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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA

EMER
A Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER) do Município de Ílhavo é um
importante espaço concebido especialmente para a prevenção e sensibilização
rodoviária, funcionando como instrumento
de formação, da população escolar, para a
boa utilização da via pública e a criação de
uma cultura de cidadania na ocupação da
mesma.
A funcionar desde o dia 18 de Março de
2004, a EMER é o corolário de uma aposta
da Câmara Municipal de Ílhavo de combate
à sinistralidade rodoviária que, infelizmente,
teima em persistir no nosso País, e que todos os dias provoca várias vítimas, muitas
das quais Crianças e Jovens.
Para além de formar Crianças e Jovens
para uma activa cultura de segurança a nível
rodoviário, a EMER pretende promover um
efeito multiplicador de boas práticas junto
da restante população, através da realização de várias acções e a sua abertura ao
público em geral.

OBJECTIVOS
A EMER tem como principais objectivos:
» promover a educação das Crianças e
Jovens como utentes da via pública;
» consciencializar os docentes, famílias e
comunidade em geral, para a importância
da prevenção rodoviária;
» despertar nos Jovens bons hábitos e
atitudes correctas, na via pública, enquanto
peões, passageiros e ciclistas;
» desenvolver projectos educativos que
visam a educação e segurança rodoviária,
em colaboração com as escolas, alunos,
docentes e pais.

LOCALIZAÇÃO
Junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré e Complexo Desportivo da Gafanha

FUNCIONAMENTO
A EMER está preparada para acolher e
formar Crianças e Jovens desde o Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, estando direccionada, preferencialmente, para Alunos
do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.
A EMER pode receber, diariamente, quatro grupos de 25 alunos, dois da parte da
manhã e dois da parte da tarde, sendo que
cada sessão tem a duração de noventa minutos, repartidos em duas partes: uma primeira correspondendo a uma aula teórica e
uma segunda parte prática, em que os participantes são convidados a colocar na pista
as aprendizagens efectuadas.
Para além destas vertentes, a EMER possui um espaço multiusos coberto dotado
com várias capacidades, nomeadamente,
jogos, bibliograﬁa, uma pista em miniatura e
uma zona para a realização de vários ateliers
de expressão plástica, bem como um agradável parque de merendas.

SERVIÇOS
A EMER encontra-se aberta ao Público,
em regime livre, todos os quartos sábados
de cada mês, funcionando no seu horário
normal e de forma gratuita.
A utilização da EMER por Escolas e Instituições é gratuita, mediante marcação prévia.
Atendendo às condições que possui, a
EMER pode ser utilizada para a realização
de Festas de Aniversários e outros eventos, segundo condições e disponibilidade a
acordar.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Sexta
09h00~12h00 | 13h30~17h00
HORÁRIOS DAS SESSÕES
09h15~10h45
10h30~12h00
13h45~15h15
15h00~16h30
CONTACTOS
Tel: 234 363 980
educacao@cm-ilhavo.pt

www.cm-ilhavo.pt
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Carta Aberta aos Cidadãos do Município de Ílhavo
Caro(a) Munícipe
Volvidos os dois primeiros meses do novo ano 2010, está já bem patente o forte ritmo de investimento que a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI)
está a desenvolver em várias áreas da governação do Município.
Nesta edição do Boletim Municipal e seguramente nas outras que se
lhe vão seguir, damos conta do ponto de situação das obras, da gestão de
equipamentos, de serviços e de eventos, de apostas novas e de outras que
são reiteradas, e que vamos fazendo em nome do compromisso assumido
de fazer com que o Município de Ílhavo continue a crescer.
O tempo que queremos utilizar com toda a intensidade, exige capacidade de risco e de trabalho, espírito de luta e de sacrifício, sentido estratégico ﬁrme e coerente.
Esse exercício que estamos a executar na gestão da CMI com os Cidadãos do Município de Ílhavo, tem de ser prosseguido com toda a determinação.
É a nossa atitude de luta intensa, de trabalho consequente, que vai dar
mais e melhores frutos, nunca assumindo uma opção de lamúria ou crítica
inconsequente.
As obras que temos em curso são um bom testemunho da atitude que o
tempo presente exige, com uma Câmara empreendedora e uma Comunidade que assume a sua condição de ser parte fundamental desse empreendimento.
Os cinco Centro Escolares (Senhora do Pranto, Cale da Vila, Vale de
Ílhavo, Coutada e Légua), a qualiﬁcação da EN 109 (que com o Hospital
de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo marca
o arranque da intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histórico
da Cidade de Ílhavo), a 1.ª fase da Via de Cintura Nascente a Ílhavo, a
ampliação e qualiﬁcação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e a
Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação com a qualiﬁcação do Largo
entre o Cemitério e o Campo do NEGE, são hoje a face visível da nossa
capacidade de risco e de trabalho, de espírito de luta e de sacrifício, de
sentido estratégico ﬁrme e coerente, que a CMI tem em execução e das
quais os Cidadãos são parte fundamental da gestão dos constrangimentos
das obras e da preparação da utilização dos seus benefícios.
Uns tirarão fotograﬁas aos buracos e às poças de água que essas obras
provocam. Outros, como nós, destacaremos sempre os Homens e as Máquinas que as executam, na ﬁrme determinação que teremos um Município melhor com a sua ﬁnalização. “Felizes os incomodados por uma obra,
é sinal que ela se está a executar”, continuará a ser o nosso mote, com
uma gestão das obras que sempre vai continuar a ser feita minimizando
os incómodos que inevitavelmente geram.
Na Educação, mantemos a aposta prioritária, e estamos já a exercer
(desde 1 de Janeiro 2010) as novas competências que contratámos com o
Ministério da Educação (Instalações e Pessoal Não Docente), numa aposta em fazermos melhor, tirando proveito de uma gestão de proximidade,
mais conhecedora e exigente.

Nos próximos dois meses - Março e Abril - vamos manter o ritmo intenso.
O Centro Cultural de Ílhavo assinala dois anos de vida, marcada por
um reconhecido sucesso da sua actividade e de um relevante papel na
estruturação urbana da Cidade de Ílhavo.
A Câmara Municipal de Ílhavo, a Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré e a Paróquia da Gafanha da Nazaré, dão início às comemorações
do Centenário da criação da Freguesia/Paróquia, num gesto de activa cooperação institucional e promotor de uma Cidadania activa no presente,
comprometida com o futuro e honrada com a sua história.
O Governo (APA/REFER) fará a activação (e seguramente a inauguração) da Ligação Ferroviária da Linha do Norte ao Porto de Aveiro e da
3a fase da Via de Cintura Portuária, a nova Avenida dos Bacalhoeiros na
Gafanha da Nazaré, da qual a CMI é parceria na gestão do projecto e da
obra, e no investimento (em 850.000 euros).
A “AdRA, Águas da Região de Aveiro”, sociedade anónima que a CMI
e mais nove Municípios da Região de Aveiro, constituíram com a empresa
pública Águas de Portugal, vai entrar em actividade, numa operação de
integração de gestão, de capacitação institucional para permitir a execução de importantes investimentos de expansão da rede de saneamento
básico (aproveitando os Fundos Comunitários do QREN) e de manutenção das redes de água e de saneamento, com uma progressiva adaptação
dos preços da água e dos serviços de saneamento aos seus custos totais,
garantindo a qualidade de serviço e a sustentabilidade técnica e ﬁnanceira
desses importantes sistemas ambientais.
A CMI vai viver um importante momento de reforma ao nível da sua Estrutura Orgânica e dos mecanismos de gestão de equipamentos e de áreas
de actividade comunitária importante, como por exemplo no Desporto.
E no Planeamento, terminada com sucesso a Alteração ao PDM visando a permissão da construção do Parque da Ciência e Inovação da UA na
Coutada e do novo Lar e Centro Dia do Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora da Nazaré, intensiﬁcamos agora os esforços para que termine
com qualidade e com a máxima brevidade possível o importante processo
de Revisão do PDM, com impacto em todo o Município. Esperemos que
os organismos governamentais sejam parceiros à altura deste objectivo.
E muito mais...
Seguimos em frente com determinação.
Seguimos também viagem a dar uma histórica volta ao Mundo na principal embaixada de Portugal - o NRP/Navio Escola SAGRES - que temos
a honra de patrocinar, sendo o único Município que o faz, usando o Museu Marítimo de Ílhavo como bandeira e a Associação dos Industriais do
Bacalhau como entidade parceria.
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo...
em movimento
obras em curso...
Na última Reunião de
Câmara de 17 de Fevereiro,
o Executivo Municipal
aprovou um conjunto de
autos de vistoria e medição
de trabalhos das oito obras
que estão em curso e para
as quais tem assegurado
ﬁnanciamento do QREN
(Quadro de Referência
Estratégica Nacional).

Os autos aprovados têm um valor de 808.450,00 Euros, sendo que as
oito obras assumem um investimento total da Câmara Municipal de Ílhavo de cerca de 14 milhões de Euros, dos quais 5 milhões são ﬁnanciados
pelo QREN. A execução ﬁnanceira média actual (obra facturada) é de
cerca de 30% e execução física de cerca de 50% (os seis edifícios estão
em fase de acabamentos). As obras em causa são as seguintes:

1. Construção da Via de Cintura
Nascente a Ílhavo - 1.ª fase
2. Requaliﬁcação/Beneﬁciação
da Antiga Estrada Nacional 109
3. Ampliação e Requaliﬁcação
do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
4. Construção do Novo Centro Escolar
da Senhora do Pranto (Ílhavo)
5. Construção do Novo Centro Escolar
da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
6. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo de Vale de Ílhavo
7. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Presa-Légua
8. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Coutada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Embora com a gestão das consequências do pesado Inverno que temos
vivido (aumentando o prazo da sua execução), as obras estão a decorrer
em bom ritmo, perspectivando-se a sua ﬁnalização e activação no período
de Maio a Outubro de 2010.
Além destas obras está a decorrer há quase um mês a obra da Capela
Mortuária da Gafanha da Encarnação e de Qualiﬁcação do Largo entre
o Cemitério e o Campo do NEGE, num investimento total da Câmara
Municipal de Ílhavo de quase 300.000,00 Euros.

9. Construção da Capela Mortuária
da Gafanha da Encarnação e Arranjos Exteriores

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 Trimestral TIRAGEM 18 000 DEPÓSITO LEGAL Nº 178608/02 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

www.cm-ilhavo.pt
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Construção
da Casa Mortuária
Gafanha
da Encarnação e
Arranjos Exteriores
Encontra-se em franco desenvolvimento a Obra de Construção da
Casa Mortuária da Gafanha da Encarnação, que engloba igualmente
a Qualiﬁcação do Largo existente
entre o Cemitério, o Campo Desportivo do NEGE e a referida
Casa, numa intervenção de qualiﬁ-

// Abertura do Concurso Público - Julho de 2009
// Adjudicação da Obra - Janeiro de 2010; Firma CANAS – Electro Montagens, SA
// Arranque da Obra - 21 de Janeiro
// Prazo de Execução - 10 meses (Data de Conclusão prevista para Setembro/Outubro de 2010)
// Investimento total - cerca de 300.000,00 Euros (totalmente suportados pela Câmara Municipal de Ílhavo)

cação urbana desta zona da Vila da
Gafanha da Encarnação.
De uma forma mais pormenorizada, esta obra prevê a criação de
uma Casa Mortuária linear, simples e de contacto com a natureza
exterior, composta por uma Capela, um Átrio, uma Área de Arru-

mos e Áreas de Instalações Sanitárias, num total de área coberta de
327 m2.
Porque as casas mortuárias são
locais de aglomeração de pessoas,
com espaços próprios para momentos distintos, o conjunto ediﬁcado prevê igualmente a criação de

três áreas de permanência e/ou circulação de pessoas, a saber: uma
localizada no interior da Capela,
uma no Átrio principal e uma outra no exterior, mais precisamente
Alpendres, que serão colocados
a nascente e a sul do edifício. De
acordo com a regulamentação em
1. Hall/Circulação
2. Átrio
3. Capela
4. Antecâmara
5. Instalação Sanitária Masculina
6. Instalação Sanitária Feminina
7. Arrumo
8. Área Ajardinada
9. Área Ajardinada
10. Alpendre (nascente)
11. Alpendre(sul)

10
8

Área de implementação proposta - 445.70 m2
Área Coberta proposta - 327.00 m2
Área bruta de construção proposta - 237.85 m2

7

4

3
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vigor, esta obra garante, ainda,
todas as condições de higiene e
salubridade a todos os seus utilizadores, assim como de segurança
e acessibilidade para pessoas com
mobilidade condicionada.
Relativamente à Qualiﬁcação
do Largo Exterior, completamente redesenhado, a implantação da
Casa Mortuária prevê a criação de
um passeio frontal alargado e de
um espaço para circulação automóvel de acesso e saída da respectiva área de estacionamento para
54 viaturas (voltado apenas à rua
norte e de sentido único), sendo
que todas as árvores existentes em
redor do perímetro de construção
serão mantidas, ﬁcando o restante espaço exterior uma área verde
(colocação de gramão), com algum
mobiliário urbano (bancos e papeleiras) e postos de iluminação.
Com data de conclusão prevista
para o início do Outuno, a construção da Casa Mortuária é uma
importante obra para todos os habitantes da Freguesia da Gafanha
da Encarnação, num investimento
total previsto e inteiramente suportado pela Câmara Municipal de
Ílhavo de cerca de 300.000,00 Euros, sendo também uma importante obra de qualiﬁcação do Largo
que separa o Cemitério do Campo
Desportivo do NEGE. //
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16 DE DEZEMBRO DE 2009
A Câmara Municipal de
Ílhavo organizou, no passado
dia 16 de Dezembro, e
pelo décimo segundo ano
consecutivo, a tradicional
Festa de Natal dirigida
a todas as Crianças do
Pré-Escolar, 1.º Ciclo do
Ensino Básico e Instituições
Particulares de Solidariedade
Social do Município, que
teve lugar no Pavilhão
Municipal Capitão Adriano
Nordeste, em Ílhavo.

Festa de Natal 2009
Pré-Escolar, 1.º Ciclo Ensino Básico e IPSS Município de Ílhavo
Dividido em dois blocos, manhã
e tarde, e com uma duração de uma
hora e um quarto, o espectáculo
contou com vários números de
variedades, do qual ﬁzeram parte palhaços, magia, malabaristas,
entre outras surpresas que ﬁzeram

as delícias dos mais novos, tendo
a sua alegria contagiado todos os
presentes, num verdadeiro espírito
de convívio natalício.
Tal como em anos anteriores,
a Câmara Municipal facultou o
transporte de todas as Crianças,

respectivo Corpo Docente e Auxiliares para o local do espectáculo e,
em parceria com as quatro Juntas
de Freguesia do Município, ofereceu a cada uma das cerca de 3000
Crianças inscritas uma lembrança
deste dia de Festa que comemorou

o Natal.
Desde 1998, e no âmbito do
Plano Municipal de Intervenção
Educativa, o Natal tem sido comemorado pela Câmara Municipal
de Ílhavo, com especial incidência
na Comunidade Educativa, mais

concretamente no Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico, festa
essa que varia de ano para ano,
sem nunca faltar o convívio, a animação e a partilha característicos
da época que é, sem dúvida, a mais
especial para as Crianças. //

segundo encontro
Minibasquete

aprovação
de projectos
Escolas do 1.º CEB Município de Ílhavo PAPE 2009/2010
No âmbito das Actividades
de Enriquecimento
Curricular, a Câmara
Municipal de Ílhavo
realizou, no passado dia
23 de Janeiro, em estreita
parceria com as Secções
de Basquetebol do Illiabum
Clube e do Grupo Desportivo
da Gafanha, o II Encontro
de Minibasquete, dirigido
a todos os Alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico do
Município.
Ao longo de todo o dia, marcaram presença no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, em
Ílhavo, e no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré, cerca de 400 Crianças do 1.º ao 4.º Ano
de Escolaridade que, orientados
pelos Professores da Actividade Física e Desportiva da Câmara Municipal de Ílhavo e pelos Treinadores
e Atletas dos dois Clubes, tiveram
oportunidade de disputar jogos e
outras divertidas actividades entre
si, aliando a prática desportiva ao
convívio entre as diversas Escolas
do 1.º Ciclo do Município.

No passado dia 3 de
Fevereiro, e pelo oitavo
ano consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo
aprovou a atribuição de
subsídios pontuais aos
Estabelecimentos de Ensino
cujas candidaturas ao PAPE
– Programa de Apoio a
Projectos Educativos foram
seleccionadas.

Tal como o primeiro Encontro,
realizado a 14 de Março de 2009,
esta foi uma iniciativa de grande
sucesso da Câmara Municipal de

Ílhavo, a par de tantas outras de
grande expressão e envolvimento
que constam das Actividades de
Enriquecimento Curricular. //

Na edição 2009/2010 do Programa, foram 19 as candidaturas recebidas, o que evidencia um grande
dinamismo por parte dos Estabelecimentos de Ensino do Município,
tendo sido aprovadas 14, de acordo
com os critérios de apreciação e selecção deﬁnidos, o que representa
um investimento total de 24.103,21
Euros, dos quais 16.560,00 Euros
(cerca de 70%) são comparticipados pela Câmara Municipal de
Ílhavo.
Agrupamento de Escolas da
Gafanha da Encarnação, Escolas
do 1.º Ciclo do Ensino Básico da
Chousa Velha, de Ílhavo e da Chave, EBʼs 2,3 da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e de
Ílhavo e, ﬁnalmente, as Escolas Se-

cundárias da Gafanha da Nazaré e
Dr. João Carlos Celestino Gomes Ílhavo foram os Estabelecimentos
de Ensino seleccionados para este
apoio, cujos Projectos Educativos
se centram nas temáticas da Cultura, do Ambiente, da Informação e
do Desporto.
Já na sua oitava edição, o PAPE
tem como principal objectivo incentivar a implementação e o desenvolvimento de projectos que
possibilitem uma melhoria efectiva
da qualidade da Educação no Município de Ílhavo, através do envolvimento directo da Comunidade
Educativa, cujo espírito de proactividade e de autonomia se pretender
cada vez mais desenvolvido. //

www.cm-ilhavo.pt
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IX Concurso
Literário Jovem
Terminam já no próximo dia
31 de Março as inscrições
para o Concurso Literário
Jovem de 2010, promovido
pela Câmara Municipal de
Ílhavo.

JANEIRO
6 JAN | QUA

Comemoração
Dia dos Reis
TODOS OS FMJ

7~31 JAN

Mostra de Artesanato
em Madeira
de Jorge Cardoso
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

20 JAN | QUA

Workshop de Hip Hop
TODOS OS FMJ

FEVEREIRO
3 FEV | QUA

Torneio de
Matraquilhos
FMJ ÍLHAVO

6 FEV | SÁB

Máscaras de Gesso
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
FMJ GAFANHA DO CARMO

Máscaras
de Cardador
FMJ VALE DE ÍLHAVO

9 FEV | TER

O Hip Hop vai à Escola
ESC. SEC. DR. J.C.C.G.
ESC. SEC. GAFANHA DA NAZARÉ

10 FEV | QUA

Workshop Dança Latina
FMJ VALE DE ÍLHAVO

12 FEV | SEX

Cinema - Comédia
Romântica
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

13 FEV | SÁB

Postais Dia
dos Namorados
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Cinema - Comédia
Romântica
FMJ GAFANHA DO CARMO

Festa de Carnaval
FMJ VALE DE ÍLHAVO

15 FEV | SEG

Exposição Colectiva de
Pintura e Artesanato
de Nari Artes Angélica,
Vítor Neto Carlos
e Anabela Dias
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

10 FEV | QUA

Workshop Boxe
FMJ VALE DE ÍLHAVO

20 FEV | SÁB

Workshop Construção
de Andas
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

25 FEV | QUI

V Aniversário FMJ
Gafanha da Nazaré
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

entrada gratuita
bilhetes no CCI
a partir
de 9 de Março
produção:

Se estás interessado(a) em participar não percas esta oportunidade
e faz a tua inscrição em www.cmilhavo.pt.
O concurso destina-se aos Jovens do Ensino Básico do 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos, assim como do Ensino Secundário, podendo participar
alunos de qualquer estabelecimen-

to de ensino, público ou privado,
do Município de Ílhavo, até ao 12.º
ano de escolaridade.
Os trabalhos deverão ser entregues por mão própria ou enviados
por correio, com aviso de recepção
e endereçados para a Câmara Municipal de Ílhavo - IX Concurso
Literário Jovem - Avenida 25 de
Abril - 3830-044 Ílhavo. //
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22 DE DEZEMBRO 2009

primeiro aniversário
Fórum Municipal da Juventude
Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo
Os Fóruns Municipais da
Juventude da Gafanha da
Encarnação e da Gafanha
do Carmo comemoraram
no passado dia 22 de
Dezembro de 2009 o seu
primeiro aniversário.

Para celebrar a data, a Câmara
Municipal de Ílhavo preparou um
programa especial, do qual ﬁzeram
parte exposições, torneios (Póker e
Pro Evolution Soccer) workshops
(construção de carteiras recicláveis e sabonetes de cheiro) e lanches convívio de Parabéns aos
Fóruns, tendo ainda sido entregues
os Certiﬁcados relativos ao 4.º Trimestre da bem sucedida iniciativa

“Oﬁcinas Criativas”, nos módulos
de Artes Plásticas – Pintura em
Tecido e Técnica de Guardanapo
e Agulhas e Linhas – Técnica de
Bordado (Bainhas Abertas), pela
mão da Vereadora da Juventude,
Dra. Beatriz Martins.
Com a inauguração, em 2008,
destes dois novos espaços municipais, a Câmara Municipal de
Ílhavo concretizou o importante

objectivo de expansão da rede de
Fóruns Municipais da Juventude,
no âmbito da concretização de uma
política cada vez mais próxima de
todos os Jovens do Município. Instalados nos Edifícios Sócio-Educativos da Gafanha da Encarnação
e da Gafanha do Carmo, estes recentes equipamentos municipais
têm atraído um número crescente
de utilizadores, que usufruem des-

tes espaços numa vertente lúdica e
educativa. Ao seu dispor existem
diversos serviços como Mediateca, Ludoteca, Espaço de Leitura,
Acesso à Internet, entre outros, nomeadamente Acções de Formação
das Oﬁcinas Criativas.
Ambos os Fóruns funcionam
de Terça a Sexta-Feira das 18h00
às 20h30 e Sábados, das 10h30 às
12h30 e das 14h00 às 18h00. //

entrega certificados Espaço Internet
Município de Ílhavo
Realizou-se, no passado
dia 21 de Novembro, no
Auditório da Biblioteca
Municipal de Ílhavo, a
cerimónia de entrega dos
Certiﬁcados à pessoas
que concluiram com êxito
os curso de informática
do Espaço Internet do
Município, relativos ao ano
de 2009.

No ano do oitavo aniversário
deste espaço, foram 151 os Formandos que frequentaram os diversos cursos ministrados, tendo
sido entregues mais de 320 Certiﬁcados.
Desde 2001, ano da criação do

Espaço Internet de Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo emitiu
1578 Certiﬁcados a 1007 Pessoas
que se inscreveram nos Cursos de
Windows/Word (com uma duração de 30 horas, durante 2 meses),
Internet e E-mail (com uma dura-

ção de 15 horas, durante 1 mês)
e Excel (com uma duração de 15
horas, durante 1 mês), números
esses que traduzem o sucesso desta aposta, que é uma mais-valia
para as Crianças, Jovens, Adultos
e Séniores do nosso Município, ao

nível da sua familiarização com as
novas tecnologias da comunicação
e da informação.
Para saber mais sobre a época
2010 do Espaço Internet, dirigase a um dos Fóruns Municipais da
Juventude (Ílhavo, Gafanha da Na-

zaré, Vale de Ílhavo, Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo)
e informe-se sobre os Cursos e os
horários de formação colocados ao
seu dispor. //

www.cm-ilhavo.pt
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18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010

InterEscolas 2010
Com o principal objectivo
de promover o contacto e a
troca de experiências entre
as Escolas Básicas de 2.º
e 3.º Ciclo e Secundárias
do Município, a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou,
nos dias 18 e 19 de
Fevereiro, a oitava edição do
“Inter-Escolas”, organizada
em parceria com as EBs 2,3
e Escolas Secundárias do
Município.

Dirigido em especial a todos os
Alunos e elementos do Corpo Docente destas cinco Escolas, este
Encontro é uma iniciativa que tem
vindo a crescer de uma forma notável, quer ao nível de acções quer ao
nível de participantes nas diversas

actividades propostas que, além de
potenciarem uma maior interacção
entre todos os elementos da comunidade escolar do Município, dão a
conhecer aos restantes Munícipes o
trabalho por eles efectuado ao longo do ano lectivo.

bolsas e
certificados
Vocação 2009
3.º Turno

A Câmara Municipal
de Ílhavo, pela mão da
Vereadora da Juventude,
Dr.ª Beatriz Martins,
procedeu à entrega, no
passado dia 15 de Janeiro,
das Bolsas e respectivos
Certiﬁcados aos Jovens que
integraram o 3.º Turno do
Programa Vocação 2009.
Repartidos pelos projectos de
“Fomento da Actividade Desportiva”, “Apoio à Juventude”, “Valorização e Promoção da História
e Património” e “Animação Cultural”, os 14 participantes deste último grupo desenvolveram as suas
actividades entre os meses de Outubro e Dezembro, num total de 90
horas a que corresponderam uma
Bolsa de 200,00 Euros.
Realizada na Biblioteca Municipal de Ílhavo, esta cerimónia informal contou ainda com uma pequena
actividade de leitura e convívio no
âmbito da Mostra de Ilustração “O
Meu Primeiro Miguel Torga” (da

Do programa deste ano, destaque para as múltiplas actividades
do “Dia Aberto”, nomeadamente
Jardinagem, Escalada, Mini-Golfe,
Produção de Filme de Animação,
Hora do Conto, Torneios de Ténis
de Mesa, entre outras, que decorreram em clima de grande convívio e
animação nas várias Escolas participantes, demonstrando um vincado espírito de intercâmbio entre as
centenas de alunos presentes.
Também com uma grande adesão, a terceira edição da Assembleia
Municipal Jovem marcou todo o
dia 19 de Fevereiro, onde alunos
de várias Escolas, na presença do
Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves (que

ilustradora Inês de Oliveira), onde
os participantes tiveram oportunidade de recitar e ouvir poemas do
grande escritor e poeta português,
nomeadamente aqueles que se referem ao nosso Município, entre os
quais “Aguarela”.
Neste momento, encontram-se
abertas as inscrições para o Turno
III da edição de 2010, que terá início no mês de Outubro, com duração até ao ﬁnal de Dezembro.
Criado em 2005, o Vocação Programa de Ocupação de Tempos Livres em período de aulas,
é já uma das iniciativas de grande
sucesso da Câmara Municipal de
Ílhavo, cujas actividades contribuem signiﬁcativamente para o
enriquecimento da sua formação
quer pessoal, quer académica. //

fez as honras de abertura da Sessão), da Vereadora da Juventude,
Dr.ª Beatriz Martins (que respondeu às questões colocadas pelos
alunos intervenientes) e do Presidente da Assembleia Municipal,
Dr. Neves Vieira (moderador do
Debate), discutiram de uma forma
séria e entusiasta diversos assuntos
relacionados com o Município.
Após o debate, as atenções voltaram para o Centro Cultural de
Ílhavo, com a inauguração, pelas
21h00, da original Exposição “InterEscolas”, uma Mostra de Pintura, Desenho, Escultura, Fotograﬁa,
Vídeo, Instalação e Artes Urbanas
(Artesanato, Grafﬁti, Design, entre
outros), cujas áreas temáticas se
centram na “Tolerância”, no “Imaginário” e nʼ”As Nossas Histórias”,
e que pode ser visitada, no Foyer
do CCI, até ao dia 21 de Março.
A terminar este VIII Encontro
não podia faltar a terceira edição
do Sarau Inter-Escolas, sem dúvida
o momento alto de toda esta jornada de dois dias, cujo balanço foi
muito positivo, dada a excelente
receptividade e envolvência de todos os elementos que ﬁzeram parte
desta edição 2010. //

alteração limite etário
Cartão Jovem Municipal
Agora até aos 30 Anos!
Desde o início do ano
(1 de Janeiro de 2010), e
no âmbito da deﬁnição na
União Europeia dos 30 Anos
como Idade Limite para o
Acesso a Iniciativas Públicas
destinadas aos Jovens,
o limite etário do Cartão
Jovem Municipal foi alargado
até aos 29 anos, podendo
ser utilizado pelos seus
aderentes até aos 30.
Até aqui, o Cartão Jovem Municipal (agregado ao Cartão Jovem
Nacional e Europeu) só se encontrava acessível aos Jovens residentes e estudantes que frequentam os
estabelecimentos de ensino do Município com idades compreendidas
entre os 12 e 25 anos. Podendo ser
renovado agora até aos 30 anos, o
Cartão Jovem Municipal concede
a todos os seus titulares, e durante um ano a contar do mês da sua
aquisição, descontos e isenções na
compra de bens, produtos e serviços nos estabelecimentos do Sector
de Comércio e Serviços aderentes
ao projecto, e em várias infra-es-

truturas e equipamentos municipais
nomeadamente o Centro Cultural
de Ílhavo, o Museu Marítimo e o
Navio Museu Santo André, bem
como nas inscrições para as Oﬁcinas Criativas, entre outros.
Desde o seu lançamento, em
Março de 2009, já aderiram a esta
iniciativa cerca de meia centena de
estabelecimentos do Município,
que faz parte de um grupo restrito de Câmaras Municipais (apenas
cerca de 20%) que formalizaram
esta parceria com a Movijovem entidade tutelada pela Secretaria
da Juventude e do Desporto, cujo
principal objectivo é facilitar o
acesso da camada mais jovem do
Município à aquisição de bens e
serviços culturais, desportivos e
recreativos, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento
e promoção da economia local.
O Cartão Jovem Municipal encontra-se à venda em todos os
Fóruns Municipais da Juventude
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Vale
de Ílhavo, Gafanha da Encarnação
e Gafanha do Carmo). Mais informações em www.cartaojovem.pt e
em www.cm-ilhavo.pt. //
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programa municipal
Bolsas de Estudo 2009/2010
Pelo 11.º ano consecutivo, a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu o Programa de
Bolsas de Estudo, dirigido
a Estudantes de Ensino
Secundário e Superior
residentes no Município.

Na edição deste ano, cuja cerimónia de entrega decorreu no passado
dia 29 de Janeiro, na presença do
Presidente de Câmara e do Vere-

ador Eng. Paulo Costa, no Fórum
Municipal da Juventude de Ílhavo,
foram atribuídas 21 Bolsas de Estudo (mais três do que na edição ante-

rior), das quais 13 são renovações,
ou seja, relativas a alunos bolseiros
que tiveram aproveitamento escolar
no último ano lectivo, e 8 são novas

programa municipal
Férias Divertidas
Natal 2009
Por considerar importante a
promoção e manutenção de
programas de ocupação dos
tempos livres das Crianças
e Jovens do Município,
nomeadamente aquando das
interrupções escolares (que
muitas vezes não coincidem
com o período de férias dos
respectivos Encarregados
de Educação), a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou,
pela segunda vez, o
Programa Municipal Férias
Divertidas - Natal.

Marcaram presença nesta iniciativa cerca de uma centena de
Crianças e Jovens, com idades
compreendidas entre os seis e os
quinze anos, que ocuparam os dias
21, 22, 23, 38, 29 e 30 de Dezembro (das 09h00 às 17h30) com
diversas actividades devidamente
monitorizadas por vários Professores de Natação das Piscinas Municipais e, também, das Actividades
de Enriquecimento Curricular do
Município.
Futebol, Basquetebol, Boccia,
Bowling, Natação, Hidrokids,
Pólo Aquático, Cinema, Espaço

Internet, Jogos de Tabuleiro, Aulas
de Educação Rovodiária, foram algumas das actividades praticadas,
a par das Visitas à “Vila Natal”, em
Óbidos, e à “Terra dos Sonhos”,
em Santa Maria da Feira, onde os
participantes tiveram oportunidade de vivenciar a quadra natalícia
na presença das mais fantásticas
ﬁguras do imaginário infantil.
No ﬁnal desta edição do Programa, todas as Crianças e Jovens
levaram para casa um KIT “Férias
Divertidas”, que incluía um gorro,
uma mochila e um Cd-rom com as
fotos dos momentos mais engraça-

dos de convívio da iniciativa.
Com o principal objectivo de
ocupar o tempo livre dos Jovens
Munícipes através de actividades
de carácter pedagógico, lúdico
e desportivo, essenciais para a
melhoria da qualidade de vida e
formação pessoal de todos os Cidadãos, este é um programa de
grande sucesso da Câmara Municipal de Ílhavo, cuja edição Páscoa 2010 está já agendada para os
próximos dias 29 de Março a 1 de
Abril e de 6 a 9 de Abril.
Mais informações em www.cmilhavo.pt. //

bolsas. A cada estudante será atribuído um valor mensal de 51,13 Euros
(Ensino Secundário) e 102,25 Euros (Ensino Superior), totalizando
um investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de quase 20.000,00
Euros.
No âmbito do compromisso de
incentivo ao aumento do número
de Jovens que prosseguem a sua
formação escolar e académica após
a conclusão do ensino obrigatório,
assumido desde 1999, e à luz da
consagração da Educação como um
direito constitucional de todos os
cidadãos, nomeadamente daqueles
cuja barreira económica impossibilita o seu livre acesso e a sua continuidade, é com grande orgulho que
a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a sua aposta neste Programa,
apoiando a comparticipação dos encargos escolares aos estudantes mais

carenciados. Procurando promover
de igual forma a sua formação e
valorização pessoal, este Programa
tem ainda como complemento a
participação de todos os Bolseiros
em várias actividades extra-curriculares com interesse para a Comunidade, num total de 75 horas.
A Educação representa um dos
pilares base da formação de cada
indivíduo enquanto agente do desenvolvimento das sociedades, sendo o Programa Municipal de Bolsas
de Estudo uma aposta que a Câmara Municipal de Ílhavo pretende
sempre renovada e cujo objectivo
último será sempre o seu alcance
social, uma vez que incentiva a valorização dos recursos humanos do
nosso Município, neste caso dos
nossos Jovens, que têm um papel
fundamental no seu crescimento e
progresso. //

www.cm-ilhavo.pt

Ílhavo

Foi apresentado, no passado
dia 16 de Janeiro, a par da
inauguração do renovado
do Espaço de Exposição
do Centro Cultural de Ílhavo
dedicado a Cândido Teles,
o Projecto de Exposição e
Prémios em Artes Plásticas e
Design “Finalistas 2010”.

Exposição
e Prémios
em Artes Plásticas
e Design
CANDIDATURAS
até 30 de Maio de 2010
centrocultural.cm-ilhavo.pt
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Pelo segundo ano consecutivo,
esta iniciativa é dirigida a todos
os Alunos que estejam actualmente a frequentar o último ano dos
Cursos de Licenciatura em Artes
Plásticas e Design nas Escolas
Superiores nacionais, devidamente homologadas pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, abrangendo como áreas de criação artística a Pintura, a
Escultura, a Fotograﬁa, o Vídeo, a
Instalação e o Design. Enquanto
entidade promotora e patrocinadora deste evento, e reconhecendo
o valor artístico das obras de dois
grandes nomes do paronama artístico do Município – Cândido Teles
e João Carlos Celestino Gomes,
muitas delas expostas no Espaço
de Exposições Permanentes do
Centro Cultural de Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende este ano instituir o Prémio de
Artes Plásticas “Cândido Teles” e
o Prémio de Design “João Carlos
Celestino Gomes”, ambos no valor

de 1.250,00 Euros.
Todos os interessados em participar deverão enviar, até ao dia
30 de Maio de 2010, a respectiva Candidatura, utilizando para o
efeito os meios de comunicação
habituais.
Numa aposta reiterada em distinguir os melhores trabalhos
realizados por Alunos Finalistas em Artes Plásticas e Design,
promovendo desta forma a sua
integração em contextos artísticos
mais diversos, assim como o reconhecimento de novos talentos no
campo da criatividade e da criação
artística, é com grande motivação
que a Câmara Municipal de Ílhavo
promove novamente este Projecto,
que se pretende aﬁrmar como um
dos mais importantes prémios a
nível nacional, aliado aos grandes
nomes de duas das mais conceituadas personalidades da Cultura
Ilhavense, Cândido Teles e João
Carlos Celestino Gomes. //

19 DE DEZEMBRO

Câmara Municipal Concerto de Natal 2009
de Ílhavo
apoia
as Associações
do Município

A cedência de transporte é um
dos importantes apoios que a Câmara Municipal de Ílhavo presta
às Associações do Município que,
em 2009, se traduziu em 141 utilizações, num total de 28.941 quilómetros percorridos.
Com o objectivo de colaborar
com as Associações do Município
de Ílhavo nas deslocações determinadas pelas suas actividades, a
Câmara Municipal de Ílhavo deliberou isentar as Associações do

pagamento de taxas nos transportes, num valor total de 24.935,40
Euros, respeitantes ao apoio logístico de viatura e motorista.
Apoiar as Associações do Município, verdadeiras embaixadoras da nossa cultura e dinamismo,
nas mais diversas formas, é uma
aposta que a Câmara Municipal de
Ílhavo pretende sempre renovada,
numa estreita parceria em prol de
toda a população. //

Ancorado no espírito e na
tradição de mais uma época
natalícia, a Câmara Municipal
de Ílhavo associou-se à
celebração desta época
festiva, com a realização
do tradicional Concerto de
Natal, no Centro Cultural de
Ílhavo.

No dia 19 de Dezembro de 2009,
e sob a direcção do Maestro Jorge
Ferreira, subiram ao palco do auditório do Centro Cultural de Ílhavo,
para a primeira parte do espectáculo, a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, à qual se juntou,
na segunda parte, o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo,
numa demonstração do bom rela-

cionamento e amizade existente
entre os elementos que constituem
ambas as Associações.
Toda a receita do Concerto,
cujos temas alusivos à quadra encantaram todos os espectadores,
destinou-se à aquisição de novos
instrumentos para a Banda dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
(Música Nova). //
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CURIOSIDADES

1.

2.

3.

SAGRES em Ílhavo - Dia da Marinha 2003
Comandante do NRP SAGRES e Embaixador de Portugal no Brasil
4.

5.

6.

Câmara Municipal de Ílhavo
patrocina Volta ao Mundo Sagres 2010
Teve início, no passado
dia 19 de Janeiro, a
terceira Viagem de Volta
ao Mundo do Navio-Escola
“Sagres”, que conta com o
importante apoio da Câmara
Municipal de Ílhavo, numa
oportunidade única de
promover além fronteiras
os Valores e a Cultura do
Município que tem “O Mar
por Tradição”.

Usando como bandeira o Museu
Marítimo de Ílhavo e como entidade parceira a A.I.B. – Associação
dos Industriais do Bacalhau, que
forneceu os 2200 kg de Bacalhau
que o NRP Sagres vai levar na sua
Terceira Volta ao Mundo, o Município de Ílhavo é o único Município patrocinador desta Viagem
Histórica, assumindo a Câmara
Municipal de Ílhavo essa aposta,
apoiada igualmente por mais 17
Entidades.
No ano em que comemora o seu
73.º Aniversário, 48 anos dos quais
como elemento da frota da Marinha Portuguesa, o “SAGRES” vai
realizar aquela que é a sua maior
viagem de sempre, visitando, até
ao seu regresso a Lisboa a 23 de
Dezembro, um total de 18 Países,
nomeadamente o Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, México, EUA, Japão, Coreia
do Sul, China, Timor, Indonésia,
Tailândia, Singapura, Malásia, Índia e Egipto, percorrendo ao longo
dos seus 339 dias de viagem (241
dos quais de navegação e 98 em

portos) um total de 35.800 milhas
náuticas.
Esta grande aventura, que já não
se realizava desde 1983/84, data
da segunda viagem de circumnavegação do NRP “SAGRES”
(tendo a primeira sido realizada
em 1978/79) tem como principal
objectivo satisfazer interesses políticos, diplomáticos, culturais e
económicos do País, constituindose como uma singular e histórica
experiência quer para os Cadetes
do 2.º Ano da Escola Naval e restante Tripulação, quer para todos
os portugueses que, em terra, seguem atentamente esta viagem da
nossa principal “embaixada itinerante”, levando aos quatro cantos
do Mundo o nome de Portugal.
O prestígio internacional do
Navio-Escola “SAGRES” e o seu
papel enquanto representante diplomático do País, a importância
dos Portos que estão previstos visitar nesta missão de onze meses
e o alcance dos eventos que lhes
estão associados, entre os quais o
Encontro e a Regata Internacional

de Grandes Veleiros – Sudamérica
2010, as Comemorações dos 150
Anos do Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o
Japão, a EXPO Xangai 2010 e as
Comemorações dos 500 Anos da
Chegada dos Portugueses ao Extremo Oriente são, por si só, a garantia do sucesso deste patrocínio,
que usa como “bandeira” o Museu
Marítimo e como entidade parceira a A.I.B.
Ao colocar o Município de Ílhavo na terceira Viagem de CircumNavegação daquele que é o mais
emblemático Navio da Marinha
Portuguesa, a Câmara Municipal
de Ílhavo reaﬁrma a sua aposta
estratégica na promoção nacional
e internacional do nosso Município como ponto turístico e destino
privilegiado para todos os amantes
do Mar, tendo como seu próprio
“Embaixador” o Museu Marítimo
de Ílhavo (e o seu pólo ﬂutuante –
o Navio Museu Santo André) que
encerra em si toda a História, Valores e Cultura desta Terra, Capital
Portuguesa do Bacalhau. //

7.

8.

9.

Data e Local de
Construção do “SAGRES”
1937, Hamburgo (Alemanha)
1.ª Viagem com
a bandeira portuguesa
do “SAGRES”
25 de Abril de 1962
Viagens
de Circum- Navegação
1978/1979; 1983/1984; 2010
Principais Participações
Internacionais
- Regata Colombo (1992)
- Comemorações dos 450 Anos
da Chegada dos Portugueses
ao Japão (1993)
- Celebrações dos 500 Anos
do Descobrimento do Brasil (2000)
Actual Comandante
do “SAGRES”
Cap. - Frag. Luís Pedro Pinto Proença Mendes
Guarnição
9 Oﬁciais
16 Sargentos
114 Praças
N.º de Missões
148, num total de 5320 dias
Países Visitados
54
Galardões, Prémios
e Condecorações
- Vencedor Regata
de Grandes Veleiros
Bermudas/Nova Iorque (1964)
- Vencedor Regata Transatlântica
de Grandes Veleiros
Newport(EUA)/Lisboa (1982)
- Medalha da Ordem
do Infante D. Henrique (1985)
- Medalha Naval
de Vasco da Gama (2007)
- Prémio Defesa Nacional
e Ambiente (2008)
- Atribuição Bandeira Azul (2009)
- Vencedor Boston Teapot Trophy,
atribuído pela
Sail Training Internacional (2009)
Ficha Técnica
Comprimento: 89,5 metros
Altura: 45,5 metros
Velas: 23

10.

www.cm-ilhavo.pt

DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO

Carnaval Vale de Ílhavo 2010

Em 2010, o dia 6 de
Fevereiro marcou o início de
mais uma época de folia e
tradição no Município, com a
chegada do único e original
Carnaval de Vale de Ílhavo.
Com raízes históricas que remontam há mais de dois séculos,
o Carnaval de Vale de Ílhavo é
dinamizado, desde 1999, pela Associação Cultural e Recreativa “Os
Baldas” que, em parceria com a
Câmara Municipal de Ílhavo e com
algumas Associações do Município, leva às Ruas da localidade a
folia e a tradição de um Carnaval
genuinamente português, sempre
acompanhado pelas suas ﬁguras
mais carismáticas – os Cardadores.
Uma semana depois do já habitual “Chamamento” para a festa,
com a Arruada “Tó-Có-Corno”,
eis que, no dia 13 de Fevereiro,
os Reis chegam a Vale de Ílhavo,
seguindo-se os Corsos Carnava-

lescos (dias 14 e 16) e a Dança do
Santo no Domingo e Terça-Feira
de Carnaval, dias em que se registou uma grande aﬂuência de
público, que não quis perder esta
oportunidade única de cumprir
esta tradição secular e de se deixar
“cardar” pelos míticos e excêntricos Cardadores. No dia 15, a noite foi também de festa, com mais

uma edição do Baile de Carnaval
“Fim de Século”.
Sem dúvida inigualável e bem
português, e participado por foliões
de todas as idades e fantasiados das
mais diversas formas e cores, este
foi mais um Carnaval imperdível,
cuja revitalização e crescimento se
deve, e muito, ao empenho dʼ “Os
Baldas”. Esta Associação, fundada
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em 1974, e formalmente constituída em 1998, ocupa grande parte
do seu calendário de actividades a
organizar os actuais festejos carnavalescos do Município que, desde
1999, cativa toda a população com
os costumes intemporais das suas
Gentes, através desta manifestação
suis generis da nossa cultura, única
na Região e no País. //

Carnaval de
Vale de Ílhavo
na Praça da
Alegria - RTP
A praça mais simpática e animada da
televisão portuguesa dedicou a sua
emissão especial de Terça-feira de
Carnaval (Dia 16 de Fevereiro) ao Carnaval de Vale de Ílhavo, numa aposta
de divulgação dos festejos populares
tipicamente portugueses aliados a esta
quadra.
Apresentado por Jorge Gabriel e Sónia
Araújo, o programa contou com a presença de várias personalidades do Município de Ílhavo, que deram a conhecer
a todos os telespectadores algumas
das nossas tradições e costumes, nas
suas várias vertentes. João Manuel
Torrão (Presidente) e Mário Simões (Tesoureiro) foram os representantes da
Associação Cultural e Recreativa “Os
Baldas”, a par de alguns elementos do
“Tó-Có-Corno” e dos Cardadores. A
acompanhar estes elementos, esteve
igualmente em estúdio uma comitiva da
Confraria Gastronómica do Bacalhau
que, em complemento com a jovem
padeira de Vale de Ílhavo Ana Costa e
os conhecidos artesãos Dona Enerstina
e José Alberto Malaquias, introduziram
a rica Cultura Marítima do nosso Município no desenrolar do programa.
Com tempo ainda para ouvir a banda
“Ganda Malucos”, a emissão de Terça-feira da “Praça da Alegria” terminou
com uma curta mas muito animada
conversa entre os apresentadores e
o Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, que aproveitou o momento para
dar referenciar os principais atractivos
do nosso Município, como o Museu
Marítimo e o Centro Cultural de Ílhavo,
as Praias da Barra e Costa Nova e o
Festival do Bacalhau.

JANEIRO

Município de Ílhavo
marca presença
BTL 2010

Integrado no stand da
Entidade Regional do
Turismo do Centro de
Portugal, e durante os
dias 13 a 17 de Janeiro, o
Município de Ílhavo marcou
presença na 22.ª edição
daquela que é actualmente
a maior montra de oferta
turística do País - a Bolsa
de Turismo de Lisboa.

Com a principal missão de valorizar os recursos turísticos área
territorial do Centro de Portugal, o
Turismo do Centro de Portugal (da
qual o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo é Vogal) apresentou-se na edição 2010 da BTL de
uma forma dinâmica e empenhada
em divulgar as potencialidades turísticas de cada uma das suas Regiões, promovendo para o efeito
diversos momentos de animação,
nomeadamente degustações dos

produtos de excelência. A marcar o
primeiro dia do certame, cuja cerimónia de abertura ﬁcou a cargo do
Ministro da Economia e Inovação,
Dr. José Vieira da Silva, esteve
igualmente a apresentação da nova
imagem online da “Turismo Centro
de Portugal” (TCP), que se traduz
numa aposta renovada de um dos
principais canais de comunicação e
informação da Entidade.
Da comitiva ilhavense, além
da presença do Presidente da Câ-

mara, Eng. Ribau Esteves, e do
Vereador do Pelouro da Cultura e
do Turismo, Eng. Paulo Costa, esteve igualmente presente na BTL
2010 uma delegação da Confraria
Gastronómica do Bacalhau, que
levou na bagagem as célebres “Pataniscas” e “Salada de Bacalhau”,
promovendo desta forma um dos
grandes atractivos gastronómicos
do nosso Município - o Bacalhau.
Sinónimo de projecção nacional
e internacional dos recursos turísti-

cos do País, a Bolsa de Turismo de
Lisboa é uma oportunidade única
para entidades públicas e privadas
reforçarem a sua estratégia de promoção dos seus recursos turísticos,
estando o Município de Ílhavo bem
representado através do Pólo de
Marca Turística “Ria de Aveiro”,
da Entidade Regional de Turismo
do Centro de Portugal. //
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Segurança e Protecção Civil
orgãos
// Comissão Municipal de Protecção Civil

A Protecção Civil é a
actividade desenvolvida pelo
Estado, Regiões Autónomas
e Autarquias Locais, pelos
Cidadãos e por todas
as Entidades Públicas e
Privadas com a ﬁnalidade
de prevenir riscos colectivos
inerentes a situações de
ACIDENTE GRAVE ou
CATÁSTROFE, atenuando
os seus efeitos e socorrendo
as pessoas e bens em
perigo quando as situações
ocorrem.

Ao NÍVEL MUNICIPAL,
a Protecção Civil é da
responsabilidade do
Presidente de Câmara, a
quem cabe desencadear,
na iminência ou ocorrência
de uma situação de
emergência, as acções de
protecção civil, apoiadas
por um conjunto de agentes
composto pelos Corpos
de Bombeiros, Forças
de Segurança, Forças
Armadas, INEM e demais
Serviços de Saúde, entre
outros, contando igualmente
com o papel de agente de
protecção civil de cada
Cidadão, para o qual a
informação que se segue
abaixo poderá ser muito útil
e esclarecedora.

Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, responsável pela sua
convocação, cumpre à Comissão Municipal de Protecção Civil 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. Recentemente criada (31 de Julho de 2009), fazem igualmente
parte desta Comissão o Vereador responsável pelo Pelouro da Protecção
Civil, o Comandante Operacional Municipal, 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

Protecção
Civil Municipal
A Protecção Civil Municipal tem como principal objectivo
prevenir a ocorrência de riscos colectivos resultantes de
ACIDENTE GRAVE OU CATÁSTROFE, atenuando e limitando
os efeitos decorrentes de tais situações, assim como socorrer
e assistir as pessoas e bens em perigo.
Proceder ao levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos
colectivos de origem natural, tecnológica e patrimonial, elaborar o planeamento de emergência que visa a busca, o salvamento, a prestação de
socorro e assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações, dar apoio permanente e actuação a outras entidades
e serviços da Câmara Municipal de Ílhavo quando afectas à gestão de
outros riscos e dar apoio e suporte permanentes à Comissão Municipal de
Protecção Civil, à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios , ao Gabinete Técnico Florestal e a outras comissões ou entidades
no âmbito da Segurança do Município são outras das responsabilidades
da Protecção Civil Municipal.

Criado em 2001, o Conselho Municipal de Segurança é um Órgão Consultivo a quem compete cooperar com a Câmara Municipal e os Serviços Municipais de Protecção Civil, analisando, reﬂectindo e propondo
estratégias de actuação em matéria de segurança, criminalidade, toxicodependência, marginalidade, exclusão social e educação. Participam neste Conselho diversas Entidades, entre as quais a Câmara Municipal de
Ílhavo, a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia, o Coordenador
da Protecção Civil, a Delegação de Saúde e a Cruz Vermelha Portuguesa, os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e o Destacamento Territorial de
Aveiro da GNR, a Capitania do Porto de Aveiro, os Conselhos Locais
de Educação e de Acção Social, a Associação Industrial do Distrito de
Aveiro, e Sindicatos.

// Gabinete Técnico Florestal

A funcionar desde Maio de 2008, o Gabinete Técnico Florestal InterMunicipal (GTF-IM) resulta do Acordo de Colaboração entre as Câmaras
Municipais de Ílhavo, Oliveira do Bairro e Vagos e a Autoridade Florestal
Nacional, e tem como objectivo principal a elaboração e implementação
do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como
toda a promoção de políticas e de acções de apoio à Floresta. Proceder
ao registo cartográﬁco anual e acompanhamento de todas as acções de
gestão de combustíveis, bem como a preparação e elaboração dos quadros
regulamentares respeitantes ao licenciamento de queimadas e autorização
da utilização de fogo-de-artíﬁcio são outras das responsabilidades deste
Gabinete.

// Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Criada em 2006 e coordenada pelo Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município é
uma estrutura de articulação, planeamento e acção que tem como missão
coordenar e promover, a nível local, as acções de defesa da ﬂoresta contra
incêndios ﬂorestais, sendo igualmente constituída pelo Coordenador da
Protecção Civil de Ílhavo, pelo Representante nomeado pela Assembleia
Municipal, pela GNR, pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo, pela Unidade de Gestão Florestal do Centro Litoral/Autoridade
Florestal Nacional, Representante do I.C.N.B., o Conselho Local de Educação, a Estrutura de Coordenação do Dispositivo de Prevenção Estrutural Defesa da Floresta/Autoridade Florestal Nacional, CDOS Aveiro/
ANPC e o Comando de Tropas Aerotransportadas Área Militar de São
Jacinto/Ministério Defesa Nacional.

www.cm-ilhavo.pt
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Bombeiros Voluntários de Ílhavo Tel 234 320 120
GNR ÍLHAVO Tel 234 322 777/326 333
GNR GAFANHA DA NAZARÉ Tel 234 322 976
Serviço Municipal de Protecção Civil Tel 234 329 629
N.º Nacional de Socorro Tel 112
N.º Nacional de Protecção à Floresta Tel 117
Polícia Marítima Tel 916 353 407
EDP AVARIAS Tel 800 506 506
Emergência Gás Natural Tel 808 200 157

planeamento

informação e sensibilização

Os Planos de Emergência de Protecção Civil são documentos formais
nos quais as Autoridades de Protecção Civil, nos seus diferentes níveis,
deﬁnem as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil. A eﬁcaz gestão de uma situação de emergência de protecção civil (acidente grave ou catástrofe) regula-se com um bom planeamento e deverá
ter por base um PLANO DE EMERGÊNCIA SIMPLES, FLEXÍVEL,
DINÂMICO, PRECISO E ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS
LOCAIS, SEMPRE NUMA LÓGICA DE MELHORIA CONTÍNUA E
UNIFORMIZADO ÀS ACÇÕES NECESSÁRIAS À RESPOSTA.
Tendo em conta a Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para
a elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção
civil, de 18 de Julho de 2008, todos os Planos Municipais encontramse actualmente actualizados e reformulados, podendo ser consultados na
Área da Protecção Civil do site da Câmara Municipal de Ílhavo, em www.
cm-ilhavo.pt.

// Comemoração do
Dia Internacional da Protecção Civil

// Plano Municipal de Emergência de Ílhavo

Em parceria com os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo promove regularmente a realização de Simulacros e
Acções de Formação dirigidos à Comunidade Escolar, com o objectivo
de efectuar testes aos seus Planos de Emergência, assim como formar e
informar os seus elementos sobre o manuseamento do material relacionado com a sua segurança.

Criado em 2000, o Plano Municipal de Emergência de Ílhavo (PME
Ílhavo) é um plano geral elaborado para enfrentar a generalidade das situações de emergência que se admitem poder vir a provocar situações de
Protecção Civil no Município de Ílhavo. Neste sentido, o PME Ílhavo foi
concebido para organizar a intervenção das entidades e recursos disponíveis com responsabilidade na área da Segurança e Socorro, estabelecendo o dispositivo de funcionamento dos diversos serviços chamados
a intervir.

// Plano de Emergência Externo

Funcionando em estreita articulação com o PME Ílhavo, o Plano de
Emergência Externo visa clariﬁcar e criar condições para se estabelecer
o diálogo institucional, deﬁnindo tarefas e missões a atribuir em caso de
emergência a todos os agentes locais que deverão intervir numa situação
de acidente industrial grave.

Desde 2007, faz parte do calendário anual de actividades da Câmara
Municipal de Ílhavo a Comemoração do Dia Internacional da Protecção
Civil, com a ﬁnalidade de dar uma maior notoriedade e capacidade de intervenção a esta importante área, sensibilizando todos os Munícipes para
o seu papel vital na prevenção de situações de risco, integrando, desta
forma, a sua equipa.
Esta iniciativa decorre habitualmente num dos Estabelecimentos de
Ensino do Município, onde, além da realização de um Simulacro (exercício de teste ao seu Plano de Emergência), é apresentado o balanço dos
diversos projectos e acções da Câmara Municipal de Ílhavo no âmbito da
temática Protecção Civil.

// Realização de Simulacros e de Acções de Formação
sobre o Uso de Extintores nos Estabelecimentos de Ensino do Município

// Acções de Sensibilização e Formação para a Gestão de
Combustíveis e Uso do Fogo e Protecção de Habitações

Trata-se de Sessões de Esclarecimento promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo e dirigidas, em especial, aos proprietários de terrenos agrícolas ou ﬂorestais, assim como a proprietários de habitações ou de outras
ediﬁcações em áreas ﬂorestais. Neste âmbito, também são promovidos
diversos materiais informativos, nomeadamente cartazes e folhetos.

// Plano de Emergência
para Estabelecimentos de Ensino

// “Woodwatch - De Olho na Floresta”

// Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios

// Voluntariado Jovem para as Florestas

Os Planos de Emergência dos Jardins-de-Infância, Escolas de 1.º Ciclo
do Ensino Básico e ATL´s do Município encontram-se actualizados de
acordo com a nova legislação em vigor. Fundamentalmente, pretende-se
com os Planos de Emergência dos Estabelecimentos de Ensino dotar as
respectivas Escolas de um nível de segurança eﬁcaz, controlando e minimizando os riscos de ocorrência de situações de emergência, reduzindo
os seus efeitos.

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.

// Plano Operacional Municipal

Aprovado a 14 de Abril de 2009 pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, o Plano Operacional Municipal é um plano anual que se
materializa na operacionalização de todos os dispositivos de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, assumindo-se, também, como uma importante
ferramenta no planeamento de combate aos incêndios ﬂorestais.

Inserido no Programa Municipal de Intervenção Educativa desde 2008,
o Woodwatch é uma iniciativa pioneira da Câmara Municipal de Ílhavo
que aposta na Comunidade Educativa como a principal alavanca para a
sensibilização de toda a população na preocupação com o Ambiente, em
especial com a Floresta e os seus recursos, protegendo-a contra os incêndios. Aliada a este programa, está igualmente a Comemoração do Dia
Mundial da Floresta.

Promovido pelo Instituto Português da Juventude e coordenado no
Município de Ílhavo pela Câmara Municipal, este programa, destinado a
Jovens entre os 18 e os 30 anos, tem como ﬁnalidade a vigilância activa
das ﬂorestas e a sensibilização das populações para a protecção deste património comum.

// Programa Vocação

Dirigido a Jovens Estudantes com idades compreendidas entre os 14 e
os 25 anos, residentes ou que frequentam os Estabelecimentos de Ensino
do Município, o programa de ocupação de tempos livres em período de
aulas - Vocação é outras das iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo onde a temática da Protecção Civil se encontra em destaque,
mais concretamente no 2.º Turno do Programa, que decorre durante os
meses de Abril a Junho.
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RESUMO ACTIVIDADE

Centro Cultural de Ílhavo
actividade
É já em Março que o Centro
Cultural de Ílhavo (CCI)
celebra o seu segundo
aniversário, depois de
mais um ano de emoções
fortes, em que oferecemos
a possibilidade de conhecer
mais de perto os grandes
nomes da nossa cultura e
oportunidades únicas de
assistir a espectáculos de
artistas internacionais.

Exposição “Desenho, Escultura, Pintura” de Ângelo de Sousa

Sean Riley & The Slowriders

Eunice Muñoz

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

Sarau Inter-Escolas 2010

Depois de um ﬁm de ano surpreendente, com uma programação de
grande qualidade, marcada pela apresentação de grandes nomes da música internacional e nomes consagrados na nossa música nacional, o novo
ano de 2010 iniciou com o humor e a irreverência de Os Homens da
Luta com o espectáculo A Luta Continua - Dá-lhe Falâncio!, um misto de
stand up e comédia musical. A programação seguiu com o espectáculo de
dança O Flautista em Ílhavo, de uma das mais reputadas companhias de
dança contemporânea em Portugal, o CeDeCe, que convidou treze meninas e meninos de Ílhavo para participar, desempenhando as personagens
de “ratinhos”. Dedicámos igualmente duas acções de serviço educativo à
relação musical entre bebés e os seus educadores, com a formação Crescer com a música e o workshop Sessões de música para pais e bebés. Na
música apresentámos em palco uma das bandas-sensação da nova música
nacional, os Sean Riley & The Slowriders, que presentearam os espectadores com temas do novo álbum, lançado em 2009.
Destaque para a renovação do espaço de exposição permanente dedicado ao grande artista ilhavense, Cândido Teles, com um conjunto de novas
obras. Foi igualmente apresentado o projecto “Finalistas 2010 - Exposição e Prémios em Artes Plásticas e Design”, com a criação e atribuição
do Prémio “Artes Plásticas Cândido Teles” e do Prémio de “Design João
Carlos Celestino Gomes”, destinados a Alunos Finalistas em Artes Plásticas e Design das Escolas Superiores destas áreas a nível nacional, relativo
ao ano lectivo 2009/2010, no âmbito da actividade do Centro Cultural de
Ílhavo. Com a atribuição destes prémios a Câmara Municipal de Ílhavo
pretende, além de estimular a criatividade e criação artística, homenagear duas das mais importantes personalidades da Cultura Ilhavense, num
projecto que se pretende aﬁrmar como um dos mais importantes prémios
a nível nacional.
Em Fevereiro, o mês ﬁcou marcado pela presença de um nome incontornável do teatro português, Eunice Muñoz, que aqui veio apresentar a
sua mais recente peça, O Ano do Pensamento Mágico, encenada por Diogo Infante, com a chancela de produção do Teatro Nacional D. Maria II.
Também neste mês estava agendado o concerto de Richie Havens, o cantor que abriu o Festival de Woodstock, em 1969. Contudo um problema
de ordem pessoal, alheio ao CCI, obrigou o cancelamento da sua digressão ibérica. Destaque igualmente para o habitual Sarau InterEscolas, que
este ano incluiu uma bela exposição, da recepção e apoio à IV Semana
Aveirense dos Direitos Humanos, organizada pela Amnistia Internacional
– Grupo Local de Aveiro, e às sessões de teatro para bebés, Coucou, uma
acção integrada nas comemorações do Centenário da República.
Em Março há várias razões para visitar o CCI, com as comemorações
do 2.º Aniversário a 24 deste mês, com a apresentação de uma instalação/
performance que celebra as memórias deste palco de emoções, que é o
Centro Cultural de Ílhavo. O mês está recheado de ofertas de qualidade,
desde o teatro, com a peça Blackbird, contracenada por Isabel Abreu e
Miguel Guilherme, numa produção do Teatro Nacional D. Maria II; o XII
FESTILHA, um dos maiores e melhores festivais de Tunas organizado
por uma Câmara Municipal; a Orquestra Filarmonia das Beiras, com o
projecto Música na Escola; três excelentes películas do melhor cinema
recentemente apresentado, com Avatar, Sherlock Holmes e Lua Nova; acções dedicadas aos mais jovens com o espectáculo e oﬁcina de expressão
plástica A Fábula do Peixe que Muda e dança com Uma Bailarina... de Aldara Bizarro. Por ﬁm, um destaque especial para a exposição de fotograﬁa
de Eduardo Gageiro, um nome incontornável do fotojornalismo português, galardoado com vários prémios, como na recente primeira edição
dos Prémios Autores SPA/RTP, que considerou “Grande Retrospectiva” o
Melhor Trabalho de Fotograﬁa de 2009.
Fique atento às novidades de programação, neste palco de emoções que
partilhamos consigo. Venha viver o Centro Cultural de Ílhavo...

www.cm-ilhavo.pt
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PROGRAMAÇÃO MARÇO

SERVIÇO EDUCATIVO/TEATRO
MAR QUA 3 às 14h30

Deixemos o Sexo em Paz

de Dario Fo (Nobel da Literatura) e Franca Rame
pela Companhia de Teatro Maria Paulos

SERVIÇO EDUCATIVO/MULTIDISCIPLINAR
MAR DOM 7 às 11h00

Fábula do Peixe que Muda
Espectáculo e Oﬁcina de Expressão Plástica

EXPOSIÇÃO

MAR SÁB 20 às 18h00

Exposição de Fotograﬁa
“Eduardo Gageiro”

INSTALAÇÃO/PERFORMANCE
MAR QUA 24 às 21h30

2 anos CCI

CINEMA

Ciclo de Cinema “2.º Aniversário”
MAR SÁB 06 às 21h30 Avatar
MAR SEX 12 às 21h30 Sherlock Holmes
MAR SÁB 20 às 21h30 Lua Nova

MÚSICA

MAR SÁB 13 às 21h30

XII Festilha

Festival de Tunas de Ílhavo

MÚSICA

MAR DOM 21 às 17h30

Música na Escola

pela Orquestra Filarmonia das Beiras

TEATRO

MAR SÁB 27 às 21h30
Teatro Nacional D. Maria II

“Blackbird”

com Miguel Guilherme e Isabel Abreu
encenação de Tiago Guedes

DANÇA

MAR DOM 28 às 17h30

Uma Bailarina... de Aldara Bizarro

SERVIÇO EDUCATIVO
MAR TER 9 e TER 23

Visita-atelier - À descoberta do CCI
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RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade
Balanço do Ano 2009

destaque

Entre os dias 21 e 24 de Outubro o Museu Marítimo de Ílhavo celebrou
o 8.º aniversário da sua Ampliação e Remodelação, com várias acções.
No dia 21 de Outubro tivemos um Dia Aberto, em que oferecemos aos
nossos visitantes mais novos um conjunto de actividades lúdicas, distribuídas por diversos ateliês.
No dia 23 de Outubro acolhemos o Colóquio Falas do Mar/Falas da
Ria, organizado pelo Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (Univ.
Nova de Lisboa), Centro de Estudos Interculturais (Instituto Politécnico
do Porto) e pelo próprio Museu Marítimo de Ílhavo.
No dia 24 inaugurámos a exposição de desenho e poesia “Odes Marítimas: Pomar e Pessoa” e assistimos a uma palestra do Professor José
Carlos Seabra Pereira (Faculdade de Letras - Univ. de Coimbra), sobre
o tema “Humanismo cívico e horizontes universais em Camões”, numa
iniciativa organizada pela Confraria Camoniana de Ílhavo.
A exposição “Odes Marítimas: Pomar e Pessoa” incluiu dezasseis extraordinários desenhos de Júlio Pomar inspirados na Ode Marítima de
Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa. Sendo um
texto muito marcado pela presença do mar e dos seus elementos, deixamos aqui uma pequena passagem do poema:

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) fechou o ano de 2009 ultrapassando outra vez a marca dos sessenta mil visitantes: 64 089 visitantes. Após
o record histórico de públicos registado em 2008 (65 631 visitantes), a
ambição estratégica do MMI foi direccionada para a consolidação desse
acentuado crescimento.
Os resultados atingidos conﬁrmam o MMI como um dos museus mais
visitados do País e reaﬁrmam-no como o museu municipal que atrai mais
público em Portugal. Quer em 2008 quer em 2009, o MMI registou mais
quinze mil ingressos do que a média anual do quinquénio de 2003-2007
(50 000 visitantes).
HORÁRIO
3ª a 6ª feira
09h30~18h00
Sábado e Domingo
14h30~18h00
Encerrado à 2ª feira

A desagregação dos dados de público relativos a 2009 permitem conﬁrmar o crescimento do número de visitantes estrangeiros e um recrutamento de públicos cada vez mais ampliado à escala do território nacional. Por
outro lado, evidencia-se o crescimento contínuo do número de visitantes
do navio-museu Santo André, pólo do MMI, que este ano registou o seu
máximo histórico: 35 030 visitantes.

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

Estas performances - contrárias à tendência da maioria dos museus portugueses - gratiﬁcam a estratégia de crescimento sustentável do MMI,
deﬁnida e apurada durante os últimos anos. Em 2009, o MMI conheceu
um crescimento inédito das suas actividades de extensão e reforçou a sua
inserção em redes de trabalho na área dos patrimónios marítimos.

Passa, lento vapor, passa e não ﬁques...
Passa de mim, passa da minha vista,
Vai-te de dentro do meu coração,
Perde-te no Longe, bruma de Deus,
Perde-te, segue o teu destino e deixa-me...
Ode Marítima, Álvaro de Campos (1915)

www.cm-ilhavo.pt
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Serviço Educativo - Carnaval

Acompanhe a
Volta ao Mundo da Sagres em
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
Nos dias 13, 16 e 17 de Fevereiro o Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo propôs um conjunto de actividades lúdico-pedagógicas no
âmbito dos festejos do Carnaval, marcadas pela brincadeira e folia próprias desta época. Num programa destinado aos mais jovens e famílias,
realizámos uma viagem pelos Descobrimentos e pelo desconhecido em
busca dos “Monstros e Mitos Marinhos”, bem como demos a conhecer
a bravura dos nossos pescadores do bacalhau que nos Mares do Norte
enfrentaram os temíveis Corsários.
A oferta destinou-se a crianças entre os 3 e 12 anos e incluiu uma visita
ao “Mundo do Fantástico” com oﬁcinas de máscaras, onde cada criança
teve oportunidade de criar a sua própria personagem e participar em jogos
divertidos.
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RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo
actividade
dezembro

janeiro

Acção de formação:
“Ler para Crescer com livros, pela Casa da Leitura”

Inauguração da exposição de originais
de Ilustração do livro
“O Meu Primeiro Miguel Torga”
de João Pedro Mésseder e Inês Oliveira / Exposição
biográﬁca e bibliográﬁca de Miguel Torga

Na sequência da parceria da Biblioteca Municipal de Ílhavo com a Casa
da Leitura, no âmbito do projecto Ler para Crescer, ﬁnanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Câmara Municipal de Ílhavo, realizouse nos dias 4 e 5 de Dezembro a acção de formação: “Ler para Crescer
com livros, pela Casa da Leitura”, com a intervenção de Sara Reis da
Silva, Ana Margarida Ramos e Fernanda Leopoldina Viana. Esta acção
contou com a participação de 60 mediadores de leitura, entre eles educadores, professores, bibliotecários, estudantes universitários.

No dia 9 de Janeiro a Biblioteca Municipal abriu ao público mais uma
exposição de originais de ilustração de Inês Oliveira, composta pelas ilustrações do livro “O Meu Primeiro Miguel Torga”, escrito por João Pedro
Mésseder e publicado pela Dom Quixote, esta exposição que maravilhou
grandes e pequenos, esteve patente na Sala Polivalente da BMI até ao dia
9 de Fevereiro. Quem visitou este espaço pôde também ﬁcar a conhecer
mais sobre a vida de Miguel Torga através da exposição biográﬁca e bibliográﬁca disponível, incluindo uma selecção de textos com referências
à região de Aveiro.

HORÁRIO
2ª feira
14h00~18h00
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00
Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.
pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
PÓLOS DE LEITURA
Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira
14h00~18h00
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668
2ª a 6ª feira
14h00~18h00
Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009

Atelier de ilustração
“O Pai Natal e o maiúsculo Menino”
com Gabriela Sotto Mayor
No dia 21 de Dezembro, realizou-se na sala infanto-juvenil, a partir das
15 horas, um atelier de ilustração orientado pela ilustradora Gabriela Sotto
Mayor. Nesta actividade, dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos, desenvolveram-se trabalhos com base no texto do livro “O Pai Natal e o maiúsculo
Menino”. Foi um espaço de criatividade, com muito boa disposição, onde
todos os participantes criaram belíssimas ilustrações de Natal.

Inauguração da Exposição de originais do livro
“O Pai Natal e o maiúsculo Menino”
de Gabriela Sotto Mayor
No mesmo dia foi inaugurada a exposição dos originais de ilustração
do livro acima referido. Nesta inauguração as crianças e adultos presentes
puderam observar as obras expostas e ouvir a explicação da ilustradora
acerca das técnicas e materiais utilizados na elaboração das mesmas.

Encontro com Inês Oliveira e João Pedro Mésseder,
sobre o livro “ O Meu Primeiro Miguel Torga”
Miguel Torga (1907-1995) foi um admirável escritor da literatura portuguesa, com uma maneira única de contar, de falar de si e de captar,
em verso e em prosa, os pequenos e grandes momentos da vida. E a sua
foi uma vida invulgar. Neste livro, a escrita de João Pedro Mésseder e
as imagens de Inês Oliveira dão a conhecer o fascínio que Torga sentia
pelas palavras, pelo país, pelos bichos, pelas crianças e pelos seus semelhantes. E também pelo “reino maravilhoso” onde nasceu. (texto retirado
da contracapa do livro)
No dia 15 de Janeiro estiveram presentes na Biblioteca Municipal de
Ílhavo o escritor João Pedro Mésseder e a ilustradora Inês Oliveira para
a apresentação do seu mais recente livro. Nesta actividade participaram
algumas crianças do 5.º ano da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo, acompanhados pelos respectivos professores. Foi uma conversa muito
agradável, tendo os alunos preparado algumas perguntas para fazer ao
autor e à ilustradora. No ﬁnal realizou-se uma sessão de autógrafos. Foi
oferecido a cada um dos presentes um marcador de livros com um pormenor de uma ilustração e um poema de Miguel Torga.

www.cm-ilhavo.pt
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Aguarela
Campos de Aveiro.
Manchas verdes de arroz,
E a vela dum barco moliceiro
Que um pirata ali pôs.
A servir de moldura,
O velho mar cansado;
E um céu alto a descer e a ter fundura
Na quilha reluzente de um arado.
In TORGA, Miguel – Diário. Coimbra: [s.n], 1941-1989

À conversa com a escritora Margarida Fonseca Santos
No dia 9 de Fevereiro a Biblioteca Municipal recebeu a visita da escritora Margarida Fonseca Santos, para uma conversa com os seus leitores e
todos quantos queriam conhecer um pouco mais da sua obra.
Neste encontro estiveram presentes dois grupos de alunos das EB2,3 da
Gafanha da Nazaré e da EB2,3 da Gafanha da Encarnação, que ao longo
de duas horas conversaram com a escritora sobre o seu percurso literário
e as suas obras. Esta conversa bem animada contou com uma pequena
representação teatral realizada por um grupo de alunos com necessidades educativas especiais, baseada na obra Rafaela, uma menina dotada de
uma imaginação capaz de criar histórias recheadas de personagens maravilhosas e de enredos emocionantes.
Foi uma tarde muito bem passada onde não faltaram muitos autógrafos.

Encontro com o escritor Inácio Nuno Pignatelli
No dia 20 de Janeiro esteve presente na Biblioteca Municipal o escritor
Inácio Pignatelli, para um encontro com alunos das Escolas Básicas da
Marinha Velha e da Gafanha do Carmo. Neste encontro, previamente preparado pelos professores responsáveis, as crianças escutaram com muita
atenção todas as intervenções feitas pelo autor e no ﬁnal colocaram as
suas questões. Houve ainda tempo para o autor contar uma das histórias
do seu mais recente livro “Lembranças da Chuva”, seguindo-se a sessão
de autógrafos acompanhada de uma fotograﬁa de “família”.

Margarida Fonseca Santos nasceu em Lisboa em 1960. Tirou o Curso
Superior de Piano no Conservatório e mais tarde estudou Escrita Criativa, Escrita para Teatro, Guionismo e Curta-Metragem, tendo começado a
escrever em 1993. Tem vários livros publicados, sendo a maioria na área
infanto-juvenil. Para saber um pouco mais sobre a vida da autora não
deixe de consultar o site da Biblioteca Municipal.
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16 A 19 DE MARÇO

Woodwatch
de olho na floresta
Nos próximos dias 16 a
19 de Março, no âmbito
das Comemorações
do Dia Mundial da
Floresta 2010, o Projecto
“Woodwatch” regressa aos
Estabelecimentos de Ensino
do 1.º Ciclo do Município,
para a realização de mais
uma iniciativa com vista à
promoção da preservação
deste importante recurso
natural.

Criado em 2008, inserido no
Programa Municipal de Intervenção Educativa para o presente ano
lectivo, o “Woodwatch – de Olho
na Floresta” pretende levar a todas
as Crianças que frequentam o 1.º
Ciclo do Ensino Básico do Município diversas Acções de Sensibilização e Educação sobre a Floresta
e a sua Protecção contra Incêndios,
assumindo-os como os principais
agentes activos e promotores junto
dos restantes públicos de uma cidadania atenta à sua conservação e
dos seus ecossistemas.
Em destaque nestas Acções, que
terão lugar no EcoCentro/Centro

de Educação Ambiental, estará
igualmente a consciencialização
de todos para a preservação das
espécies Autóctones presentes no
nosso País e também no nosso Município, como por exemplo o Carvalho-Alvarinho, o Pinheiro Manso, o Pinheiro Bravo e o Sobreiro.
Os Trilhos Pedestres do Concelho
são a segunda actividade prevista
neste projecto, onde as Crianças
terão oportunidade de descobrir a
Floresta de uma forma mais atenta,
reconhecendo-a como espaço privilegiado de vida, de diversidade
biológica e abrigo de grande parte
dos habitats e das espécies animais

e vegetais, assim como um espaço
de lazer a ser utilizado e visitado
com sentido de responsabilidade e
de protecção.
Pelo segundo ano consecutivo,
a Câmara Municipal de Ílhavo
aposta na Comunidade Educativa,
e nos seus elementos mais novos,
como a principal alavanca para a
sensibilização de toda a população
na preocupação com o ambiente,
neste caso com a Floresta e os seus
ecossistemas, um dos mais importantes recursos naturais e patrimoniais de todos nós. //

15~19 março | seg~sex
COMEMORAÇÃO

Dia Mundial da Floresta
Projecto Woodwatch

> Visitas de Estudo
à Rede de Percursos Pedestres
Município de Ílhavo
> Acções de Sensibilização
sobre a Floresta Autóctone
Dirigida às Escolas do 1.º Ciclo
do Município de Ílhavo
Org.: Câmara Municipal de Ílhavo

APROVAÇÃO ERSAR

programa de controlo 2010
Qualidade da Água
A ERSAR – Entidade
Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos,
à semelhança de anos
anteriores, aprovou o
Programa de Controlo da
Qualidade da Água para
consumo humano da
Câmara Municipal de Ílhavo,
relativo ao ano de 2010.

Trata-se de um mecanismo de
gestão, controlo e garantia da elevada qualidade da água fornecida
pela Câmara Municipal de Ílhavo
aos seus Munícipes/Clientes, que
se traduz num investimento por
parte da mesma de 20.000,00 Euros anuais em análises regulares à
Água consumida em todo o Município, garantindo a sua qualidade.
A metodologia aplicada no Programa apresentado pela Câmara
Municipal de Ílhavo à ERSAR,
assim como os resultados obtidos,
que têm permitido que esta entidade

mantenha ao longo dos anos um
parecer extremamente positivo no
âmbito do controlo de qualidade
da água no nosso Município, devem ser tidos em consideração por
todos os Munícipes, quando são
abordados por algumas pessoas
(algumas das quais com motivações menos sérias), procurando
vender equipamentos para resolver
problemas de qualidade da água de
consumo no Município de Ílhavo.
Na dúvida, os Cidadãos devem
procurar informação nos Serviços
da Câmara Municipal. //

www.cm-ilhavo.pt
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8 DE FEVEREIRO

Coastwatch Europe 2010
A Câmara Municipal de
Ílhavo partiu, no passado
dia 8 de Fevereiro, para o
oitavo ano consecutivo de
dinamização do projecto
europeu “Coastwatch”,
assumindo novamente
o papel de Coordenador
Regional da iniciativa, que
conta com a importante
colaboração de dez
Estabelecimentos de Ensino
do Município.

Assim, e durante os próximos
meses, centenas de voluntários das
Escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico N.º 1 de Ílhavo, da Barra, do
Corgo Comum, de Vale de Ílhavo,
da Marinha Velha, da Cambeia, da
Senhora dos Campos e da Chousa
Velha e, também, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação e da Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré vão andar “de olho no litoral”,
promovendo a caracterização am-

biental de toda a faixa costeira do
nosso Município, num total de 50
quilómetros de costa (que acompanham toda a frente-ria e frentemar), através do preenchimento de
inquéritos de observação por cada
bloco de cinco quilómetros.
O projecto ﬁca também marcado
pelos vários momentos de interesse que assumirá até ao ﬁnal do ano
lectivo 2009/2010, nomeadamente
a já realizada Sessão de Boas Vin-

das aos Estabelecimentos de Ensino participantes com o Vereador
do Ambiente, Eng. Marcos Ré, as
Saídas de Campo, o Tratamento de
Dados, o Preenchimento da Base
de Dados Nacional, a Limpeza dos
Blocos, a Preparação das Apresentações Públicas às observações
feitas e, ﬁnamente, a realização do
6.º Seminário Local «As Escolas e
o Coastwatch!”.
Criado em 1988, na Irlanda

JARDINS-DE-INFÂNCIA CANDIDATOS AO PROJECTO ECO-ESCOLAS

Câmara Municipal de Ílhavo
promove Campanha
“Medidas de Cidadania”
No âmbito do “Eco-Escolas”
e em parceria com o Grupo
SUMA, a Câmara Municipal
de Ílhavo realizou, de 3
a 5 de Fevereiro, uma
Campanha de Sensibilização
junto dos Jardins-de-Infância
candidatos ao Projecto,
intitulada de “Medidas de
Cidadania”.

Centrada na importante e sempre presente política dos “5 Rʼs”
– Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
Respeitar e Responsabilizar – esta
acção consistiu na instalação de
uma “Régua das Regras” em cada
Sala de Actividades, cuja ﬁta métrica associa o crescimento físico
das Crianças a uma crescente assimilação e prática dos procedimentos correctos a ter em relação
ao Ambiente, em especial no que
diz respeito à redução na produção
dos Resíduos Sólidos Urbanos.
Para além de estar aﬁxada na
Parede do Jardim-de-Infância, esta
“Régua das Regras” pode igualmente estar aﬁxada na parede do
quarto, onde não só a Criança, mas
também os Pais e Familiares, po-

derão medir o seu comprimento e
encontrar informação sobre todos
os comportamentos a ter relativamente à limpeza e deposição dos
resíduos, assim como gestos de
Cidadania.
Percorrendo os 15 Jardins-deInfância da Rede Pública e os dois
das IPSS inscritos na edição deste
ano do Projecto Eco-Escolas, num
total de cerca de 600 Crianças, esta
foi mais uma campanha muito positiva resultante da parceria entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e a
SUMA que, aliando o imaginário e
os suportes infantis à responsabilidade e sensibilização ambiental das
Escolas, projecta nos mais novos
do Munícipio as sementes de um
melhor Ambiente para todos nós. //

(Coordenador Europeu), o “Coastwatch Europe” é um projecto
de defesa e estudo ambiental dos
sistemas litorais europeus, onde
todos os anos voluntários de 23 países, incluindo Portugal, caracterizam cerca de 10.000 quilómetros
da faixa costeira em toda a Europa,
logo após a época balnear. Tendo
em conta compromisso feito com
o GEOTA - Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente, é com reforçado prazer e
motivação que a Câmara Municipal de Ílhavo (re)assume a sua
responsabilidade de promover este
projecto, contando para o efeito
com a participação dos Estabelecimentos de Ensino do Município
inscritos nesta edição 2010 do
“Coastwatch”.
Este é, sem dúvida, um projecto
com muita importância para todos os Municípios do Litoral que,
através da monitorização dos seus
Ecossistemas subjacentes, contribui para a preservação dos mesmos,
despertando em simultâneo o gosto
pela observação e protecção da Natureza e, desta forma, do Património Natural do nosso Município.
Como «Ninguém pode proteger aquilo que desconhece», ﬁque
atento a esta iniciativa e colabore
connosco na preservação do nosso
Litoral! //

ACTUALIZAÇÃO
TARIFÁRIO

Serviços de
Resíduos
Sólidos
Urbanos
ano 2010
O Executivo Municipal deliberou actualizar, na última Reunião
de Câmara de 2009, o tarifário dos
Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos para o ano 2010, com um
aumento de 7,25%, correspondente a uma média de 0,30 Euros/utilizador/mês.
A referida actualização tem
como objectivo manter a cobertura
da despesa pela receita em 90%,
face ao aumento de tarifa da ERSUC (Resíduos Sólidos do Centro,
SA) de 19,10 para 24,00 Euros,
que a Câmara Municipal de Ílhavo
paga por cada tonelada de resíduos
sólidos urbanos recolhida. //
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APROVAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

revisão do plano de pormenor
Museu Marítimo de Ílhavo
No momento em que se
encontra em procedimento
a revisão do Plano Director
Municipal, no âmbito da
criação do Parque da
Ciência e da Inovação e
do Lar e Centro de Dia
para Idosos na Gafanha da
Nazaré, a Câmara Municipal
de Ílhavo aprovou, no
passado dia 3 de Fevereiro,
os Termos de Referência
para a Revisão do Plano
de Pormenor do Museu de
Ílhavo.

Face ao investimento e dinâmica
que se está a veriﬁcar na envolvente, e no âmbito da constante evolução que se tem veriﬁcado na Cidade de Ílhavo, fruto da presença de
importantes investimentos, como
são exemplo a Biblioteca Municipal e o Museu Marítimo, o novo
Programa de Regeneração Urbana
do Centro Histórico (que se encontra em fase inicial de execução), e
do importante projecto em desenvolvimento do Parque de Ciência
e Inovação (na zona da Coutada),
considera-se muito oportuna esta
Revisão, tendo em vista que esta
era já uma das unidades operativas
patentes no PDM em vigor, à qual
se pretende dar um novo impulso.
Este Plano de Pormenor do Museu abrange uma área de cerca de
43,5 hectares muito próxima do
centro cívico e comercial da cidade,
com localização privilegiada em
termos de acessibilidades e equipamentos, destacando-se a proximida-

de com o futuro Parque de Ciência
e Inovação, perspectivando-se uma
nova dinâmica urbana associada a
este espaço, onde se concretizará
uma nova centralidade da Cidade.
Mais concretamente, a zona a intervencionar situa-se a Norte/Poente
da cidade de Ílhavo, numa zona
de planalto com elevada exposição
visual e delimitada pela Rua Vasco da Gama (antiga EN 109), Rua
de Alqueidão e Rua Dinis Gomes,
estando muito próxima da Via de
Cintura Poente à cidade, não sendo
susceptível de provocar efeitos signiﬁcativos no ambiente.
Actualmente, a Cidade de Ílhavo encontra-se numa fase de
profundas transformações decorrentes de um investimento sem
precedentes que, no seu conjunto,
irão alterar deﬁnitivamente o seu
perﬁl, acompanhadas igualmente
por uma abordagem inovadora e
qualiﬁcada da sua expansão urbana sustentada, sem nunca esquecer
o respeito pelo seu legado passado
e patrinómio natural. Ao associarse o crescimento e consolidação
desta área às dinâmicas em curso
na cidade, pretende-se aproveitar
a oportunidade para captar e sedimentar população que venha a
valorizar o tecido social da cidade,
criando condições para a germinação de uma verdadeira cultura de
inovação e criatividade.
No que respeita à calendarização, por um período de 15 dias
decorreu a Audição Pública, com
vista à formulação de sugestões.
Concluída a referida apreciação,
a Câmara Municipal irá promover
em breve a abertura de um Concurso Público de Concepção para
a Elaboração do Plano. //

plano de gestão
Riscos de Corrupção e Infracções Conexas
Foi aprovado, na passada
Reunião de Câmara de 3 de
Fevereiro, o Plano de Gestão
de Riscos de Corrupção
e Infracções Conexas do
Município de Ílhavo.

Nos últimos doze anos, a gestão
da Câmara Municipal de Ílhavo
pautou-se por uma atitude estruturalmente séria, com a introdução de
medidas dissuasoras de acções de
corrupção e de um permanente combate a todas as situações indiciadas
ou conﬁrmadas de corrupção. Neste
processo de mais de uma década,
liderado pela Presidência e pelos
Vereadores com funções delegadas,
foram envolvidas as Cheﬁas e os
Funcionários, assim como os Cidadãos, num trabalho assente numa
atitude positiva e transparente que
alcança agora em 2010 uma forma

complementar, com a elaboração do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas.
Resultante da adaptação do
Plano da Associação Nacional de
Município Portugueses (ANMP)
às especiﬁcidades da Câmara Municipal de Ílhavo, e da ponderação
de muitas das propostas entregues
pelos Colaboradores chamados a
dar o seu contributo, este Plano
assume-se como um importante
instrumento de gestão, nomeadamente do risco, sendo um requisito
essencial ao bom funcionamento
de todas as organizações. //

www.cm-ilhavo.pt
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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO

aprovação
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2010
Foram aprovadas, no
passado dia 23 de Dezembro
de 2009, as Grandes Opções
do Plano e Orçamento
para 2010 da Comunidade
Intermunicipal da Região de
Aveiro, presidida por Ribau
Esteves.

Assumindo um elevado nível de
investimento (cerca de 11 milhões
de Euros), 2010 é um ano de importantes objectivos de execução
de projectos conquistados nos dois
anos anteriores, que serão a base
do trabalho a desenvolver neste
primeiro mandato da Comunidade
(2009/2013). Assim, para este ano,
foram deﬁnidos como prioridades:

> A execução do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global entre a CIRA e o POR
Centro, com ênfase no desenvolvimento de projectos ﬁnanciado pelo QREN;
> A gestão da “Polis Litoral – Ria de Aveiro SA”, programa de qualiﬁcação e valorização da Ria de
Aveiro e das suas Populações;
> A gestão da “AdRA – Águas da Região de Aveiro SA”, com a implementação do novo sistema de gestão
dos sistemas de “baixa” de água e de saneamento à escala intermunicipal;
> O reforço da aposta da Região de Aveiro no Mar, nas Pescas e no Turismo;
> O desenvolvimento de projectos no âmbito das Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação,
com uma ligação estreita a Universidade de Aveiro e às Empresas da Região;
> O desenvolvimento de programas de formação para os Funcionários Municipais;
> A ﬁnalização da implementação do projecto SAMA/Modernização Administrativa;
> O acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro, nomeadamente a criação do
Hospital Central de Aveiro, a implementação das portagens na A17 e na A29 e o desenvolvimento do projecto do TGV;
> O lançamento do PAPERA - Programa de Apoio a Projectos e Eventos da Região de Aveiro;
> A realização do “Congresso da Região de Aveiro”.
Criada em Outubro de 2008, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro assume-me actualmente como
uma entidade relevante na Região e no País, nomeadamente pela importância destes objectivos a que se propõe,
numa relação intensa e de sinergia com os seus onze Municípios Associados.

AGENDA
6 Março

13 Março

18 Março

24 Março

5 Abril

Concurso de Hip Hop
Mercado Municipal de Ílhavo

XII Festilha
Centro Cultural de Ílhavo

VI Aniversário
EMER
Escola Municipal de Educação
Rodoviária

II Aniversário
Centro Cultural de Ílhavo

Comemoração
Feriado Municipal de Ílhavo
Município de Ílhavo
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As Cidades-Irmãs
Município de Ílhavo

Acordo de Amizade Ílhavo - Grindavik
Com o Solstício de Inverno
quase a terminar, a primeira
edição de 2010 do Boletim
Informativo faz referência
àquela que é a Cidade-Irmã
mais fria do Município de
Ílhavo - Grindavik, localizada
na polar Islândia.

Grindavik
Cidade piscatória localizada
a 39 quilómetros da Capital
Reykjavik, Grindavik é um
dos poucos Municípios
islandeses com porto, estando
a maioria da sua população
inevitavelmente voltada para a
indústria pesqueira, conhecida
em todo o mundo pela sua
grande qualidade, em especial
no que respeita às unidades de
transformação do Bacalhau.
Além de um Museu do Bacalhau
em muito semelhante ao Museu
Marítimo de Ílhavo, um dos
grandes pontos atractivos da
cidade de Grindavik é a famosa
“Lagoa Azul”, um spa termal
de cinco mil metros quadrados
localizado numa zona de
géisers em erupção. Além das
águas quentes da Lagoa, cujas
temperaturas rondam entre os
37º e os 39º C, em Grindavik
também é possível assistir a
raros espectáculos naturais,
como a aurora boreal e o sol
da meia-noite, que certamente
ﬁcarão na memória de todos os
seus visitantes.

Na sequência de um trabalho de aproximação do Cônsul da Islândia
para a Região de Aveiro, António Ribau – empresário ilhavense, ao nível
de relações políticas, culturais e sociais, os Municípios de Ílhavo e de
Grindavik celebraram, a 25 de Agosto de 2005, um Acordo de Amizade,
perpetuando assim as suas similitudes.
O Navio Museu Santo André foi o anﬁtrião deste Protocolo de Geminação, que prevê, em primeiro lugar, o estreitamento de ligações entre
ambas as partes, em especial no que respeita aos Museus de cada uma
das localidades, ambos dedicados à temática marítima e à Epopeia do
Bacalhau.
Durante a cerimónia, ambos os Presidentes das Câmaras Municipais,
Eng. Ribau Esteves e Olafur Olafsson, manifestaram as razões que levaram à oﬁcialização desta Amizade, fruto das aﬁnidades que possuem a nível histórico, geográﬁco e económico, uma vez que ambos os Municípios
têm as suas principais actividades voltadas para a pesca e para a indústria,
em especial de transformação de Bacalhau, sendo essencial a promoção
de programas de cooperação que consolidem esses laços, assim como o
intercâmbio entre as suas Empresas e Cidadãos. Assim, e desta forma,
os intervenientes comprometeram-se a colaborar, sempre que possível,
incentivando e dinamizando iniciativas a nível municipal, bem como a
nível de outras entidades, nomeadamente colectividades, Associações,
Escolas, entre outras.
Já em Março de 2005, cinco meses antes da assinatura do Protocolo de
Geminação entre os Municípios, uma delegação Ilhavense, cheﬁada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, visitou o país mais ocidental
da Europa, com o intuito de estreitar contactos com autarcas e empresários
que desenvolvem as suas actividades no sector das pescas, principalmente
na área da comercialização e transformação do Bacalhau, nomeadamente
na Cidade de Grindavik. Durante cinco dias, a comitiva efectuou diversas
visitas a estruturas portuárias e empresas de pesca, algumas das quais com
relações comerciais com empresários do Município de Ílhavo. Por outro
lado, a nível cultural, a delegação ilhavense teve ainda oportunidade de
visitar museus e galerias de arte de Reykjavik, Kopagovur e Grindavik,
nomeadamente o seu Museu do Bacalhau, em muito semelhante ao Museu Marítimo de Ílhavo, que contam a história vivida pelos seus homens
de mar na pesca e transformação de Bacalhau. //

Museu
do Bacalhau

Museu
do Bacalhau

“Lagoa Azul”
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Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Novembro de 2009

// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal.

Resumo
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município.
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e proceder à ratiﬁcação
da proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de
600,00 Euros, relativos ao mês de Setembro.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município.
//Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e proceder à ratiﬁcação da
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações
do Município do pagamento de 2 202,00
Euros, relativos ao mês de Outubro.
Aberta de Concurso Público para a
empreitada de “Arruamentos na envolvente ao Centro Escolar da Cale da Vila
- Gafanha da Nazaré”.
//Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta, que prevê um custo
de 595.945,00 Euros e um prazo de execução de 4 meses.
Atribuição de subsidio pontual à Associação de Surf de Aveiro.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsidio pontual, no valor de
1.000,00 Euros, como forma de apoio à
participação da Associação de Surf de
Aveiro na Semana Jovem e Ílhavo Radical 2009.
Programa Vocação 2010.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
Regras do IX Concurso Literário Jovem.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
Atribuição de subsidio pontual à Associação dos Amigos da Praia da Barra
e ao Rancho Folclórico “Os Palheiros”
da Costa Nova, para limpeza dos sanitários junto ao “Largo do Obelisco”
e “Molho Sul” na Praia da Barra e ao
Mercado e Posto de Turismo da Costa
Nova.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereador Marcos Labrincha Ré, que prevê a atribuição
de um subsídio no valor de 3.200,00 Euros a cada Associação.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo
de 2009 – 6.ª alteração.

Derrama para cobrança no ano de
2010.
// Deliberado por maioria, com os votos
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta, assim como o
seu envio à Assembleia Municipal.
Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)
- ﬁxação de Taxas para 2010.
// Deliberado por maioria, com os votos
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta, assim como o
seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
25 de Novembro de 2009
Resumo
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2010.
// Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar as G.O.P. e Orçamento
CMI/2010, assim como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Alteração aos Regulamentos Municipais que prevêem a liquidação e cobrança de taxas.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, assim como o seu
envio à Assembleia Municipal.

// Deliberado por unanimidade aprovar as
propostas apresentadas pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevêem a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.640,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação de arrendamento de habitação.
// Deliberado por unanimidade aprovar as
propostas apresentadas pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevêem a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.780,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à CERCIAV para comparticipação de arrendamento de habitação.
// Deliberado por unanimidade aprovar as
propostas apresentadas pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevêem a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.005,00 Euros.
Programa Municipal Férias Divertidas
- Natal 2009.
// Deliberado por unanimidade proceder
à ratiﬁcação da decisão do Presidente da
Câmara Municipal.
Normas do Programa de Apoio a Projectos Educativos (PAPE) 2009/2010.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Dezembro de 2009
Resumo

Prolongamento do horário dos estabelecimentos comerciais e de prestações de serviços na quadra de Natal/
Ano Novo.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
informação, que prevê que o período de
funcionamento 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 2010 (Ano Novo).

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Dezembro de 2009
Resumo
Protocolo de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e o Clube Associação de Pais da
Gafanha da Encarnação (CAPCGE).
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
Protocolo, que visa a realização de treinos bi-diários para uma melhor preparação de atletas.
Alteração do Estudo Urbanístico (EU13)
– Envolvente ao Hospital de Ílhavo.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
alteração ao EU 13.
Atribuição de subsídio pontual ao
CASCI – Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para comparticipação de arrendamento de habitação.

XVIII Congresso da ANMP - Apoio à
Institucionalização do Poder Local
Democrático na Guiné - Bissau e em
Timor Leste - Adesão de Princípio.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a presente proposta, que prevê o apoio
para a instalação, monitorização e operacionalização dos órgãos do Poder Local
Democrático, nos Países da Guiné - Bissau e de Timor - Leste, pedido este expresso pela voz dos Governos Nacionais
dos respectivos países.

Actualização do Tarifário dos serviços
de resíduos sólidos urbanos para o
ano 2010.
// Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município.
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e proceder à ratiﬁcação
da proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de
1780,40 Euros, relativos ao mês de Novembro.
Isenção de taxas a Associações do

Município.
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a decisão de isenção do pagamento de
taxas pelas Associações do Município,
no valor de 570,00 Euros, relativas aos
meses de Julho, Agosto, Setembro e
Outubro.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação de arrendamento de
habitação.
// Deliberado por unanimidade aprovar as
propostas apresentadas pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevêem a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.532,50 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao CCD
– Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Ílhavo.
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 18.000,00 Euros para apoio especialmente às acções de Natal.
Subsidio Pontual ao Illiabum Clube.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 2.750,00
Euros (50% do custo total) ao Illiabum
Clube, para apoio à edição do Livro “Uma
Cidade, um Clube, um Sonho – Diário de
um Titulo”.
Relatório Final do Programa Municipal
de Bolsas de Estudo 2009/2010.
// Deliberado por unanimidade aprovar o
Relatório.
Mapas de Serviço de Farmácias para
o ano 2010.
// Deliberado por unanimidade dar parecer positivo.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Janeiro de 2010
Resumo
Adjudicação da Construção da “Casa
Mortuária da Gafanha da Encarnação
e Arranjos Exteriores”.
// Deliberado por unanimidade aprovar
o Relatório Final e proceder à adjudicação deﬁnitiva à empresa Canas – Electro
Montagens, S.A., que prevê um custo de
263.867,96 Euros + IVA.
Rescisão de Contrato de arrendamento e prossecução do Concurso de Habitação Social.
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
presente despacho do Presidente da Câmara Municipal.
Atribuição de subsídio pontual ao Clube dos Galitos – Secção Náutica.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsidio pontual no valor
de 1.400,00 Euros como forma de apoio

à realização da XXIV edição da Descida
da Ria, no canal de Mira entre o Parque
de Campismo e o Clube de Vela da Costa
Nova.
Atribuição de subsídio pontual a Estabelecimentos de ensino.
//Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
informação que prevê um subsídio pontual de compensação à Escola da Légua,
Jardim de Infância da Légua e Jardim de
Infância da Coutada, no valor de 70,00 euros/cada, em virtude da despesa decorrente da mudança/transferência das linhas
telefónicas, para as novas instalações.
Grandes Opções do Plano e Orçamento CMI/2009 – 7.ª Alteração.
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Janeiro de 2010
Resumo
Gestão da Bilheteira do Centro Cultural de Ílhavo no trimestre Janeiro
– Março 2010.
// Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista,
a ratiﬁcação do Relatório.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do
Município.
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e proceder à ratiﬁcação
da proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de
1.157,00 Euros, relativos ao mês de Dezembro.
Alteração do PDM - Parque de Ciência
e Inovação e Lar, Centro de Dia e SAD
de Idosos.
// Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Atribuição de subsídio pontual ao
CASCI – Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para comparticipação de arrendamento de habitação.
// Deliberado por unanimidade aprovar as
propostas apresentadas pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevêem a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.270,00 Euros.
Normas de Participação do IV Concurso de Hip-Hop.
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
Prémio “Artes Plásticas Cândido Teles” e do Prémio de “Design João
Carlos Celestino Gomes” – Normas de
participação.
// Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas de Participação.

