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DOM 3 10h30

Aula de grupo
Largo do Farol

resp.: CM Ílhavo e Grupo de Jovens “Pestinhas”

QUA 6 19h00

“Caminhada pelo Município”
Farmácia Santos - Ílhavo

resp.: Farmácia Santos - Ílhavo

DOM 10 10h30

Pólo Aquático
Jardim Oudinot - Praia Fluvial

resp.: CM Ílhavo

QUA 13 17h00

Aula de Grupo
Ginásio GimClube - Ílhavo

resp.: Ginásio GimClube

15~24 ao longo do dia

Semana Jovem
A Semana Jovem de Ílhavo consiste desde a 
sua primeira edição em 1993, na realização 
de actividades de carácter desportivo, lúdico-
recreativo e formativo, onde se podem 
encontrar as seguintes actividades: torneios 
de Futebol, Streetbasket, Voleibol de praia, e 
realização de várias actividades de Surf, de 
dança, entre outras. Estes torneios e actividades 
serão realizados ao longo da semana.
Para participar basta inscrever-se nos Fóruns 
da Juventude do Município.
infra-estruturas desportivas e espaços de lazer 
do Município de Ílhavo
resp.: CM Ílhavo

DOM 17 10h30

Aula de Grupo - localizada
Praia da Barra, junto ao paredão

resp.: Academia Ritmos

QUA 20 17h00

Aula de Grupo
Ginásio GimClube - Ílhavo

resp.: Ginásio GimClube

DOM 24 11h00

Aula de Grupo
Relvado da Costa Nova

resp.: CM Ílhavo

QUA 27 19h00

“Caminhada pelo Município”
Farmácia Santos - Ílhavo

resp.: Farmácia Santos - Ílhavo

O Programa Municipal “ Desporto para 
Todos” destina-se a todas as idades e visa 
a dinamização desportiva, recreativa e so-
cial do Município de Ílhavo. Este programa 
deverá ser um referencial para quem pre-
tenda praticar regularmente actividade físi-
ca de forma agradável, podendo ao mesmo 
tempo apreciar as excelentes condições e 
paisagens naturais deste Município.

O Desporto para Todos conta com o 
apoio de um grupo de entidades parceiras 
da Câmara Municipal de Ílhavo que dinami-
zam um conjunto alargado de actividades 
que promovem o gosto pela actividade fí-
sica, indo ao encontro de uma necessidade 
sentida pela população com vista ao desen-
volvimento de um estilo de vida saudável.

 como participar
A participação neste programa é sim-

ples e não está sujeita a inscrição. É um 

programa gratuito e basta estar presente 
nos locais indicados sendo a agenda carim-
bada sempre que realizar uma actividade.

Poderá sempre enviar o seu e-mail para: 
desporto@cm-ilhavo.pt a solicitar o envio 
das novidades e informações do programa. 

As informações do programa estão dis-
poníveis em www.cm-ilhavo.pt.

 promotor
Câmara Municipal de Ílhavo

 gestão técnica
Gabinete de Desporto da CMI

 inscrições
O programa funciona todas as quartas-

feiras (entre as 19h00 e as 20h30) e domin-
gos (no período da manhã), durante todo o 
ano, excepto nos dias feriados.

As inscrições para as diversas iniciativas 
poderão ser efectuadas nos próprios locais.

QUA 1 19h00

“Caminhada pelo Município”
Farmácia Santos - Ílhavo
resp.: Farmácia Santos

DOM 5 10h30

Aula de Grupo - Localizada e 
kid’s
Academia Ritmos Gafanha da Nazaré
resp.: Academia Ritmos

QUA 8 19h30

Aula personalizada
Ginásio Fitness Clube - Gafanha da Nazaré
resp.: Ginásio Fitness Clube

DOM 12 10h30

Aula de Grupo
Jardim Oudinot

resp.: CM Ílhavo

QUA 15 19h00

“Caminhada pelo Município”
Farmácia Santos - Ílhavo
resp.: Farmácia Santos

DOM 19 10h00~17h00

Grande Pedalada
Realizar-se-á o trajecto de bicicleta pelo 
Município de Ílhavo até a um parque de 
merendas, onde se realizará o almoço/
convívio. Durante a pausa de almoço irá 
decorrer uma demonstração de dança. De 
volta à Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo, 
realizar-se-ão sorteios aleatórios de material 
de Ciclismo. O dia terminará com uma aula 
de grupo para todos os participantes.
início a definir

resp.: CM Ílhavo

QUA 22 19h30

Aula de Grupo
Ginásio GimClube
resp.: Ginásio GimClube

DOM 26 10h00

Passeio de Bicicleta pelo 
Município
Ginásio Fitness Clube
resp.: Ginásio Fitness Clube

DOM 29 17h00

Aula de Grupo
Ginásio GimClube
resp.: Ginásio GimClube

parceiros:

ACD “Os Ílhavos”
Av. Sr.ª do Pranto
Apartado 115
3834-909 Ílhavo

Tel. 234 321 620

Farmácia Santos 
R. Arcebispo 
Pereira Bilhano 193
3830-111 Ílhavo

Tel. 234 322 930

Ginásio Caribe
R. Gil Vicente 180,
3830-671 
Gafanha da Nazaré

Tel. 234 187 095

Ginásio Fitness 
Clube
Av. João XXIII
Gafanha da Nazaré

Ginásio Gimclube
Rua Capitão 
Adolfo Paião
3830-107 Ílhavo

Tel. 234 323 868

Grupo de Jovens 
“Pestinhas”
Rua da Creche,11
Gafanha da Nazaré

Tel. 234 186 893

Illiabum Clube
Pav. Cap. Adriano 
Nordeste, 
Parque Illiabum
Av. 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

Tel. 234 192 730

Ritmos Academia 
Gimnodesportiva
R. Professora Maria 
da Luz Carlos n.º 7
Gafanha da Nazaré

Rotary Clube 
de Ílhavo
Apartado 134
3830-909 Ílhavo

Junho 2011 Julho 2011
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Município de Ílhavo Boletim Informativo

Caro(a) Munícipe

A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) está a executar uma estratégia 
de governação do Município que assenta na execução de investimentos 
aproveitando os Fundos Comunitários do QREN, no desenvolvimento 
de parcerias institucionais executoras de importantes investimentos (no-
meadamente nas empresas Águas da Região de Aveiro, Polis da Ria de 
Aveiro, Parque da Ciência e Inovação e também na Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro), e na redução de despesas de funcionamento 
como resposta à quebra acentuada das receitas que tem vindo a ocorrer 
nos últimos três anos.

Temos vindo a registar um assinalável sucesso no cumprimento des-
ses objectivos, sabendo que a nossa capacidade de investimento susten-
tada na conquista de Fundos Comunitários está garantida para os anos 
de 2011 e 2012, não se perspectivando que ultrapasse esse período de 
tempo enquanto as várias condições de sustentabilidade financeira de âm-
bito nacional não se alterarem, nomeadamente a Lei das Finanças Locais, 
as Transferências do Orçamento de Estado, a recessão económica que 
provoca uma continuada redução da maior parte das receitas (em especial 
IMT, Derrama e Taxas Municipais).

Este é um tempo de enorme delicadeza para a gestão pública e privada, 
embora muito estimulante para que possamos repensar modelos de ges-
tão, racionalizar a gestão dos equipamentos e dos serviços municipais, 
fortalecer o trabalho de Equipa para sermos mais capazes de responder 
aos novos desafios cada vez mais exigentes.

Mas este é também um tempo de, mais do que nunca, sermos Cidadãos 
mais activos e atentos, assumindo a opção de contribuir com exigência 
construtiva aos governantes, soluções novas e reformas sérias e profundas 
que garantam a sustentabilidade de Portugal no futuro, aproveitando bem 
o apoio da Comunidade Internacional (pela Troika FMI, BCE e UE) com 
um empréstimo de 78.000 milhões de euros, acordados com um plano 
muito exigente de medidas e reformas (o tal memorando de entendimento 
com a “Troika”).

O cumprimento desse plano é fundamental para que Portugal seja no 
futuro um País credível e com crédito, um Estado democrático autónomo, 
soberano e respeitado, uma economia capaz de gerar riqueza e emprego 
em cooperação com outros países do Mundo. 

Para os Municípios Portugueses as linhas gerais dos efeitos directos 
das medidas e reformas desse tal plano estão definidas, faltando agora os 
mecanismos legais que vão promover a sua aplicação, pela mão do novo 
Governo e da nova Assembleia da República que surgirão como conse-
quência das Eleições Legislativas de 5 de Junho de 2011.

Desses efeitos directos podemos destacar a redução das transferências 
financeiras do Orçamento do Estado para os Municípios, a redução do 
Pessoal e das Chefias, a reforma da Lei das Finanças Locais, a redução do 
IMT, o aumento do IMI, a privatização de serviços, a redução do número 
de Municípios e de Freguesias, entre outros.

No tempo que temos pela frente, os próximos três a cinco anos, temos 
pois trabalhos forçados pelas restrições financeiras que se vão agravar, 

e também uma oportunidade capital e que obrigatoriamente temos de 
aproveitar, de gerir com mais racionalidade, de optimizar os recursos, de 
sermos mais exigentes e rigorosos na gestão, de sermos mais solidários 
na acção geral e mais concentrados no apoio aos Cidadãos que verdadei-
ramente precisam de ajuda.

Do plano de investimentos que temos equacionado para o presente 
mandato, teremos seguramente de adiar alguns dos objectivos, na certeza 
de que já concretizámos e vamos concretizar até Outubro de 2013 a gran-
de maioria desses mesmos objectivos, dando sempre a primazia aos prio-
ritários e aos que são financiados pelos Fundos Comunitários do QREN.     

Ao nível de outras despesas de investimento (além das obras finan-
ciadas pelos Fundos Comunitários do QREN) temos de reduzir a sua di-
mensão, assim como no que respeita às despesas de funcionamento que 
já estão a cumprir um exigente plano de redução que vamos prosseguir. 
Tudo isto como resposta à redução da receita que a CMI já teve, está a ter 
e vai ter nos próximos dois a três anos.    

Com maior exigência para com todos ao nível do trabalho e da ges-
tão da vida, é também muito importante que continuemos a investir e a 
dar espaço para a Cultura, para a Recreação, para o Desporto, cultivando 
“mente sã em corpo são”. Essa vai continuar a ser a nossa política, em 
parceria com as Associações do Município.

O bom cuidado do Ambiente é uma tarefa de todos os dias. Na edição 
deste ano da “+ECO”, a semana que dedicamos de forma especial ao 
ambiente, vamos lançar uma grande Campanha de Redução da Produ-
ção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs), que decorrerá durante um ano, 
visando dar melhor contributo ao equilíbrio ambiental e com o especial 
objectivo de reduzirmos a factura que a CMI e cada um dos Cidadãos 
pagam todos os meses. A entrada em funcionamento da nova Estação de 
Tratamento Mecânico Biológico (com a desactivação do Aterro Sanitário 
da Taboeira) vai acontecer até ao final de 2011, sendo por isso também 
necessário essa redução de produção, sob pena da dita factura ter de con-
tinuar a subir. 

Nesta edição do Boletim Informativo da CMI damos por iniciado o 
processo do “Orçamento Participativo CMI 2012” com a publicação 
do Relatório e da Prestação de Contas CMI 2010 cujo conhecimento é 
essencial para que os Cidadãos possam participar de forma construtiva 
nesse processo. Além disso vá estruturando as suas ideias sobre acções e 
investimentos que entenda relevantes para serem incluídos no Plano e Or-
çamento CMI 2012, sendo que vamos iniciar a recolha desses contributos 
na próxima edição do Boletim Informativo da CMI. 

Neste momento de especiais dificuldades, lutamos pelo aproveitamento 
das oportunidades como a melhor forma de fazermos a luta por um futuro 
melhor. Seguimos Juntos e com toda a determinação.

Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,

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

Carta Aberta aos Cidadãos do Município de Ílhavo
“O Município, a Troika e o Futuro”



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 34  |  Maio 20114

MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento

obras em curso...
1. RUCHI - Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade
2. RUCHI - Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril
3. RUCHI - Centro de Investigação e Empreendedorismo
4. Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Ria da Costa Nova - Biarritz
5. Saneamento Básico Ermida e Carvalheira (3.ª e 4.ª fases)
6. Saneamento Básico Gafanha da Nazaré (4.ª fase)

Revestimentos em Tapete Betuminoso (Barra, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, 
Gafanha do Carmo, Senhora dos Campos, Gafanha de Aquém e junto ao aglomerado urbano 
do Vale das Maias - a iniciar brevemente)

obras adjudicadas...

Requalificação da Rede Escolar:
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Museu Marítimo de Ílhavo/Ampliação 
Casa da Música de Ílhavo
Centro Sócio-Cultural da Costa Nova

projectos em desenvolvimento...

1.

2.

3.

5.

4.

6.
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Inserida no âmbito da RUCHI 
– Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo, 
teve início, no passado dia 
10 de Fevereiro, a obra do 
Centro de Investigação 
e Empreendedorismo, 
por reabilitação do 
edifício da antiga Escola 
Preparatória de Ílhavo, 
após a sua adjudicação, a 
15 de Setembro de 2010, 
à empresa Construções 
Marvoense, Lda., pelo valor 
de 1.056.473,58 Euros.

O edifício da antiga Escola Pre-
paratória de Ílhavo surgiu no des-
campado das Agras de Santa Ma-
ria, na década de 50, para albergar 
Externato de Ílhavo então instala-
do numa velha casa da Rua do Dr. 
Frederico Cerveira.

Desactivado na sequência da 
construção e entrada em funciona-
mento da EB 2,3 das Cancelas, no 
início dos anos 90, o espaço serviu 
de depósito do espólio do Museu 
Marítimo de Ílhavo durante as res-

pectivas obras de remodelação e 
ampliação, encontrando-se desde 
então com um uso desqualificado, 
que tem vindo a contribuir para a 
degradação do próprio edifício.

A necessidade de espaço de en-
contro a pretexto da formação, 
investigação histórica e empreen-
dedorismo, para instalação de um 
Centro de Investigação da História 
e Cultura do Bacalhau, Arquivo 
documental de temática marítima, 
incubadora de Empresas ligadas à 
investigação e à produção da área 
da Cultura do Mar e da Pesca, fo-
mentou a recuperação deste edifí-
cio, conferindo-lhe uma nova vida.   

A sua localização estratégica, 
na proximidade de edifícios como 

o Museu Marítimo de Ílhavo, a 
Biblioteca Municipal, a Junta de 
Freguesia de S. Salvador, a Câma-
ra Municipal e do Centro Cultural 
de Ílhavo, promoverá a atracção de 
novos públicos e novas oportuni-
dades de emprego e valorização da 

qualidade de vida urbana, sempre 
associada à preservação da cultura, 
história e tradições da comunida-
de local através da organização de 
iniciativas que visem a sua divul-
gação e promoção.

O Centro de Investigação e Em-

preendedorismo assume um papel 
de reconciliação urbanística pela 
recuperação de um edifício impor-
tante na Cidade de Ílhavo, sendo 
comparticipado em 80% pelo FE-
DER no valor de 845.178,87 Eu-
ros. //

» Nova vida ao edifício da antiga Escola Preparatória de Ílhavo
» Criação de novas áreas:
 - Arquivo e gestão documental de temática marítima
 - Investigação histórica
 - Formação e incubação de empresas
» Relação urbana e funcional com o edifício da ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

Principais características da intervenção

Centro de 
Investigação e 
Empreendedorismo

3.

Regeneração Urbana
Centro Histórico

ÍLHAVO

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 1.056.473,58 Euros
FINANCIAMENTO 845.178,87 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 MESES
ARRANQUE DA OBRA Fevereiro de 2011
ADJUDICAÇÃO DA OBRA  15 de Setembro de 2010
EMPRESA Construções Marvoense, Lda.



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 34  |  Maio 20116

Requalificação 
Urbana da
Avenida 25 de Abril

A presente intervenção, que está 
prevista até Julho de 2011, tem por 
objectivo a qualificação do arrua-
mento com o aumento da largura e 
a alteração do piso dos passeios do 
lado Norte da Avenida, a reformu-
lação da placa central e da rotunda 
da fonte cibernética, bem como a 
alteração da rede de iluminação pú-
blica e da estrutura arbórea, dando 
primazia à circulação pedonal, no 
sentido de aproximar a Cidade dos 
seus Habitantes e Visitantes.

Tendo em atenção a área onde a 
obra se está a desenvolver, a Ave-
nida começou por ser intervencio-
nada, numa primeira fase, desde 
a Rotunda dos 30 Anos do Poder 
Local até à Rotunda principal, 
seguindo-se o alcatroamento que 
permitiu a abertura da zona à cir-
culação automóvel, não obstante 
os arranjos que estão a ser efectu-
ados nos passeios e nos estaciona-
mentos dessa área.

Já numa segunda fase, a obra 

está a ter mais incidência na zona 
em frente à Câmara Municipal 
de Ílhavo, encontrando-se inevi-
tavelmente cortada ao trânsito e 
ao estacionamento, obrigando os 
condutores a seguirem os desvios 
assinalados pela Rua José Estê-
vão, pela Rua do Casal e pela Av. 
Senhora do Pranto (nos mesmos 
sentidos).

Num investimento total de cerca 
de um milhão de euros, financia-
do em cerca de 80% por Fundos 

Comunitários, no âmbito do pro-
grama da Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo, esta 
intervenção visa contribuir para 
a consolidação do carácter e da 
identidade urbana deste espaço de 
referência e de vivências na Cida-
de, tornando a principal Avenida 
da Cidade-Sede do Município, 
progressivamente mais pedonal e 
acolhedora, por forma a estabele-
cer um equilíbrio entre a paisagem 
ambiental e o edificado existente.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
reitera a sua intenção de tudo fazer 
para minorar os incómodos causa-
dos e para que a sinalização indica-
tiva dos desvios esteja sempre nas 
devidas condições para facilitar a 
circulação, na certeza de que esta 
zona da Cidade ficará com muito 
mais qualidade urbana e social do 
que a situação que existe actual-
mente. //

Após o arranque da 
obra, a 14 de Fevereiro, a 
Requalificação Urbana da 
Avenida 25 de Abril, em 
Ílhavo, a cargo da empresa 
PaviAzeméis, está a 
desenvolver-se a bom ritmo.

Regeneração Urbana
Centro Histórico

ÍLHAVO

MAIS OBRA

2.
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Investimento AdRA/CMI em 
Saneamento Básico

AdRA e Câmara Municipal 
de Ílhavo unem esforços em 
prol de uma gestão mais 
capaz dos sistemas de baixa 
de distribuição de água e 
de saneamento básico no 
Município de Ílhavo.

O Executivo Municipal deli-
berou aprovar os Protocolos de 
Repartição de Responsabilidades, 
Encargos e Respectivas Compar-
ticipações Financeiras, realizados 
entre a empresa Águas da Região 
de Aveiro SA (AdRA) e o Municí-
pio de Ílhavo (CMI), respeitantes 
às empreitadas da “Rede de Dre-
nagem de Águas Residuais e Plu-
viais de S. Salvador e, Ílhavo” e da 
“Rede de Drenagem de Águas Re-
siduais e Pluviais da Gafanha da 
Nazaré - 1.º fase”, estando ambas 
em execução física.

À AdRA respeita a intervenção 
das redes de águas residuais, e à 

CMI a intervenção das redes de 
águas pluviais, havendo partilha 
de custos em intervenções conju-
gadas como nas repavimentações 
das vias onde se executam as refe-
ridas redes.

A empreitada em S. Salvador 
representa um investimento total 
de 1.778.025,33 euros, repartidos 
em termos das responsabilidades 
financeiras em 1.101.785,37 eu-
ros (AdRA) e 676.239,96 euros 
(CMI), com intervenção na Ermi-
da e Carvalheira (3.º e 4.º fases), 
Chousa Nova e Quinta do Fidal-
go, Zona Industrial das Ervosas e 
ainda com a execução da rede de 

drenagem de águas residuais da 
Lagoa do Junco e das Quintãs. 

A empreitada na Gafanha da 
Nazaré representa um investimen-
to total de 69.812,69 euros, repar-
tidos em termos das responsabi-
lidades financeiras em 33.600,59 
euros (AdRA) e 36.212,10 euros 
(CMI), com incidência na Rua N.a 
Sr.a da Nazaré.

A AdRA é constituída por dez 
dos Municípios da Região de 
Aveiro (incluindo Ílhavo) e a em-
presa pública Águas de Portugal, 
foi criada formalmente no dia 23 
de Setembro 2009 e assinalou no 
passado dia 1 de Maio 2011 o seu 

primeiro ano de vida operacional 
e plena, numa aposta arrojada e 
determinada em implementar uma 
gestão mais capaz dos sistemas de 
baixa de distribuição de água e de 
saneamento básico, assim como 
uma nova capacidade de investi-
mento de expansão e de manuten-
ção destes importantes sistemas.

O balanço globalmente positivo 
deste primeiro ano de operação, 
é um indicador importante para o 
crescimento qualitativo da gestão 
da AdRA neste seu segundo ano 
de vida operacional. //

Reordenamento do Trânsito no Município de Ílhavo

O Executivo Municipal deliberou 
aprovar, na passada Reunião de Câ-
mara de 18 de Maio, os novos sen-
tidos de trânsito introduzindo senti-
dos únicos, em alguns arruamentos 
da Vila da Gafanha da Encarnação 
e na Praia da Costa Nova.

Pretende-se com o reordenamento 
do trânsito criar melhores condições 
de segurança e fluidez para peões, 
ciclistas e automobilistas, bem como 
reduzir a perigosidade dos cruza-
mentos existentes, nomeadamente 
num conjunto de vias de ligação en-
tre a Rua Padre António Diogo e a 
Rua Prof. Francisco Corujo, na Ga-
fanha da Encarnação, e na Avenida 
Nossa Senhora da Saúde e na Rua 
do Pescador, na Costa Nova. //

Gafanha da Encarnação e Costa Nova

Rua Padre António Diogo - Gafanha da Encarnação Rua do Pescador - Costa Nova
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Escola do 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico 
José Ferreira Pinto Basto 
(Ílhavo)

Escola do 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico 
da Gafanha da Encarnação

Requalificação da Rede Escolar 

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, no 
passado dia 6 de Abril, os 
trabalhos de Requalificação 
da Rede Escolar, bem como 
a respectiva estimativa de 
custos, das três Escolas dos 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico do Município de 
Ílhavo:

Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico  
    Município de Ílhavo 

APROVADO NO DIA 6 DE ABRIL

Escola do 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico 
da Gafanha da Nazaré 

Obra com dimensão relevante e profunda que inclui a construção de 
um novo Bloco de salas de aulas, substituindo as três salas que ainda 
funcionam em estruturas pré-fabricadas de madeira, prevendo também a 
existência de uma Sala Polivalente ao nível do rés-do-chão; qualificação 
das infra-estruturas de água e saneamento; profunda remodelação da Co-
zinha; construção de uma nova estrutura de recepção com as condições 
necessárias para o desempenho dessa função; e construção de um novo 
estacionamento coberto para bicicletas.

» Estimativa de custo: 
   829.751,00 euros + IVA

» Estimativa de custo: 
   496.500,00 euros + IVA

Obra de qualificação relevante composta pela substituição (quase por 
completo) da cobertura. 

Obra de pequena dimensão para resolver alguns problemas pontuais 
ao nível da estrutura; construção de uma nova recepção/portaria e de um 
estacionamento coberto para bicicletas. 

» Estimativa de custo: 
   108.222,00 euros + IVA

As intervenções de Requalifi-
cação referidas enquadram-se no 
Contrato de Execução de Transfe-
rência de Competências assinado 
com o Ministério da Educação (em 
vigor desde 1 de Janeiro de 2010), 
estando nele definidas quais a in-
tervenções a executar, consideran-
do a situação actual de cada uma 
das Escolas, circunstância devida-
mente cadastrada num relatório de 
vistoria que foi feito aquando das 

Protocolo de cedência de uma Unidade de Acolhimento Comercial à   
    A.C.R. “ Os Palheiros” da Costa Nova

No dia 16 de Abril, no âmbito 
da inauguração das novas Unida-
des de Acolhimento Comercial, foi 
celebrado o protocolo de cedência 
de uma Unidade de Acolhimento 
Comercial à ACR “Os Palheiros” 
da Costa Nova, situada no Relvado 
da Costa Nova (mesmo em frente 
ao Mercado) para exploração da 
mesma com a venda de artigos de 
artesanato, recordações da região e 
artefactos da própria Associação.

Com esta iniciativa, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo preten-
de continuar a apoiar a referida 
Associação, proporcionando-lhe 
também meios para aceder a fon-
tes de receita próprias e a angariar 
os fundos que contribuam para a 
estrutura de receita que financia a 
actividade que esta desenvolve. //

Novas Unidades de Acolhimento Comercial

A Câmara Municipal de 
Ílhavo inaugurou, no 
passado dia 16 de Abril, 
as novas Unidades de 
Acolhimento Comercial, que 
estão situadas no Relvado 
da Costa Nova. 

A inauguração destes sete novos 
espaços dedicados à venda de far-
turas, padaria, doçaria tradicional e 
artesanato representam uma aposta 
da Câmara Municipal de Ílhavo na 
reconversão e no melhoramento 
do espaço público, designadamen-

te na zona envolvente ao Mercado 
da Costa Nova.

Com um investimento de cerca 
de 250.000,00 Euros, a Câmara 
Municipal de Ílhavo disponibili-
zou aos comerciantes novas infra-
estruturas, que evitam o ruído dos 
geradores (poluição sonora e am-
biental), sendo estas abastecidas 
pela rede eléctrica local, eliminan-
do também a preocupação das bo-
tijas de gás, que estavam agregadas 
às “roulottes”, sendo estes espaços 
abastecidos com maior segurança. 

A presidir a cerimónia, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo, 

negociações do referido Contrato, 
e agora, nos actos preparatórios da 
elaboração do projecto.

O investimento da Educação no 
Município de Ílhavo, continua a 
ser uma aposta prioritária da po-
lítica seguida pela CMI, na pers-

pectiva de serem criadas mais e 
melhores condições para a prática 
do Ensino.

Estas três intervenções vão ser 
candidatadas a financiamento do 
Programa Operacional da Região 
Centro/QREN. //

Inauguração 

Eng. José Ribau Esteves, fez questão 
de destacar a importância destes es-
paços, não só para os comerciantes 
como também para os visitantes, re-
ferindo também a enorme qualifica-
ção da imagem daquele espaço. 

Os visitantes têm agora a opor-
tunidade de usufruir de um espaço 
amplo, limpo e agradável, que dis-
põe de várias esplanadas, onde po-
dem aproveitar para se deliciar com 
as iguarias regionais ou até mesmo 
com os famosos churros que por 
ali se comercializam, desfrutando 
assim de belas tardes de lazer, seja 
com a Família ou com os amigos. //

da Costa Nova
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A CMI implementou, no início 
do presente ano lectivo, um Novo 
Programa de Informatização dos 
Jardins de Infância, das Escolas do 
1.º Ciclo e dos Centros Escolares 
com um investimento de cerca de 

500 mil euros, renovando todo o 
parque informático, dotando-os 
de todas as capacidades para uma 
efectiva utilização e rentabilização 
das novas tecnologias da informa-
ção e comunicação.

Programa de Informatização do Pré-Escolar e 1.º Ciclo

Com o objectivo de dar 
conhecimento público dos 
benefícios do investimento 
efectuado e das novas 
ferramentas de trabalho nos 
vários estabelecimentos 
de ensino, o Presidente 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, no passado 
dia 24 de Março, uma 
visita ao Centro Escolar 
Nossa Senhora do Pranto, 
assinalando desta forma o Dia 
do Estudante.

Este investimento contemplou 
a aquisição de 42 quadros inte-
ractivos, os quais correspondem a 
50% das salas de aula do 1.º Ciclo, 
bem como a aquisição de baterias 
de computadores portáteis (264 no 
total) que permitem que os Alunos 
possam trabalhar em contexto de 
sala de aula, numa lógica de um 
computador por cada dois alunos. 
Constatado o fracasso da aposta no 
“Magalhães”, a CMI implementou 
este programa original, numa lógi-
ca de introdução da informática no 
grupo das ferramentas de trabalho 
dos nossos Estudantes.

A utilização dos computadores 
portáteis, bem como de outros equi-
pamentos informáticos, obedece a 
uma lógica de requisição dentro de 
cada estabelecimento de ensino, de 
modo a que todos os Professores e 

Alunos possam usufruir destas im-
portantes ferramentas de trabalho 
de uma forma organizada.

Para além dos equipamentos 
já referidos, foram também colo-
cados à disposição uma série de 
114 computadores fixos e 18 im-
pressoras multi-funções em locais 
estratégicos nos vários Estabeleci-
mentos de Ensino, nomeadamente 
nas Bibliotecas Escolares e salas 
de Jardim de Infância, sendo a sua 
cobertura de 100%.

Para que todos os equipamen-
tos pudessem ser utilizados na sua 
plenitude e rentabilizados pela co-
munidade escolar, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo investiu em for-
mação específica, nomeadamente 
ao nível dos quadros interactivos, 
para que façam parte do dia-a-dia 
de trabalho na sala de aula. //

 

Acordos de Cooperação com as Associações de Pais

Na sequência da deliberação 
do Executivo Municipal 
da Reunião de Câmara 
de 16 de Fevereiro, foram 
celebrados, no passado dia 
25 de Março, os Acordos 
de Cooperação com as 
Associações de Pais do 
Município para o Ano Lectivo 
2010/2011, representando 
um investimento da Câmara 
Municipal de Ílhavo de 
231.025,00 Euros.

Num Ano Lectivo marcado 
pela inauguração de cinco novos 
Centros Escolares (CE Santa Ma-
ria Manuela, CE da Coutada, CE 
de Vale de Ílhavo, CE da Légua e 
CE N.ª Sr.ª do Pranto em Ílhavo), 
num investimento de cerca de dez 
milhões de Euros co-financiado a 
70 % pelos Fundos Comunitários 
do Programa MaisCentro, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo reforçou a 

sua aposta na política de apoio às 
Associações de Pais do Município, 
com vista à concretização dos seus 
planos de actividades, centrados no 
objectivo de melhorar as condições 
de educação e ensino das Crianças 
do Município, numa aposta clara 
de investimento na área da Edu-
cação, resultando numa mais-valia 
para a Escola e para a Comunidade 
Escolar.

7.º Aniversário da EMER
A Câmara Municipal de Ílhavo 
comemorou, no passado dia 
18 de Março, o 7.º Aniversário 
da Escola Municipal de 
Educação Rodoviária (EMER), 
com a realização de um 
programa muito especial.

Desde a sua abertura, a Escola 
Municipal de Educação Rodoviária, 
situada junto à Piscina Municipal 
da Gafanha da Nazaré, foi visitada 
por 18.307 Crianças e Jovens de 
vários Estabelecimentos de Ensino 
do Município de Ílhavo e de toda a 
região Centro, sendo que 3.542 fi-
zeram-no durante o último ano. 

Para assinalar mais um ano de 
existência, a EMER contou com a 

presença de 200 Alunos dos vários 
Estabelecimentos de Ensino do 
Município de Ílhavo, que tiveram 
oportunidade de desenvolver vá-
rios ateliers subordinados à temá-
tica da Prevenção Rodoviária. Ao 
longo do dia todas as Crianças e 
Jovens puderam divertir-se no cir-
cuito externo, com a utilização das 
viaturas, colocando em prática os 
comportamentos adequados a ter 

na via pública.
Este dia ficou igualmente mar-

cado pela apresentação da “I Pro-
va de Orientação Rodoviária”, que 
será desenvolvida pelas Escolas 
dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias 
do Distrito de Aveiro ao longo do 
3.º período lectivo.

  A EMER encontra-se aberta ao 
público, em regime livre, todos os 
quartos sábados de cada mês, fun-

cionando ao longo do ano no seu 
horário normal e de forma gratuita, 
mediante marcação prévia.

Atendendo às condições que 
possui, a EMER pode ainda ser 
utilizada para a realização de Fes-
tas de Aniversário e outros even-
tos, segundo condições e disponi-
bilidade a acordar. //

Associação de Pais
JI / Escola Chousa Velha
CE Coutada
CE Légua
Escola Ílhavo
Escola Colónia Agrícola
CE Vale de Ílhavo
Escola Ermida
Associação de Pais e Amigos 
das Crianças da Gafanha da Encarnação(*)
JI/ Escola Cambeia
CE Santa Maria Manuela
Escola Chave
Escola Cale da Vila
Escola Marinha Velha
Escola Barra
CE Nossa Sr.ª do Pranto
Escola Costa Nova
JI Chave
Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo(*)

Valor Total (Euros)
15.880
13.950
8.445

16.920
4.755

11.025
3.855

30.100

17.300
21.655
13.605
5.705

10.345
10.395
19.840
3.145

10.655
13.450

(*) inclui apoio a outras actividades da Associação.

As Associações de Pais são par-
ceiros fundamentais da Câmara 
Municipal de Ílhavo na Política 
Municipal de Educação, destacan-
do-se a sua gestão do serviço de 

almoço, de serviços de actividades 
de tempos livres e também ao nível 
da gestão das AEC s̓, num meca-
nismo de cooperação original e de 
elevada qualidade e eficiência. //
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Caminhada pelo Município de Ílhavo

Teve lugar, no passado dia 
27 de Março, a Caminhada 
pelo Município de Ílhavo, que 
assinalou o arranque do novo 
Programa Municipal Desporto 
para Todos, promovido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
e que se saldou num enorme 
sucesso.

III Seminário Náutico do Município de Ílhavo

A Caminhada teve início em três 
locais distintos: Piscina Municipal 
de Ílhavo, Jardim 31 de Agosto 
(junto ao Centro Cultural da Gafa-
nha da Nazaré) e Largo da Bruxa 
(Gafanha da Encarnação) e contou 
com a presença de duas individua-
lidades do Atletismo, Sara Pinho e 
Aurora Cunha, que apadrinharam 

a iniciativa, acompanhando os gru-
pos até à Colónia Agrícola para aí 
participarem numa Mega Aula de 
Actividade Física.

Realizou-se, no passado dia 
7 de Abril, o III Seminário 
Náutico do Município de 
Ílhavo, no âmbito do Fórum 
Náutico do Município de 
Ílhavo.

O primeiro grupo a chegar ao 
ponto de encontro foi o que partiu 
da Gafanha da Nazaré, liderado 
pela atleta Aurora Cunha, que fez 

questão de sublinhar “a importân-
cia deste tipo de iniciativas para 
ajudar a sensibilizar a população 
para a prática desportiva, sendo 
interessante ver pais, avós e netos 
todos juntos”. 

O Presidente da Câmara, Eng. 
José Ribau Esteves marcou igual-
mente presença nesta iniciativa, 
demonstrando grande satisfação 
pela adesão de mais de 300 parti-
cipantes.

Depois desta acção inaugural, 
o Programa entrou em velocidade 
cruzeiro, com a realização, no pas-
sado dia 6 de Abril, de mais uma 
caminhada, estando igualmente 
previstas outras actividades gratui-
tas como aulas de grupo, passeios 
pelos Trilhos do Município, per-
cursos de bicicleta, entre outras, 
dinamizadas todas as Quartas-fei-

ras (a partir das 19 horas) e aos 
Domingos de manhã (a partir das 
10 horas), numa primeira fase até 
ao final do mês de Julho.

Atenta à Saúde e Bem-estar da 
população, a Câmara Municipal de 
Ílhavo decidiu desenvolver o Pro-
grama Municipal Desporto Para 
Todos, em parceria com nove Enti-
dades do Município, nomeadamen-
te a A.C.D. Os Ílhavos, a Farmácia 
Santos, o Ginásio Fitness Clube, 
o Ginásio GimClube, o Grupo de 
Jovens Pestinhas, a Ritmos Acade-
mia Gimnodesportiva e o Rotary 
Clube de Ílhavo), numa perspecti-
va de proporcionar oportunidades 
regulares e agradáveis de prática 
de Actividade Física.

Para mais informações, consulte 
a Agenda “Desporto para Todos” 
em www.cm-ilhavo.pt //

Olimpílhavo - Actividades de Terra

Organizado pelo terceiro ano 
consecutivo, o Seminário Náutico 
contou com a presença de mais de 
350 participantes, designadamente 
Dirigentes, Treinadores e Atletas 
das modalidades náuticas, Técni-
cos Municipais de Desporto, Alu-
nos do Ensino Secundário e todos 
os interessados nas temáticas náu-
ticas, oriundos de vários pontos da 
Região e do País.

Durante a manhã, foi dada incidên-
cia à vertente prática, com a realiza-
ção de diversos Workshops destina-
dos aos alunos do Secundário na área 
do Desporto: Pólo Aquático e Canoa-
gem (10.º Ano), Mergulho e Natação 
(11.º Ano) e Kitesurf e um Passeio de 
Barco pela Ria (12.º).

A componente teórica teve iní-
cio após o almoço, cuja recepção 
de boas-vindas e discurso de aber-
tura esteve a cargo do Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Eng. José Ribau Esteves, seguin-
do-se três painéis, apresentados 
por Alexandre Tadeia - “Nadador-
salvador: orgulho e honra”, pelo 
Prof. Fernando Cruz Gonçalves 
(Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique) - “Empregabilidade 

no Mundo Náutico” e por Nuno 
Vicente - “Natação Águas Abertas 
– Travessia do Canal da Mancha & 
Estreito de Gilbraltar”.

Neste III Seminário Náutico de-
correu ainda o lançamento da edi-
ção 2011 da Agenda Náutica, que 
pode ser consultada por todos os 
interessados na página on-line do 
Fórum Náutico em www.cm-ilha-
vo.pt (Desporto/Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo), bem como 
a apresentação dos resultados do 
Concurso de Ideias Náuticas lan-

A Câmara Municipal de Ílhavo 
levou a efeito, nos dias 10 
e 11 de Março, a 2.ª etapa 
do Programa Municipal 
OlimpÍlhavo, que contou com 
a participação de 600 Alunos, 
num salutar e competitivo 
momento desportivo.

No decorrer do evento disputa-
ram-se jogos nas modalidades co-
lectivas de Basquetebol (Pavilhão 
Cap. Adriano Nordeste e Pavilhão 
Desportivo da Gafanha do Carmo), 
Futebol de 7 (Complexo Despor-
tivo do GD Gafanha) e Voleibol 
(Pavilhão Gimnodesportivo da Ga-

fanha da Nazaré) e nas modalida-
des individuais de Ténis de Mesa 

(Pavilhão da EB 2/3 José Ferreira 
Pinto Basto) e Xadrez (Pavilhão 

Gimnodesportivo da Gafanha da 
Encarnação), tendo participado 
600 Alunos das diferentes Escolas 
Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos e Se-
cundárias do Município de Ílhavo. 
Muitos outros Alunos participaram 
na sua Escola, aquando da realiza-
ção dos encontros inter-turmas nas 
diferentes modalidades, que ser-
viram para apurar as equipas que 
representam a sua Escola por esca-
lão etário e modalidade.

Para a realização deste evento, a 
Câmara Municipal de Ílhavo dis-
ponibilizou o transporte entre as 
diversas Escolas e o local de reali-
zação dos jogos, oferecendo ainda 
um lanche volante a todos os par-
ticipantes, assim como diplomas e 
medalhas àqueles que se destaca-

ram nas diversas modalidades.
À Escola vencedora foi reconhe-

cida a excelência das suas práticas 
e às restantes Escolas foi também 
atribuído um Kit de material des-
portivo, que no futuro será usado 
de forma regular pelos Alunos ao 
longo do ano lectivo. 

O OlimpÍlhavo enquadra-se 
num conjunto de programas na 
área do Desporto promovidos pela 
Câmara Municipal de Ílhavo e 
pretende divulgar e incentivar os 
Jovens Munícipes à prática regular 
de actividade física, dinamizando 
as instalações desportivas, criando 
momentos de agradável e saudável 
convívio e partilha de experiências 
no seio das Escolas do Município 
de Ílhavo. //

Desporto para Todos - Novo Programa Municipal

27 DE MARÇO 2011

çado pela Câmara Municipal de 
Ílhavo no passado mês de Janeiro.

Rentabilizar as potencialidades 
das condições naturais e históricas 
do Município de Ílhavo, congre-
gando esforços entre os agentes 
responsáveis pelas mesmas, é a 
principal missão a que se compro-
mete o Fórum Náutico do Muni-
cípio de Ílhavo para os próximos 
meses, com mais novidades e acti-
vidades pensadas para todas as fai-
xas etárias e para todos os amantes 
do Mar. //
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25 DE FEVEREIRO

3~5 MAR | QUI~SÁB
Festa de Carnaval
TODOS OS FMJ 

9 MAR | QUA
Dia dedicado às Mulheres
TODOS OS FMJ 

12 MAR | SÁB
Torneio de Ping-Pong
FMJ Gafanha do Carmo

16 MAR | SÁB
Torneio de Ping-Pong
FMJ Ílhavo e Gafanha da Nazaré

19 MAR | SÁB
Tarde de Cinema
FMJ Gafanha da Encarnação

21 MAR | SEG
Bem-vinda Primavera:
Workshop Bonsai
FMJ Ílhavo

23 MAR | QUA
Torneio de Monopólio
FMJ Vale de Ílhavo

26 MAR | SÁB
Jogos Tradicionais
FMJ Gafanha do Carmo

31 MAR | QUI
11.º Aniversário
FMJ Ílhavo

MARÇO

6 ABR | QUA
Árvore Evolutiva
FMJ Ílhavo

9 ABR | SÁB
Torneio de Buzz
FMJ Gafanha da Encarnação

Torneio de Setas
FMJ Gafanha do Carmo

Concurso de Bandas 
de Garagem
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

13 ABR | QUA
Arte em Barro - Constru-
ção da Árvore da Páscoa
FMJ Gafanha da Nazaré

16 ABR | SÁB
Transformação 
da Imagem por um dia
Centro Cultural de Ílhavo

20 ABR | QUA
Graffiti em T-shirts
Jogo de Futebol
FMJ Gafanha da Nazaré

21 ABR | QUI
Folar da Páscoa
FMJ Vale de Ílhavo

23 ABR | SÁB
Azulejos de Cascas 
de Ovo
FMJ Gafanha da Encarnação

Viver a Páscoa
FMJ Gafanha do Carmo

27 ABR | QUA
Exposição Graffiti 
em T-shirts
FMJ Ílhavo

ABRIL

6 Anos de vida!

6 anos de Fórum Municipal 
da Juventude na Gafanha da 
Nazaré!

Para comemorar mais um ani-
versário, o Fórum contou com um 
dia cheio de actividades divertidas 
e muita animação.

O início da tarde começou com 
um Peddy Paper, que levou os jo-
vens a conhecer um pouco mais da 
cultura da sua cidade e o que ela 
tem para lhes oferecer. 

O Peddy Paper, integrou uma vi-
sita à Casa Gafanhoa, Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré e ao 
Pólo de Leitura, onde foi ouvida 
uma história sobre a qual tiveram 
de responder a algumas perguntas. 

Mais a meio da tarde, já com a 
presença da Vereadora da Juventu-
de, Dr.ª Beatriz Martins, e ao som 
de música de um jovem DJ, mui-
tos se deliciaram com um lanche 
partilhado.

Foi também inaugurada uma ex-
posição de Pintura de Miriam Mar-
gaça, jovem frequentadora deste 
espaço. A exposição decorreu de 
25 de Fevereiro a 25 de Março de 
2011. // 

Aniversário
Gafanha da Nazaré

e Entrega das Bolsas e Certificados do 
Programa Vocação 2011 (1.º Turno)

Fórum Municipal da Juventude

Ílhavo
Fórum Municipal da JuventudeAniversário

31 DE MARÇO

O FMJ de Ílhavo festejou    
11 anos de existência! 

um animado jogo de Uno Spin e 
ao fim da tarde, com a chegada dos 
14 jovens participantes de Voca-
ção (1.º turno) para a entrega de 
certificados, realizou-se o desafio: 
“se fosses um objecto qual serias 
e porquê?”... algo que despertou 
para a realização do V Concurso 
Foto-Talento! 

Na presença da Vereadora da 
Juventude, Dr.ª Beatriz Martins, 
realizou-se a entrega do prémio do 
Utilizador do Mês de Março. 

No final, cantaram-se os para-
béns ao FMJI e a todos os que tor-
naram este espaço-conceito possí-
vel e que o enchem, todos os dias, 
de vida. // 

Desde manhã que este espaço jo-
vem teve movimento, com a inau-
guração da pintura de uma tela. Ao 
início da tarde foi feito um bolo de 
chocolate para o lanche com a aju-
da de todos. Decorou-se o espaço 
aniversariante e quem foi chegan-
do foi enchendo a mesa de doçaria 
e iguarias apetecíveis. Realizou-se 
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Lançamento da          
Revista Jovem “atua”
Edição de Março 2011

“... Só tu podes ajudar a fazer com 
que seja ainda mais fascinante, cria-
tiva e inevitável. Junta-te a esta família 
genial e partilha essas ideias que tanto 
queres colocar em prática. Faz-te à 
vida com outra sabedoria! Esta é atua 
revista!!! 
**Agora com novo formato, não vais 
querer tirá-la do bolso dos teus jeans!”

Estas comunicações e utilidades 
essenciais à cultura, espírito crítico 
e tempos livres estão sempre a ino-
var as suas vidas! Lançada em Mar-
ço, fez enorme sucesso com o seu 
novo formato e cores apelativas. 

Deixamos por isso um apelo aos 
mais jovens para que seja uma re-
vista cada vez mais activa e actual:

Atua! revista fez 6 anos de juventude, mudança, 
interessantíssimas energias, atrevimentos, factos únicos, 
partilhas e actualizações que interessam sempre aos imensos 
jovens do nosso Município, e não só!! 

InterEscolas 2011
A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com as 
EB 2,3 e Escolas Secundárias 
do Município, promoveu 
durante os dias 10 e 11 
de Março, a IX edição do 
Encontro Inter-Escolas.

tividades náuticas, entre outras.
A IV Edição da Assembleia 

Municipal Jovem, contou com a 
presença do Presidente da Assem-
bleia Municipal (em exercício), do 
Presidente da Câmara e da Verea-
dora da Juventude. Nesta iniciativa 
promoveu-se uma maior interliga-
ção com a Câmara Municipal in-
centivando os jovens a uma parti-
cipação mais activa, com espírito 
crítico e criativo no nosso municí-
pio e, consequentemente, na nossa 

Esta iniciativa é especialmente 
direccionada a todos os alunos e 
professores destas cinco escolas e 
tem como principal objectivo pro-
mover um maior contacto e troca 
de experiências entre todos os ele-
mentos da comunidade escolar.

No Dia Aberto os alunos tiveram a 
oportunidade de visitar outras esco-
las e participar num conjunto diver-
sificado de actividades interessantes 
e muito enriquecedoras em áreas 
como a escultura, teatro, ciência, ac-

sociedade. Contou com o debate 
de temáticas relacionadas com a 
cidadania, o associativismo, a soli-
dariedade, a poupança e gestão de 
recursos, entre outros.

Esteve patente de 11 a 27 de 
Março, a Exposição de Trabalhos 
efectuados no âmbito deste encon-
tro, no foyer do Centro Cultural de 
Ílhavo. Uma exposição original 
cujo grande tema foi a Cultura do 
Mar e das Actividades Náuticas. 
Uma excelente oportunidade dada 

10 E 11 DE MARÇO

a toda a comunidade para conhecer 
o que de melhor se faz nas nossas 
escolas, na aposta na sensibiliza-
ção e mobilização de todos para 
a elevada importância do Mar nas 
suas mais variadas vertentes.

Ainda no dia 11, realizou-se o 
IV Sarau Inter-Escolas que cons-
tituiu um momento de grande im-
portância para os nossos alunos e 
professores. Este espectáculo foi o 
resultado do excelente trabalho de-
senvolvido ao longo do ano pelas 

Escolas Secundárias e EB 2, 3 do 
nosso município, em áreas como a 
dança, a música e o teatro.

Nestas quatro actividades do 
Encontro Inter-Escolas estiveram 
envolvidos mais de 500 alunos e 
cerca de 3 dezenas de professores 
o que demonstra bem a excelente 
capacidade de trabalho em equipa, 
de envolvimento e dedicação que 
todas as Escolas e Câmara Munici-
pal dedicaram à realização de mais 
uma edição desta iniciativa. //
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Hip-Hop Dance 2011
O Concurso Hip-Hop 
Dance continuou a superar 
expectativas!

Com concorrentes do nosso Mu-
nicípio (Gafanha da Encarnação e 
Gafanha da Nazaré), e também de 
outros Municípios (Aveiro, Mira, 
Felgueiras e S. João da Madeira), 
a melhoria do nível de qualidade 
foi evidente e a decisão do júri 
convidado (Dr.ª Beatriz Martins 
- Vereadora da Juventude; Dr.ª He-
lena Silva Prof. Educação Física/
Gabinete Desporto da CMI e Dr.ª 
Mariana Curado - bailarina e Prof. 
de hip-hop e responsável do grupo 
Rithm&Dance) tornou-se difícil. 
O evento teve lugar no Mercado 
Municipal de Ílhavo. Ao Hip-Hop 

26 DE FEVEREIRO  |  5.º CONCURSO

1.º Lugar | Gurilla 2.º Lugar | David San Dancers 3.º Lugar | MB’Dance

associou-se o graffiti, uma forma 
de expressão artística, capaz de ca-
tivar e encantar muitos públicos e 
de transformar “monstros domésti-
cos” e outros móveis em obras de 
arte. O 1.º lugar ficou com o grupo 
Gurilla de Mira; em 2.º, David San 
Dancers de Felgueiras e em 3.º o 
grupo MBʼDance, da Gafanha da 
Encarnação. O grupo mais vota-
do pelo público foi As Pestinhas 
da Gafanha da Nazaré. Durante o 
Intervalo contamos com a presen-
ça do grupo Rithm&Dance, que 
levou ao rubro a plateia de mais 
de 500 pessoas! No final foram 
sorteados diversos prémios pelo 
público presente. Foi uma noite 
inesquecível! //

Bandas de Garagem 
do Município de Ílhavo

O Concurso Bandas de 
Garagem do Município de 
Ílhavo foi uma excelente 
surpresa para quem por lá 
passou. 

Muita boa onda e qualidade mu-
sical tornaram a decisão do júri 
(Dr.ª Beatriz Martins - Vereadora 
da Juventude; Dr.ª Inês Tavares 
Prof. Música/Coordenadora dos 

Prof. s̓ de Música da CMI, do 
artista Ricardo Azevedo e Luís 
Girão Produtor Musical) muito 
complicada. O Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré encheu-se de 
acordes, guitarradas e sonoridades 
que ficaram no ouvido. A banda 
vencedora foi Quarteto de Bolso, 
de Aveiro/Lisboa; o 2.º prémio foi 
directamente para o Seixal, para a 
banda The Vertical Transmission e 
o 3.º lugar foi para os Modo Mudo 
de Vagos. O prémio para a melhor 
banda do Município foi entregue à 
banda Shallow Injury da Gafanha 
da Nazaré. 

Espera-se ansiosamente por ou-
tro evento como este, que eviden-
ciou a notoriedade de vários esti-
los nacionais de bandas e resultou 
num espectáculo cativante. //

9 DE ABRIL  |  1.º CONCURSO

1.º Lugar | Quarteto de Bolso

2.º Lugar | The Vertical Transmission 3.º Lugar | Modo Mudo Melhor Banda Município | Shallow Injury

Prémio Público | Grupo de Jovens “Pestinhas”
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X Concurso Literário Jovem
Com o objectivo de estimular 
as práticas da escrita e 
da leitura entre os mais 
Jovens, a Câmara Municipal 
de Ílhavo levou a efeito a 
décima edição do Concurso 
Literário Jovem, que contou 
com a participação de cerca 
de 190 trabalhos escritos, 
provenientes dos Alunos 
do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico e do Ensino 
Secundário das Escolas do 
Município de Ílhavo.

Após a análise dos trabalhos e 
da árdua tarefa do Júri, realizou-
se, no passado dia 6 de Maio, a 
entrega dos Prémios e Certificados 
de participação, numa sessão que 
decorreu no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré.

Nesta cerimónia, o Presidente 
da Câmara Municipal, Eng. José 
Ribau Esteves, deu os parabéns a 
todos os participantes no Concur-
so pela qualidade dos trabalhos 
que enviaram, mas acima de tudo 
pelo facto de terem participado, si-
nal claro do seu gosto pela escrita 
e pela leitura. 

Para além do agradecimento lan-
çado aos pais e professores presen-
tes, pelo incentivo que deram aos 
mais jovens que participaram no 
Concurso, o Presidente da Câma-
ra lançou o desafio para que todos 
continuem a ler, a escrever e a fre-
quentar a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e os seus Pólos de Leitura, 
pois a sua presença assídua nestes 
espaços e nas iniciativas constitui 
um grande incentivo para a Câma-
ra Municipal de Ílhavo continuar a 
investir em áreas tão importantes 
como a Cultura e a Juventude. //

6 DE MAIO

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “Uma Aventura no Mar”, de Cecília Fernandes Roque, da EB 1 da Chave;
2.º Prémio - “A Viagem”, de Carolina Vidal Barros, da EB 1da Gafanha de Aquém;
3.º Prémio - “Uma Caneta Especial”, Lara Cardoso Santos, da EB 1 Gafanha da Encarnação Centro;
Menção Honrosa - “As Quatro Estações”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB1 Gafanha do Carmo;
Menção Honrosa - “A Princesa Melodia”, de Mariana Armelas Castanheiro, da EB1 Farol da Barra.

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Da Terra e do Mar”, de Ana Carolina Filipe Maia, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio - “O Mundo sem Cor”, de Beatriz Ferreira Matos da Silva, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
3.º Prémio - “A Cipreia Mágica”, de João Pedro Fidalgo Santos, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa - “A Fala das Árvores”, Rúben Ferreira Baltazar, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Super Sardinha”, de David Nuno Fernandes Roque, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio - “Mar - Uma Explosão de Sentidos”, Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

Ensino Secundário:
1.º Prémio - “Um ar de magia”, de Carolina Ribeiro Campos, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio - “O desatar da Consciência”, de Ana Carolina de Oliveira Ferreira, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
3.º Prémio - “Perseverança!”, de Fernando Jorge da Rocha Araújo, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa - “O Passado, Presente e Futuro”, de Raquel Teixeira Costa, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “As Estações”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 1 da Gafanha do Carmo;
2.º Prémio - “O Verão”, de Henrique Manuel Teixeira Soares de Sá, da EB 1 da Gafanha do Aquém;
3.º Prémio - “ O Mar”, de João Henrique de Oliveira Isidoro, da EB 1 da Gafanha de Aquém;
Menção Honrosa - “A menina colorida”, de Inês Castro Santos Patoilo, da EB 1 da Cale da Vila.

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Óscar, o Peixinho”, de Rafaela Alexandra Fernandes Lobo Matias, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio - “Paz”, de Diogo Miguel Mesquita Costa, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
3.º Prémio - “O Ballet”, de Catarina Teixeira Alves, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa - “A Magia de uma Mãe”, de Maria João Gafanha da Silva, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação;
Menção Honrosa - “A Lua”, de Sara Ribau Garrelhas, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Paixão pela Música”, de Ana Beatriz Ramos Capote, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;
Menção Honrosa - “O Natal”, de João António Serra Silva Vieira, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

Ensino Secundário:
1.º Prémio - “A força que ela me transmite”, de Maria Rosário Peixoto Silva Rocha, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;
2.º Prémio - “Uma mãe”, de Ana Manuel Martins Ré de Castro, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2011/2012

Este Programa tem como prin-
cipal objectivo contribuir para a 
integração dos Jovens desempre-
gados do Município no mundo de 
trabalho, através da sua partici-
pação em projectos de formação 
prática em contexto de trabalho, 
complementando as qualificações 
anteriormente adquiridas.

O estágio terá início no próximo 
mês de Julho, com a duração de 12 
meses consecutivos, e destina-se a 
cidadãos residentes no Município 

de Ílhavo há mais de um ano (pre-
ferencialmente com idades entre 
os 18 e os 30 anos), titulares de 
bacharelato ou licenciatura (nível 
IV e V) ou de comprovada aptidão 
profissional (nível III ou inferior) e 
que se encontrem à procura do pri-
meiro emprego ou sejam desem-
pregados à procura de um novo 
emprego.

O Programa de estágios desen-
volve-se em 5 temáticas prioritá-
rias: A – Educação, Cultura e Ju-

ventude; B – Qualificação Urbana 
e Ambiental; C – Desenvolvimento 
Empresarial e Emprego; D – Ac-
ção Social; E – Aposta no Mar e na 
Ria; sendo os estagiários acolhidos 
pela CMI, Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) e 
Associações ou Empresas com 
sede, sucursal ou representação no 
Município de Ílhavo. 

A dinamização de programas e 
de iniciativas que visam dar con-
tributos para a formação humana, 

cívica e académica dos Jovens, 
aliada à realidade a que hoje as-
sistimos, com o aumento do de-
semprego generalizado por todo 
o país, tem constituído uma das 
grandes apostas da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo nos últimos anos, 
razão pela qual serão novamente 
admitidos 6 estagiários e distribuí-
dos pelas áreas referidas. //

Decorreu, até ao passado 
dia 30 de Abril, o período de 
candidaturas do Programa 
Municipal de Bolsas 
de Estágio de Trabalho 
2011/2012 tendo sido 
recebidas cerca de meia 
centena de candidaturas.
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Segundo a definição das Nações 
Unidas “O Voluntário é o jovem 
ou o adulto que, devido ao seu 
interesse pessoal e ao seu espírito 
cívico, dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração alguma, a diver-
sas formas de actividades, organi-
zadas ou não, de bem-estar social, 
ou outros campos...”

O voluntariado é uma actividade 
inerente ao exercício de cidadania 
que se traduz numa relação soli-
dária para com o próximo, partici-
pando, de forma livre e organiza-
da, na solução dos problemas que 
afectam a sociedade em geral.

Desenvolve-se através de pro-
jectos e programas de entidades 
públicas e privadas com condições 
para integrar voluntários, envol-
vendo as entidades promotoras.

Corresponde a uma decisão livre 
e voluntária apoiada em motiva-
ções e opções pessoais que carac-
terizam o voluntário.

O voluntariado obedece aos 
princípios de solidariedade, de 
participação, da cooperação, da 
complementaridade, da gratuitida-
de, da responsabilidade e da con-
vergência.

Neste seguimento, numa asso-

ciação ao trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao nível das Plata-
formas Supraconcelhias das Redes 
Sociais do Baixo Vouga e do Entre 
Douro e Vouga, a Rede Social de 
Ílhavo irá participar activamente 
na organização de um Encontro 
Distrital relativo às questões do 
Voluntariado. //

Cedência de parcela        
de terreno à 
Associação Aquém Renasce

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar a cedência 
de uma parcela de terreno à 
Associação Aquém Renasce 
(com área de 4.020 m2), 
para construção de um Lar 
de Idosos e Centro de Dia, 
situada na antiga Carreira de 
Tiro da Gafanha de Aquém.

Na execução do seu objecto so-
cial, a Associação encontra-se a 
encetar diligências no sentido de 
construir um Lar de Idosos, um 
Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário, respostas sociais que 
já mereceram aprovação do Conse-
lho Local de Acção Social (CLAS) 
do Município de Ílhavo.

Considerando que a aquisição 
da parcela de terreno necessária 
e adequada para a construção do 
referido equipamento social cons-
tituiria um pesado encargo para a 
Associação, podendo comprome-
ter a execução do projecto social 
que lhe está associado, a Câmara 
Municipal de Ílhavo cede gratuita-
mente a parcela necessária, garan-
tindo no acto de escritura pública 
um ónus de reversão gratuita para 
a CMI, caso a construção não se 
inicie no prazo de cinco anos a 
contar da celebração da referida 
escritura ou se for alterado o ob-
jectivo da doação. //

2011
Ano Europeu das 
Actividades Voluntárias 
que promovam uma 
Cidadania Activa

No dia 27 de Novembro 
de 2009, o Conselho de 
Ministros da UE declarou 
oficialmente 2011 Ano 
Europeu das Actividades 
Voluntárias que Promovam 
uma Cidadania Activa.

O Ano Europeu tem por objecti-
vo geral incentivar e apoiar os es-
forços desenvolvidos pela comu-
nidade, pelos Estados-Membros e 
pelas autoridades locais e regio-

nais, tendo em vista criar condi-
ções na sociedade civil propícias 
ao voluntariado na UE e aumentar 
a visibilidade das actividades de 
voluntariado na UE.

Este objectivo geral será opera-
cionalizado através de 4 grandes 
objectivos específicos:

1 - Criar um ambiente propício ao voluntariado na UE;
2 - Dar meios às organizações que promovem o voluntariado para melhorar a qualidade das suas actividades;
3 - Reconhecer o trabalho voluntário;
4 - Sensibilizar as pessoas para o valor e a importância do Voluntariado.

Baile de Carnaval 2011

2 DE MARÇO

Na Maioridade, o Carnaval vive-se com vaidade...

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, no 
passado dia 2 de Março, um 
Baile de Carnaval Sénior, no 
âmbito do projecto “Espaços 
MaiorIdade”, que se saldou 
num enorme sucesso. 

À semelhança de anos anterio-
res, o Baile de Carnaval “Na Flor 
da Idade” contou com a presença 
de uma centena de seniores de di-
ferentes Instituições do Município 
de Ílhavo, bem como de outros 
cidadãos com mais de 65 anos de 
idade que, não estando institucio-
nalizados, participam activamente 
nos Espaços MaiorIdade. 

Após a decoração do espaço 
com adornos executados pelos 
próprios participantes, teve início 
o espectáculo musical ao vivo, que 
alimentou o Baile ao som de músi-
cas tradicionais portuguesas muito 
conhecidas, que muito agradaram 
e alegraram os presentes.

Como sem partidas não há Car-
naval, foram vários os idosos que 
surpreenderam as animadoras e os 
colegas dos Espaços Maioridade 
com disfarces muito divertidos, im-
pedindo a identificação de quem os 
usava, o que naturalmente suscitou 
muita curiosidade entre todos os 
participantes. Após o Baile seguiu-
se um lanche para todos os partici-

pantes, onde não faltaram os sabo-
rosos e tradicionais folares e padas 
de Vale de Ílhavo, encerrando assim 
este momento repleto de convívio e 
boa disposição, cuja principal mis-
são foi valorizar esta população, 
trabalhando a auto-estima e envol-
vendo os seniores nas dinâmicas 
sociais, desenvolvendo algumas 
competências e capacidades. //
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promove acções de sensibilização

A Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens (CPCJ) 
de Ílhavo promoveu, nos 
passados dias 16 e 18 
de Março de 2011, duas 
acções de sensibilização 
dedicadas às Associações 
de Pais, bem como às 
Associações Culturais, 
Desportivas e Recreativas 
do Município de Ílhavo, 
respectivamente. Ambas 
tiveram lugar na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo e foram 
implementadas no âmbito do 
Plano de Acção da CPCJ de 
Ílhavo para o ano de 2011.

Estas acções vieram consubstan-
ciar as competências da CPCJ, no 
que se refere à sua modalidade alar-
gada de funcionamento, nomeada-
mente de informar a comunidade so-
bre os direitos da criança e do jovem 
e sensibilizá-la para os apoiar sempre 
que estes conheçam especiais difi-
culdades. Tendo em consideração a 

partilha de experiências e o debate de 
ideias que se pretende promover, es-
tas acções permitiram, ainda, encetar 
uma colaboração com as entidades 
representadas com vista à detecção 
dos factos e situações que afectem 
os direitos e interesses das crianças 
e dos jovens, pondo em perigo a sua 
saúde, formação ou educação ou se 
mostrem desfavoráveis ao seu de-
senvolvimento e inserção social.

A escolha de sessões distintas ficou 
a dever-se ao facto dos dois tipos de 
Associações apresentarem algumas 
diferenças no que se refere à relação 
com as crianças/jovens, ao grau de 
proximidade em relação às famílias 
e ao hipotético grau de sensibilidade 
ou conhecimento sobre o sistema de 
promoção e protecção português.

As Associações de Pais assumem 
um papel de grande relevância na co-

munidade escolar, na promoção do 
encontro entre dois sistemas de gran-
de importância na vida das crianças e 
jovens - a Família e a Escola.

No Município de Ílhavo, adquiri-
ram um papel central na gestão de 
respostas direccionadas à ocupação 
dos tempos livres de crianças e jo-
vens e de apoio às famílias. Essas 
respostas são relevantes do ponto de 
vista preventivo, na medida em que 
influem de forma directa nos facto-
res de risco e protecção associados à 
problemática das crianças e jovens 
em perigo.

As Associações Culturais, Des-
portivas e Recreativas, ao proporcio-
narem um conjunto diversificado de 
actividades direccionadas a crianças 
e jovens, constituem um contexto 
por excelência de promoção do de-
senvolvimento das crianças e dos 
jovens e da aquisição de competên-
cias pró-sociais que complementam 
a função socializadora das famílias. 
As experiências vividas pelas crian-
ças e jovens nestes contextos são de-
terminantes para a construção da sua 
identidade pessoal e para a aquisição 
de regras de convivência social.

As acções de sensibilização da CPCJ de Ílhavo, foram implementadas no âmbito do Plano de Acção do Ano de 2011, tendo como objectivo geral 
a divulgação da Comissão, do seu funcionamento e do seu papel de promoção dos direitos das crianças e jovens na comunidade. Os seus objectivos 
específicos foram os seguintes:

a) Apresentar o Sistema de Promoção e Protecção, contextualizando as CPCJ s̓ e o seu âmbito de intervenção;
b) Clarificar a intervenção das entidades com competência em matéria de infância e juventude, enquanto enti-

dades de base na promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo;
c) Apresentar os procedimentos da CPCJ face à sinalização de situações de perigo;
d) Apresentar os conceitos de risco, de perigo e de mau-trato.

O objectivo geral foi contribuir 
para uma cultura de prevenção 
prioritária no domínio dos direitos 
da criança, constituindo esta uma 
das missões mais relevantes que o 
sistema de promoção e protecção 

confia às CPCJ s̓, promovendo-se, 
desta forma, nomeadamente, a in-
teriorização, intelectual e afectiva, 
por estas associações, dos direitos 
das crianças, e bem assim a sua 
disponibilidade e determinação 

para, utilizando ou construindo 
parcerias verdadeiramente soli-
dárias, generosas e competentes, 
diagnosticarem a realidade, e, em 
consonância com ela, planifica-
rem, articularem e concretizarem, 

sem duplicações, com racionalida-
de e eficácia, os recursos adequa-
dos à efectiva promoção e defesa 
dos direitos da criança.

O QUE É?
Uma instituição oficial, 
resultado de uma parceria, 
que tem como objectivo a 
promoção dos direitos e a 
protecção das crianças e 
jovens.

PARA QUE SERVE?
- Promover os direitos e a 
protecção das Crianças e 
Jovens em perigo
- Prevenir ou pôr termo a 
situações susceptíveis de 
afectar a segurança, saúde, 
formação e educação, que 
ponham em perigo o 
desenvolvimento integral 
da Criança e/ou do jovem 

UMA CRIANÇA OU JOVEM 
ENCONTRA-SE EM PERIGO QUANDO...

- Se encontra abandonada(o) ou entregue a si própria(o);         
- Sofre maus tratos físicos e/ou psicológicos;
- Abandona a escola- É abusada(o) sexualmente;
- Sofre abuso de autoridade;
- É obrigada(o) a trabalhos inadequados à sua idade e dignidade;
- É exposta(o) a modelos de comportamento desviantes;
- É exposta(o) à mendicidade;
- Consome substâncias que afectam gravemente a sua 
saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, 
sem que os pais se lhes oponham a demoverem-se desta 
situação.

COMO CONTACTAR?

Edifício da 
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Tel.: 234 329 632
Fax: 234 329 601
dass@cm-ilhavo.pt 

Horário de atendimento: 
8h30~12h30 l 13h30~16h30

Depois do horário normal de 
expediente, para eventuais 
sinalizações, poderá 
contactar a Linha Nacional 
de Emergência Social (144) 
ou as forças policiais.

COMISSÃO 
DE PROTECÇÃO 
DE CRIANÇAS 
E JOVENS DE ÍLHAVO
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Atendimento Social Integrado

As entidades públicas 
e privadas locais com 
responsabilidades 
no atendimento e 
acompanhamento em Acção 
Social (representadas no 
Conselho Local de Acção 
Social - CLAS) prestadoras de 
respostas sociais sectoriais 
agiam, até há bem pouco 
tempo, de modo não raras 
vezes sobreposto.

Neste decurso, no dia 8 de Abril 
de 2008, completando-se por isso, 
neste ano de 2011, três anos, foi 
activada uma nova Metodologia 
de Atendimento Social Integra-
do, cujo objectivo é fazer melhor 
e diferente no que se reporta à 
área social, sendo que a confian-
ça instalada entre os parceiros foi 
e continua a ser uma boa base de 
trabalho para esta propositura, que 

assenta na utilização dos recursos 
humanos, financeiros e materiais 
das instituições, no sentido da fi-
losofia, na qual o Indivíduo e/ou a 
Família são o centro da interven-
ção social.

Assim, esta metodologia é com-
posta por uma Equipa de Execução 
e por uma Equipa de Cooperação.

A Equipa de Execução é com-
posta pela Câmara Municipal, 

Instituto de Segurança Social, I.P., 
Administração Regional de Saúde 
do Centro e IPSS s̓ com responsa-
bilidades contratualizadas com a 
Segurança Social, a saber: o CAS-
CI, a Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, a Fundação Prior Sardo, 
a CERCIAV e a Obra de Providên-
cia. É neste seio que se afigurará 
um “Gestor de Processo Familiar”, 
proveniente da Equipa de Execu-

ção, responsável máximo e único 
pelas intervenções realizadas em 
torno de um determinado proces-
so de um indivíduo ou agregado 
familiar.

A Equipa de Cooperação, por 
seu turno, é composta por todas 
as outras entidades que desenvol-
vem acções que contribuem para o 
cumprimento de objectivos muito 
específicos, sendo essas as imedia-
tamente mencionadas: Associação 
Solidariedade Social da Gafanha 
do Carmo; Centro Paroquial de 
Assistência e Formação D. Manuel 
Trindade Salgueiro; Centro Social 
e Paroquial da Gafanha da Encar-
nação; Centro Social e Paroquial 
N. Sr.a da Nazaré; Conferência S. 
Vicente de Paulo de Ílhavo; FOR-
MAR de Ílhavo; Grupo Cáritas 
Paroquial da Gafanha da Encar-
nação; Grupo Cáritas Paroquial da 
Gafanha da Nazaré; Grupo Cáritas 
Paroquial da Gafanha do Carmo; 
Grupo Cáritas Paroquial da Praia 
da Barra; Grupo Cáritas Paroquial 
de Vale de Ílhavo; Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
de Aveiro; Junta de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação; Junta de 
Freguesia da Gafanha da Nazaré; 
Junta de Freguesia da Gafanha do 
Carmo; Junta de Freguesia de S. 
Salvador; Património dos Pobres 
da Freguesia de Ílhavo.

No que respeita ao espaço de 
funcionamento do Atendimento 
Social Integrado, este situa-se nas 
instalações cedidas pela Câmara 
Municipal. //

2008~2011

3 anos de vida

adopte 
um amigo 
que não 
o abandona!

HORÁRIO
2ª a 6ª feira 
09h00~13h00

Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

ANO MARCAÇÕES

1299
1997
2591
444

20081 
2009
2010
20112 

ATENDIMENTOS

1019
1652
2152
371

TOTAL 6331 5194
1 A abertura do ASI ocorreu a 08/04/2008.
2 Período reportado apenas aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011

Quadro com a Evolução Anual das Marcações e Atendimentos

Os serviços disponibilizados são 
o Atendimento Social Integrado, 
Emergência Social e Sistema de 
Informação.

Para eventuais esclarecimentos, 
poderá contactar o Atendimento Social 
Integrado que funciona na Câmara 
Municipal de Ílhavo, na Av. 25 de 
Abril, 3830-044 em Ílhavo, através do 
telefone n.º 234 329 640, ou do e-mail 
dass@cm-ilhavo.pt
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RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

O mês de Março ficou marcado pelo 3.º Aniversário do Centro Cul-
tural de Ílhavo (CCI), com a inauguração da exposição “Nadir Afonso 
- Retrospectiva”, um dos nomes mais reconhecidos na arte contemporâ-
nea nacional. A exposição pode ser visitada até 19 de Junho, com entrada 
gratuita.

No trimestre Abril-Maio-Junho, o CCI lançou o Programa de Serviço 
Educativo e Envolvimento Comunitário, com o princípio de que o “CCI - 
Centro Cultural de Ílhavo é também Criar, Construir e Imaginar”. Assim, 
além da oferta regular de espectáculos de índole nacional, que conta com 
a presença de grandes nomes da cultura, os CCI/CCGN acolhem inúme-
ras iniciativas de projectos de base local e comunitário.

No mês de Abril destacamos o teatro de comédia com Octávio de 
Matos de Luís Aleluia em “Vamos Contar Mentiras”, Mafalda Arnauth 
e Marco Rodrigues na comemoração do Dia do Porto de Aveiro, o Con-
curso de Bandas de Garagem do Município de Ílhavo 2011, o musical 
infanto-juvenil “Carteiro Paulo - Uma Missão Especial” ou o concerto do 
111.º Aniversário da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música 
Nova). No Serviço Educativo destaque para as acções realizadas no âm-
bito da exposição “Nadir Afonso - Retrospectiva”, com visitas-oficina e 
uma peça da companhia Teatro O Bando.

Já em Maio, o Centro Cultural de Ílhavo associou-se ao Festival Muni-
cipal de Teatro, com diversas propostas, para os mais variados públicos e 
idades, com o destaque na presença de Virgílio Castelo, com a peça “Um, 
Ninguém e Cem Mil” e a partilha numa conversa informal sobre os “Per-
cursos” da sua vida profissional. Maio foi também o mês de apresentação 
do projecto “A Minha Sinfonia”, que trouxe ao palco do CCI centenas de 
alunos dos Agrupamentos de Escolas do Município de Ílhavo. As Escolía-
das 2011, com quatro sessões esgotadas promoveram o saudável convívio 
e competição cultural de algumas escolas do Distrito de Aveiro. Por fim, 
a presença da nova música nacional com Os Golpes, que convidaram o 
antigo líder da mítica banda Heróis do Mar, Rui Pregal da Cunha.

Para o mês de Junho não perca duas das vozes femininas mais irreve-
rentes da música portuguesa, Lúcia Moniz e Mafalda Veiga, que apresen-
tam os seus mais recentes trabalhos, “Fio de Luz” e “ZOOM”, respectiva-
mente. Para Lúcia Moniz este é regresso há muito aguardado, depois de 
“Leva-me para Casa”, editado em 2005. Para Mafalda Veiga este é o seu 
décimo álbum de originais, numa carreira cheia de êxito e reconhecimen-
to do público e crítica.

Neste mês assinalamos também o 1.º aniversário da renovação e am-
pliação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, no dia 20 de Junho, 
com a inauguração da exposição “A Barra e os Portos da Ria de Aveiro, 
1808-1932”, numa parceria com a Administração do Porto de Aveiro.

Reserve já o seu lugar. Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré.

O segundo trimestre de 
2011 nos Centros Culturais 
de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré prossegue com 
muitas e variadas propostas 
culturais.

Exposição Nadir Afonso

Carteiro Paulo

Concurso Bandas de Garagem

MAR  |  ABR  |  MAI

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
Sábado e Domingo
14h00-19h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

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

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

Tel 234 397 263
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DESTAQUES | JUNHO 2011

MÚSICA
JUN SEX 17 às 22h00

Mafalda Veiga - ZOOM 

MÚSICA
JUN QUI 9 às 22h00

Lúcia Moniz 
“Fio de Luz”

» 
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SERVIÇO EDUCATIVO

SERVIÇO EDUCATIVO
MAI TER 31 às 10h00 e 14h30

 Atelier Coisas Loisas 

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN SÁB 18 às 18h00

 “Descobrir os cantos à casa!” 
 Visitas encenadas 
 Criação de Leonor Barata

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN DOM 5 às 17h00

 Teatro Visual “Gota a Gota” 

CINEMA

 “Em Família” 
JUN SÁB 04 às 21h30 Zé Colmeia
JUN QUI 09 às 21h30 As Viagens de Gulliver
JUN SÁB 18 às 21h30 Tens a Certeza?

Nadir Afonso 
Retrospectiva

» patente até 19 DE JUNHO

EXPOSIÇÕES

JUN SEG 20 às 22h00

A Barra e os Portos da Ria 
de Aveiro, 1808~1932 
Arquivo da Administração do Porto de Aveiro

» patente até 30 DE SETEMBRO

TEMPORÁRIAS

Cândido Teles 

“Cântico dos Cânticos” 
pelo traço de João Carlos 

PERMANENTES

» 
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MULTIDISCIPLINAR
JUN SEX 3 às 21h30

 ESCOLÍADAS 2011 - Gala 

apoio:
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26 de Fevereiro de 2011
Inauguração da Exposição 
“Sobre a Água” - Escultura de Alberto Carneiro

A primeira exposição temporária de 2011 no Museu Marítimo de Ílha-
vo exibiu duas magnificas obras de escultura em madeira de Alberto Car-
neiro, uma exposição que permitiu partilhar com o público o percurso e 
as linguagens de um artista singular. 

De um museu marítimo esperam-se projectos culturais capazes de in-
vocar a materialidade da relação do Homem com o mar e esta exposição 
reafirmou a intenção de abrir o Museu à arte contemporânea.

No mesmo dia, por motivo desta inauguração, exibiu-se no auditório 
do Museu um filme documental “Dificilmente o Que Habita Perto da 
Origem Abandona o Lugar”, de Catarina Rosendo e Olga Ramos, uma 
história sobre Alberto Carneiro, vista a partir da sua obra, de 1968, “O 
canavial: memória-metamorfose de um corpo ausente”, assumido como 
eixo em torno do qual se constrói uma narrativa que sobrepõe os ritmos 
quotidianos da sua vida à sua obra e, no limite, torna o homem indistinto 
do próprio escultor.

FEVEREIRO~MAIO

Museu Marítimo de Ílhavo
    actividade

Fevereiro ~ Maio

19 de Março de 2011
Apresentação de livros:

» A Epopeia do Bacalhau 
(edição CTT - Correios de Portugal)
de Álvaro Garrido e David Lopes Ramos, 
com prefácio de Mário Ruivo

» Aparelhos e Métodos de Pesca à Linha usados na 
Frota Bacalhoeira Portuguesa (edição Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo/Museu Marítimo de Ílhavo) 
de Mário Ruivo e António Nunes de Oliveira

No primeiro livro Álvaro Garrido traça a evolução histórica da pesca 
do bacalhau, descrevendo as vicissitudes dessa actividade, os perigos, os 
métodos de pesca, a vida a bordo e a importância do bacalhau na econo-
mia portuguesa. David Lopes Ramos reflecte sobre a importância deste 
peixe nos hábitos alimentares dos portugueses apresentando as receitas 
clássicas do bacalhau.  Trata-se de uma edição profusamente ilustrada, 
sobretudo com iconografia do acervo do Museu Marítimo de Ílhavo. De 
tiragem numerada e limitada a 5.000 exemplares, contém 6 selos com o 
valor facial de 3,45 Euros da emissão filatélica Pesca do  Bacalhau de 
2000. Edição bilingue.

O segundo livro é um documento inédito escrito, em finais dos anos 
cinquenta do século XX que por razões diversas não chegou a ser publi-
cado, por um biólogo e um oficial imediato, Mário Ruivo e A. Nunes de 
Oliveira.

Este escrito a duas mãos significa partilhar um documento de admirá-
vel de realismo científico que exprime como poucos a íntima ligação dos 
aspectos humanos, técnicos e científicos da “grande pesca” por homens e 
navios portugueses no Atlântico Norte.

Ambas as obras podem ser adquiridas na loja do Museu Marítimo de Ílhavo.
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12 de Maio

“Museu Marítimo de Ílhavo atinge meio milhão de visitantes”
O Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) atingiu meio milhão 
de visitantes desde que foi 
ampliado e remodelado, em 
21 de Outubro de 2001. 

O visitante 500.000 foi o 
Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, que nos 
visitou na tarde de quinta-
feira, no dia 12 de Maio. 

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

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

18 e 21 de Maio

“Dia Internacional dos Museus” 
O Dia Internacional dos 
Museus é sempre uma 
oportunidade de expressão 
e debate do projecto 
cultural do Museu Marítimo 
de Ílhavo. A dimensão 
memorial dos museus e 
a sua responsabilidade 
social na promoção de 
memórias e identidades foi 
o tema proposto pelo ICOM 
(Internacional Council Of 
Museums) para 2011.

Com um notável percurso de 
74 anos, o MMI viveu nesta últi-
ma década um novo ciclo de vida, 
registando mais visitantes do que 

em toda a sua história anterior. A 
média anual de visitantes de 2002-
2010 foi de 54.000, sendo que os 
anos mais exuberantes deste tra-

jecto foram os de 2008 e 2009, 
ambos com mais de sessenta mil 
visitantes. 

Três razões de fundo explicam 
este crescimento inédito, muito 
pouco comum no conjunto dos 
museus portugueses: a redefinição 
da temática patrimonial do MMI, 
processo iniciado nos anos noven-
ta do século XX e consumado em 
2001; a ampliação do MMI por 
impulso de um projecto arquitec-
tónico que lhe deu outra escala e 
uma modernidade estética assi-
nalável; a dinâmica do projecto 
cultural implementado a partir de 
2003, que garantiu a abertura do 
MMI a novos públicos colocando 
a promoção da cultura do mar no 
centro da actividade museológica.  

Um facto não menos importante 
explica este crescimento de públi-

cos: a abertura do Navio-Museu 
Santo André, que também ocorreu 
em 2001, transformando o arrastão 
bacalhoeiro em Pólo do Museu e 
unidade patrimonial que tem re-
forçado a memória da pesca do 
bacalhau.

Num momento em que o MMI 
se prepara para inaugurar um 
novo ciclo da sua existência, que 
será marcado pela abertura de um 
Aquário de Bacalhaus (no Verão 
de 2012) e pela actividade do Cen-
tro de Investigação e Empreende-
dorismo do Município de Ílhavo 
(cuja obra estará concluída em Ou-
tubro de 2011), importa consolidar 
os resultados desta última década 
da vida do MMI e aprofundar o 
papel sócio-cultural deste singular 
Museu.

Dando continuidade a um pro-
jecto museológio assente no con-
ceito de “conservação memorial”, 
o Museu Marítimo de Ílhavo pro-
poz um conjunto de actividades 
por meio das quais pretendeu con-
solidar públicos e exprimir visões 
diversas da cultura do mar.

O programa desdobrou-se em 
dois dias, 18 e 21 de Maio, com 
actividades de Serviço Educativo 
e Dia Aberto no primeiro dia, e a 
sessão solene, com diversas acções 
no dia 21. A anteceder esta sessão, 
apresentou-se o Concerto de Pri-
mavera no átrio do Museu, com o 
quarteto de saxofones Quad Quar-
tet, depois seguiu-se uma mesa-re-
donda sobre Património Marítimo 
e Modelismo Náutico com o Pro-

fessor Joaquim Pais de Brito (Di-
rector do Museu Nacional de Et-
nologia) e o Doutor Luís Martins 
(Antropólogo), a apresentação do 
livro-catálogo “Tudo num Barco 
- Património Marítimo e Cultura 
Popular” (ver destaque) e a entre-
ga dos prémios do I Concurso de 
Modelismo Náutico do MMI (ver 
destaque). O programa culminou 
com a inauguração da exposição 
temporária “Fora de Bordo - Olha-
res sobre o Mar Português”, uma 
exposição que pretende sintetizar 
as representações de imagem de 
comunidades marítimas portugue-
sas elaboradas por grandes fotó-
grafos estrangeiros, nomeadamen-
te da agência MAGNUM.
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FEVEREIRO~MAIO

Apresentação do Livro-Catálogo
“Tudo num Barco 
- Património Marítimo e Cultura Popular”

Este catálogo consiste numa memória escrita e visual da exposição que 
o Museu Marítimo de Ílhavo concretizou entre Outubro de 2010 e Janeiro 
de 2011.

Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular foi um pro-
jecto expositivo imaginado para dar expressão a uma ideia de museu aten-
ta à importância dos imaginários etnográficos na construção da cultura 
do mar. 

O discurso de Tudo num Barco - expressão que devemos tomar como 
metáfora crítica da excessiva identificação da cultura marítima com o ob-
jecto “barco” - apoiou-se na expressividade de um conjunto de modelos 
de embarcações (aparentemente puros) e numa série de imagens (visi-
velmente fabricadas) que remetem para a memória contextual de ambos 
os registos: a colecção do mítico Museu de Arte Popular, instituição que 
o Estado Novo inventou para oficializar a sua concepção nacionalista e 
tradicionalista de “cultura popular”.

» Este livro pode ser adquirido na loja do Museu Marítimo de Ílhavo

Entrega dos Prémios
“I Concurso de Modelismo Náutico do MMI” 

Maio

Exposição

“Fora de bordo” sintetiza metaforicamente esse modo de ver e sentir o 
mar, a tendência para o olharmos de fora, da terra para o oceano, sem o 
enlace romântico que a litoralização das sociedades remeteu para a espu-
ma da memória e para visões exóticas de comunidades humanas que, em 
rigor, não conhecemos.  

Uma pesquisa sobre as diversas representações de imagem que artistas, 
repórteres e cientistas sociais estrangeiros construíram sobre as comuni-
dades marítimas portuguesas na segunda metade do século XX acabará 
por evidenciar uma menor dissidência no olhar do que podíamos supor. 
Se nos limitarmos ao modo como a fotografia feita por estrangeiros regis-
tou e representou as comunidades de pescadores portuguesas nesse quarto 
de século que decorreu entre o termo da II Guerra Mundial e a transição 
para a Democracia em 1974-76, encontramos belíssimas fotografias, a 
exemplo das que aqui se mostram, identificamos artistas importantes, al-
guns deles da Agência MAGNUM, depreendemos que o “mar português” 
interessou territórios artísticos que não se inscreviam no reduto oficial 
do regime salazarista, cuja propaganda, antecipada e oficiosamente, se 
incumbiu de fotografar e filmar as “gentes do mar nacionais”. 

Observando estas vinte e quatro fotografias de treze artistas diferentes, 
muitos também fotojornalistas, apetece perguntar por que se fizeram às 
praias de Portugal a fim de as representar povoadas de barcos e pesca-
dores? 

Exibir estas fotografias no MMI significa suscitar estas e outras ques-
tões que se prendem com o jogo social das identidades, ou seja, com o 
modo plural e inconstante como nos vemos na relação com o outro. Uma 
cultura marítima aberta e socialmente responsável implica esta arqueolo-
gia do olhar.

Patente até 2 de Outubro. Entrada gratuita.

“Fora de Bordo - Olhares sobre o Mar Português” 

No sentido de promover a cultura náutica como forma de expressão da 
cultura marítima, em geral, e instrumento de consolidação do projecto 
sociocultural do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), em especial, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo instituiu o Prémio de Modelismo MMI, com 
periodicidade bienal.

Dedicada à temática de Navios de Pesca do Bacalhau, esta primeira 
edição do Concurso de Modelismo Náutico do Museu Marítimo de Ílhavo 
contou com a participação de sete modelistas, cujas obras encontram-se 
em exposição no átrio do Museu, até 26 de Junho.

O vencedor foi Sérgio Paulo Neto Oliveira Agra, com um modelo 
do Lugre “Brites”, à escala de 1/40. Foram atribuídas igualmente duas 
menções honrosas aos modelistas Rui Manuel Reis Figueiredo, com um 
Lugre-patacho “Gazela Primeiro” (escala 1/100) e José Alberto da Silva 
Ribau, com um Lugre “Creoula” (escala 1/50)
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X Aniversário Elevação da Gafanha da Nazaré

Numa acção conjunta da respon-
sabilidade da Câmara Municipal 
de Ílhavo e da respectiva Junta de 
Freguesia, o dia foi assinalado por 
vários momentos distintos, entre 
os quais visitas à Igreja Matriz, à 
Escola Secundária e à EB 2,3 da 
Gafanha da Nazaré.

O final do dia ficou marcado 
pelo Hastear das Bandeiras e à 
Sessão Solene que decorreu no 
Edifício da Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré.

Em jeito de balanço e na com-
panhia de vários Autarcas, Diri-
gentes Associativos e outras En-
tidades, o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau 

Esteves, destacou a actual situação 
da jovem Cidade, centrando o seu 
discurso nos investimentos feitos 
pela Câmara Municipal de Ílha-
vo nos últimos dez anos, nomea-
damente as obras de saneamento 
básico, que continuam a ser uma 
prioridade para Freguesia, o Mer-
cado Municipal, a requalificação 
do Jardim Oudinot e do Centro 
Cultural, entre outros, destacando 
o Centro Escolar Santa Maria Ma-
nuela, cujo nome foi escolhido em 
honra ao antigo lugre que voltou 
ao Mar, dedicando-se ao Turismo 
e à investigação cientifica, levando 
o Município de Ílhavo aos quatro 
cantos do Mundo. //

Feira da Saúde 2011
O Município de Ílhavo 
realizou, no passado dia 
14 de Maio, pelo quinto 
ano consecutivo, mais uma 
notável iniciativa, intitulada 
“Feira da Saúde 2011”, 
que, este ano, teve lugar no 
remodelado Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré, 
entre as 10 e as 18 horas, 
permitindo uma simbiose 
perfeita entre as actividades 
de interior e de exterior.

O objectivo da Feira da Saúde é 
incentivar os munícipes à adopção 
de hábitos e estilos de vida mais 
saudáveis, através de um contac-
to mais próximo e directo com as 
diversas entidades e profissionais 
da área da saúde, num ambiente 
de maior descontracção e de forma 
gratuita.

A diversidade de entidades e 
profissionais da área da saúde pre-
sente permitiu o sucesso de toda a 
iniciativa e actividades dinamiza-

das no seu decorrer, tendo mobili-
zado todas as camadas da popula-
ção, desde os mais novos até aos 
mais velhos, para a panóplia de 
acções disponíveis.

A Feira da Saúde deste ano con-
tou com mais actividades desporti-
vas e palestras, o que permitiu ser 
uma Feira direccionada, essencial-
mente, para a população ilhavense 
mas também para todas as pessoas 
que manifestam interesse por ques-
tões correlacionadas com a saúde.

14 DE MAIO | CENTRO CULTURAL DA GAFANHA DA NAZARÉ

Foram vinte e oito as entidades 
que participaram activamente nes-
ta edição da Feira da Saúde, no-
meadamente, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, ADASCA, Terapia da 
Fala/Estética, StarLook, Aromate-
rapia, Audiomédica, Nanoterapia e 
Terapia do Alívio da Dor, Avelab, 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, 
Casa do Sal – Salinas Eiras Lar-
gas, Centro de Saúde de Ílhavo e 
CAD, Centro Zen – Fernando Sil-
veira, Cardiopneumologia – Joana 

A Gafanha da Nazaré 
assumiu o estatuto de 
Cidade há dez anos, 
assinalando-se essa feliz 
circunstância no passado dia 
19 de Abril.

Santos, Clínica Médica Dentária, 
Delbran, Farmácia Branco, Fisio-
nazaré, Centro Óptico de Ílhavo, 
Instituto Português da Juventude 
– Aveiro, Luís Óptica, NaturHou-
se, Perfumaria Novo Aroma, Ria-
óptica, Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, Viver.E, Osteopata Ju-
liano Ribau, Escola Profissional de 
Aveiro e SPA Hotel de Ílhavo.

Participaram centenas de pesso-
as como visitantes e/ou utilizadores 
dos serviços disponíveis, totalizan-

do quase meio milhar de inscrições, 
o que proporcionou uma grande vi-
vacidade aos espaços ocupados por 
todas as entidades.

Este foi, inquestionavelmente, 
um dia em que o lema “Mente Sã 
em Corpo São” foi seguido à risca 
num programa todo ele repleto de 
actividades altamente mobiliza-
doras, nomeadamente, palestras, 
Workshops e actividades despor-
tivas. //
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MARÇO~MAIO

Biblioteca Municipal de Ílhavo  
    actividade 

Final do Concurso Municipal de leitura

No período da manhã prestaram provas os alunos dos 1.º e 2.º ciclos 
e no período da tarde os do 3.º ciclo e ensino secundário, as quais foram 
corrigidas e avaliadas pelo júri, constituído pela Doutora Ana Margarida 
Ramos (Professora auxiliar do Departamento de Línguas e Culturas da 
Universidade de Aveiro), Doutor José Saro (Coordenador Interconcelhio 
da Rede de Bibliotecas Escolares) e Dr.ª Inês Vila (Bibliotecária da BMI).

Os vencedores em cada uma das categorias foram:
- Categoria A
João António Torrão Amorim | CE de Vale de Ílhavo;
- Categoria B
Jéssica Novais Peixoto | EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
- Categoria C
Mafalda Duarte Vieira | EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
- Categoria D
João Miguel Silva Bichão | ES Dr. João Carlos Celestino Gomes

Todos os participantes, por terem chegado a esta fase final do concurso, 
receberam como prémio: um convite duplo para o espectáculo do CCI: “A 
Linha de Viagem - Um Conto Coreográfico em Terras de Nadir”.

Para além deste prémio, os vencedores de cada uma das categorias fo-
ram ainda contemplados com um conjunto de livros. 

Porque queremos que o prazer de ler continue a despertar jovens para 
esta viagem fantástica que se inicia cada vez que lemos um livro, a Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo felicita todos os vencedores e participantes 
do Ílhavo a Ler+. 

Até para o ano e... boas leituras!

A Rede de Bibliotecas de Ílhavo promoveu, no âmbito do seu plano de 
actividades para o ano lectivo 2010/2011, o concurso de leitura Ílhavo 
a Ler+, dedicado a todos os alunos do Município. Com o objectivo de 
promover a leitura, assumindo-a como um importante factor de desen-
volvimento individual, este concurso intensificou o contacto das crianças 
e jovens com o livro e a leitura, explorando obras sugeridas pelo Plano 
Nacional de Leitura (PNL).

Muitos foram os alunos que participaram na 1.ª fase do concurso, que 
decorreu ao longo do 1.º período nos estabelecimentos de ensino. Apura-
dos os vencedores da 1.ª fase, estes passaram à fase final que decorreu no 
dia 16 de Março na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

Nesta fase participaram: 
- 9 Alunos do 1.º Ciclo (4.º ano)  |  Categoria A;
- 9 Alunos do 2.º Ciclo  |  Categoria B;
- 10 Alunos do 3.º Ciclo  |  Categoria C;
- 5 Alunos do Ensino Secundário  |  Categoria D.
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À conversa com ... Ana Saldanha
No dia 4 de Março a escritora 

Ana Saldanha, uma das mais co-
nhecidas autoras de livros para 
jovens, domínio em que se afirma 
como uma das vozes mais seguras 
e promissoras do panorama por-
tuguês contemporâneo, participou 
numa conversa na BMI com os 
nossos jovens leitores, que assim 
ficaram a conhecer um pouco mais 
sobre a sua vida e obra. A autora fa-
lou do seu percurso como escritora, 
das histórias que deram origem às 
suas obras e no final ainda houve 
tempo para dar alguns autógrafos. 

Março: Mês da Leitura Concelhia 

À conversa com ... David Machado 
“Sobre rabiscar em livros 
A mão ainda me dói. Passaram-se 

umas quarenta horas mas a mão ain-
da me dói. Segunda-feira estive em 
Ílhavo, a convite da Biblioteca Mu-
nicipal, onde fiz três sessões com 
alunos do concelho, duas em esco-
las, uma na própria biblioteca. As 
sessões correram como vem sendo 
hábito: os alunos espantam-se com 
as barbaridades que digo sobre lite-
ratura e imaginação, entusiasmam-
se com as histórias e episódios que 
conto, (...) No total, dei 200 autógra-
fos, com respectiva dedicatória. De 
modo que os tendões da mão direita 
ainda se ressentem, o pulso continua 
dorido. É uma dor boa, claro.”

A semana da poesia e o mês da 
leitura não podia ter terminado da 
melhor forma na BMI. No dia 26 de 
Março foi aqui apresentado o novo 
livro de poesia de João Pedro Mésse-
der, com aforismos repletos de signi-
ficado e de inquietação, com palavras 
cheias de sentido e que conduziram o 
leitor e o ouvinte por caminhos que 
nos levam a bibliotecas e outras casas 
repletas de livros. A apresentação do 
livro contou com uma leitura atenta 
da Doutora Ana Margarida Ramos e 
com a participação de todos os que 
acorreram nesta tarde ao espaço da 
BMI, para uma conversa com o autor 
sobre este e outros livros.

À conversa com ... Lurdes Breda

No passado dia 6 de Abril, esteve presente na BMI a autora Lurdes Bre-
da para uma conversa numa sala cheia de crianças. Foi uma tarde muito 
agradável com músicas e poemas apresentados pelas próprias escolas que 
participaram. Nesta conversa reinou a simplicidade, a alegria e a desco-
berta do que é o mundo da escrita de histórias para os mais novos. No 
final ficou no ouvido o “Rap do mar” e todos saíram do espaço da BMI a 
cantarolar esta música de animar...

Abril e Maio

PÓLOS DE LEITURA
» Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30

» Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668 
3ª a 6ª feira 
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

» Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 
15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

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

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

In, http://machado-david.blogspot.com/2011/03/sobre-rabiscar-em-livros.html

Apresentação do livro GUIAS SONORAS, 
de João Pedro Mésseder 

Na noite de 20 de Maio a Biblioteca Municipal esteve ao rubro, numa 
atmosfera de música e poesia.

Crianças, jovens e professores do município apresentaram às cerca de 
400 pessoas presentes os trabalhos realizados ao longo do ano lectivo, dan-
do a conhecer um pouco mais da vida e obra de Carlos Paião.

Muito nos honrou a presença de seus pais, João Manuel e Ofélia Paião, 
que se juntaram a nós nesta merecida homenagem.

Ílhavo e a sua gente... 
Carlos Paião
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Carnaval de Vale de Ílhavo 2011
O Carnaval de Vale de Ílhavo 
voltou a marcar a diferença 
no Município de Ílhavo, no 
passado mês de Março, 
com a irreverência que lhe é 
peculiar. 

Atribuição de comparticipação financeira à 
A.C.R. “Os Baldas”

O Carnaval de Vale de Ílhavo ar-
rancou ainda em Fevereiro, no dia 
26, com a célebre “Arruada Tó-Có-
Corno”, seguindo-se a Chegada dos 
Reis. Chegaram a 5 de Março, dia 
em que decorreu o Baile de Século 
e o divertido “Bailarico de Carna-
val” com a actuação dos Ganda 
Malucos em palco a 7 de Março. 

Este ano integraram os Corsos 
Carnavalescos doze grupos: Tó-
Có- Corno, Os Tárolas do Grefa, o 
Centro Escolar de Vale de Ílhavo, 
os Valentes Priores, Garotos do 
Alívio, Cabeço do Nuno, Villa do 
Paço, A Torre, Africanos de Vale 
de Ílhavo, Pestinhas, Associação de 
Pais da Cale da Vila, ACRAL e Ser-
ração da Velha, totalizando cerca de 
400 figurantes, que proporciona-
ram grande espectacularidade, con-
ferida pela beleza dos seus fatos e 
carros alegóricos, aliando a cor e a 
alegria à sátira social e brejeirice, às 
mais de 6.000 pessoas que afluíram 
às ruas de Vale de Ílhavo.

Os Cardadores, personagens mí-

O Executivo Municipal delibe-
rou aprovar, a 6 de Abril, a atri-
buição de uma comparticipação 
financeira à Associação “Os Bal-
das” para aquisição e reparação 
do edifício onde será instalada a 

sua sede social, na modalidade de 
apoio ao investimento, no valor de 
25.000,00 Euros.

A A.C.R. “Os Baldas” é uma 
Associação Cultural de manifes-
to e reconhecido valor e interesse 

MARÇO

ticas de Vale de Ílhavo, únicas no 
Mundo, voltaram a marcar presença 
nesta iniciativa com as suas brinca-
deiras, saltos e corridas inesperadas, 
percorrendo o cortejo e misturan-
do-se no meio do público num cor-
rupio, provocando grande alarido 
devido aos apitos, sinetas e guizos 
que trazem amarrados a si e aos ex-
cêntricos trajes que envergam. 

A tradição exige que os homens, 
geralmente solteiros, que saem à 
rua para “cardar”, não se deixem 
identificar, usando uma máscara 
perfumada feita com pele de ove-
lha branca revestindo-se as abertu-
ras dos olhos e da boca com rodelas 

de cortiça pintadas de vermelho. A 
cabeça é revestida por longas fitas 
coloridas, de diferentes tamanhos, 
que descem até ao fundo das costas, 
formando uma multicolor cabelei-
ra. O nariz é comprido e de forma 
fálica, feito com panos vermelhos e 
o bigode é formado por crina. 

O Carnaval de Vale de Ílhavo 
2011, organizado pela Associação 
Cultural e Recreativa “Os Baldas”, 
contou uma vez mais com o apoio 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
numa parceria que visa a revita-
lização e o crescimento desta ini-
gualável festa tradicional no pano-
rama do Carnaval Português. //

As Comemorações tiveram iní-
cio ainda em Abril, no dia 29, com 
a realização do habitual Jogo de 
Futebol entre Autarcas e Dirigen-
tes Associativos, no Complexo 
Desportivo da Gafanha da Nazaré, 
seguindo-se o Baile com o Gru-
po Musical “Ondas” na Senhora 
dos Campos, local onde decorreu 
igualmente, na noite seguinte, o 
VII Festival Karaoke da Senhora 
dos Campos, num momento de ani-
mado convívio entre os presentes.

O destaque destas Comemora-
ções vai para o dia 1 de Maio, cujo 
programa incluiu durante a manhã 
o VIII Torneio Quadrangular do 
Trabalhador - Futsal e, à tarde, o 
15.º Festival de Folclore Primave-
ra, que uma vez mais contou com 
a actuação de vários Ranchos Fol-
clóricos oriundos dos mais diver-
sos pontos do país. //

1.º de Maio - Dia do Trabalhador
No âmbito das 
Comemorações do 1.º de 
Maio - Dia do Trabalhador, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Junta de Freguesia 
de S. Salvador, a A.D.C.R. 
Senhora dos Campos e o 
Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo voltaram 
a assinalar o dia com a 
realização de um conjunto 
de iniciativas que registaram 
grande sucesso, a avaliar 
pelo elevado número de 
público presente.

Comemorações

para o lugar de Vale de Ílhavo e 
para o Município de Ílhavo, afir-
mando-se ao longo dos últimos 
anos como uma referência ao ní-
vel da promoção cultural popular, 
designadamente do “Carnaval 

de Vale de Ílhavo”, com a qual a 
Câmara Municipal de Ílhavo tem 
celebrado sucessivos Acordos de 
Cooperação, cujos termos têm sido 
cumpridos e honrados com rigor e 
seriedade. //
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Comemorou-se no 
passado dia 25 de Abril, 
segunda-feira de Páscoa 
e Dia da Liberdade, mais 
um Feriado Municipal, 
marcado pela atribuição 
das condecorações 
honoríficas às entidades 
e individualidades que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
fez questão de distinguir pela 
sua contribuição em prol do 
Município.  

25 DE ABRIL

As Comemorações tiveram iní-
cio logo pela manhã com o Haste-
ar da Bandeiras junto ao Paços do 
Concelho, com a presença da Ban-
da dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo (Música Nova), decorrendo, 
em seguida, a Sessão Solene no Sa-
lão Nobre com a entrega das Con-
decorações Honoríficas Municipais 
aos sete medalhados distinguidos: 
Marinha Portuguesa, Rádio Ter-
ra Nova, Clube de Vela da Costa 
Nova, Grupo de Jovens “A Tulha”, 
Empresa Pascoal & Filhos e os 
atletas Paulo Miguel Henriques e 
Paulo Alexandre Pereira Cruz. 

Neste dia de festa o Presidente 
da Câmara aproveitou para fazer o 
balanço de mais um ano, enume-
rando os investimentos feitos, no-
meadamente com as Obras Públi-
cas: o Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré, a requalificação da Es-
trada Nacional 109, a Capela Mor-
tuária da Gafanha da Encarnação, 
o lançamento do Fundo de apoio 
às Famílias Carenciadas, o primei-
ro ano de execução da delegação 
de competências do Ministério da 

Sete Instituições 
e Personalidade Agraciadas

Marinha Portuguesa
A Marinha Portuguesa, repre-
sentada pelo Vice-Almirante 
João Cruz Carvalho Abreu, foi 
galardoada com a Medalha 
do Município em Ouro, pela 
antiga, estreita e profícua rela-
ção institucional com o Muni-
cípio, numa aposta partilhada 
na valorização da cultura, da 
economia e do conhecimento 
do mar. 

Rádio Terra Nova 
O Director da Rádio Terra 
Nova, Eng. Vasco Lagarto, 
recebeu a medalha do Muni-
cípio em Vermeil, pelos seus 
25 anos de vida e de trabalho 
ao nível da comunicação e da 
promoção do Município de 
Ílhavo. 

Clube de Vela da Costa Nova
O Presidente da Direcção do 
Clube de Vela da Costa Nova, 
António Malaquias, recebeu 
a Medalha do Município em 
Vermeil, pelos seus 30 anos 
de vida e de trabalho ao ní-
vel dos Desportos Náuticos, 
com especial destaque para 
a Vela. 

Grupo de Jovens “A Tulha”
O Grupo de Jovens “A Tulha”, 
representado pelo seu diri-
gente Carlos Morgado, tam-
bém recebeu a Medalha do 
Município em Vermeil, pelos 
seus 40 anos de vida e de tra-
balho ao nível da Juventude e 
da Cultura.    

Empresa Pascoal & Filhos 
A empresa Pascoal & Filhos, 
responsável pela recuperação 
do antigo Lugre Bacalhoeiro 
“Santa Maria Manuela”, foi 
agraciada com a Medalha de 
Mérito Cultural Prata pelo no-
tável trabalho de preservação 
da Cultura do Mar, valor de 
referência da história do Muni-
cípio de Ílhavo. Sérgio Freitas, 
em representação da empre-
sa, recebeu a distinção.

Paulo Miguel Henriques
O Atleta Paulo Henriques, re-
cebeu a Medalha de Mérito 
Desportivo por todo o trabalho 
que tem realizado ao nível da 
actividade desportiva e pelo 
título de Campeão do Mundo 
de Atletismo para Pessoas 
com Sindrome de Down, al-
cançado em 2010. 

Paulo Alexandre Pereira Cruz
O atleta Paulo Cruz foi igual-
mente distinguido com a Me-
dalha de Mérito Desportivo 
Prateada, pelo seu notável tra-
balho ao nível da actividade da 
pesca desportiva e pelo reco-
nhecimento do título alcança-
do de Campeão do Mundo de 
Pesca de Costa, na modalida-
de de Surfcasting, em 2009.

CONDECORAÇÕES 
HONORÍFICAS

comemorações Feriado Municipal 2011

Educação, o Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ílhavo, o Lar da Ga-
fanha do Carmo, o início da acti-
vidade AdRA ou o lançamento do 
Parque da Ciência e Inovação. 

O Feriado Municipal ficou igual-
mente marcado pela realização da 
Feira Franca das Associações e 
Artesãos do Município de Ílhavo, 
que animou o Mercado Municipal 
o resto do dia, com o Concerto das 
Bandas Música Nova e Música 
Velha.  

A tarde foi especialmente dedi-
cada às actividades desportivas, 
pensadas para todas as idades e 
para todos os gostos, com a reali-
zação de diversos Torneios, desde 
o Mini-golfe “Pais e Filhos”, Jogos 
Tradicionais, acabando o dia com 
uma aula de Fitness Solidário.

Cumprida a celebração da efe-
méride, que contou com uma 
elevada participação popular, a 
Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinuará a distinguir e a agraciar as 
figuras que mais merecerão o reco-
nhecimento do Município. //



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 34  |  Maio 201128

Conferência Volta ao Mundo Sagres 2011
Após a realização da terceira 
Viagem ao Mundo do NRP 
Sagres, a Câmara Municipal 
de Ílhavo endereçou o 
convite ao Comandante do 
Navio, Proença Mendes, 
para a Conferência Volta 
ao Mundo Sagres 2010, 
que teve lugar no dia 5 de 
Março, no Museu Marítimo 
de Ílhavo.  

Nesta Conferência, o Coman-
dante Proença Mendes partilhou 
com o público presente as suas 
experiências vividas a bordo do 
Navio da Marinha Portuguesa, que 

tiveram início no dia 19 de Janeiro 
e terminaram quase um ano depois 
a 24 de Dezembro de 2010.   

O Município de Ílhavo, que tam-
bém embarcou nesta viagem reafir-

mou a sua aposta na promoção e re-
conhecimento, como ponto turístico 
privilegiado para todos os amantes 
do Mar, tendo como principal em-
baixador o Museu Marítimo de 
Ílhavo que encerra em si muita His-
tória, Cultura e Valores desta Terra, 
Capital Portuguesa do Bacalhau. 

A Associação dos Industriais do 
Bacalhau foi parceira da Câmara 
Municipal de Ílhavo nesta aposta, 
fornecendo todo o bacalhau que 
fez as delícias na Tripulação e dos 
Convidados das recepções oficiais 
oferecidas pelo NRP Sagres.

De realçar que, entre os dias 15 
e 19 de Outubro de 2010, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. José Ribau Esteves, 
participou na etapa que ligou Ban-
guecoque a Singapura da Volta ao 
Mundo do NRP Sagres, reforçando 
a presença no Município de Ílhavo 
nesta circum-navegação.

5 DE MARÇO 2011

11 de Março de 2011 - 40 Anos em Philadelphia

Lugre Gazela Primeiro

A Câmara Municipal de 
Ílhavo associou-se à Festa 
dos quarenta anos da 
presença do Gazela Primeiro 
em Philadelphia, felicitando 
o Presidente Eric Lorgus e 
todos os Amigos do Gazela, 
que ao longo de todos estes 
anos deram contributo para 
que o Lugre chegasse bem 
vivo aos dias de hoje.

Como forma de assinalar este 
importante dia de aniversário, o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. José Ribau Esteves, 
apresentou oficialmente o convite 
para que no próximo ano, entre os 
dias 3 e 5 de Agosto, o Gazela Pri-
meiro marque presença no Municí-
pio de Ílhavo, aquando do Festival 
Náutico 2012, evento que contará, 
à semelhança da Regata dos Gran-
des Veleiros 2008, com a presen-
ça de vários Tall Ships de todo o 
Mundo, numa acção integrada nas 
Comemorações dos 75 anos do 
Museu Marítimo de Ílhavo.

Em consequência da sua histó-
ria e da sua actividade económica 
actual, o Município de Ílhavo, Ca-

pital Portuguesa do Bacalhau que 
tem “O Mar por Tradição”, man-
tém uma relação muito especial 
com a Philadelphia Ship Preser-
vation Guild, dada a circunstância 
feliz de ser proprietária e gestora 
do Lugre Gazela Primeiro. //

“Imagine someone calls you and in-
vites you to crew on an Old Portugue-
se barkentine for trans-Atlantic voya-
ge. Imagine it is now 40 years later, 
and that old barkentine is still sailing. 
Imagine there was a time when those 
from 40 years ago might meet those 
who sail her today...” 

Eric Lorgus
Presidente da Philadelphia Ship 

Preservation Guild

Reconhecendo o extraordiná-
rio trabalho que o Navio Escola 
Sagres tem realizado em todo o 
Mundo, na promoção de Portugal 
e dos Valores da Cultura do Mar, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
destaca o elevado nível de coope-
ração, estima e consideração que 
tem pautado todo o trabalho insti-
tucional realizado com a Marinha 
Portuguesa, conjugando esforços 
para alcançar objectivos comuns. 

Foi um enorme privilégio para 
o Município de Ílhavo ter vivido 
esta Embaixada que deu a Volta 
ao Mundo, bem como receber o 
Comandante Proença Mendes, a 
quem o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Eng. José Ribau 
Esteves, endereçou um agradeci-
mento muito especial, desejando 
que o NRP Sagres regresse ao 
Município de Ílhavo muito breve-
mente. //
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Com a principal missão de valo-
rizar os recursos turísticos da área 
territorial do Centro de Portugal, o 
Turismo do Centro apresentou-se 
na 23.ª edição da BTL, de uma for-
ma dinâmica e empenhada, divul-
gando as potencialidades turísticas 
de cada uma das suas Regiões e 
desvendando os argumentos e pre-
textos com os quais espera atrair 
mais turistas até final do ano. 

À semelhança dos anos anterio-
res, foi dada uma tónica especial 
ao nível sensorial, com varias pro-
vas de degustação e apresentação 
de programas alicerçados na rica 
Gastronomia Regional, onde não 
poderia faltar o “fiel amigo”, re-
presentado pela Confraria Gastro-

nómica do Bacalhau.
A representar a Câmara Muni-

cipal de Ílhavo esteve igualmente 
presente o Vereador do Pelouro da 
Cultura e do Turismo, Eng. Paulo 
Costa, que demonstrou enorme sa-
tisfação pela presença do Municí-
pio de Ílhavo no stand do Turismo 
Centro, afirmando que a Bolsa de 
Turismo de Lisboa é uma excelen-
te oportunidade para entidades pú-
blicas e privadas reforçarem a sua 
estratégia de promoção dos seus 
recursos turísticos, estando o Mu-
nicípio de Ílhavo bem representa-
do através do Pólo de Marca Turís-
tica “Ria de Aveiro”, da Entidade 
Regional de Turismo do Centro de 
Portugal. //

marca presença na BTL 2011
O Município de Ílhavo voltou 
a marcar presença na Bolsa 
de Turismo de Lisboa, a 
maior Feira de promoção 
turística do País, que 
decorreu entre os dias 23 e 
27 de Fevereiro. 

Bandeira Azul 2011
Volvidas cerca de duas 
décadas sobre a primeira 
atribuição da Bandeira Azul 
às Praias do Município de 
Ílhavo, as Praias da Barra 
e da Costa Nova foram 
novamente galardoadas com 
a atribuição da Bandeira Azul 
2011.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
congratula-se uma vez mais com a 
atribuição deste galardão, pelo re-
conhecimento de todo o empenho, 
esforço e investimento no cresci-
mento e manutenção da qualidade 
das nossas Praias e na qualificação 
das respectivas áreas urbanas res-
pectivas.

Neste ano de 2011 e aproveitan-
do bem os Fundos Comunitários 
do QREN, a Câmara Municipal 
está a intervir na Costa Nova, com 

a obra de qualificação ambiental 
e urbana da denominada zona da 
Biarritz, evitando a erosão verifi-
cada na frente-Ria (agravada com 
o temporal registado no dia 27 
Fevereiro de 2010), e reforçando 
o cordão dunar com maior capaci-

dade resistente, garantindo a segu-
rança de todos quantos a utilizam, 
diminuindo o risco associado à 
referida zona na eventualidade de 
novos (e cada vez mais violentos), 
fenómenos naturais como os que 
registámos no Inverno de 2010, e 

PRAIAS DA COSTA NOVA E DA BARRA

fazendo a sua qualificação urbana 
e ambiental. Ainda na Costa Nova 
está em fase final de execução o 
projecto do Edifício Sócio-Cul-
tural (a localizar entre as Capelas 
da Sra. da Saúde e o CASCI), cuja 
construção se iniciará este ano, e 
que integra também funções im-
portantes de valorização ambiental 
e paisagística.

No que respeita à Praia da Bar-
ra está já executado o projecto 
dos novos Passadiços e Acessos à 
Praia (areal e dunas) no âmbito de 
um Acordo de Cooperação entre a 
CMI e a ARHCentro, com o objec-
tivo de executar essa obra com a 
maior brevidade possível. Ainda na 
Barra estão em curso os projectos 
de reabilitação da Praceta São João 
e da Praceta do Molhe Sul, assim 
como de uma nova Unidade Co-
mercial que vai substituir o actual 
Mercado. Antes do início da época 
balnear serão repavimentados al-

guns arruamentos que necessitam 
de qualificação. Praticamente con-
cluída está a qualificação urbana 
do Largo Comendador Carlos Ro-
eder (zona do Obelisco), concreti-
zando mais uma zona de circula-
ção exclusivamente pedonal numa 
localização privilegiada.

As questões da vigilância e se-
gurança dos banhistas na época 
balnear recebem particular aten-
ção e preocupação, numa acção 
conjunta com as entidades que 
têm responsabilidades nessa maté-
ria para a implementação de uma 
solução de cooperação institucio-
nal com a Capitania do Porto de 
Aveiro, o ISN, a ARHCentro, os 
Concessionários de Praia e os Na-
dadores-Salvadores, que garanta 
os elevados níveis de qualidade 
neste serviço tão importante para 
os Cidadãos, dando continuidade 
aos elevados níveis atingidos nos 
últimos anos. //

A Comitiva deslocou-se ao Cen-
tro de Portugal, nos dias 28, 29 e 
30 de Abril, no âmbito de uma ac-
ção organizada pelo Instituto para 
a Promoção e Desenvolvimento da 
América Latina, em colaboração 
com a Turismo Centro de Portugal 
e à qual se associou a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo.

Após a visita a outros Municí-
pios, o grupo terminou o progra-
ma, no dia 30 de Abril, no Municí-
pio de Ílhavo, tendo sido recebido 
pelo Presidente da Câmara, Eng. 
José Ribau Esteves, no Museu 
Marítimo de Ílhavo. Após a visita 
guiada a este espaço museológi-

co pelo seu Director, Dr. Álvaro 
Garrido, a comitiva teve ainda a 
oportunidade de conhecer o Mu-
seu da Vista Alegre, terminando, 
com chave de ouro, no Navio Mu-
seu Santo André, onde a esperava 
a Confraria do Bacalhau, que gen-
tilmente brindou os presentes com 
uma patanisca de honra.

Esta acção visou dar a conhecer a 
Região Centro, apresentar as suas po-
tencialidades turísticas, estreitar laços 
de amizade e cooperação institucio-
nal e empresarial, fomentar parcerias 
de negócio, abrir mercados e novas 
oportunidades, assim como, reforçar 
a competitividade regional. //

Visita dos Embaixadores Latino-Americanos 
    ao Município de Ílhavo
Embaixadores da Argentina, 
Brasil, Colômbia, Cuba, 
Panamá, Paraguai e 
Uruguai, dos Chefes de 
Missão do México e da 
República Dominicana, e 
do Conselheiro do Equador 
realizaram um visita ao 
Município de Ílhavo no dia 30 
de Abril.

Município de Ílhavo
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Ílhavo... 
Ílhavo foi o 2.º Município na 
Região Centro com maior 
Redução na Produção de 
Resíduos Sólidos Urbanos 
Indiferenciados!

O Balanço de 2010 efectuado 
para toda a Região Centro, e as-
sim para os 36 Municípios que a 
compõem, indica que a deposição 
indiferenciada de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), que tiveram como 
destino o Aterro Sanitário e que 
dessa forma NÃO foram separados 
e NÃO foram Reciclados, registou 
um aumento de 0,7% quando com-
parada com o ano 2009. 

Mais preocupante se torna este 
dado quanto o facto de estudos in-
dicarem que apenas uma pequena 
parte destes resíduos são orgânicos 
(restos de comida, por exemplo) e 
que quase dois quartos dizem res-

BALANÇO 2010 – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

peito a papel, cartão, vidro, plástico 
e metal, ou seja, materiais que po-
dem ser reciclados.

Contudo, o mesmo balanço indi-
ca que o Município de Ílhavo não só 
inverteu essa tendência - aumento 
da quantidade de lixo não Recicla-
da - como foi o Município que em 
todo o Distrito de Aveiro, e o 2.º 
em toda a Região Centro, que mais 
conseguiu Reduzir a sua produção 
(-4,72% que em 2009).

É pois vital que todos possamos 
continuar a contribuir em cada dia 
com mais e melhores gestos de Ci-
dadania, pela Sustentabilidade da 
nossa Terra. //

Em 2011... 
CONSIGO A REDUZIR 
E A SEPARAR 
E CONNOSCO A RECICLAR, 
O AMBIENTE FICA A GANHAR!

Um Município + Poupado!

No âmbito da parceria que a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a 
CERCIAV desenvolveram então 
em Junho de 2010 aquando da rea-
lização da +ECO 2010/Semana do 
Ambiente, a qual procura conjugar 
a matriz social com a protecção 
do Ambiente e da Biodiversidade, 
arrancou já o “ano 2” do Projecto 
Brigada Verde, este ano com ex-
tensão geográfica mais abrangen-
te, e, como tal, tornando o desafio 
mais aliciante!

Assim, esta parceria assume ex-
pressão máxima com a criação da 
“Brigada Verde”, composta por um 
grupo de pessoas com deficiência, 
utentes do Centro de Actividades 
Ocupacionais, cuja missão é o de-
senvolvimento de tarefas de limpe-

za ambiental em espaços do Mu-
nicípio, nomeadamente ao longo 
da Ria ou à beira-mar, desta feita 
em 3 locais distintos: frente Ria da 
Gafanha da Encarnação e da Gafa-
nha do Carmo; frente Ria da Costa 
Nova e margens do mar (aqui sen-
do parte integrante do trabalho que 
a SUMA irá promover com vista à 
próxima época balnear). 

Como contrapartida pelo traba-
lho desenvolvido, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo atribui àquela As-
sociação um subsídio anual.

O Projecto “Brigada Verde” inse-
re-se na política de Ambiente que a 
Câmara Municipal vem promoven-
do junto das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social (IPSS) 
do Município de Ílhavo. //

Um Município + Ambiental e Social!
Ano 2 do Projecto “Brigada 
Verde” arrancou a 15 de 
Março.

PROJECTO “BRIGADA VERDE”
CERCIAV - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS CIDADÃOS

O Executivo Municipal delibe-
rou aprovar o Protocolo de Coo-
peração a estabelecer entre a CMI 
e a Fundação do Gil para recolha 
de tinteiros e toners vazios de im-
pressoras e faxes, proporcionando 
à Fundação a angariação de apoios 
financeiros para alcançar os seus 
objectivos de trabalho, e assim 
contribuindo para que aqueles 
materiais depois de usados sejam 
tratados de forma segura e adequa-
da, minimizando o seu impacto no 
Ambiente.

Volvidos que estão praticamen-
te 3 anos da experiência piloto de 
Recolha Selectiva de consumíveis 
informáticos (tinteiros e tonners) à 
escala Municipal, tendo como sede 
operacional para a sua deposição o 
Ecocentro Municipal e como Par-
ceiro a Fundação do Gil, é possí-
vel classificá-la como de enorme 
sucesso: o Município mobilizou-se 
para a sua separação selectiva, ten-
do sido já enviados para Reciclar 
mais de 850 consumíveis daquele 
tipo de Resíduos.

3 Anos e 850 tinteiros e 
toners depois, o Município 
de Ílhavo consegue aliar 
uma vez mais a componente 
Ambiental à mais valia da 
Solidariedade.

PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO/FUNDAÇÃO DO GIL

A comparticipação financeira da 
sua valorização material tem sido 
doada à Fundação do Gil, nosso 
parceiro desde o primeiro momen-
to, Instituição de Utilidade Pública 
que desenvolve há onze anos um 
trabalho de reinserção social de 
crianças internadas por tempos 
prolongados, ou indevidamente.

Para o sucesso Ambiental da nos-
sa Terra todos os gestos contam! //
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O Executivo Municipal delibe-
rou aprovar a abertura de Concur-
so Público para a “Prestação de 
Serviços de Limpeza Urbana e de 
Gestão do Ecocentro do Município 
de Ílhavo”, com um valor base de 
115.040,00 Euros e contrato de um 
ano, renovável por iguais períodos, 
estando presentemente em curso a 
fase de audiência prévia dos con-
correntes.

Com esta medida a CMI preten-
de que sejam assegurados os ade-
quados níveis de limpeza urbana, 
bem como garantida a necessária 
e fundamental operacionalização 
do Ecocentro Municipal que, ac-
tualmente constitui um elemento 
da máxima importância para as 
Políticas Ambientais da CMI, bem 
como uma peça chave do sistema 
de gestão dos resíduos urbanos. //

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS:

Lançado Concurso Público 
com vista ao alargamento dos 
Serviços de Limpeza Urbana 
e Gestão do Ecocentro 
Municipal!

BALANÇO 2010 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Um Município + Sustentável!

Uma maior procura pelo Eco-
centro Municipal (que, em 2010, 
registou um aumento de aproxi-
madamente 40% na quantidade 
de materiais Reciclados) – e que 
recolhe já quase duas dezenas de 
diferentes Resíduos Urbanos, pela 
Rede Municipal de Ecopontos, a 
que se irá juntar mais uma mão 
cheia de medidas que a Câmara 
Municipal durante toda a sua Se-
mana do Ambiente, +ECO 2011 e 
a ter lugar de 28 de Maio a 5 de 
Junho, irá procurar consubstanciar, 
constituem um claro desafio à Pou-
pança e à Cidadania Familiar! //

OBRIGADO 
POR COLABORAR!

Ecocentro Municipal 
registou um aumento de 
aproximadamente 40% na 
quantidade de materiais 
enviados para Reciclar!

Ílhavo... 

Alargamento dos Serviços       
de Limpeza e Gestão dos RSU

Município de Ílhavo 
já tem oito Roupões
Após a aprovação do 
protocolo de cooperação 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a empresa Wippytex, 
Lda. com vista à recolha 
selectiva de roupa e calçado, 
foram recentemente 
distribuídos oito 
Roupões pelo 
Município de Ílhavo.

Com esta iniciativa a Câmara 
Municipal de Ílhavo aposta na re-
dução da produção de resíduos e na 
separação com vista à valorização 
material (reciclagem de resíduos 
sólidos urbanos), capacitando o 

Município numa nova vertente am-
biental e, simultaneamente, valo-
rizando a componente social, uma 
vez que parte da recolha feita será 
distribuída pelas Instituições de So-
lidariedade Social do Município. //
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1 DE MARÇO

Comissão Municipal de Protecção Civil

Da ordem de trabalhos da Reu-
nião da Comissão Municipal de 
Protecção Civil fez parte o balan-
ço da actividade desenvolvida pelo 
Serviço Municipal de Protecção 
Civil durante os últimos meses, 
apresentado aos presentes pelo 
Vereador do Pelouro da Segurança 

e Protecção Civil, Paulo Teixeira 
Costa, que presidiu a reunião, me-
recendo destaque especial neste 
balanço iniciativas como as acções 
de formação sobre planos de emer-
gência e uso de extintores dirigidas 
à comunidade educativa, a reali-
zação de simulacros em estabele-

Dia Internacional da Protecção Civil 2011

cimentos de ensino, a revisão do 
Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil, a conclusão da 
inventariação e geo-referenciação 
dos hidrantes existentes na área do 
Município, entre outras.

Nesta reunião foram ainda abor-
dadas questões relacionadas com a 

segurança balnear, assim como a 
realização, de um grande exercício 
no âmbito do Plano Municipal de 
Emergência de Protecção Civil, 
recentemente aprovado. //

A Câmara Municipal de Ílhavo 
assinalou, no passado dia 1 
de Março, o Dia Internacional 
da Protecção Civil 2011 com 
a realização de um Simulacro 
no novo Centro Escolar da 
Senhora do Pranto (Ílhavo).

Esta acção visou efectuar um 
teste ao Plano de Emergência da 
Escola, assim como ao próprio 
Plano Municipal de Emergência, 
nomeadamente no que concerne à 
articulação entre os dois. 

Ainda no âmbito da comemora-
ção deste dia, o mês de Março ficou 
marcado pela realização de outras 
iniciativas, como o lançamento da 
edição 2011 do programa “Woo-
dwatch - De olho na Floresta”.

Inseridas na estratégia global da 
Câmara Municipal de Ílhavo para 
a área da Protecção Civil, estas 
iniciativas pretendem dar maior 
notoriedade e capacidade de in-
tervenção, sensibilizando cada um 
dos nossos Cidadãos para o papel 
vital que podem e devem assumir 
na prevenção de situações de ris-
co, integrando desta forma, cada 
um deles, a equipa da Protecção 
Civil. //

Tiveram lugar, no passado 
dia 7 de Abril, as primeiras 
Reuniões Ordinárias do 
presente ano da Comissão 
Municipal de Protecção Civil 
e do Conselho Municipal 
de Segurança, às quais se 
seguiu, no dia 14, a reunião 
da CMDFCI. Conselho Municipal de Segurança

A primeira intervenção desta Reu-
nião coube ao Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, que presidiu 
ao Conselho, tendo o tema sido a 
situação económica municipal.

A este respeito foi dado destaque 
a um conjunto importante de obras 
actualmente em curso no Municí-
pio de Ílhavo, como é o caso da 
Qualificação Urbana e Ambiental 
do Casco Antigo da Cidade de 
Ílhavo, da Requalificação Urbana 
da Avenida 25 de Abril e da Re-

qualificação Urbana e Ambien-
tal da Frente Ria da Costa Nova 
– Biarritz, que, pela sua localiza-
ção e complexidade, obrigam a um 
acompanhamento muito próximo, 
nomeadamente pelas forças poli-
cias, de forma a minimizar o seu 
impacto sobre a mobilidade e se-
gurança dos cidadãos.

Procedeu-se depois, como habi-
tualmente, à análise dos relatórios 
sobre as matérias que são da com-
petência do órgão, assim como à 

discussão de diversas temáticas 
quer no âmbito da segurança, quer 
do Município de Ílhavo de uma 
forma mais global.

A criminalidade, a violência, a 
justiça ou as diversas problemáticas 
associadas às toxicodependências 
mereceram uma especial atenção 
por parte dos presentes, tendo sido 
ainda feita referência a importantes 
projectos que, de uma forma direc-
ta ou indirecta, se relacionam com 
as problemáticas atrás menciona-

das, como é o caso da Componente 
de Apoio à Família, do Programa 
de Enriquecimento Curricular, do 
Gabinete de Inserção Profissional, 
do Atendimento Social Integrado, 
do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carencia-
dos, do Plano de Desenvolvimento 
Social 2011/2013, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens, 
da Escola Municipal de Educação 
Rodoviária, entre muitos outros.

Foram depois analisados dados 

Reuniões

Após a comemoração do Dia da 
Protecção Civil, a 1 de Março, Câ-
mara Municipal de Ílhavo, através 
do Serviço Municipal de Protec-
ção Civil, levou a efeito mais dois 
Simulacros que tiveram lugar na 
EB1 da Gafanha do Carmo e na 
EB 1 da Barra, a 6 de Abril e 10 de 
Maio, respectivamente. 

Esta acção, que teve como prin-
cipal objectivo efectuar um teste 
ao Plano de Emergência de cada 
Estabelecimento de Ensino, assim 
como ao próprio Plano Municipal 
de Emergência e à articulação en-
tre ambos, contou uma vez mais 
com a colaboração dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e da GNR. 

Inserida na estratégia global da 
Câmara Municipal de Ílhavo para 
a área da Protecção Civil, a inicia-
tiva visou sensibilizar os Muníci-
pes para o papel vital que devem 
assumir na prevenção de situações 
de risco. //

Realização de Simulacros na 
EB1 da Gafanha do Carmo e EB1 da Barra

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

relativos à evolução dos níveis de 
criminalidade na área do Município 
e à intervenção das forças de segu-
rança, a cargo dos representantes 
do Ministério Público, da GNR, da 
Polícia Marítima e do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras.

Nesta reunião foram ainda abor-
dados pelos presentes os impactos 
da situação política e económica 
que se vive actualmente em Portu-
gal, no que respeita à segurança e 
ao bem-estar da população. //

Decorreu, no passado dia 14 de 
Abril, na Câmara Municipal de 
Ílhavo, a primeira reunião do cor-
rente ano da Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta Contra In-
cêndios de Ílhavo, fazendo parte 
da ordem de trabalhos a análise 

da actividade desenvolvida pela 
Câmara Municipal a este nível, 
nomeadamente a desenvolvida 
através do Gabinete Técnico Flo-
restal, assim como a apresentação 
e apreciação do Plano Operacional 
Municipal 2011 (POM).

Ao nível da actividade dos últi-
mos meses o destaque principal foi 
para a realização de diversas ac-
ções de sensibilização sobre ques-
tões relacionadas com a protecção 
da floresta, envolvendo sobretudo 
a comunidade escolar.

Nota ainda para as diversas di-
ligências efectuadas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, sobretudo ao 
nível da sensibilização de proprie-
tários florestais para a necessidade 
de procederem à correcta gestão 
dos seus terrenos.

No que diz respeito ao Plano Ope-
racional Municipal, documento ela-
borado pelo GTF e do qual constam 
nomeadamente todos os meios que 
estarão disponíveis para o combate 
aos incêndios durante este Verão, este 
foi aprovado por unanimidade. //
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24 E 25 DE MARÇO

Congresso da Região de Aveiro 2011
A Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro realizou, 
nos passados dias 24 e 25 de 
Fevereiro, o “Congresso da 
Região de Aveiro 2011”, no 
Auditório do Parque de Feiras 
e Exposições de Aveiro.

O evento, dirigido a entidades 
públicas e privadas e aberto ao 
público, constituiu-se num impor-
tante momento de apresentação, 
debate, reflexão, divulgação e di-
namização dos potenciais gerado-
res de futuro desta nossa Região, 
assim como do trabalho de par-
ceria em curso à escala regional, 
nacional e europeia em prol de 
mais e melhor desenvolvimento, 
rentabilizando a oportunidade dos 
Fundos Comunitários do QREN, 
e dando uma primeira perspectiva 
sobre a “Estratégia 2020” em ela-
boração na União Europeia.

A sessão de abertura, cujo tema 
proposto foi “O Território como 
Valor Económico e o QREN”, 
visou apresentar publicamente 
o ponto de situação de um vasto 
conjunto de projectos que a CI da 
Região de Aveiro está a desenvol-
ver ou nos quais está envolvida, 
aproveitando a relevante oportuni-
dade dos Fundos Comunitários do 
QREN, tendo sido por esse motivo 
convidados para a Sessão de Aber-
tura do Congresso, o Presidente do 
Observatório do QREN, Dr. Pau-
lo Areosa Feio e o Secretário de 
Estado Adjunto, da Industria e do 
Desenvolvimento, Dr. Fernando 
Medina.

Seguiu-se o 1.º Painel “Uma 
Região Empreendedora” com as 
apresentações a cargo do Prof. 
Manuel Assunção, Reitor da Uni-
versidade de Aveiro, do Eng. José 
Luís Cacho, Presidente do Con-
selho de Administração da APA e 
da Directora Geral da AIDA, Dr.a 
Elisabete Rita.

Dada a aposta da Região de 
Aveiro nas Pessoas e à prioridade 
que os Municípios conferem às po-
líticas e aos investimentos na área 
da Educação, da Cultura e do Des-
porto, assumindo um importante 
papel de Parceiro Activo nas polí-

ticas de Acção Social, o 2.º Painel 
do Congresso, “Uma Região das 
Pessoas”, contou com as interven-
ções dos Presidentes de Câmara 
de Albergaria e Estarreja, Dr. João 
Agostinho e Dr. José Eduardo Ma-
tos, respectivamente, terminando 
com a referência da Ria de Avei-
ro, património regional e nacional 
único, referência turística e base de 
importante actividade ambiental 
e económica, pelo Presidente da 
Direcção da Entidade de Turismo 
do Centro de Portugal, Dr. Pedro 
Machado, e importância do Mar e 
à defesa da autonomia da gestão 
do Porto de Aveiro e à legislação 
do trabalho, que se pretende que 
seja cada vez mais um importante 
instrumento de desenvolvimento 
regional, cuja intervenção ficou a 
cargo do Prof. António Nogueira 
Leite, Presidente da Associação 
Oceano XXI. 

O segundo dia do Congresso foi 
composto por três painéis que ver-
saram os temas: “Uma Região Sus-
tentável”, pelo Eng. Manuel Fer-
nandes Thomaz (Águas da Região 
de Aveiro), pelo Prof. Vítor Ferrei-
ra da Universidade de Aveiro, pela 
Prof. Teresa Fidélis (Polis da Ria  
de Aveiro) e ainda pelo Dr. Fran-

cisco Pimentel (Hospital Infante 
D. Pedro); “Uma Região Moderna 
e de Futuro”, pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Águeda, Dr. 
Gil Nadais e pelo Gestor do ET/
QREN da CI Região de Aveiro, Dr. 
Rogério Pais; o 5.o e último pai-
nel, “Uma Região Construída para 
Todos”, numa reflexão que contou 
com as apresentações do Dr. José 
Anjos (Gestor da GAC-RA) e do 
Prof. Rosa Pires, da Universidade 
de Aveiro.

Após o debate, seguiu-se a Ses-
são de Encerramento, intitulada 
“Objectivos de Desenvolvimento 
e Plano de Acção”, contando com 
a presença do Presidente do CE da 
Região de Aveiro, Eng. Ribau Es-
teves, do Presidente da CCDR-C, 
Prof. Alfredo Marques e do Depu-
tado do Parlamento Europeu Dr. 
José Manuel Fernandes.

Este primeiro Congresso consti-
tuiu um acto público reputado da 
maior importância política e social, 
na relação de crescimento desta 
Entidade e da sua Região, com os 
Cidadãos e as Entidades Parceiras 
do seu Desenvolvimento, tendo o 
CE da Região de Aveiro reiterado 
a intenção em realizar um novo 
Congresso no inicio de 2013. //
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Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Fevereiro de 2011 

Balanço da Cedência de viaturas (Auto-
carros) a Associações do Município rela-
tivo ao ano 2010
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação do Vereador Paulo 
Teixeira Costa relativo à cedência de viatu-
ras a Associações do Município em 2010, 
cujo valor isentado totalizou 17.212,40 Eu-
ros, correspondendo a 21.283 km.

Abertura de Concurso Público para a em-
preitada de “Revestimentos em Tapete 
Betuminoso 2011”
» Deliberado por unanimidade proceder à 
aprovação da proposta apresentada pelo 
Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo, que 
prevê um custo de 317.500,00 Euros e 
um prazo de execução de um mês.

Concurso Público para a “Concepção, 
Instalação e Exploração do Bar/Restau-
rante do Jardim Oudinot”
» Deliberado por unanimidade proceder à 
adjudicação definitiva à empresa In Tocha.

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 3 apoios de comparticipação no paga-
mento da factura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.
 
Plano de Desenvolvimento Social do Mu-
nicípio de Ílhavo 2011/2013
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do Plano de Desenvolvimento 
Social 2011/2013, o qual foi aprovada por 
unanimidade no Conselho Local de Acção 
Social (CLAS) de 31 de Janeiro de 2011. 

Obras de Conservação no Interior dos 
Fogos de Habitação Social no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade proceder 
nos termos da referida informação, a qual 
dá conta da tipificação das responsabi-
lidades partilhas entre o Município e os 
inquilinos em matéria de obras. 

Plano de Acção 2011 do Atendimento 
Social Integrado e Núcleo Local de Inser-
ção Social de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do referido plano.

Assinatura do Documento “Termos de 
Parceria” com a Associação Bandeira 
Azul da Europa no âmbito do Projecto 
Eco-Escolas/ Ano Lectivo
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Fevereiro de 2011 

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

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados

» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
188,80 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV - Cooperativa de Educação e Re-
abilitação de Cidadãos Inadaptados de 
Aveiro para comparticipação em arren-
damento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
885,20 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo para comparticipação 
em arrendamento de habitação no âmbi-
to do Fundo Municipal de Apoio a Famí-
lias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
264,10 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 72,45 Euros.

Acordos de Cooperação com as Asso-
ciações de Pais do Concelho - Ano Lec-
tivo 2010/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar 
as propostas apresentadas, que prevêm 
um apoio financeiro a 18 Associações 
de Pais do Município, no valor total  de 
231.025,00 Euros.

2.ª Fase de Rearborização do Parque de 
Campismo da Barra – Relatório de Exe-
cução do Trabalho
» Deliberado por unanimidade, tomar co-
nhecimento do referido relatório.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Março de 2011 

Estudo Urbanístico das Lezírias Nascen-
te (EU 50)
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
EU50.

Abertura de Concurso para “Forneci-
mento de Energia Eléctrica para as Ins-
talações alimentadas em média tensão e 
baixa tensão especial”
» Deliberado por unanimidade proceder 
à abertura do referido concurso, que tem 
um valor estimado de 380.000.00 Euros.

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 5 apoios de comparticipação no paga-
mento da factura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo para comparticipação 
em arrendamento de habitação no âmbi-
to do Fundo Municipal de Apoio a Famí-
lias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
221,10 Euros.

Programa Municipal Férias Divertidas - 
Páscoa 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
Programa Férias Divertidas - Páscoa 2011.

Acordo de Cooperação do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Edu-
cação Pré-escolar para o Ano Lectivo 
2010/2011
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido Acordo de Cooperação.

Funcionamento dos estabelecimentos 
de venda ao público e de prestação de 
serviços do Município de Ílhavo no Car-
naval
» Deliberado por unanimidade proceder 
nos termos da informação, que prevê que 
o período de funcionamento ininterrupto 
dos estabelecimentos que se situem na 
área do nosso Município, no Carnaval, 
seja de 4 a 8 de Março, entre as 07.00 
horas e as 02.00 horas.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Março de 2011 

Regulamento de Utilização do Pontão 
Nascente da Doca de Recreio do Jardim 
Oudinot
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida Proposta, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Actualização do Tarifário dos Serviços de 
Resíduos Sólidos Urbanos para o ano 2011
» Deliberado por maioria aprovar a referi-
da Proposta, com a abstenção dos Verea-
dores do Partido Socialista, a qual prevê a 
actualização do tarifário relativo aos pre-
ços praticados com a produção de RSU 
por utilizador, no valor de 2,81%.

Abertura de Concurso Público para 
“Prestação de Serviços de Limpeza Ur-
bana e de Gestão do Ecocentro no Muni-
cípio de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, que tem um valor esti-
mado de 115.040,00 Euros, para o prazo 
de execução de um ano, renovável por 
períodos iguais.

Prestação de Contas 2010 (Relatório e 
Contas)
» Deliberado por maioria, com a absten-
ção dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar a Prestação de Contas CMI 2010, 
assim como o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Aplicação do Resultado Líquido de 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta de Aplicação de Resultado, 
assim como o seu envio à Assembleia 
Municipal. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da CMI/2011 - 1.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da CMI/2011 - 1.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
1.ª Revisão às GOP 2011, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Estudo prévio “Projecto de Reabilitação 
da Escola Primária n.º 1, na Rua Ferreira 
Gordo”
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente estudo prévio a integrar no Pla-
no de Acção RUCHI, para cumprir a fun-
ção de «Casa da Música». 

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 2 apoios de comparticipação no paga-
mento da factura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
- Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
427,65 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo para comparticipação 
em arrendamento de habitação no âmbi-
to do Fundo Municipal de Apoio a Famí-
lias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
100,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
359,70 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de Está-
gios Profissionais de Trabalho 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora Be-
atriz Martins, que prevê a admissão de 6 
estagiários pelo período de 12 meses.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Clube 
de Vela da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, a qual prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
25.000,00 Euros, para comparticipação na 
obra de reformulação do seu Pontão Norte 
em consequência e aproveitando a obra 
de qualificação da Frente-Ria que a CMI 
está a realizar. 

Normas de Participação no Concurso 
das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa.

Normas de Participação no VIII Concurso 
de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa.

Ecocentro Municipal – Propostas de Va-
lorização dos Materiais - Ano 2011
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da referida proposta.

Actualização de preços no âmbito dos 
Serviços Prestados pela Empresa SUMA 
no Município de Ílhavo - Ano 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
valor de actualização proposto. 

Protocolo a celebrar entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a Fundação do Gil, 
para recolha de tinteiros e toners vazios 
de impressoras e faxes, como forma de 
conseguir apoios financeiros para atingir 
os seus objectivos, promovendo desta 
forma, a “Campanha de Recolha da Fun-
dação do Gil”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
Proposta apresentada pelo Vereador Mar-
cos Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Abril de 2011 

Acordo de Parceria, entre o Município 
de Ílhavo e de Ihtiman, da República 
Búlgara, visando o projecto de estudo e 
aplicação das melhores práticas de go-
vernança eficaz a nível local do Município 
de Ihtiman
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido Protocolo. 

Protocolo entre os Municípios de Ílhavo e 
de Oliveira do Bairro visando a recolha de 
cães e gatos vivos, abandonados na área 
geográfica deste último Município
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido Protocolo. 

Cedência de Parcela de Terreno à Asso-
ciação Aquém Renasce para a Constru-
ção de um Lar de Idosos e Centro Dia
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta, que prevê a cedência a título 
gratuito, mediante adequado contrato de 
doação, à Associação Aquém Renasce, 
de uma parcela com a área de 4.020m2, 
a destacar da parcela de terreno do PM1/
Ílhavo, vulgarmente designada por Carrei-
ra de Tiro da Gafanha d’Aquém.

Alienação de Parcela de Terreno à Em-
presa Vertente Singular - Promoção Imo-
biliária, S.A.
» Deliberado aprovar a proposta apresen-
tada pelo Presidente da Câmara Municipal

Requalificação da Rede Escolar - EB 2,3 - 
Escola Básica José Ferreira Pinto Basto
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a aprova-
ção dos referidos trabalhos, bem como 
a respectiva estimativa de custo, no valor 
de 496.500,00 Euros + IVA.

Requalificação da Rede Escolar – EB 2,3 
Escola Básica da Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a aprova-
ção dos referidos trabalhos, bem como 
a respectiva estimativa de custo, no valor 
de  829.751,00 Euros + IVA. 

Requalificação da Rede Escolar - EB 2,3 
Escola Básica da Gafanha da Encarnação
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a aprova-
ção dos referidos trabalhos, bem como 
respectiva estimativa de custo, no valor 
de  108.222,00 Euros + IVA.

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

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo para comparticipação 
em arrendamento de habitação no âmbi-
to do Fundo Municipal de Apoio a Famí-
lias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 43,75 
Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia para comparticipa-
ção em arrendamento de habitação no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados

FEVEREIRO A ABRIL
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Organizado pela rede Europeia 
FARNET - Fisheries Area Network, 
cujo responsável participou recen-

No âmbito da actividade 
da CI Região de Aveiro, 
o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo e da 
Região de Aveiro, Eng. José 
Ribau Esteves, participou 
no 3.º Encontro Europeu de 
Grupos de Acção Costeira, 
sob o tema “FLAGs on the 
move: the second wave”, 
que se realizou em Sófia, na 
Bulgária, de 21 a 23 Março.

Integrada na deslocação à Bul-
gária, para participar no 3.º Encon-
tro Europeu de Grupos de Acção 
Costeira, o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. José 
Ribau Esteves no dia 21 de Mar-
ço, uma visita oficial à Cidade de 
Ithiman, na Bulgária, com a qual o 
Município de Ílhavo celebrou um 
Acordo de Amizade em 2002, ten-
do como ponto de partida o Pro-
jecto “Língua” desenvolvido pela 
Escola Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes (de Ílhavo) e a 
Escola Secundária Cristo Botev 
(em Ithiman, Bulgária). 

A visita teve como principal ob-
jectivo aprofundar as relações de 

Visita oficial a Ithiman / Bulgária

3.º Encontro Europeu 
de Grupos de Acção Costeira

21~23 DE MARÇO

temente no 2.º Encontro Nacional 
de GAC s̓ promovido pelo GAC 
da Região de Aveiro, esta Sessão 

A cerimónia decorreu no Ayun-
tamiento de Santander, na pre-
sença do Alcalde, enquadrada no 
XXVII Capítulo Internacional da 
Confraria.

O relacionamento de Ílhavo com 
Santander tem vindo a ser consoli-
dado com a realização de diversas 
acções, das quais se destaca a “Ex-
periência Mar-Creoula 2006” que, 

com a boa cooperação das autori-
dades locais, em especial do Ayun-
tamiento, da Autoridade Portuária 
e do Museu Marítimo del Cantá-
brico, fizeram a diferença de uma 
iniciativa repleta de sucesso e que 
envolveu cerca de 150 Cidadãos 
do Município de Ílhavo.

Uma outra ligação reside na 
área económica através da empre-
sa TEKA que tem em Ílhavo a sua 
única fábrica em Portugal e em 
Santander uma das suas unidades 
de Espanha.

É com essas fortes relações à 
Cultura Marítima, à Gastronomia 
e à vida económica que queremos 
aprofundar a relação entre Ílhavo e 
Santander. //

Presidente da CMI entronizado
Confrade de Honra da         
“Confradia del Queso de Cantabria”

Decorreu, no passado dia 
10 de Abril, a Cerimónia de 
entronização do Presidente 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. José Ribau 
Esteves, como Confrade 
de Honra da “Confradia 
del Queso de Cantabria”, 
na sequência do convite 
endereçado aquando do 
XII Capítulo da Confraria do 
Bacalhau que teve lugar no 
passado dia 22 de Janeiro 
de 2011.

» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribui-
ção de um subsídio pontual no valor de 
760,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Asso-
ciação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de uma comparticipação financeira, para 
aquisição e reparação do edifício onde 
há-de instalar-se a respectiva sede social, 
na modalidade de apoio ao investimento, 
no valor de 25.000,00 Euros.

Protocolo a celebrar entre a Associação 
Cultural e Recreativa “Os Palheiros da 
Costa Nova” e o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de Protocolo, o qual tem por 
objecto a “Cedência de uma Unidade de 
Acolhimento Comercial à ACR «Os Pa-
lheiros da Costa Nova».

Protocolo celebrado entre a Vista Alegre 
Atlantis, S.A. e o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido Protocolo, o qual tem por objec-
to a “Materialização de acções que pro-
movam o conhecimento do Município de 
Ílhavo e da Vista Alegre, tendo por base 
os valores culturais únicos de que ambas 
as entidades são titulares e/ou gestoras”.

Voto de Pesar
» Deliberado por unanimidade aprovar um 
voto de pesar pelo falecimento do Eng.
o Duarte Silva, ex-Presidente da Câmara 
Municipal da Figueira da Foz e da res-
pectiva Assembleia Municipal, bem como 
membro da ANMP – Associação Nacional 
de Municípios Portugueses.

Prolongamento do horário de funciona-
mento dos estabelecimentos de venda 
ao público e de prestação de serviços na 
quadra da Páscoa
» Deliberado por unanimidade proceder 
nos termos da informação, que prevê que 
o período de funcionamento ininterrupto 
dos estabelecimentos, sem prejuízo dos 
direitos dos trabalhadores, seja entre as 
07.00 horas e as 02.00 horas durante o 
período da Páscoa, de 21 a 25 de Abril.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
22 de Abril de 2011 

Atribuição de Medalha do Concelho em 
Ouro à Marinha Portuguesa
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha do Concelho em 
Vermeill à Rádio Terra Nova
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha do Concelho em 
Vermeill ao Clube de Vela da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha do Concelho em 
Vermeill ao Grupo de Jovens A Tulha
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha de Mérito Cultural 
em Prata à Empresa Pascoal e Filhos SA
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha de Mérito Des-
portivo Prateada a Paulo Miguel Pereira 
Henriques
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Atribuição de Medalha de Mérito Despor-
tivo Prateada a Paulo Alexandre Pereira 
Cruz
» Deliberado por unanimidade e voto 
secreto aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê que esta Condecoração Ho-
norifica seja entregue na Sessão Solene 
do Feriado Municipal do dia 25 de Abril 
de 2011.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante o 1.º trimestre de 2011
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da proposta apresentada 
pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município do pa-
gamento de 676,40 Euros relativos ao 
mês de Janeiro, 1.216,40 Euros relativos 
ao mês de Fevereiro e 956,40 Euros rela-
tivos ao mês de Março.

Abertura de Concurso para Instalação de 
Unidades de Tratamento de Ar na Piscina 
Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta que prevê um custo de 
250.000,00 Euros e um prazo de execu-
ção de 6 semanas.

Comparticipação no pagamento da 
água, saneamento e resíduos sólidos, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de 1 apoio de comparticipação no paga-
mento da factura relativa a água, sanea-
mento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à ANDDI 
- Portugal, para apoio à participação no 
1.º Campeonato da Europa de Atletismo 
IAADS - Sardenha, Itália 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual à ANDDI - Por-
tugal (Associação Nacional para a Defi-
ciência Intelectual), no valor de 300,00 
Euros, para comparticipar a participação 
no “Campeonato da Europa de Atletismo 
S. Down”. 

de Trabalho foi dedicada aos Gru-
pos de Acção Costeira recentemen-
te constituídos, nomeadamente da 
Bulgária, Roménia, Polónia, Letó-
nia, Alemanha e Inglaterra, tendo 
como principal objectivo a parti-
lha de experiências de gestão que 
os GAC mais antigos possuem, no 
sentido de ser dado um impulso aos 
mais recentes.

O GAC da Região de Aveiro de-
senvolveu um papel muito impor-
tante neste 3.º Encontro Europeu, 
apoiando a FARNET ao nível dos 
intercâmbios e dinamização dos 
grupos de trabalho no âmbito do 
“Dinamismo das Parcerias”, com 
base na sua experiência. //

amizade estabelecidas, muito em 
especial através dos mais Jovens, 
estimulando também o relaciona-
mento dos restantes Cidadãos, de-
signadamente através de projectos 
de intercâmbio cultural, educativos 
e económicos.

Actualmente o Município de 
Ithiman tem submetido à Comissão 
Europeia um Projecto no âmbito da 
Modernização dos Sistemas Admi-
nistrativos, tendo como parceiro a 
Câmara Municipal de Ílhavo que, 
com a sua experiência na gestão 
dos Fundos Comunitários e na im-
plementação de projectos na referi-
da temática, constitui um elemento 
enriquecedor para o Projecto. //



XI Grande Pedalada
» DOM 19 de Junho 

10h00 Ponto de Encontro na Praça do Centro Cultural de Ílhavo
13h00 Paragem para Almoço no Jardim Oudinot
17h00 Chegada à Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo, 
           que neste dia reabre ao público

Em caso de mau tempo, a Grande Pedalada realiza-se no dia 26.

Marchas Sanjoaninas do Município de Ílhavo 2011
» SÁB 18 de Junho 

22h00 Av. José Estêvão (junto à Junta de Freguesia), Gafanha da Nazaré

» SEX 24 de Junho
22h00 Largo da Igreja, Gafanha da Encarnação

» 25 de Junho (Sábado) 
22h00 Pavilhão Municipal Cap. Adriano Nordeste, Ílhavo

XII Festival de Natação do Município de Ílhavo
» SÁB 18 de Junho

Todo o dia Exibição das Crianças do Pré-Escolar que frequentam 
o Programa de Iniciação à Natação da Câmara Municipal de Ílhavo

Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré

» SÁB 25 de Junho
Todo o dia Exibição das Classes das Escolas de Natação 
da Câmara Municipal de Ílhavo

Piscina Municipal de Ílhavo

Semana Jovem 2011
15 a 23 de Julho

Mostra Jovem d’Artes, Concertos, Animação, Teatro de Rua, Torneios 
de Voleibol de Praia, Minigolfe, Futsal, Ténis, Ténis de Mesa, Canoagem, 
Surf, Bodyboard, Travessia da Ria a Nado, Ginástica com pé na areia e 
ainda diversos Workshops temáticos.


