porto de Aveiro, culminando com
a inauguração do Centro Escolar
Santa Maria Manuela, na Cale da
Vila, na Gafanha da Nazaré.
Feita a recepção oﬁcial e servido
o almoço no Museu Marítimo, que
contou com a presença de importantes individualidades do Município e da Região de Aveiro, a visita
de Cavaco Silva iniciou-se na Universidade de Aveiro, onde apadrinhou o lançamento de uma Cátedra
sobre os Estudos do Mar (resultante
de uma parceria entre a Instituição
com a Caixa Geral de Depósitos,
destinada a promover o avanço
cientíﬁco do mar), e onde assistiu
à Sessão “Rotas de Investigação
sobre o Mar”, centrada nas actividades de formação, investigação e
cooperação na área do Mar em que
a Universidade se encontra envol-

vida. Seguiu-se a visita ao recuperado veleiro Santa Maria Manuela,
conduzida por Aníbal Paião, Administrador da Pascoal & Filhos - empresa proprietária do mesmo, onde
diversos empresários dedicados à
indústria do Bacalhau se reuniram
para reforçar junto do Presidente
da República a importância da sua
actividade económica, centrada nos
recursos extraídos do mar.

Após visitar o novo “Embaixador
do Município de Ílhavo”, a comitiva
presidencial dirigiu-se ao Porto de
Aveiro, onde foi recebida pelo Presidente da Administração do Porto,
José Cacho, que deu a conhecer ao
Chefe de Estado português as novas instalações do Terminal Ro-Ro,
nomeadamente a Plataforma Multimodal de Cacia, que faz a ligação à
linha ferroviária do Norte.

A visita de Cavaco Silva ao Município de Ílhavo culminou pelas
18h00, com a inauguração do novo
Centro Escolar da Cale da Vila, na
Gafanha da Nazaré, que recebeu
o nome de Centro Escolar Santa
Maria Manuela em homenagem a
este importante símbolo da frota
de veleiros portuguesa que, durante décadas, esteve ao servido da
pesca do Bacalhau. Aproveitando

este importante momento de celebração, a Câmara Municipal de
Ílhavo distinguiu o Chefe de Estado português com a Medalha do
Concelho em Ouro, a mais elevada
distinção do Município, pelos seus
méritos enquanto cidadão activo e
Presidente da República portuguesa, assim como pela atenção que
tem demonstrado aos assuntos do
Mar, pilar fundamental da nossa
economia e desenvolvimento local.
O Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo ofereceu ainda um bom
exemplar de um Bacalhau ao Presidente da República, importante
símbolo económico e cultural do
nosso Município.
Em jeito de balanço desta sua
visita, cujo convite partiu do Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, Cavaco Silva elogiou o
nosso Município pelo seu constante investimento na Economia e na
Cultura do Mar, cujas potencialidades (no seu entender) deveriam ser
uma prioridade na agenda política
de Portugal, visto ser um País com
uma vasta costa litoral, podendo tirar partido deste importante recurso
natural, gerador de desenvolvimento, riqueza e emprego.
Para o nosso Município, este foi
um importante momento de festa,
que envolveu uma parte signiﬁcativa da Comunidade, nomeadamente
Associações, Entidades, Empresas
e Comunidade Escolar, dando a conhecer à Presidência da República
algumas das suas principais competências (e da Região), onde o Mar
assume um papel de destaque. //

www.cm-ilhavo.pt
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RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré

O último trimestre do ano
nos Centros Culturais
de Ílhavo e da Gafanha
da Nazaré ofereceu
espectáculos de grande
qualidade, com a presença
de importantes nomes
da cultura nacional e
internacional.

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
Sábado e Domingo
14h00-19h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes
do início dos espectáculos
Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

O trimestre iniciou com a associação ao projecto “Marés de Música”,
um conjunto de acções e espectáculos de música, promovidos pela Câmara
Municipal de Ílhavo, no mês em que se celebra a música. Neste âmbito,
recebemos no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré vários projectos de
produção local, com o grupo “Musical Travel”, o concerto do 174.º Aniversário da Filarmónica Gafanhense e o espectáculo “Orquestra Rítmica”,
da Escola de Música Gafanhense e da Casa do Povo da Gafanha da Nazaré. No Centro Cultural de Ílhavo apresentámos o ﬁlme-concerto “AlgoRítmico”, um dos expoentes máximos da música portuguesa e do mundo, Rão
Kyao, e o projecto de serviço educativo “Motofonia”, um solo poético para
todas as infâncias. Foi igualmente destaque em Outubro o humor e boa
disposição de Maria Rueff e Ana Bola, em “Vip Manicure – A Crise” e a
artista norte-americana Josephine Foster, que se fez acompanhar de Victor
Herrero e a sua banda.
Em Novembro o Centro Cultural de Ílhavo trouxe ao palco a sua terceira co-produção em teatro, com a peça “Belonging”, uma produção do
Teatro de Montemuro, em parceria com a companhia inglesa Foursight
Theatre. Também no teatro, mas para o público infantil, recebemos as peças “O Abecedário Mágico”, uma fantasia musical de Isabel Campelo e
João Didelet, e “Debaixo da Mesa”, teatro de proximidade para os mais
novos. Na música os destaques foram a Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música, umas das melhores formações da Europa, e a britânica Anne
Clark, um dos maiores nomes da música idealista dos anos 80. Na sala de
exposições inaugurámos a primeira proposta de reﬂexão sobre os modos
contemporâneos de pensar e representar narrativas de viagem, com a exposição de fotograﬁa I THOUGHT YOU KNEW WHERE ALL OF THE
ELEPHANTS LIE DOWN de André Príncipe, que pode ser visitada até
13 de Fevereiro de 2011. Na sala de exposições da Gafanha da Nazaré está
exposto o trabalho de Ferreira de Almeida, “Personagens”, inaugurado a
5 de Novembro, mesmo dia em que o teatro de humor se apresentou em
palco com “3 em Lua de Mel”, da dupla Marina Mota e Carlos Cunha.
O último mês do ano de 2010 abriu com o projecto “Sombras”, a faceta
acústica dos Moonspell, um concerto intimista de um dos grupos portugueses com maior projecção internacional. O resto do mês, dedicado à
época natalícia, está reservado aos mais novos com “Natal de Fantasia”,
a funzone mais divertida deste Natal, com ﬁlmes de animação imperdíveis e o musical em patins de uma das histórias encantadoras de sempre,
“Cinderela”. De 8 a 30 de Dezembro teremos em exposição no foyer do
Centro Cultural de Ílhavo uma curiosa exposição de instrumentos musicais
chineses. O destaque está, no entanto, reservado ao concerto de Natal com
os Harlem Gospel Choir, um dos melhores coros de gospel do mundo, em
tournée em Portugal.
Esteja atento e o lançamento da programação do primeiro trimestre de
2011, para reservar lugar e participar neste palco de emoções que partilhamos consigo. Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da
Nazaré. //

centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Vip Manicure - A Crise

Orquestra Sinfónica do Porto - Casa da Música

Josephine Foster

HORÁRIO
3ª feira a Sábado
15h00-20h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes
do início dos espectáculos
Tel 234 397 263

Belonging

3 em Lua de Mel
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RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade
9.º Aniversário da Ampliação e Remodelação

HORÁRIO
3ª a 6ª feira
09h30~18h00
Sábado e Domingo
14h30~18h00
Encerrado à 2ª feira
Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Natal no Museu
Jornada do Mar
O Natal aproxima-se! O Serviço
Educativo do Museu Marítimo de
Ílhavo propõe para as tuas férias
escolares oﬁcinas de expressão
plástica, teatro e jogos, aliando o
conhecimento à diversão. Embarca nesta aventura, entra no espírito
natalício, explora as salas de exposição do Museu e desfruta de verdadeiros momentos de magia!
A participação nesta actividade
está sujeita a inscrição prévia, até
ao dia 17 de Dezembro para as
actividades dos dias 21, 22 e 23
de Dezembro, e até ao dia 23 de
Dezembro para as actividades dos
dias 28, 29 e 30 de Dezembro.
Informações e marcações através
do telefone 234 329 990 ou do email museuilhavo@cm-ilhavo.pt.
A participação implica a presença de um acompanhante.
Preços de ingresso:
Gratuito (até 5 anos);
1,75 euros (6-14 anos);
3,50 euros (acompanhante).

21 e 23 de Outubro de 2010
Celebrar o nono aniversário da remodelação e ampliação do Museu
Marítimo de Ílhavo (MMI) signiﬁcou reviviﬁcar o seu projecto singular
de promoção da cidadania marítima.
A abertura da exposição Tudo num Barco, uma reﬂexão sobre as relações entre património marítimo, miniaturismo naval e cultura popular,
que pretendemos suscitar exibindo uma parte da colecção de modelos de
barcos do emblemático Museu de Arte Popular, reactualiza as intenções
socioculturais do MMI e permite novos diálogos entre actores diversos
da cultura marítima.
O programa iniciou no dia 21 de Outubro, com dia aberto, ateliers de
Serviço Educativo e visitas guiadas com especial enfoque na arquitectura
do Museu e nos patrimónios marítimos que este consagra nas suas sala de
exposição permanente.
A celebração do aniversário prosseguiu no dia 23 de Outubro com uma
série de acções, como foi a palestra “O Mito de Inês de Castro em Os
Lusíadas”, pelo Prof. Doutor Manuel Ferro (Univ. de Coimbra), uma organização da Confraria Camoniana de Ílhavo, em parceria com a Câmara
Municipal de Ílhavo e o Museu Marítimo de Ílhavo. Seguiu-se a sessão
comemorativa do nono aniversário, com a inauguração da exposição temporária Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular, que
pode ser visitada até 30 de Janeiro de 2011 (entrada gratuita). Ao ﬁnal
do dia apresentámos um concerto pelo Quarteto de Cordas da Orquestra
Filarmonia das Beiras, inserido no projecto Marés de Música 2010, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.

16 de Novembro | Dia Nacional do Mar
Tudo num Barco - Jornada do Mar
A ﬁm de comemorar o Dia Nacional do Mar, a 16 de Novembro, o Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo preparou para escolas e outras instituições a Jornada do Mar “Tudo num Barco”. Ao longo deste dia
foram realizadas diversas actividades lúdicas, bem como oﬁcinas e contos
com base no património marítimo e na cultura popular portuguesa.

Exposição temporária
“Tudo num Barco
- Património Marítimo e Cultura Popular”
O que leva um “homem do mar” a construir uma miniatura do barco
onde fez uma boa parte da sua vida? E o que impele um artesão que ao
mar nunca foi a construir modelos de barcos com um rigor de formas que,
muitas vezes, excede a perícia do mestre ou do piloto, que do seu barco
ainda retém as medidas, as formas e os medos?
O modelismo naval, ou a arte de miniaturizar embarcações - seja para
ﬁns aparentemente ingénuos ligados ao acto emotivo de invocar por imitação à escala, seja por intenção erudita destinada a legitimar um saber
navalista com certeza mais próximo da engenharia do que da arte -, é uma
expressão contundente da cultura marítima, hoje em notória expansão.
Mais discutível, porém, será ver em toda e qualquer forma de modelismo
naval uma expressão de “cultura popular”.
Tudo num Barco é um projecto expositivo através do qual se pretendem
questionar estes e outros sentidos da cultura marítima; em especial as
relações entre miniaturismo naval e cultura popular e, de certo modo, o
próprio diálogo entre Natureza e Cultura.
A ideia desta exposição que participa de um projecto museológico atento à importância dos imaginários etnográﬁcos na cultura do mar. Desse
modo, o discurso de Tudo num Barco apoia-se na expressividade de um
conjunto de modelos de embarcações (aparentemente puros) e numa série de imagens (visivelmente fabricadas) que remetem para a memória
contextual desses mesmos objectos: a colecção do mítico Museu de Arte
Popular, que o Estado Novo inventou para oﬁcializar a sua concepção
nacionalista, tradicionalista e reaccionária de “cultura popular”. Museu
resultante da Exposição do Mundo Português, que em 1940 serviu ao
regime para celebrar a fundação da nacionalidade, a restauração e o império, marcou de forma indelével e pejorativa o próprio imaginário de
“cultura popular”.
Embora mais ruralista do que maritimista, o Museu de Arte Popular
ﬁxou a sua galeria de tipos étnicos de um “povo autêntico” que nunca
existiu. Fê-lo por meio de uma narrativa ilustrada por artefactos “regionais”, animados por uma poética folclorista, ainda que encenada por artistas modernos. Nesta alegoria estética sobre a história de um povo-nação,
o discurso oﬁcial inscreveu referências várias a uma ideia pura e unívoca
da cultura do mar que persiste em diversos territórios sociais.
O segmento de colecção exposta e as imagens documentais que escolhemos para suturar os objectos permitirão concluir que a “cultura popular”
sempre habitou as comunidades marítimas, mas jamais da forma unívoca
que o estereótipo de nacionalização da cultura popular procurou ﬁxar. Uma
cultura marítima aberta e plural exige aos museus marítimos um questionar permanente dos signiﬁcados do que tomamos como património.

www.cm-ilhavo.pt
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Volta ao Mundo Sagres 2010
Está prestes a terminar a
terceira viagem de circumnavegação do Navio-Escola
“Sagres” que, no dia de
Natal, já estará a repousar
em águas portuguesas,
com a sua chegada prevista
para dia 23 de Dezembro de
2010.

Estes últimos meses do “SAGRES” foram passados em águas
quentes, nomeadamente no Mar da
China e no Oceano Índico, com paragens pelas principais cidades do
Oriente, como Díli (Timor Leste),
Jacarta (Indonésia), Banguecoque
(Malásia), Singapura e Goa (Índia).
Um dos momentos mais marcantes neste percurso pelo Oriente
foi, sem dúvida, a visita à capital
timorense, cuja estadia permitiu
conhecer melhor este jovem País
e os desaﬁos que tem pela frente,
tendo sido considerada pelos tripulantes do Navio-Escola como uma
das missões diplomáticas mais
importantes desta jornada de onze
meses pelo Mundo, dado o seu
grande impacto na Cidade de Dili
e nos seus habitantes, numa altura
em Timor vive na dúvida sobre a
sua opção pelo Português como a
sua língua oﬁcial.
Com uma breve passagem por
Jacarta, Capital da Indonésia, o
NRP “SAGRES” seguiu viagem
até Banguecoque, “Khop Khum
Krab Krung Thep” para os tailandeses, a cidade que tem o nome
mais comprido do Mundo e que
em português signiﬁca “Cidade
dos Anjos”. Marcando presença
nas Comemorações da Chegada
dos portugueses ao Sião (anterior
nome dado à Tailândia), a embaixada itinerante de Portugal recebeu aqui as suas maiores atenções
mediáticas, cujos Órgãos de Comunicação Social desempenharam
um papel fundamental na excelente “pegada” que o “SAGRES” deixou na capital tailandesa e no resto

Cidade de Singapura, que decorreu
de 14 a 19 de Outubro, seguindo
depois, na companhia do vice-presidente da Câmara, Eng. Fernando
Caçoilo, até Xangai, a propósito da
sua visita à Expo2010.
O “SAGRES” continuou a sua
viagem percorrendo as milhas que
distanciam Singapura de Malaca e de Kuala Lupur, na Malásia,
alcançando, ainda em inícios de
Novembro, o Oceano Índico, que
o levou até Goa, na Índia.
Nesta recta ﬁnal, o nosso que-

rido Navio-Escola fará mais uma
paragem, antes de regressar aos
Cais da Alcântara, em Lisboa,
na histórica Alexandria (Egipto),
cumprindo com exemplar desempenho esta sua nobre missão de
levar aos quatro cantos do Mundo o nome de Portugal e das suas
Cidades, nas quais consta Ílhavo,
o nosso Município que tem “O
Mar por Tradição”, e que tão bem
foi representado nesta 3.ª Viagem
de Circum-Navegação do “SAGRES”. //

Bangkok, Partida

do País. Uma nota especial para o
facto de o Navio ter recebido aqui
a visita do Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau
Esteves, que se juntou à sua tripulação no âmbito do patrocínio que
a Câmara Municipal, apoiada pela

AIB – Associação dos Industriais
do Bacalhau, presta à Marinha
Portuguesa nesta Viagem 2010 de
Volta ao Mundo do seu mais emblemático representante.
Ribau Esteves realizou o percurso
deste a capital tailandesa até à bela

Singapura, chegada

Acompanhe a
Volta ao Mundo da Sagres em

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Presidente da CMI e Comandante da Sagres a subirem um dos Mastros
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RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo
actividade
Outubro
1 a 31 de Outubro
Letras e Cores, Ideias e Autores da República

HORÁRIO
2ª feira
14h00~18h00
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00
Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
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
3ª a 6ª feira
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30
Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

A Biblioteca Municipal de Ílhavo associou-se às comemorações do
Centenário da República, oferecendo aos seus utilizadores a possibilidade
de comemorar e apreciar os 100 anos da República através de uma exposição organizada pelo Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas.
Em colaboração com a Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República, a Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas
desaﬁou dez ilustradores a tratar graﬁcamente temas representativos do
contexto social, político, cultural e cívico da Primeira República, inspirando-se nos textos de autores que marcaram decisivamente a cultura humanístico-literária em Portugal no ﬁnal do século XIX e início do século
XX.
A BMI orgulhou-se de poder apresentar esta exposição que contou com
alguns dos nomes mais sonantes no domínio da ilustração, nomeadamente João Vaz de Carvalho, Afonso Cruz, Bernardo Carvalho, Marta Torrão,
Teresa Lima, Rachel Caiano, Jorge Miguel, Carla Nazareth, Gémeo Luís
e ainda Alex Gozblau.

Novembro
06 de Novembro
Acção de Formação: Encontro com as Palavras

Promovida no âmbito da Carteira de Itinerâncias da DGLB, realizouse no dia 6 de Novembro de 2010, a acção de formação: “Encontro com
as Palavras, por Jacinta Maciel”, que contou com 27 participantes, todos
eles mediadores de leitura que num sábado procuraram no espaço da BMI
apreender mais sobre como colocar o mediador a brincar com as palavras
das histórias e suscitar nos jovens o hábito de frequentar a biblioteca.
Como transformar um texto num espectáculo de animação? Como iniciar este processo em que o mediador, no papel de leitor, se apodera das
palavras das histórias? Como se apodera do espaço, do som e da voz?
Estas foram algumas das técnicas transmitidas. Para além dos conteúdos
teóricos a acção ﬁcou marcada pela apresentação que a formadora fez da
técnica do yoga do riso como ferramenta de animação na biblioteca, sem
dúvida uma mais valia bem divertida para todos os que fazem da mediação à leitura o seu dia-a-dia.

17 de Novembro
Atelier Biblioteca Sensível Itinerante
As escolas básicas e jardins-de-infância que mais requisições ﬁzeram
no âmbito do projecto Baú de Histórias no ano lectivo anterior, a EB1 da
Barra e JI de Ílhavo, receberam uma surpresa especial, visitando a Biblioteca Municipal de Ílhavo e participando, no passado dia 17 de Novembro,
no Atelier Biblioteca Sensível Itinerante, pela Associação Cultural Truta,
(acção integrada no âmbito da Carteira de Itinerâncias DGLB 2010).
Foi com grande expectativa e algum nervosismo que as crianças aguardaram as surpresas que foram surgindo ao longo deste atelier. Através da
imaginação destas e com o desenrolar das histórias, as crianças foram participando activamente. As histórias foram contadas de uma forma simples
com a particularidade dos contadores “reinventarem” e “animarem” o seu
atelier com acessórios/objectos e sons do nosso quotidiano (som do vento, som de animais madeira, utensílios de cozinha, pedras, entre outros);
um método que fez com que o público “viajasse” de uma forma surreal
ao som da voz e dos gestos dos contadores. O atelier conseguiu cativar
de forma positiva todas as crianças presentes, dando “asas” à imaginação
de cada uma.
A actividade foi um sucesso, muito bem dinamizada tendo as crianças
interagiram desde o início até ao ﬁnal. Houve ainda a oportunidade de
algumas crianças serem momentaneamente modelos fotográﬁcos... os resultados provocaram o riso e a boa disposição. Até a despedida foi feita
em jeito de história misturada com um jogo presente no dia-a-dia das
crianças: “O Rei manda”.
Com toda a certeza, esta vinda à BMI ﬁcará na lembrança de todos,
como uma actividade a repetir. O Baú de Histórias está a chegar às escolas
e jardins-de-infância, vale a pena requisitar... as histórias que ele transporta podem fazer-nos viajar até bem longe.

www.cm-ilhavo.pt
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6~8 DE SETEMBRO 2010

Presidente da CMI
na Noruega
com o Santa Maria Manuela
2010/2011
A Biblioteca Municipal vai às Bibliotecas Escolares
Ano Lectivo 2010/2011

A Biblioteca Municipal de Ílhavo, no âmbito do Serviço de Apoio
às Bibliotecas Escolares, e consciente da importância em ouvir contar
histórias na infância, tem proporcionado, desde o início do Ano Lectivo 2010/2011, momentos de leitura nas Bibliotecas Escolares do 1.º
ciclo existentes no Concelho. Esta acção visa proporcionar às crianças
momentos descontraídos, aliados a um enorme enriquecimento pessoal, que permitirá gradualmente compreender melhor e mais rapidamente não só as histórias escritas como os acontecimentos do seu
quotidiano.
As crianças são convidadas a interagir com o contador para sentir o
privilégio de fazer parte do enredo das histórias e para se deliciarem
em cada Hora do Conto, da qual ﬁzeram parte. As sessões de contos
são desenvolvidas para as crianças das salas do jardim-de-infância e
do ensino básico.
Aproveite e, à semelhança desta acção, crie momentos agradáveis,
sessões de contos com a sua família. Usufrua da Biblioteca Municipal
de Ílhavo!

Hora do Conto

Segunda a sexta-feira: 17h30
Sábados: 16h30

O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo viajou
até Oslo (Noruega), nos
passados dias 6 a 8 de
Setembro, a convite da
empresa Pascoal & Filhos,
no âmbito da primeira
viagem internacional do
recém restaurado lugre
Santa Maria Manuela, na sua
nova condição de navio de
turismo marítimo.

Após a sua primeira viagem de
treino (onde foi a única embarcação portuguesa a participar na Regata de Grandes Veleiros do Mar
do Norte 2010, entre Inglaterra e
Holanda (Amesterdão), organizada pela nossa conhecida Sail Training International), e feita a sua
apresentação ao mundo nesta nova
condição, o Santa Maria Manuela
rumou, no início de Setembro, até
à capital norueguesa, antes do seu
regresso a Portugal.
Honrando o convite feito pela
Administração da empresa Pascoal

& Filhos, o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau
Esteves, integrou nesta sua estadia
de dois dias em Oslo, diversos contactos com empresas e autoridades
locais, assim como uma visita ao
Museu Marítimo Norueguês e a
assistência ao jogo de futebol Noruega-Portugal (do chamado “grupo do Bacalhau”).
Ainda nesta ocasião, e no âmbito do arranque do ano lectivo
2010/2011, com a inauguração
no Município de Ílhavo de cinco
novos Centros Escolares, o Presi-

dente da Câmara Municipal comunicou à empresa responsável pela
reabilitação deste antigo símbolo
da frota branca de veleiros portugueses, irmão gémeo do NTM
Creoula, a decisão de dar ao novo
Centro Escolar da Cale da Vila,
na Gafanha da Nazaré, o nome de
“Centro Escolar Santa Maria Manuela”, decisão que se veio juntar
ao título de “Embaixador do Município de Ílhavo”, atribuído por
Ribau Esteves no dia da inauguração do Navio (10 de Maio). //

Conferência Anual STI - 2010
Sail Training International
O Município de Ílhavo,
representado pelo Vereador
do Pelouro da Cultura e
Turismo, Paulo Teixeira
Costa, marcou presença nos
passados dias 12 e 13 de
Novembro na Conferência
Anual da Sail Training
International (STI), que este
ano decorreu na Noruega,
em Stavenger.

Esta participação do Vereador
da Cultura e Turismo da Câmara
Municipal teve como objectivos
principais dar continuidade à promoção e divulgação do nosso Município e do Porto de Aveiro junto
da STI e dos vários responsáveis
pelos Portos e veleiros que regularmente acompanham e fazem

parte dos eventos organizados por
esta última, assim como fortalecer
as negociações com vista à realização de um novo evento náutico
desta natureza dinamizado pela
mesma equipa que organizou, em
2008, a Regata de Grandes Veleiros (possivelmente já em 2012).
Estiveram presentes nesta Con-

ferência, centrada no tema “Parcerias para o Futuro... Parcerias para
o Sucesso”, mais de 400 pessoas
ligadas a portos, navios e organizações ligadas a treinos de vela e mar,
tendo Portugal sido também representado pela Aporvela, um dos
membros fundadores da STI. //
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20 A 28 DE NOVEMBRO 2010

Município de Ílhavo adere à
Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos
De 20 a 28 de Novembro,
a União Europeia viveu a
segunda edição da Semana
da Prevenção da Produção
de Resíduos, com o intuito
de promover este conceito
junto dos cidadãos dos
vários Países-Membros. O
Município de Ílhavo foi um
dos Municípios nacionais
a aderir a esta campanha
de sensibilização, com a
realização de um conjunto de
iniciativas alusivas ao tema.

A Semana teve início com a
Cerimónia de Entrega das Bandeiras Verdes às Escolas do Município que participam na edição
2009/2010 do Projecto “Eco-Escolas”, que decorreu no Auditório do
Centro Cultural de Ílhavo, tendo
sido entregues 38 Galardões, número que mantém Ílhavo, pelo 4.º
ano consecutivo, no 2.º lugar no
ranking nacional de Eco-Escolas
(e que representa, acima de tudo,

o excelente trabalho desenvolvido
pelos nossos Estabelecimentos de
Ensino na melhoria do seu desempenho ambiental, nomeadamente
ao nível da diminuição e reciclagem dos resíduos produzidos).
Entrega de sacos de reutilizáveis nos Supermercados, Ecocentro Municipal e no Serviço de
Atendimento Integrado da Câmara
Municipal, Acções de Boas Práticas de Redução e Reutilização de

Materiais e Resíduos nos Lares de
Centros de Dia, Campanhas de Recolha de Livros e outros materiais
reutilizáveis, Sessões Temáticas e
Workshops de Sensibilização para
a importância de acções efectivas
que levam à diminuição dos resíduos nas várias Escolas no Concelho, entre outras, foram algumas
das iniciativas que preencheram
esta segunda edição da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos no nosso Município, que também destacou o importante papel
da Solidariedade aliada à Sustentabilidade Ambiental, com a realização, no dia 26, na Biblioteca Municipal, da Cerimónia de Entrega
de material ortopédico resultante
da Campanha “Tampinha Amiga”,
dinamizada pela jovem e exemplar
Munícipe, Joana Pontes. Com um
total de 6.120 kg de tampinhas de
plástico recolhidas este ano - novo
recorde - foi possível entregar este
ano ao Lar de S. José, ao CASCI,
à Santa Casa da Misericórdia de
Ílhavo, à Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
e ao Lar N.ª Sr.ª da Nazaré um total de 3.215,98 Euros em equipamentos ortopédicos destinados aos

seus utentes, nomeadamente canadianas, cadeiras de rodas, cadeiras
de banho, camas articuladas, andarilhos, entre outros, ﬁcando aqui o
apelo a todos os Munícipes para
apoiarem esta nobre causa, guardando todas as tampinhas de plástico e entregando-as no Ecocentro
Municipal.
Com um balanço muito positivo, esta foi a primeira vez que a
Câmara Municipal de Ílhavo aderiu a esta iniciativa de âmbito europeu que, durante uma Semana,
promove o conceito da prevenção
de resíduos através da dinamização de acções sustentáveis, com o
objectivo de mobilizar e levar os
cidadãos a modiﬁcar os seus comportamentos diários no consumo
de bens e na reutilização dos seus
materiais, reduzindo assim o volume de resíduos que todos os anos
são produzidos, valor esse que, em
2010, representa o dobro do volume produzido há 40 anos.
O melhor resíduo é aquele que
não chega a ser formado!
Seja consciente nas suas compras e separe o seu lixo. Pequenos
gestos com grandes mudanças no
nosso Ambiente e Planeta! //

Novos Ecopontos na Travessa Ferreira Gordo em Ílhavo
No âmbito da execução dos Arranjos Exteriores ao Hospital de
Cuidados Continuados da Santa
Casa da Misericórdia de Ílhavo,
inaugurados no passado dia 13 de
Novembro, em simultâneo com a
inauguração do Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo, já é possível observar a mais valia em termos
de capacidade e impacto visual dos

novos e inovadores equipamentos
“Blue Bee” de deposição e recolha
dos Resíduos Sólidos Urbanos,
instalados na Travessa Ferreira
Gordo desde o início do mês de
Outubro. Nos “Blue Bee” poderá
colocar separadamente os seguintes materiais: Vidro (Cor Verde),
Plástico e Metal (Cor Amarela),
Papel e Cartão (Cor Azul), Lixo
Indiferenciado (Cor Preta). //

Rede Municipal Escolar com Ecopontos a 100%
A Rede Municipal Escolar atingiu no início do presente ano lectivo a totalidade da sua cobertura
no que diz respeito à existência de
Ecopontos, momento esse assinalado com a colocação do Ecoponto
de tipo escolar no Jardim de Infância da Chave, na Gafanha da Nazaré, premiando desta forma todo
o trabalho desenvolvido pelo Estabelecimento de Ensino ao nível da
Sustentabilidade Ambiental.

Esta é mais uma aposta clara
ﬁrme da Câmara Municipal de
Ílhavo na área da Educação e,
mais concretamente, na Educação
Ambiental, responsabilizando todas as Escolas do Município e os
seus Alunos e Funcionários para
a importância da boa gestão dos
Resíduos Sólidos Escolares, que
se traduz em pequenos e simples
gestos diários. //

www.cm-ilhavo.pt
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Dia da Floresta Autóctone
A Câmara Municipal de Ílhavo
associou-se, no passado
dia 23 de Novembro, à
Comemoração do Dia da
Floresta Autóctone, com
a principal missão de
divulgar junto da população,
nomeadamente da população
escolar, a importância da
conservação das ﬂorestas
naturais.

Neste dia, cuja data é alternativa
ao Dia Mundial da Floresta, celebrado a 21 de Março, e simultaneamente mais adaptada às condições
climatéricas do nosso País para se
proceder à sementeira ou à planta-

ção de árvores, a Câmara Municipal
de Ílhavo levou a efeito duas iniciativas, nomeadamente a atribuição de
uma espécie originária do território
continental português a cada EB 2.3
e Escola Secundária do Município,

bem como de uma oliveira – com
todo o simbolismo que se lhe reconhece – que foi plantada no novo
Lar e Centro de Dia da Associação
de Solidariedade Social da Gafanha
do Carmo, inaugurado no passado

mês de Agosto.
Ambas as acções integram-se no
Projecto Municipal “Woodwatch
– de Olho na Floresta”, implementado em 2008, e que, tal como esta
celebração, tem como principais

objectivos consciencializar todos
os cidadãos, com particular relevo
para as Crianças e Jovens, para a
importância da necessidade de salvaguardar a nossa Floresta natural
das causas que contribuem para a
sua destruição.
Actualmente, a área ﬂorestal portuguesa ocupa cerca de 38% do território, valor esse que representa uma
mais valia efectiva na conservação
da Natureza e da Biodiversidade. A
Floresta Autóctone (cujas espécies
predominantes nosso Município são
o pinheiro bravo, o carvalho comum
e o sobreiro), para além da elevada
importância ecológica na produção
de oxigénio, na conservação dos
solos e regularização dos recursos
hídricos, tem contribuído ao longo
dos tempos com matéria-prima para
várias utilizações pelo homem, assim como para a dinamização do
turismo ecológico que tem ganho
cada vez mais adeptos.
Por todos este motivos, a permanente participação e colaboração
de todos é fundamental para que as
nossas espécies autóctones, isto é,
naturais do nosso território, estejam
cada vez mais protegidas. //

Projecto Municipal “Ambiente & Inovação”
A Câmara Municipal de Ílhavo
lançou, no ﬁnal do mês de Outubro, o projecto Municipal «Ambiente & Inovação», desaﬁando
desta forma as EB 2,3 e as Escolas
Secundárias do Município a assumirem um carácter inovador no
desenvolvimento de projectos e
ideias ambientais.

Com esta iniciativa, pretende-se
que os Alunos dêem asas à imaginação, no desenvolvimento de
ideias e projectos verdadeiramente
inovadores no âmbito da poupança e da preservação dos recursos
naturais, que possam ser aplicados
na própria Escola, beneﬁciando do
apoio ﬁnanceiro na sua implementação, através de candidatura ao
Programa Municipal criado para o
efeito - Programa de Apoio a Projectos Educativos (PAPE) para o
Ano Lectivo 2010/2011. //

A Comemoração do Dia Nacional do Mar de 2010, a 16 de
Novembro, ﬁcou sinalizada pela
realização, no Centro de Educação
Ambiental/Ecocentro Municipal,
do Encontro Técnico de Coordenadores da Zona Norte do Projecto
«Coastwatch Europe», que arrancou neste mês no nosso Município. Efectivamente, este Projecto,
já com nove anos de vida, tem
tido um papel vital no acompa-

nhamento e vigilância das nossas
zonas costeiras e ribeirinhas, e,
dessa forma, os comportamentos
por parte da população que com
as mesmas são mantidos, o que,
ao atravessamos a década que as
Nações Unidas designaram como
a da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, motiva em
todos nós uma vontade acrescida
para a construção de um Município mais amigo do Ambiente. //

Comemoração Dia Nacional do Mar
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Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
aprovada Candidatura
Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação
A Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro viu, no
passado dia 21 de Setembro,
aprovada a sua candidatura
às Redes Urbanas para
a Competitividade e
Inovação, num investimento
de 9 milhões de Euros
comparticipados pelos
Fundos Comunitários do
QREN com 6 milhões de
euros

Tendo por base o Pacto para a
Competitividade e a Inovação Urbanas criado em Julho de 2009, a
actual candidatura tem como ﬁna-

lidade a construção, consolidação
e activação de dinâmicas colectivas de desenvolvimento urbano da
rede de cidades e principais aglomerados populacionais dos Municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal, apostando num
modelo de inovação focado nas
áreas da Cultura, da Saúde e do
Bem-Estar, da Sustentabilidade e
do Empreendedorismo.
Estes quatro grandes vectores
materializam-se nos seguintes
projectos, respectivamente: Pro-

grama Cultural em Rede, Centro
Interpretativo dos Saberes para
Transmissão da Memória e Arte,
Criatividade e TIC; Rede de Iniciativas de Saúde e Bem-Estar,
Comunidade Intergeracional e Comunidade Sénior; Agência para a
Sustentabilidade e Competitividade e Eﬁciência Energética; Plataforma de Apoio e Valorização do
Empreendedorismo e Inovação,
Divulgação e Promoção do Empreendedorismo Social e Parcerias
Escola-Família-Comunidade.

São parceiros neste programa
estratégico as onze Câmara Municipais participantes na Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, a Universidade de Aveiro,
a Agência de Desenvolvimento
Regional, o Instituto de Educação
e Cidadania, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, a Associação de Empresas para uma
Rede de Inovação em Aveiro, a PT
Inovação, a SIMRIA, o Hospital
Infante D. Pedro e Santa Casa da
Misericórdia de Ovar. //

Acto de Constituição Sociedade Anónima
Parque de Ciência e Inovação
Já se encontra formalmente
constituída a Sociedade
Anónima responsável pela
gestão do Parque da Ciência
e Inovação, cuja assinatura
pública ocorreu no passado
dia 28 de Setembro no
Cartório Notarial Dra. Paula
Carvalho, em Ílhavo.

Das 19 entidades envolvidas na
sua constituição, a Universidade de
Aveiro assume o lugar de accionista maioritária da Sociedade, com
30% de Capital, cabendo ao Município de Ílhavo uma participação
ﬁnanceira de 5% (assim como a
maior parte da localização física
do Parque da Ciência e Inovação
– zona da Coutada, no prolongamento do Campus universitário).
A Escritura da Constituição da
Sociedade Anónima representou
mais um passo neste importante
projecto vocacionado para a dinamização da actividade económica
da Região de Aveiro e do País, cuja

construção do Parque deverá avançar no segundo semestre de 2011,
estando concluída em 2013. Apostando inicialmente em cinco áreas
fortes da Universidade, nomeadamente Energia, Tecnologias da
Informação, Comunicação e Electrónica, Agro-industrial, Materiais
e Mar, o Parque de Ciência e Inovação irá acolher empresas de alta
intensidade tecnológica, unidades
de investigação e incubadoras de
empresas, entre outros, num investimento total de cerca 35 milhões
de Euros, comparticipados em
60% pelo Programa Operacional
da Região Centro. //

Apresentação Pública do 1.º Aviso de Concurso
GAC - Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro
O início do mês de Outubro
foi a data escolhida pelo
Grupo de Acção Costeira
da Região de Aveiro (GAC)
para assinalar a abertura do
primeiro Concurso destinado
ao ﬁnanciamento de projectos
locais ligados ao sector das
pescas.

Com um orçamento disponível
de 4,4 milhões de Euros (75% proveniente de Fundos Comunitários
e 25% proveniente do Estado português), este Concurso, cujo perí-

odo de candidaturas terminou no
passado dia 30 de Novembro, irá
apoiar projectos enquadrados em
três áreas de intervenção: reforço
da competitividade das zonas de

pesca e valorização dos produtos;
diversiﬁcação e reestruturação das
actividades económicas e sociais; e
promoção e valorização da qualidade do ambiente costeiro e das co-

munidades. O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro e da Câmara Municipal de
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, espera
que o Grupo de Acção Costeira da
Região de Aveiro consiga projectos
que apostem no campo da valorização dos mercados tradicionais,
nomeadamente a criação da marca
“Ria de Aveiro” ou a promoção e
protecção da produção de enguias
que, conjugados com outras campanhas de dinamização, darão um
forte impulso à imagem da Região
no País e no estrangeiro.
Relembre-se que o GAC é uma
parceria composta por 14 entidades da Região de Aveiro, que visa
mobilizar as entidades locais, singulares e colectivas, públicas e privadas, e as comunidades piscatórias
em geral, para o processo de desenvolvimento sustentável da respecti-

va área costeira de intervenção, de
acordo com o deﬁnido no Eixo 4
– Desenvolvimento Sustentável das
Zonas de Pesca – do PROMAR Programa Operacional Pesca 20072013. Na qualidade de organismo
intermédio que interage entre os
promotores e a autoridade de gestão
do PROMAR, o GAC tem como
principal objectivo apoiar o desenvolvimento sustentável do sector da
pesca e a melhoria da qualidade de
vida das zonas mais dependentes
da pesca, abrangendo as comunidades piscatórias das Freguesias dos
Municípios de Aveiro (São Jacinto
e Vera Cruz), Ílhavo (São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha
da Encarnação e Gafanha do Carmo), Murtosa (Bunheiro, Monte e
Torreira), Ovar (Arada, Cortegaça,
Esmoriz, Maceda, Ovar e Válega) e
Vagos (Gafanha da Boa Hora). //

www.cm-ilhavo.pt
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Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2011
O Conselho Executivo da
Região de Aveiro na sua
reunião de 29 de Novembro e
a Assembleia Intermunicipal
na sua reunião de 13 de
Dezembro aprovaram as
Grandes Opções do Plano
(GOP) e o Orçamento da
Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro – Baixo
Vouga para o ano 2011.

A CI Região de Aveiro assume
o ano de 2011 com a maior importância, em primeiro lugar pela execução de muitos dos projectos em
desenvolvimento com comparticipação dos Fundos Comunitários
do QREN, dando seguimento às
relevantes conquistas alcançadas
em 2009 e em 2010, e assumindo
a gestão de importantes objectivos
que estamos executar, numa relação intensa entre os seus onze Municípios Associados e um conjunto
de Entidades Parceiras.
A última dessas conquistas foi
a aprovação pelo PORCentro do
projecto da Rede Urbana para a
Competitividade e Inovação, elemento que reputamos de elevada
importância estratégica para a
concretização do Plano Territorial
de Desenvolvimento, e que sendo
executado entre 2011 e 2013 vai
preparar melhor a nossa região
para os desaﬁos do futuro.
O Plano de Acção para 2011
tem uma expressão clara do carácter plurianual da maioria dos seus
objectivos e projectos, sendo que a
sua reiterada assumpção tem hoje
um nível de maturidade e/ou de
execução mais alto do que no ﬁnal
de 2009, aquando da apresentação
e da aprovação das GOP 2010.
Nesse âmbito, é reiterada a prioridade de gestão para a execução
de um conjunto de importantes
projectos já aprovados com ﬁnanciamento dos Fundos Comunitários
do QREN, tendo a CI Região de
Aveiro participação directa ou por
outras entidades, em vários projectos, de entre os quais se destacam:
- Subvenção global / Contratualização com o PO Centro / ”MaisCentro”, com um FEDER de 60,06 M€
e um investimento de 110 M€;
- Grupo de Acção Costeira da Ria
de Aveiro, com um apoio FEP/OE de
3 M€ e um investimento de 5 M€;
- Polis da Ria de Aveiro com um
FEDER de 59 M€ e um investimento de 97 M€;
- Parque da Ciência e Inovação
da Universidade de Aveiro, com um

apoio FEDER de 15,4 M€ e um investimento previsto de 35 M€;
- Gestão dos sistemas em baixa de água e saneamento básico
no âmbito da sociedade anónima
“Águas da Região de Aveiro”, com
um investimento em expansão de
redes de cerca de 100 M€ (candidatura ao POVT em curso);
- Eﬁciência Hídrica em Edifícios
e Jardins, com um apoio FEDER
de 0,52 M€ e um investimento de
0,75 M€;
- “Comunidade Interurbana de
Aveiro – sistema urbano competitivo, empreendedor e inovador”,
no âmbito das Redes Urbanas para
a Competitividade e Inovação (que
denominamos por RUCI), com um
apoio FEDER de 5,9 M€ e um investimento total de 9 M€.
Tendo claro conhecimento das
principais diﬁculdades que temos
pela frente, nomeadamente no
que respeita à gestão ﬁnanceira,
em consequência do Orçamento
de Estado 2011, assim como da
crise económica nacional e internacional que afecta a geração de
receita, deﬁnimos a concretização
de um conjunto de objectivos para
os quais temos garantida a devida
sustentabilidade ﬁnanceira.
Ao nível da execução de outras
políticas (e do desenvolvimento dos
seus projectos), são reiteradas umas
e continuadas outras que assumimos
em 2010, com a convicção de que a
capacitação alcançada pela Equipa
Técnica e Executiva da CI Região
de Aveiro, conseguirá materializar
o cumprimento de objectivos com
maior expressão em termos substantivos e quantitativos.
A verdade que se constata cada
vez com maior evidência, é que
a dimensão intermunicipal ocupa
cada vez mais espaço e importância na vida dos Municípios e da região, em consequência do trabalho
que temos vindo a concretizar e
dos projectos que estão em execução, e que se traduzem em mais e
melhor desenvolvimento.
Vamos comunicar cada vez mais

e melhor, na escala das relações
institucionais ao nível da Região,
do País e da Europa, numa aposta em ser um interlocutor activo e
solidário, cuidando de ter uma relação próxima com os Cidadãos, e
partilhando informação com regularidade, pelo site www.regiaodeaveiro.pt (activado a 16OUT10, dia
do 2.º Aniversário da CI Região
de Aveiro), pela publicação de um
Boletim Informativo e por um cau-

dal regular de informação a prestar
à Comunicação Social, entre outras iniciativas.
As Parcerias institucionais vão
continuar a ter um papel de importância crescente, destacando-se a
participação nas sociedades anónimas “Polis Litoral - Ria de Aveiro”
e “Águas da Região de Aveiro”,
empresas estas que terão em 2011
um ano importante de concretização de investimentos.
Ao nível das Parcerias daremos
sempre uma prioridade especialmente cuidada ao trabalho com a
Universidade de Aveiro, nos múltiplos projectos em que estamos
envolvidos.
As GOP 2011 assumem um elevado nível de investimento, com um
valor de 14.450.642 euros (superior
em 35% em valor de 2010). O montante global do Orçamento da CI
Região de Aveiro para 2011, assume o valor de 14.853.301 euros (superior em 34% ao valor de 2010).
Para a gestão do ano de 2011 te-

mos em desenvolvimentos todos os
projectos que deﬁnimos como principais e estruturantes da actividade
da CI Região de Aveiro, e com o
ﬁnanciamento QREN contratado,
corolário de um intenso e longo trabalho, e motivo de crescimento da
dimensão ﬁnanceira do Plano e do
Orçamento em 2011, sendo seguro
que vamos viver um ano de grande
importância e realização para a Região de Aveiro e para cada um dos
seus onze Municípios associados.
Depois de um longo e intenso
processo de concepção e de negociação, que culminou em 2010 e
que encerrámos com sucesso, agora é tempo da absoluta primazia da
execução, que queremos seja revestida igualmente de sucesso.
As prioridades e os objectivos
para 2011 são muito parecidos
com os que deﬁnimos para 2010,
numa lógica incontornável de continuidade de apostas e de projectos
que, em regra, têm uma expressão
de execução plurianual.

Com uma grande determinação e sentido da importante responsabilidade da gestão dos
objectivos para 2011, deﬁnimos as seguintes prioridades:
1. Execução do contrato de delegação de competências com subvenção global, entre a CI Região de Aveiro
e o POR Centro, dando especial atenção ao desenvolvimento dos “Projectos Comuns”, assim como de outros
projectos ﬁnanciados pelo QREN;
2. Execução do projecto da Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação, com uma ligação estreita à
Universidade de Aveiro e às Entidades Parcerias;
3. Gestão da “Polis Litoral – Ria de Aveiro SA”, como instrumento de qualiﬁcação e valorização da Ria de
Aveiro, defendendo os interesses das Populações e a implementação de um modelo de gestão integrada da Ria
de Aveiro;
4. Gestão da “AdRA - Águas da Região de Aveiro SA”, implementando o novo sistema de gestão dos sistemas de “baixa” de água e de saneamento à escala intermunicipal e executando o seu plano de investimentos de
expansão;
5. Reforçar a aposta da Região de Aveiro no Mar, nas Pescas e no Turismo, concretizando parcerias de investimento com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal;
6. Execução do Programa de Formação para os Funcionários Municipais, ﬁnanciado pelo POPH;
7. Acompanhar o desenvolvimento das acções executadas pelo projecto “+Maria” de Modernização Administrativa;
8. Acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro, dando nota de destaque para:
- a criação do Hospital Central e Universitários de Aveiro, a organização da rede hospitalar e a gestão
dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES);
- a gestão do problema da erosão costeira;
- acompanhamento da implementação das portagens na A17, na A29 e na A25;
- construção da Barragem de Ribeiradio;
- implementação da Comarca-Piloto do Baixo Vouga;
- implementação do Projecto Agrícola do Baixo Vouga;
9. Lançamento da edição 2011 do “PAPERA - Programa de Apoio a Projectos e Eventos da Região de Aveiro”,
dirigido às Associações da Região, e activação do Conselho Consultivo da Região de Aveiro.
10. Realização do “Congresso da Região de Aveiro” a 24 e 25 de Fevereiro de 2011 como um espaço de exposição e debate dos múltiplos projectos em desenvolvimento;
11. Execução dos múltiplos objectivos políticos deﬁnidos com base na estrutura dos Pelouros dos Membros
do Conselho Executivo.
Apostamos de forma determinada no trabalho da Região de Aveiro
e no crescimento quantitativo e em
especial qualitativo, das políticas de
escala intermunicipal, fortalecendo
os onze Municípios associados, no
âmbito da execução do Plano Territorial de Desenvolvimento da Sub-

Região do Baixo Vouga e cuidando
sempre da cooperação com outros
Municípios e outras Associações
de Municípios, assim como com o
Governo de Portugal.
Faremos todo o trabalho em
equipa, com os Municípios associados, com Entidades Parceiras

relevantes para a concretização dos
objectivos deﬁnidos, destacando-se
de entre elas, as Gestoras de Fundos Comunitários e a Universidade
de Aveiro.
José Ribau Esteves, eng.

Presidente do CE da CI Região de Aveiro
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II Reunião Ordinária 2010
Comissão Municipal da Protecção Civil
Tiveram lugar, no passado
dia 10 de Novembro,
as segundas Reuniões
Ordinárias do presente ano
da Comissão Municipal de
Protecção Civil e do Conselho
Municipal de Segurança.

Da ordem de trabalhos da Reunião fez parte o balanço da actividade desenvolvida pelo Serviço

Municipal de Protecção Civil durante os últimos meses, apresentado aos presentes pelo Vereador do

Pelouro da Segurança e Protecção
Civil, Paulo Teixeira Costa que
presidiu a reunião, merecendo des-

taque especial neste balanço iniciativas como as acções de formação
sobre planos de emergência, uso
de extintores e primeiros socorros
dirigidas à comunidade educativa,
a realização de simulacros em estabelecimentos de ensino, a conclusão do Plano de Emergência
Externo de Ílhavo e da revisão do
Plano Municipal de Emergência
de Protecção Civil, entre outras.
A Comissão Municipal de Protecção Civil cumpre assegurar a direcção e articulação das operações
de Protecção Civil a nível municipal, nomeadamente a coordenação
dos meios a pôr em prática, assim
como a adequação das medidas
de carácter excepcional a adoptar
na iminência ou na ocorrência de

acidente grave, catástrofe ou calamidade. Também compete a esta
Comissão accionar a elaboração e
execução dos Planos Municipais
de Emergência, determinando a
sua activação quando tal se justiﬁque. Criada em Julho de 2009,
fazem parte desta Comissão o
Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, o Vereador responsável
pelo Pelouro da Protecção Civil,
o Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, o Comandante do Destacamento Territorial
de Aveiro da GNR, o Director do
Centro de Saúde de Ílhavo, o Director do Hospital de Aveiro, um
Representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade e o
Capitão do Porto de Aveiro. //

Conselho Municipal de Segurança

A primeira intervenção desta
Reunião coube ao Vereador Paulo Teixeira Costa, que presidiu ao
Conselho em substituição do Presidente da CMI, tendo o tema sido
a situação económica municipal.

A este respeito foi dado destaque
a um conjunto importante de intervenções recentemente terminadas,
actualmente em curso ou a iniciar
brevemente na área do Município,
com nota especial para as impor-

tantes obras de construção dos
cinco novos Centros Escolares,
da Regeneração Urbana do Centro
Histórico de Ílhavo, da construção da Via de Cintura Nascente a
Ílhavo - 1.ª fase e da requaliﬁcação

da antiga EN 109, que necessitam
hoje e no futuro de uma estreita
cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo, os Bombeiros e a
GNR.
Procedeu-se depois, como habitualmente, à análise dos relatórios
sobre as matérias que são da competência do órgão, assim como à
discussão de diversas temáticas
quer no âmbito da segurança, quer
do Município de Ílhavo de uma
forma mais global.
A criminalidade, a violência, a
justiça ou as diversas problemáticas associadas às toxicodependências mereceram uma especial
atenção por parte dos presentes,
tendo sido ainda feita referência a
importantes projectos que, de uma
forma directa ou indirecta, se relacionam com as problemáticas atrás
mencionadas, como é o caso da

Componente de Apoio à Família,
do Programa de Enriquecimento
Curricular, do Gabinete de Inserção Proﬁssional, do Programa
Municipal de Ocupação de Tempos Livres, do Atendimento Social
Integrado, do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados, do Ano Europeu de
Combate à Pobreza e Exclusão
Social, do Plano Municipal para a
Igualdade do Género, da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens,
da Escola Municipal de Educação
Rodoviária, entre muitos outros.
Foram ainda analisados dados
relativos à evolução dos níveis de
criminalidade na área do Município e à intervenção das forças de
segurança, a cargo do representante do Ministério Público e da
GNR, respectivamente. //

Reunião da Comissão Municipal
Defesa da Floresta Contra Incêndios
Decorreu, no passado mês de
Novembro, no Edifício dos Paços
do Município, a segunda Reunião
de 2010 da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Da ordem de trabalhos da Reunião destaque para a apresentação
e apreciação da proposta de revisão
do Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, elaborada pelo Gabinete Técnico Florestal,
que mereceu a aprovação dos presentes e que irá agora ser enviado
para as entidades competentes com
vista à sua aprovação ﬁnal.

O Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios do Município de Ílhavo, aprovado em 2007,
é o instrumento que visa concretizar os objectivos deﬁnidos no Plano Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, entre os quais a
redução da incidência de incêndios
e a melhoria da eﬁcácia e eﬁciência
da gestão dos mesmos. //

www.cm-ilhavo.pt
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Assinatura Acordos de Cooperação
CMI - Grupo Desportivo da Gafanha
Para a época 2010/2011,
o Grupo Desportivo da
Gafanha conta com um
apoio ﬁnanceiro por parte da
Câmara Municipal de Ílhavo
de 117.000,00 Euros, cujo
Protocolo foi celebrado no
passado dia 3 de Outubro,
após o jogo do Gafanha
frente ao União de Lamas.

Apoiando de forma deﬁnida e
planiﬁcada a actividade desportiva
do Grupo Desportivo da Gafanha,
a Câmara Municipal de Ílhavo
pretende com a Assinatura deste
Acordo de Cooperação incentivar
a continuidade do trabalho desportivo, de formação e competição
junto dos mais Jovens, contribuindo para a prática da actividade
desportiva e adopção de hábitos de
vida saudáveis.

O apoio ﬁnanceiro à Associação
Desportiva desdobra-se na vertente de Competição, Formação (federada e não federada) e também
na gestão das instalações, equipamentos e viaturas, com possibilidade de serem atribuídos mais
7.000,00 Euros em prémios. //

Traduzido num investimento
de 120.000,00 Euros, este Acordo
pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Câmara
Municipal de Ílhavo em parceria
com o Clube, incentivando a prática desportiva, numa vertente de
formação (federada e não federada), competição, gestão de instalações, equipamentos e viaturas.

A este valor, acrescenta-se ainda a quantia de 50.000,00 Euros,
que a Câmara Municipal já forneceu para o novo piso do Pavilhão,
assim como 311.000,00 Euros
(com comparticipação dos Fundos Comunitários do QREN) para
a Reabilitação da Sede do Clube,
num projecto que integra o Plano
de Regeneração Urbana do Centro
Histórico de Ílhavo, apresentado
publicamente a 13 de Julho. Se a
Equipa chegar aos Play-off, a Câmara apoiará a Associação Desportiva com mais 5.000,00 Euros. //

CMI - Illiabum Clube
A Câmara Municipal de
Ílhavo e o Illiabum Clube
procederam à Assinatura
Pública do Protocolo de
Cooperação para a próxima
época desportiva no passado
dia 20 de Setembro, após
o jogo de apresentação da
equipa ilhavense frente ao
Benﬁca.

ALTERAÇÃO

Regulamentos, Horários e Taxas

O Executivo Municipal
deliberou aprovar, na passada
Reunião de Câmara de 24
de Novembro, a proposta de
alteração ao Regulamento
Municipal da Urbanização
e da Ediﬁcação (RMUE) e
sua submissão a apreciação
pública.

Discussão Pública desta 3.ª alteração do RMUE, para cumprimento
do disposto no Decreto-Lei (DL)
555/99, de 16 de Dezembro, com

A alteração proposta e agora
aprovada resulta da introdução de
signiﬁcativas alterações legislativas na deﬁnição das regras e dos
procedimentos relativos à urbanização e ediﬁcação, bem como
ao lançamento e liquidação das
taxas devidas pela realização das
operações urbanísticas, tendo sido
por isso necessário proceder-se a
uma actualização do RMUE, que
inclui um novo capítulo dedicado
a “Normas de Intervenção no Espaço Público”.
Segue-se agora o período de

a redacção dada pelo DL 26/2010,
de 30 de Março, que decorre desde
o passado dia 25 de Novembro até
ao dia 10 de Janeiro de 2011.

a) Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Costa Nova e o
Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Mota
- Considerando que o valor das Taxas de amarração e armazéns de aprestos praticados nos Cais dos Pescadores da Costa Nova e Mota (Gafanha
da Encarnação) não sofreram nenhuma actualização desde 2001 e 2004,
respectivamente, tornando-as signiﬁcativamente mais baixas do que as praticadas em estruturas semelhantes na Região de Aveiro e cuja receita obtida é manifestamente insuﬁciente para fazer face às despesas de gestão da
referida estrutura, o Executivo Municipal deliberou alterar o Regulamento
Interno do Cais dos Pescadores da Costa Nova e o Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Mota, no sentido de se proceder à actualização das
Taxas praticadas;
b) Regulamento do Mercado Municipal da Costa Nova
- Considerando que as Taxas praticadas no Mercado da Costa Nova foram ﬁxadas em 2005, não tendo sofrido nenhuma alteração desde essa data,
tornando-as muito mais baixas que as praticadas em estruturas do mesmo
tipo a funcionar na Região de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou alterar o Regulamento do Mercado Municipal da Costa Nova, no sentido de
se proceder a uma actualização das Taxas e ao ajuste do horário de funcionamento. Decorrido um ano completo de actividade do Mercado, após a

Foram igualmente aprovados, em
Reunião de Câmara do passado dia
15 de Setembro, e em Reunião de
Assembleia Municipal dos passa-

dos dias 24 de Setembro e 1 de Outubro, um conjunto de alterações a
Regulamentos, Horários de funcionamento e Taxas, nomeadamente:

profunda obra de remodelação e ampliação a que foi sujeito em 2009, por
iniciativa e investimento da Câmara Municipal de Ílhavo, com o objectivo
de melhorar as condições de operação e higiosanitárias do local, é agora
possível dispor de indicadores precisos quanto ao modelo de gestão e custos de funcionamento do referido equipamento;
c) Taxas e Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo
- Considerando que se tem veriﬁcado um aumento dos custos de funcionamento do Museu Marítimo de Ílhavo e do Navio Museu Santo André,
consequência das intervenções que, quer o Museu Marítimo de Ílhavo, quer
o Navio Museu Santo André têm sido alvos ao longo dos últimos anos, no
sentido de assegurar boas condições de acesso, fruição dos espaços, colecções e actividades, garantindo em simultâneo a segurança e o conforto dos
visitantes, o Executivo Municipal deliberou alterar as Taxas e o Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo procedendo a alguns ajustamentos,
fruto da experiência adquirida na gestão destes equipamentos.
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SETEMBRO A NOVEMBRO

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de Setembro de 2010
Concurso Público para a Prestação de Serviços de “Fornecimento e
Transporte de Refeições Escolares
2010/2011”
» Deliberado por unanimidade aprovar
o presente relatório e proceder à adjudicação deﬁnitiva à GERTAL, S.A, pelo
valor de 442.200,00 euros + IVA.
Atribuição de Subsídio Pontual ao
Centro Social Padre José Kentenich
para comparticipação na sua obra da
Creche “Jardim de Maria”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 30.000,00 Euros, para comparticipação da obra da Creche “Jardim de
Maria”.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos;
apoio no pagamento das quotas de
condomínio de Habitação Social, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 4 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa
a água, saneamento e resíduos sólidos
e atribuição de 1 apoio no pagamento
das quotas de condomínio de habitação social.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 87,50 Euros.
Prémios Corrida Mais Louca da Ria
Corrida de Embarcações Originais
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da informação apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Acordo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Sharpie Club (Portugal)
» Deliberado por unanimidade aprovar
o Acordo de Cooperação, que, entre
outras coisas, prevê uma comparticipação ﬁnanceira por parte da Câmara
Municipal de 4.500,00 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Setembro de 2010
Alteração ao Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Costa Nova

» Deliberado por unanimidade aprovar
o referido Regulamento, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal de
Ílhavo.
Alteração ao Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Mota
» Deliberado por unanimidade aprovar
o referido Regulamento, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal de
Ílhavo.
Alteração ao Regulamento Mercado
Municipal da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar
o referido Regulamento, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal de
Ílhavo.
Alteração ao Regulamento do Museu
Marítimo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar
o referido Regulamento, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal de
Ílhavo.
Contratação de Auxiliares de Acção
Educativa
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do Município do pagamento
de 740,00 Euros, relativo ao mês de
Agosto.
Grandes Opções do Plano e Orçamento CMI/2010 - 4.º Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a Alteração.
Derrama para cobrança no ano 2011
» Deliberado por maioria, com o voto
contra do Vereador do Partido Socialista Júlio Merendeiro, aprovar a proposta,
assim como o seu envio à Assembleia
Municipal.
Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)
- ﬁxação de Taxas para 2011
» Deliberado por maioria, com o voto
contra do Vereador do Partido Socialista Júlio Merendeiro, aprovar a proposta,
assim como o seu envio à Assembleia
Municipal.
Estudo Urbanístico da Rua Cónego J.
C. Vidal
» Deliberado por unanimidade aprovar
o presente Estudo Urbanístico.
Concurso Público urgente para a Empreitada de Construção de “Regeneração Urbana de Ílhavo – Centro de
Investigação e Empreendedorismo”
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação deﬁnitiva à empresa

Construções Marvoense, pelo valor de
996.673,19 Euros + IVA.
Concurso Público Urgente para a Empreitada de Construção de “Regeneração Urbana de Ílhavo – Qualiﬁcação
Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação deﬁnitiva ao consórcio Encobarra/Asibel pelo valor de
2.193.026,15 euros + IVA.
Concurso Público urgente para a Empreitada de Construção de “Regeneração Urbana de Ílhavo – Requaliﬁcação Urbana da Avenida 25 de Abril”
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação deﬁnitiva à empresa Paviazeméis Lda., pelo valor de
948.650,88 euros + IVA.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação Prior Sardo – Comparticipação
nos custos da actuação do Padre António Borges
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 2.000,00 Euros, para comparticipar
nos custos da actuação do Padre António Borges, no âmbito das Comemorações do Centenário da Criação da
Freguesia e Paróquia da Gafanha da
Nazaré.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos;
apoio no pagamento das quotas de
condomínio de Habitação Social, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 3 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa
a água, saneamento e resíduos sólidos
e atribuição de 1 apoio no pagamento
das quotas de condomínio de habitação social.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação em arrendamento de habitação,
no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição subsídio pontual à Fundação
Prior Sardo, no valor de 180,00 Euros.
Acordo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Grupo Desportivo da Gafanha
» Deliberado por unanimidade aprovar
o acordo de cooperação, que, entre
outras coisas, prevê uma comparticipação ﬁnanceira de 117.000,00 Euros.
Acordo de Cooperação a celebrar en-

tre a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Illiabum Clube
» Deliberado por unanimidade aprovar
o acordo de cooperação, que, entre
outras coisas, prevê uma comparticipação ﬁnanceira de 120.000,00 Euros.
Subsídio de Estudo para o ano lectivo
2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta, que prevê a atribuição de
um subsídio unitário, no valor de 50 euros para o Escalão A, a 216 alunos carenciados, e no valor de 30 euros, para
o Escalão B a 226 alunos carenciados.
Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2010/2011
» Deliberado por maioria, com abstenção do Vereador Júlio Merendeiro,
aprovar a proposta apresentada pelo
Vereador Paulo Teixeira Costa.
Atribuição do Prémio “Artes Plásticas
Cândido Teles” e do Prémio de “Design João Carlos Celestino Gomes”
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da informação.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Setembro de 2010
Atribuição da Medalha do Concelho
em Ouro a Sua Excelência o Sr. Presidente da República
» Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a atribuição da Medalha do Concelho em Ouro a Sua Excelência o Presidente da República, Prof.
Aníbal Cavaco Silva, a qual será entregue na Sessão Solene de Inauguração
do Centro Escolar Santa Maria Manuela, no dia 27 de Setembro de 2010.
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Outubro de 2010
Concurso Público para a “Modernização do Equipamento Informático das
Escolas do 1.º Ciclo e Pré-escolar”
» Deliberado por unanimidade proceder
à adjudicação deﬁnitiva à empresa Base
2, pelo valor de 178.200,00 Euros.
Gestão de Bilheteira do Centro Cultural de Ílhavo durante o Trimestre Outubro - Dezembro 2010
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a decisão do Presidente da Câmara
Municipal.
Isenção de Pagamento de Taxas a Associações do Concelho
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
as isenções do pagamento de taxas
pelas Associações do Concelho, no
valor de 1.230,00 Euros, relativas de
Janeiro a Setembro.
Proposta de Estudo Urbanístico da
Rua Camilo Castelo Branco
» Deliberado por unanimidade aprovar

o referido Estudo Urbanístico na Solução B.
Abertura de Concurso por Ajuste Directo para a Rearborização do Parque
de Campismo da Barra - 2.ª Fase
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê um
custo de 7.000,00 Euros e com um prazo de execução de 1 mês.
Protocolo celebrado entre o Município de Ílhavo e Catarino e Associados
- Gestão e Empreendimentos Turísticos, Lda., no âmbito da rearborização
do Parque de Campismo da Praia da
Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar
o referido Protocolo.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos
no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 2 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa
a água.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação em arrendamento de habitação no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição subsídio pontual à Fundação
Prior Sardo no valor de 465,25 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia para comparticipação em arrendamento de habitação no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição subsídio pontual à Santa Casa da
Misericórdia no valor de 205,20 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Liga
Portuguesa Contra o Cancro
» Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um subsídio pontual à
Liga Portuguesa contra o Cancro, no
montante de 500,00 Euros, para apoio
à realização da Regata “ Dou mais
Tempo à Vida”.
Programa Municipal Férias Divertidas
- Natal 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente Proposta.
Acordo de Cooperação celebrado
entre a Direcção Regional da Educação do Centro, a Câmara Municipal
de Ílhavo, os Agrupamentos de Es-
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colas de Ílhavo, Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação e Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o Acordo para desenvolvimento de
uma Rede de Bibliotecas Escolares.
Antecipação dos apoios às Associações de Pais 2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a presente proposta, que prevê a atribuição de 42.115,00 Euros a Associações de Pais do Município de Ílhavo.
Normas do Programa de Apoio a Projectos Educativos (PAPE) 2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal.
Regras do X Concurso Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Outubro de 2010
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e ratiﬁcar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do
Município do pagamento de 642,00 Euros, relativo ao mês de Setembro.
Alteração pontual ao Estudo Urbanístico 108 - Dois Quarteirões da Praia
da Barra (Av. João Corte Real/Av. Fernandes Lavrador e Rua da República)
» Deliberado por unanimidade concordar com a alteração do EU 108.
Reunião da Comissão de Toponímia
em 15 de Outubro de 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.
Concurso Público para Atribuição da
“Cessão do Direito de Exploração de
Unidades de Acolhimento Comercial
na Costa Nova do Prado”
» Deliberado por unanimidade aprovar
o presente relatório e proceder à audiência prévia nos termos do código do
Procedimento Administrativo.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia para comparticipação em arrendamento de habitação no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição subsídio pontual à Santa Casa
da Misericórdia, no valor de 112,50
Euros.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos
no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados

» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 2 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa
a água.
Programa Vocação 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
Atribuição de subsídio pontual à Associação dos Amigos da Praia da
Barra para limpeza dos sanitários junto ao “Largo do Obelisco” e “Molho
Sul” na Praia da Barra e ao Rancho
Folclórico “Os Palheiros” da Costa
Nova para limpeza dos sanitários no
Novo Mercado e Posto de Turismo da
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador Marcos Labrincha Ré, que prevê a
atribuição de um subsídio no valor de
3.200,00 Euros a cada Associação.
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Novembro de 2010
Alteração do dia de realização da segunda reunião ordinária da Câmara
Municipal do mês de Novembro de
2010
» Deliberado por unanimidade a proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê que a
Reunião de Câmara do dia 17 de Novembro de 2010 não se realize nesse
dia, mas sim no dia 24 de Novembro
de 2010, às 15.30 horas, e assuma o
carácter público.
Concurso Público de Concepção para
a “Revisão do Plano de Pormenor do
Museu Marítimo de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento dos resultados ﬁnais do
concurso.
Abertura de Concurso Público urgente para a Empreitada de “Requaliﬁcação urbana e ambiental frente de Ria
Costa Nova - Biarritz”
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê
um custo de 3.004.000,00 Euros e um
prazo de execução de seis meses.
Abertura de Concurso para a “Concessão da Concepção, Instalação e
Exploração do Bar/ Restaurante do
Jardim Oudinot”
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura do referido Concurso
Público.
Concurso por ajuste directo para o
“Parque de Campismo da Barra - Rearborização - 2.ª Fase”
» Deliberado por unanimidade proceder
à adjudicação deﬁnitiva à empresa Ambiﬂora – Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda., pelo valor de
6.619,60 Euros + Iva e com um prazo
de execução de 20 dias.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipa-

ção em arrendamento de habitação no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 215,60 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 625,00 Euros.
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Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual ao Rancho Folclórico As Ceifeiras da Gafanha
da Encarnação no valor de 650,00 Euros para apoio à edição do CD musical
desta Associação.
Acordo de Parceria entre a Administração da Região Hidrográﬁca do
Centro, IP e a Câmara Municipal de
Ílhavo para a requaliﬁcação urbana e
ambiental da frente ria - Costa Nova
- Biarritz
» Deliberado por unanimidade aprovar
a Minuta do Acordo, que tem como objectivo a colaboração entre os parceiros
relativa à conservação e reabilitação da
zona costeira de terrenos pertencentes ao domínio público hídrico (DPM)
da margem da Ria na Costa Nova do
Prado.

Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos
no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 3 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.

Acordo de Cedência Onerosa de Direito de Uso da Empresa MaisIlhavo
– Sociedade de Desenvolvimento Urbano do Município de Ílhavo, para o
Município de Ílhavo referente ao Projecto de Execução e Requaliﬁcação
da frente ria – Costa Nova, realizado
pela empresa Consulmar, Lda.
» Deliberado por unanimidade aprovar
o acordo de cedência do projecto.

Reajustamentos Rendas Apoiadas
» Deliberadas por unanimidade aprovar
as referidas Propostas.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Novembro de 2010

Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 2010/2011 - Primeira adenda à
listagem inicial
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de 19 subsídios unitários
de 50,00 Euros para o Escalão A, e 17
subsídios unitários de 30,00 Euros para
o Escalão B.

Regulamento Municipal de Urbanização e da Ediﬁcação
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.

Atribuição de subsídios pontuais para
expediente e limpeza às Escolas e
Jardins de Infância - Ano Lectivo
2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um subsídio de 21.130,00
Euros para as Escolas Básicas do 1.º
Ciclo, que inclui os Centros Escolares,
e de 2.880,00 Euros para os Jardins de
Infância.
Atribuição de subsídios para comunicações/telefone às escolas e Jardins
de Infância - Ano Lectivo 2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um subsídio para comunicações/telefone às Escolas Básicas
do 1.º Ciclo, que inclui os Centros Escolares, no valor de 7.210,00 Euros, e
aos Jardins de Infância da rede pública do Município de Ílhavo no valor de
1.760,00 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao
Rancho Folclórico as Ceifeiras da
Gafanha da Encarnação para apoio à
Edição de CD
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador

Alteração do Regulamento Interno
do Parque de Campismo da Praia da
Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar
a referida proposta, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento CMI/2010 - 5.º Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a decisão do Presidente da Câmara
Municipal.
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2011
» Deliberado por maioria, com os votos
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar as G.O.P., Orçamento e
Mapa de Pessoal CMI/2011, bem como
o seu envio à Assembleia Municipal.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e ratiﬁcar a proposta
do Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do
pagamento de 1.648,60 Euros, relativos ao mês de Outubro.
Abertura de Concurso Público para
os “Serviços de Outsourcing nas Piscinas Municipais”
» Deliberado por unanimidade proceder
à abertura do referido procedimento, que
prevê um custo de 125.000,00 Euros.
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Abertura de Concurso Público para a
“Prestação de Serviços de Telecomunicações ﬁxas e móveis”
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura do referido procedimento, que prevê um custo de 185.000,00
Euros.
Abertura de Concurso Público para a
“Prestação de Serviços de Transportes
no âmbito de actividades escolares”
» Deliberado por unanimidade proceder à
abertura do presente procedimento, que
prevê um custo de 80.000,00 Euros.
Adjudicação do Concurso Público para a “Requaliﬁcação Urbana e
Ambiental frente de Ria Costa Nova
- Biarritz”
» Deliberado por unanimidade proceder
à adjudicação deﬁnitiva ao consórcio
Paviazeméis Lda./Cimontubo, Lda.,
que prevê um custo de 1.802.415,00
Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.070,00 Euros.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos,
no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 5 apoios de comparticipação no pagamento da factura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.
Mapas de Serviço de Farmácias para
o ano 2011
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a decisão do Presidente da Câmara
Municipal.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Regional de Pesca Desportiva de Aveiro e Litoral (ARPDABL)
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um subsídio pontual no
valor de 1.500,00 Euros para apoio às
despesas inerentes à organização e
preparação do IV Campeonato da Europa de Pesca à Bóia.
Prolongamento do horário dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços na quadra de Natal/
Ano Novo
» Deliberado por unanimidade aprovar
a informação, que prevê que o período
ininterrupto dos estabelecimentos que
se situem na área do nosso Município,
no Natal e Ano Novo, seja de 22 de Novembro a 24 de Dezembro (Natal) e de
26 de Dezembro a 1 de Janeiro de 2011
(Ano Novo).

DESTAQUES | JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 2011

MÚSICA JAN SÁB 15 às 21h30

MÚSICA FEV SÁB 26 às 22h00

Concerto de Ano Novo

“Carta Aberta”

pela Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Música Nova

João Gil + João Campos + Nuno Norte + Ricardo Ribeiro + Tiago Reis

MÚSICA JAN SEX 21 às 22h00

MÚSICA/POESIA MAR SÁB 12 às 22h00

Pedro Abrunhosa - Canções

ESTILHAÇOS de Cesariny

» CC Gafanha da Nazaré

Adolfo Luxúria Canibal - António Rafael
- Henrique Fernandes - Jorge Coelho

CINEMA JAN SEX 28

Filme do Desassossego

TEATRO MAR SÁB 19 às 22h00

(inclui tertúlia com o realizador João Botelho)
15h00 (sessão exclusiva para Escolas)
21h30 (público em geral)
» CC Gafanha da Nazaré

As Vedetas

MÚSICA FEV SÁB 12 às 22h00
Rita Guerra - “Noites ao Piano”

TEATRO MAR SEX 25 às 22h00

DANÇA/SERVIÇO EDUCATIVO FEV QUI 17 e SEX 18

DANÇA/SERVIÇO EDUCATIVO MAR DOM 27 às 11h00
PÉ ante PÉS dança para bebés de Joana Antunes

“A Casa”, pela Jangada de Pedra

Royal Czech Ballet

“D. Quixote”

