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» SUPLEMENTO

Grandes Opções 
do Plano 
e Orçamento 
CMI/2012

Em nome de todos quantos prestam ser-
viço na Câmara Municipal de Ílhavo, desejo 
Boas Festas, com um Feliz Natal e um Prós-
pero Ano 2012, com muita energia e capaci-
dade de conquista, buscando neste tempo 
festivo, motivação e solidariedade, para que 
possamos fazer mais e melhor pela Nossa 
Terra, valorizando-a em honra aos nossos 
Pais e como boa herança para os nossos 
Filhos.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Caro(a) Munícipe

Nesta edição do Boletim Informativo da Câmara Municipal de Ílhavo 
(CMI) que marca o final do ano 2011 e o início de 2012, entendo muito 
importante partilhar com os Cidadãos e com um pouco mais de profun-
didade do que é normal, algumas informações e reflexões sobre o tempo 
e as circunstâncias que estamos a viver e que se perspetivam para o Ano 
Novo de 2012.

Dar nota em primeiro lugar que continuamos a gerir a CMI com toda 
a determinação e empenho, lutando contra as dificuldades, arranjando as 
melhores soluções para os problemas e aproveitando as oportunidades.

» O OE 2012 e a posição da ANMP

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) terminou 
no passado dia 11 de Novembro o processo de apreciação, negociação e 

emissão de parecer final sobre Proposta de Lei de Orçamento de Estado 
(OE) para 2012, apresentada pelo Governo, com as deliberações do seu 
Conselho Diretivo e do seu Conselho Geral.

Sugerindo uma consulta ao site www.anmp.pt para verificação dos vá-
rios documentos e deliberações da ANMP sobre esta matéria, registamos 
a evolução principal do Governo na sua Proposta de Lei de OE 2012 com 
a manutenção dos limites de endividamento dos Municípios, aceitando 
os argumentos que a ANMP apresentou contra a redução para metade 
desse valor (o que era absolutamente insuportável), prevista na primeira 
versão do documento. Este foi seguramente o aspeto mais relevante deste 
processo, em termos de evolução positiva.

Na Lei do Orçamento de Estado 2012 que vai entrar em vigor a 1 de 
Janeiro próximo, está garantida a redução das transferências financeiras 
para os Municípios, existindo mais dois importantes aspetos que pela sua 
dimensão financeira se têm de registar.

A manutenção do aumento de 6% para 23% do IVA sobre a eletricidade 
(incluindo a iluminação pública paga pelos Municípios), que no Municí-
pio de Ílhavo se traduz num aumento da fatura em cerca de 230.000 euros 
e que está em vigor desde 1 de Outubro de 2011.

E a manutenção da recusa do Governo de propiciar aos Municípios 
Portugueses acesso a 2.500 milhões de euros do empréstimo de 78.000 
milhões de euros do BCE/FMI a Portugal, para consolidação orçamental, 
com o argumento de que a dívida dos Municípios não foi tida em conta 
na negociação com a Troika para fixação do referido valor do empréstimo 
ao Estado Português.  

O ano de 2012 vai ser o quarto consecutivo em que a receita está em 
perda, agravando-se com as medidas da Proposta de Lei do Orçamento 
de Estado e as perspetivas recessivas para a economia nacional de 2012. 
Em termos de condicionantes adicionais, além da redução nos fundos do 
Orçamento de Estado (de cerca de 5%) e do agravamento do IVA (des-
tacando-se o aumento na eletricidade em 17%), tem uma elevada proba-
bilidade a redução de receita em consequência da retração da atividade 
económica, nomeadamente ao nível do IMT, da Derrama e das Taxas de 
Licenciamento de Obras Particulares, conferindo uma pressão negativa 
crescente na estrutura de receita dos Municípios, incluindo o Município 
de Ílhavo. 

» A redução da receita da CMI

É relevante que se deixe aqui a referência aos valores da redução da 
receita que a CMI teve nos últimos anos.

No IMI, de 2008 para 2010 a descida cumulativa foi de cerca de 820.000 
euros, perspetivando-se uma nova redução em 2011 em mais 130.000 eu-
ros, totalizando pois uma redução em 3 anos de 950.000 euros.

No IMT, de 2008 para 2010 verificou-se uma subida de 250.000 euros, 
explicado por um ano de 2009 com uma receita anormal, perspetivan-
do-se uma redução em 2011 de 370.000 euros, comparativamente com 
o ano de 2008. Contudo, se tomarmos o ano de 2009 como ano base, 
então, a redução da receita incluindo já o ano de 2011, irá atingir cerca de 
1.990.000 euros.

Na Derrama, de 2008 para 2010 a descida cumulativa foi de cerca de 
45.000 euros, perspetivando-se uma nova redução em 2011 em mais 
100.000 euros, o que se traduz numa diminuição de cerca de 150.000 
euros em 3 anos.

Nas Taxas provenientes das Obras Particulares, tem-se assistido a uma 
redução das receitas, com exceção do ano atípico de 2010, com a pers-
petiva de em 2011 o valor a receber corresponder apenas a 50% do rece-
bido em 2008 e a 20% do valor de 2007. Se tivermos em referência os 
valores cobrados em 2007/2008 a perda total de 2009 a 2011 é de cerca 
de 3.000.000 euros.

A partir de Julho de 2010, e consequência da Lei 12-A/2010, de 30 de 
Junho, os Municípios viram-se confrontados com importantes reduções 
nas transferências dos Fundos do Orçamento do Estado, traduzindo-se no 
2o semestre de 2010 e em 2011 numa redução de 770.412 euros, compa-
rativamente com o que estava projetado no Orçamento de Estado para o 
ano de 2010. Em 2012 teremos uma nova descida nestas transferências 
com menos 281.980 euros que em 2011.

Globalmente, registámos uma perda de receita global acumulada, nos 
impostos e taxas acima referidos nos três primeiros anos do presente 
Mandato, de cerca de dez milhões de euros.   

» O aproveitamento dos Fundos Comunitários 

No que respeita à receita da CMI que alimenta os investimentos avulta-
dos que temos vindo a concretizar, regista-se o crescimento da conquista 
com o recebimento de Fundos Comunitários do QREN para investimento 
em obras, nos últimos 3 anos, no valor de 12.208.585,11 euros, assim 
repartidos: em 2009 / 1.856.651,73; em 2010 / 4.352.152,00; e em 2011 
até NOV / 5.999.781,38. 

Realce também para o recebimento em 2009 e 2010 de 7.973.855,02 

Carta Aberta aos Cidadãos 
do Município de Ílhavo
“O OE 2012 e a Gestão Financeira 
  dos Municípios e da CMI”
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euros de retribuição da AdRA, verba maioritariamente aplicada para 
servir de comparticipação nacional aos investimentos financiados pelo 
QREN.  

Ainda no que respeita á utilização dos Fundos Comunitários do QREN 
devemos partilhar a informação de que o Município de Ílhavo é ao nível 
do Programa Operacional da Região Centro (e de entre cem Municípios) 
o terceiro em valor absoluto de Fundo Comunitário aprovado e o segundo 
em valor absoluto de Fundo Comunitário executado e validado, o que 
demonstra o nosso bom trabalho nesta área.

Estão terminadas atualmente (e colocadas em funcionamento em 2010 
e 2011) treze obras financiadas pelo QREN com cerca de 12,1 milhões de 
euros, num valor total de investimento de 18,5 milhões de euros.

Com candidaturas aprovadas estão neste momento em execução três 
obras (que terminarão em 2012), num investimento total de cerca de 6 
milhões de euros e com um apoio do QREN de cerca de 5 milhões de 
euros.

Com candidaturas aprovadas e/ou em fase final de aprovação e que 
iniciam obras nos próximos dois meses (e que se concluirão em 2012), 
temos quatro situações com um investimento total de cerca de 3,3 milhões 
de euros e um apoio dos Fundos Comunitários de cerca de 2,5 milhões 
de euros.

Sumariando, a CMI colocou em funcionamento em 2010 e 2011 e co-
locará ao dispor dos Cidadãos em 2012, obras da maior importância só-
cio-económica e com um investimento total de cerca de 27,8 milhões de 
euros, com financiamento do QREN de cerca de 19,6 milhões de euros.    

Quanto ao futuro da apresentação de novos projetos a financiamento 
pelos Fundos Comunitários do QREN em 2012 e 2013, mantêm-se todas 
as dúvidas, faltando ainda a decisão da Comissão Europeia sobre a Re-
programação já apresentada pelo Governo, a que se seguirá a elaboração 
e negociação com Bruxelas de uma Reprogramação Estratégica (mais 
profunda), e as opções políticas do Governo em termos de tipologias 
prioritárias de investimento e datas de abertura dos concursos QREN. Na 
lista de objetivos que temos para essa segunda vaga de Projetos da CMI 
a financiar pelo QREN, estão principalmente obras de Qualificação do 
Parque Escolar do Município e obras de Qualificação Urbana.

» O importante papel dos Municípios 

Todo este enquadramento não retira, muito pelo contrário, aumenta a 
relevância e a importância do papel dos Municípios para os Cidadãos, 
o que se exige que continue mesmo numa situação de pressão negativa 
como a que vivemos e vamos viver em 2012. 

Os Municípios Portugueses serão e já o são desde 2009, parte do esfor-
ço nacional de reequilíbrio das contas públicas, sendo também essencial 
o seu papel na dinamização das economias locais, no aproveitamento dos 
Fundos Comunitários, na prestação de relevantes serviços aos Cidadãos e 
no apoio aos mais carenciados. 

Sabendo que é a Administração Central a responsável por 96% do de-
sequilíbrio grave das contas públicas, das contas do Estado Português, 
exige-se uma atuação reformista proporcional a essa circunstância, num 
processo em que todos os Cidadãos têm de participar.

 É seguro que Portugal vai viver um ano 2012 muito difícil, com um 
Orçamento de Estado muito restritivo e uma recessão económica de di-
mensão relevante, assumindo o Governo um esforço de colocar em ordem 
as desequilibradas contas do Estado (essencialmente pela ação da Admi-
nistração Central), necessitando do contributo dos Cidadãos, das Entida-
des Públicas (incluindo os Municípios) e das Entidades Privadas. 

» Continuar a Crescer em 2012

A aposta da CMI para 2012 é de Continuar a Crescer, lutando contra as 
dificuldades e aproveitando as oportunidades.  

 Assim sendo o Executivo Municipal aprovou, no dia 16 de Novem-
bro as Grandes Opções do Plano, o Orçamento e o Mapa de Pessoal da 
CMI para 2012 (ver suplemento deste Boletim), reiterando a aposta numa 
gestão sustentável e de redução das despesas de funcionamento, assim 
como na manutenção de uma elevada intensidade da atividade da CMI, 
destacando-se a área dos investimentos em obras com o aproveitamento 
das oportunidades de financiamento do QREN.

 Pelo facto do ano 2012 se desenvolver numa conjuntura muito espe-
cial e difícil, num quadro de restrições orçamentais que se agrava e vem 
agravando desde 2009, com condicionalismos legais novos e continuada 
redução da receita, em circunstâncias que se começaram a desenhar em 
Abril de 2011 com o pedido de ajuda externa (BCE/FMI) do Governo 
Português, entendemos que se tornava desprovido de sentido político co-
erente, avançar com a elaboração de um “Orçamento Participativo”, na 
lógica da intervenção direta dos Cidadãos para decidir o destino de uma 
parte da receita da CMI. 

O enquadramento político municipal sólido e estável, e de grande clare-
za ao nível do mandato conferido pelos Cidadãos do Município de Ílhavo 

e do programa escolhido para a ação da CMI para o período de 2009 a 
2013, é agora perturbado de forma negativa e grave, com condicionantes 
novas e outras que já vimos gerindo e que se agravam, o que exige um 
exercício de ajustamento, embora não desvirtuando a estrutura essencial 
dos objetivos definidos no compromisso assumidos com os Cidadãos do 
Nosso Município.

A CMI seguirá o caminho do apoio à economia local, do investimento 
sustentado em especial nos Fundos Comunitários e de racionalização e re-
dução global de despesas, de forma determinada, responsável e solidária. 
A redução das despesas de funcionamento da CMI e do seu Orçamento 
total vai ser de cerca de 10% em 2012, sendo o terceiro ano consecutivo 
de concretização de redução. O valor total do Orçamento 2012 da CMI é 
de 46.589.750 euros.

Na gestão das despesas, vamos intensificar o processo de redução e 
racionalização das despesas de funcionamento, e vamos reduzir os inves-
timentos em obras não comparticipadas por Fundos Comunitários, assim 
como os apoios financeiros a Juntas de Freguesia e a Associações (que 
terão um novo modelo regulamentar) embora mantendo a CMI como um 
importante Parceiro Institucional e Financeiro.

  A Campanha da Redução da Produção de Lixo (Resíduos Sólidos Ur-
banos) vai continuar durante o primeiro semestre de 2012, sendo para já 
um bom exemplo do contributo de todos para conseguirmos a redução da 
fatura ambiental das Famílias e da CMI, operação que queremos inten-
sificar.  

» As principais Obras da CMI em 2012

Ao nível das obras, vão ser prioritárias as áreas Qualificação e Rege-
neração Urbana, Cultura, Desporto e Ambiente, destacando-se as seguin-
tes:

1) RUCHI, com Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo de 
Ílhavo, Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo e Casa da Música;

2) Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova;
3) Parque de Quiosques e a Qualificação da Praceta do Molhe Sul na 

Barra;
4) Instalação de um relvado sintético no Campo de Futebol da Vista 

Alegre;
5) Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo;
6) Várias obras das entidades que a CMI pertence, destacando-se o Par-

que da Ciência e Inovação, o Polis da Ria de Aveiro (com a qualificação 
do Caminho do Praião e instalação da Ciclovia, na Gafanha da Encarna-
ção e na Gafanha do Carmo, e a qualificação da frente-Ria entre a Costa 
Nova e a Vagueira) e a Águas da Região de Aveiro (com várias obras de 
saneamento básico em Ílhavo, na Gafanha da Nazaré e na Gafanha da 
Encarnação).  

» As Políticas Sociais e o Apoio à Economia Local

Nas Políticas Municipais de Educação, Ação Social, Cultura, Juven-
tude e Turismo, vamos manter uma atividade regular intensa com várias 
ações e Programas Municipais, rentabilizando os Equipamentos existen-
tes e cuidando da sua sustentabilidade financeira, num exercício promotor 
dos valores da cidadania ativa e da qualidade de vida, com uma especial 
atenção às Crianças, aos Jovens, aos Idosos e às Famílias e Cidadãos ca-
renciados.

Daremos uma atenção especialmente cuidada e de parceria com os In-
vestidores Privados e a População Ativa, em ações geradoras de emprego 
e de riqueza.         

Dissemos, escrevemos e reiteramos: “Numa relação de Parceria Ins-
titucional com Entidades relevantes e de proximidade e equipa com os 
Cidadãos, vamos utilizar o ano 2012 para Continuar a Realizar Mais e 
Melhor pela Nossa Terra, o Município de Ílhavo, a Região de Aveiro e 
Portugal, no cumprimento dos compromissos assumidos e na conquista 
de melhor futuro”.

 
» Uma Nota Final

Manteremos uma atitude determinada e um espírito de trabalho em 
equipa com todos os Cidadãos disponíveis para construir esse futuro me-
lhor onde queremos viver, numa partilha de esforços e de energias que 
se vão materializando nos resultados positivos que seguramente vamos 
continuar a concretizar.

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
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento

obras em curso...
4. RUCHI – Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo
5. RUCHI – Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade
6. RUCHI – Centro de Investigação e Empreendedorismo
7. Remodelação do Jardim da Alameda Prior Sardo, Gafanha da Nazaré
8. Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira (3.ª e 4.ª fases) e Ervosas, Ílhavo 

Variante da actual Estrada Florestal n.º 1
Praceta de S. João e Molho Sul da Barra

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
 EB 1 da Gafanha de Aquém
 EB 1 Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
 EB 1 Cambeia (Gafanha da Nazaré)
 EB 1 Marinha Velha (Gafanha da Nazaré)
 EB 1 Gafanha da Encarnação Centro
 EB 1 Gafanha da Encarnação Sul
 EB 1 da Chousa Velha

projectos em desenvolvimento...

obras concluídas...
1. RUCHI - Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril e do Largo Amália Rodrigues 
2. Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Ria da Costa Nova - Biarritz 
3. Saneamento Básico da Rua da Nossa Senhora da Nazaré, Gafanha da Nazaré

1.

2.

3.

obras adjudicadas...
Casa da Música de Ílhavo
Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova

4.

5.

6.

7.

8.
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Foi na presença de 
centenas de pessoas que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no passado 
dia 3 de Julho, a obra de 
Qualificação Urbana e 
Ambiental da Frente Ria da 
Costa Nova.

A cerimónia teve início com 
o hastear da Bandeira Azul e da 
“Praia Acessível, Praia para To-
dos”, na Praia da Barra, seguindo-
se uma caminhada pelo areal em 
direcção à Praia da Costa Nova, 
onde se realizou também o hastear 
das referidas bandeiras. Seguiu-se 
a assinatura do Protocolo de Coo-
peração entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo, a Administração do Por-
to de Aveiro, os Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo e a Associação de 
Concessionários de Praia da Beira 
Litoral, para a Vigilância e Segu-

rança Balnear. O protocolo visou 
garantir a vigilância das praias e, 
consequentemente, o bem-estar e 
conforto dos Cidadãos do Muni-
cípio e dos Veraneantes que anu-
almente as elegem como local de 
férias e lazer. 

E foi precisamente a pensar nes-
se bem-estar e na segurança dos 
Cidadãos, que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo desenvolveu todo 
o trabalho em torno da Obra de 
Qualificação Urbana e Ambien-
tal da Frente Ria da Costa Nova, 
que assumiu um relevante papel 

na defesa desta linha da costa no 
que respeita à erosão, para a defe-
sa do equilíbrio da Ria de Aveiro, 
contribuindo para a estabilidade fi-
siográfica e para a sustentabilidade 
territorial e ambiental.

Foram criadas novas zonas de 
circulação pedonal e ciclável, pro-
curando, deste modo, valorizar 
o património natural existente e 
contribuir para a sustentabilidade 
da zona urbana e das actividades 
económicas da Região. Para tal, 
foram introduzidas lombas-passa-
deiras, que impedem que veículos 

circulem a elevada velocidade, 
bem como um sistema de ilumi-
nação na ciclovia, que garante um 
maior conforto e segurança da po-
pulação.

Esta intervenção, no valor total 
de 1.802.415,00 Euros, foi finan-
ciada em 70 por cento por fundos 
comunitários, através do Programa 
Operacional Valorização do Terri-
tório, ficando os restantes 30% a 
cargo da Câmara Municipal de 
Ílhavo.

Nesta data especial para o Mu-
nicípio de Ílhavo, muitos foram 
os populares, entre moradores e 
visitantes, que marcaram presença 
para assistir à cerimónia inaugural, 
que consistiu num momento musi-
cal assegurado pelas duas Bandas 
Filarmónicas do Município de 
Ílhavo, Música Nova e a Música 
Velha, o habitual descerramento 
da placa e, a finalizar com chave 
de ouro, um espectáculo de fogo-
de-artifício sobre a Ria, comemo-
rando de forma entusiástica uma 
intervenção urbanística que veio 
valorizar aquele que já é um dos 
mais importantes cartões-de-visita 
da Região de Aveiro. //

Frente Ria da Costa Nova (Biarritz)

3 DE JULHO

Inauguração da Obra de Qualificação Urbana e Ambiental
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A Requalificação da Avenida 25 
de Abril e do Largo Amália Ro-
drigues é um Projecto da RUCHI 
- Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo que visou con-
tribuir para a consolidação do ca-
rácter e da identidade urbana deste 
espaço de referência e vivências na 
Cidade, tornando a principal Ave-
nida 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. 

Trata-se de um investimento 
total de 1.005.569,93 Euros, finan-
ciada em 80% pelo FEDER, que 
permitiu 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, a alteração da 
rede de iluminação pública e da es-
trutura arbórea, dando primazia à 
circulação pedonal, a uma melhor 
arrumação automóvel e ao embe-

Foi inaugurada, no passado 
dia 12 de Novembro, a obra 
de Requalificação da Avenida 
25 de Abril e do Largo Amália 
Rodrigues, num verdadeiro 
ambiente intimista e familiar.

MAIS OBRA

Av. 25 Abril e Largo Amália Rodrigues
Inauguração da Obra de Requalificação

Regeneração Urbana
Centro Histórico
ÍLHAVO

lezamento da zona.
Na cerimónia inaugural, que 

contou com a presença de centenas 
de pessoas que afluíram ao Largo 
Amália Rodrigues, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Engº 
José Ribau Esteves, manifestou a 
sua vontade em que esta obra ve-
nha a promover o convívio entre 
os Munícipes e suas Famílias: “ga-
nhou-se espaço, criaram-se melho-
res condições para se andar a pé, 
há parques infantis, esplanadas e 
tudo isto ajuda a Cidade a tornar-
se mais dinâmica”. 

Seguiu-se a caminhada até à Av. 
25 de Abril para o tradicional des-
cerrar da Placa, acompanhado pe-
los cantares do Rancho Folclórico 
“O Arrais”, tendo a festa continu-
ado com as brincadeiras dos mais 
novos, que se divertiam nos insu-
fláveis e no Parque Infantil, e as 
vozes dos Fadistas que actuaram 
no Anfiteatro do Largo Amália 
Rodrigues. //



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 7

Casa da Música de Ílhavo

MAIS OBRA

Inserido no Programa da 
RUCHI - Regeneração 
Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo, o projecto de 
reabilitação da antiga 
Escola Primária n.º 1 de 
Ílhavo (Ferreira Gordo) visa 
qualificar globalmente aquele 
que é considerado um dos 
edifícios mais significativos 
do património do Centro 
Histórico de Ílhavo.

O edifício da antiga Escola Pri-
mária n.º 1 surgiu na década de 30 
e foi o principal Estabelecimento 
de Ensino da Cidade de Ílhavo, 
tendo sido alvo de intervenção em 
1953 e, mais tarde, em 1988 foi 
construído um novo edifício no 
terreno contíguo que veio a alber-
gar a comunidade escolar.

Adjudicada à empresa Encobar-
ra Engenharia S.A., pelo valor de 
347.680,00 Euros e compartici-
pado em 80% pelo FEDER, esta 
intervenção prevê a reabilitação 
do edifício num prazo de execução 
de nove meses, que contempla, 
para além da resolução de algumas 
patologias do edifício, a colocação 
de uma nova cobertura e adaptação 
das salas existentes para o trabalho 
de ensaio e formação na área da 
música tradicional de duas Asso-
ciações do Município: o Grupo de 
Folclore “O Arrais” e a Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo - 
“Música Nova”. //

ENTIDADE TITULAR 
Câmara Municipal de Ílhavo

INVESTIMENTO TOTAL 
347.680,00 Euros

FINANCIAMENTO FEDER 
278.144,00 Euros

PRAZO DE EXECUÇÃO 
9 meses

ADJUDICAÇÃO DA OBRA 
6 de Julho de 2011

EMPRESA 
Encobarra, SA

Principais objectivos do investimento:

» Recuperação e requalificação de um edifício do início do século XX, simbólico em termos sociais e culturais;

» Salvaguarda da traça arquitectónica do edifício;

» Valorização do património como reforço da identidade social e cultural;

» Contribuição para a dinamização cultural, com a adaptação de uma construção escolar para trabalho de ensaio e formação        
musical tradicional das Bandas Filarmónicas e Ranchos Folclóricos.

Regeneração Urbana
Centro Histórico
ÍLHAVO
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Requalificação do Bairro, Aldeamento Turístico e Loteamento, 
Construção de Hotel, Reabilitação da Capela

Vista Alegre

DELIBERAÇÕES

O Executivo Municipal apro-
vou, no passado dia 6 de Outubto, 
a Informação Prévia de Requalifi-
cação e Urbanização da Quinta da 
Vista Alegre (Bairro Operário) e 
Área Envolvente, e tomou conhe-
cimento formal da aprovação do 
Projecto de Arquitectura do Hotel 
da Vista Alegre (que inclui a rea-
bilitação e restauro do Palácio) e 
do Projecto de Reabilitação da Ca-
pela da Vista Alegre em honra de 
N.ª Sr.ª da Penha de França (Mo-
numento Nacional, com origem no 
século XVII).

Estas importantes decisões, que 
vinham sendo trabalhadas entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a 
Vista Alegre Atlantis, constituem 
um passo necessário e fundamen-
tal para a futura execução das 
obras de requalificação e urbani-
zação da Quinta da Vista Alegre, 
numa aposta que preserva os va-
lores patrimoniais e culturais que 
caracterizam e diferenciam a Vista 
Alegre, possibilitando também a 
urbanização de áreas disponíveis, 
a definição das características do 
Hotel que vai integrar o Palácio, 
assim como as condições técnicas 
para a reabilitação da Capela, valo-
rizando assim os mais de 300.000 
m2 da Quinta da Vista Alegre.

Destacamos as seguintes capacidades que vão ser criadas com a con-
cretização dos Projectos previstos e agora aprovados pela CMI:

a) Aldeamento Turístico, numa área com cerca de 35.500 m2, com 136 
unidades de alojamento com 289 camas, equipamentos de desporto e la-
zer, restaurante, áreas de recreio para crianças, área de piscinas,..., poten-
ciando e valorizando a história da Vista Alegre;

b) Loteamento da Murteira, numa área com cerca de 43.800 m2 entre a 
Via da Vista Alegre e a Estrada das Oliveiras, para construção de habita-
ções unifamiliares de dois pisos;

c) Loteamento da Rua Nova da Fábrica, numa área de cerca de 22.100 
m2 usando o eixo urbano da Rua Nova da Fábrica, para construção de 
habitações unifamiliares de dois pisos;

d) Hotel, integrando o Palácio da Vista Alegre e com fachada principal 
virada para o Canal de Ílhavo ou Rio Boco, com 75 quartos e suites, 
restaurante, salas de conferências,..., num equipamento turístico de cinco 
estrelas. //

Antiga Empresa de Pesca São Jacinto - Barra 
O Executivo Municipal de Ílha-

vo deliberou aprovar, na Reunião 
de Câmara de 6 de Outubro, uma 
alteração ao Estudo Urbanístico 
da Barra Norte, assim como uma 
Informação Prévia de Loteamento 
para os terrenos da antiga Empresa 
de Pesca São Jacinto, ainda ocupa-
dos pelas instalações da “Seca” no 
topo nascente da Avenida Fernão 
Magalhães, junto à antiga Ponte de 
Madeira que fazia a ligação entre a 
Barra e o Forte.

Estas decisões são um importan-
te passo propiciador de um inves-
timento privado de urbanização, 
com a construção de arruamentos, 
espaços verdes, passeios e estacio-
namentos, uma Unidade Hoteleira 
e vários lotes para edificação de 
Moradias e Prédios para habitação 
e comércio.

Estudo Urbanístico e Loteamento dos Terrenos 

Jardim Público e Área Comercial
O Executivo Municipal deliberou 

aprovar, a 15 de Junho, um Proto-
colo/Contrato entre o Município de 
Ílhavo e as Empresas Vertente Sin-
gular e SONAERP para a realiza-
ção de intervenções de qualificação 
e valorização do espaço existente 
entre o Parque Urbano da Senhora 
do Pranto e a Via do Mercado, em 
Ílhavo, visando a construção de um 
Espaço Verde / Jardim Público, uma 
Unidade Comercial e um Posto de 
Abastecimento de Combustíveis. 

O Espaço Verde, com uma área 
total de 20.805 m2 e que integra 
uma Ponte Pedonal de ligação 

Protocolo para a Construção 

ao referido Parque Urbano, bem 
como todas as infra-estruturas, 
equipamentos e mobiliário urba-
no, executados pelo Promotor do 
investimento, reverterão para o 
Domínio Público Municipal após 
conclusão das obras, sendo que a 
limpeza, manutenção e gestão do 
referido espaço serão da obrigação 
da SONAERPE (ou de outra enti-
dade a designar por esta), durante 
um período de dez anos. 

Também constituem obriga-
ções do Promotor do investimen-
to a construção da via de acesso à 
Unidade Comercial e ao Posto de 

Abastecimento dos Combustíveis 
(paralela à Via do Mercado, que 
faz a ligação da Cidade de Ílhavo 
à A17), a execução e/ou o reforço 
das infra-estruturas de abasteci-
mento de água, saneamento, dre-
nagem de águas pluviais, eléctricas 
e outras que porventura se tornem 
necessárias efectuar de forma a ga-
rantir que os serviços prestados às 
populações nas zonas limítrofes, 
sejam assegurados e garantidos.

A execução deste investimento 
está prevista para o presente ano 
2011, estando em curso os devidos 
processos de licenciamento. //

No âmbito deste processo e na 
fase posterior de emissão de al-
vará de loteamento, será formali-
zado um contrato de execução de 
infra-estruturas entre a CMI e o 
Investidor Privado no sentido de 
qualificar a frente-Ria confinante 
com estes terrenos e a zona Norte/
Nascente do denominado Parque 
da Meia Laranja. //
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O Executivo Municipal tomou 
conhecimento, na Reunião de Câ-
mara de 19 de Outubro, do início 
do procedimento de elaboração 
de um Plano de Intervenção para 
a Reabilitação do Forte da Barra, 
numa parceria CMI/APA e numa 
lógica de desenvolvimento das 
muitas intervenções de qualifica-
ção desta zona do Município de 
Ílhavo, da qual se destaca a obra 
do Jardim Oudinot inaugurada em 
Agosto de 2008, no seguimento de 
uma proposta da CMI e como re-
sultado de uma reunião de trabalho 
entre a CMI e a Administração do 
Porto de Aveiro realizada a 17 de 
Outubro de 2011.

Esta tarefa será executada por 
uma equipa de Gestores e Técni-
cos das duas entidades até ao final 
do mês de Janeiro de 2012, com a 
devida ligação ao Igespar de forma 
a proceder-se à exacta referencia-
ção dos valores patrimoniais a sal-
vaguardar, destacando-se desses o 
“Forte da Barra”, que se assume 
como um elemento a requalificar 
com carácter de urgência.

Forte da Barra
Plano de Intervenção para a Requalificação 

A reabilitação do elemento pa-
trimonial do ”Forte da Barra”, a 
qualificação do casario do Forte 
cujo elemento central é a Capela 
da Nossa Senhora dos Navegantes, 
a demolição das oficinas da APA 
e das casas pré-fabricadas com a 
ocupação desses terrenos por no-
vos usos que valorizem o espaço 
em termos turísticos, e a reabilita-
ção da frente-Ria na envolvente do 
edifício do Instituto de Socorros a 
Naúfragos, são os quatro objecti-
vos principais do Plano. 

A elaboração de um estudo pré-
vio de reabilitação do Forte da 
Barra, a procura de investidores 
privados e de apoios de Fundos 
Comunitários, estão assumidas 
como tarefas a desenvolver no âm-
bito deste Plano de Intervenção.

Tendo-se registado no passado 
várias diligências da APA e da CMI 
visando a execução de investimen-
tos de qualificação desta zona do 
Forte da Barra, nomeadamente por 
contactos com investidores na área 
da hotelaria (Enatur e outras empre-
sas privadas), a Câmara Municipal 
de Ílhavo considera ser este o tem-
po de criar uma acção nova, melhor 
concertada e mais intensa na pers-
pectiva de se virem a materializar 
soluções viáveis, exequíveis e pro-
motoras da reabilitação e dinamiza-
ção desta zona privilegiada pela sua 
localização e história. //

Cais dos Pescadores da Costa Nova
Aprovação da Candidatura ao PROMAR

No âmbito do Programa Opera-
cional da Pesca 2007/2013 - PRO-
MAR, decorreu no final de 2010 
o 1.º Concurso Público que teve 
como objectivo a implementação 
das acções previstas na estratégia 
de desenvolvimento sustentável 
da zona costeira do Grupo de Ac-
ção Costeira da Região de Aveiro 
(GAC-RA), ao qual foram subme-
tidas 29 candidaturas, tendo sido 
aprovadas 17, de entre as quais o 
projecto da Implementação do Pla-
no de Gestão do Cais de Pescadores 
da Costa Nova, num investimento 
elegível de 301.596,00 Euros, 
comparticipado em 226.197,00 
Euros.

A intervenção prevê a execução 
de uma dragagem de limpeza de 

forma a possibilitar a utilização 
do Cais, independentemente das 
condições da maré, a melhoria das 
condições dos armazéns de apres-
tos, a construção de uma rampa 
de manobras equipada com um 
guincho para facilitar a reparação 
e manutenção das embarcações e a 
instalação de portões de acesso ao 
cais para aumento da segurança. 
Ao nível das iniciativas imateriais, 
a candidatura prevê a integração 
dos pescadores na gestão do cais 
através da criação de uma Co-
missão de Gestão, o incentivo à 
diversificação da actividade, por 
exemplo ao nível do turismo de 
pesca, e a criação de projectos de 
divulgação junto das Escolas do 
1.º Ciclo. //
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Semana da Educação 2011
Realizou-se entre os dias 15 a 
24 de Junho mais uma edição 
da Semana da Educação, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Composta por um conjunto 
de iniciativas de balanço do ano 
lectivo 2010/2011, a Semana da 
Educação visou igualmente a pre-
paração do ano lectivo 2011/2012, 
consubstanciando-se na apresenta-
ção pública do Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 2011/2012, 
que decorreu no dia 21 de Junho 
no Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré. 

O Plano Municipal de Interven-
ção Educativa (PMIE) é um docu-
mento especialmente concebido a 
pensar na população do Municí-
pio, no qual constam as principais 
linhas orientadoras das políticas 
de Educação para adoptar no novo 
ano lectivo. Nele são apresentados 
os projectos, programas e inicia-
tivas que a Câmara Municipal se 
propõe desenvolver, a fim de im-
plementar melhorias ao nível do 
Sistema Educativo. O PMIE inte-
gra então um vasto conjunto de ac-
ções de diferentes tipologias, num 
misto de manutenção de boa tradi-
ção e de implementação de boas e 
novas apostas.

A Semana da Educação 2011 
pautou-se por um extenso progra-
ma, com o Desportilhavo a marcar 
a sua abertura no dia 15, seguin-

15 A 24 DE JUNHO

Desportílhavo

Festival de NataçãoEMER em Movimento

do-se, no mesmo dia, a reunião do 
Executivo da Câmara Municipal 
de Ílhavo que aconteceu, extraor-
dinariamente, na Escola Básica 2/3 
José Ferreira Pinto Basto.

O dia 16 ficou marcado pela vi-
sita aos cinco novos Centros Esco-
lares: Senhora do Pranto (Ílhavo), 
Cale da Vila (Gafanha da Nazaré), 
Vale de Ílhavo, Coutada e Légua, a 
fim de fazer um ponto de situação 
após um ano de funcionamento 
das novas instalações.

O dia 17 foi consagrado à aber-
tura dos Serviços Educativos às 
Escolas, estando os mesmos dis-
poníveis para receber alunos dos 
Estabelecimentos de Ensino, quer 
do Município quer de fora dele. O 
dia seguinte foi reservado para a 
realização do XII Festival de Na-
tação, onde foi possível assistir à 
exibição das Crianças inscritas no 
Projecto de Iniciação à Natação, 
na Piscina Municipal da Gafanha 
da Nazaré. Nesse mesmo dia teve 
lugar a acção “EMER em Movi-
mento” na Escola Municipal de 
Educação Rodoviária do Municí-
pio de Ílhavo, que pretendeu aler-
tar para a Segurança Rodoviária e 
prevenção da sinistralidade. 

No dia 19 de Junho realizou-se a 
Grande Pedalada, evento de gran-
de sucesso no Município de Ílha-
vo, que reuniu centenas de pessoas 
que se fizeram acompanhar das 
suas bicicletas para um animado 
passeio pelo Município e que cul-
minou com a reabertura da Piscina 
Municipal de Vale de Ílhavo.

Para segunda-feira estava reser-
vada a reunião de trabalho com os 
cinco Órgãos de Gestão, que acon-
teceu no edifício da CMI, seguin-
do-se a já referida Apresentação 
do PMIE que teve lugar na terça-
feira, dia 21.

O dia 22 foi assinalado com di-
versas iniciativas de encerramento 
do ano lectivo organizadas e leva-
das a cabo pelos vários Estabeleci-
mentos de Ensino.

Para encerrar a Semana da Edu-
cação com chave de ouro realizou-
se, no dia 24, a apresentação pública 
do Serviço Educativo Municipal de 
Ílhavo (SEMI), onde se deu a co-
nhecer o novo serviço que tem vin-
do a ser implementado e que irá ge-
rir, de forma integrada e inovadora, 
os Serviços Educativos dos diversos 
Equipamentos Municipais, já a par-
tir do corrente ano lectivo. //
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Início do Ano Lectivo 2011/2012

Atendendo à grande 
adesão por parte dos 
Estabelecimentos de Ensino 
às oito edições já realizadas 
do Programa de Apoio a 
Projectos Educativos (PAPE), 
e considerando os objectivos 
estabelecidos para esta 
iniciativa, a Câmara Municipal 
de Ílhavo lançou, no passado 
mês de Setembro, mais uma 
edição deste importante 
Programa.

Tendo como principal objectivo 
o incentivo à implementação e ao 
desenvolvimento de projectos que 
possibilitem uma melhoria efectiva 
da qualidade da Educação no Mu-
nicípio de Ílhavo, o PAPE é uma 
iniciativa da Câmara Municipal de 
Ílhavo que pretende desenvolver o 
espírito de proactividade e de au-
tonomia de cada Estabelecimento 
de Ensino, cujos projectos estão 
directamente relacionados com os 
Planos Educativos e de Activida-
des, privilegiando-se como temas 
a Cidadania, o Ambiente e a Cul-
tura do Mar.

Tendo este ano lectivo como 
temática central “Ílhavo, Capital 
Portuguesa do Bacalhau”, quinze 
Estabelecimentos de Ensino apre-
sentaram as suas candidaturas, evi-
denciando um grande dinamismo, 
dando assim resposta à altura do 
desafio lançado. 

O referido apoio materializa-se 
no financiamento pela CMI que 
poderá ser até 80% do valor do in-
vestimento de projectos propostos 
pelos Jardins de Infância da rede 
Pública, Escolas Básicas de 1.º Ci-
clo, Centros Escolares, Escolas de 
2.º e 3.º Ciclos e Escolas Secundá-
rias do Município. //

Programa de Apoio a Projectos Educativos - PAPE

Reafirmando a Política Social 
adoptada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo no apoio aos Cidadãos 
mais carenciados, foi delibera-
da, na Reunião do Executivo da 
Câmara do dia 21 de Setembro, a 
atribuição dos subsídios de estudo 
a Crianças cujos agregados fami-
liares apresentem baixos rendi-
mentos.

Para o presente ano lectivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo man-
teve os dois escalões de subsídio 
(A e B), atribuindo subsídios de 
Escalão A a 187 Alunos e de Esca-
lão B a 179 Alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Subsídios de Estudo

Assim, a Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu atribuir a cada 
Criança do Escalão A um subsídio 
no valor de 50 Euros, enquanto 
que as Crianças subsidiadas pelo 
Escalão B receberam 30 Euros, va-
lores sustentados pelo orçamento 
da Câmara Municipal de Ílhavo e 
que são geridos pelos Agrupamen-
tos de Escolas. //

A fim de garantir o seu normal 
funcionamento, o Executivo de-
liberou aprovar, na Reunião de 
Câmara do dia 21 de Setembro, a 
atribuição de um subsídio de Ex-
pediente e Limpeza às Escolas Bá-
sicas do 1.º Ciclo, aos Jardins de 
Infância da Rede Pública do Mu-
nicípio e Centros Escolares.

Para o presente ano lectivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo atri-
buiu às Escolas Básicas do 1.º Ci-
clo e Centros Escolares subsídios 
no valor de 18.492,00 Euros e aos 
Jardins de Infância da rede Pública 
do Município no valor de 2.880,00 
Euros.

Subsídios de Expediente e Limpeza

A distribuição da verba atribuí-
da a cada Estabelecimento foi cal-
culada com base na sua dimensão 
(nomeadamente no que respeita ao 
número de alunos), numa resposta 
que se pretende justa e eficaz às 
necessidades de cada Estabeleci-
mento de Ensino.

A transferência das verbas para 
os Agrupamentos Escolares foi 
estipulada em duas tranches: 50% 
em Setembro de 2011 e 50% em 
Fevereiro de 2012. //

EDUCAÇÃO

Siga-nos no

facebook.com/camaramunicipalilhavo
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Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 2011/2012
Realizou-se, no dia 24 de 
Junho, a Sessão Pública de 
Apresentação do Serviço 
Educativo Municipal de 
Ílhavo (SEMI), na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
implementou o novo Serviço Edu-
cativo Municipal de Ílhavo (SEMI) 
que coincidiu com o início do ano 
lectivo 2011/2012, serviço que gere, 
de forma integrada e inovadora, os 
Serviços Educativos dos diversos 
Equipamentos Municipais, nome-
adamente o Museu Marítimo de 
Ílhavo/Navio-Museu Santo André, 
os Centros Culturais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, o Centro de 
Educação Ambiental e a Escola Mu-
nicipal de Educação Rodoviária.

Com a implementação deste 
novo serviço, totalmente inovador, 
a Câmara Municipal de Ílhavo pre-
tende contribuir para a formação de 
uma geração mais informada, mais 
empenhada e mais responsável, fa-
vorecendo e consolidando o senti-
mento de pertença da Comunidade 
em geral e da educativa em parti-
cular, tendo por base sobretudo o 
património cultural e histórico do 

Município de Ílhavo, com caracte-
rísticas únicas e diferenciadoras.

Trata-se de um serviço dirigido 
não só à Comunidade Escolar do 
Município de Ílhavo, mas também à 
Comunidade Escolar de todo o País, 
bem como ao público em geral.

Por outro lado, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo pretende também 
divulgar e promover o Município 
de Ílhavo fora de portas, apostando 
nos seus factores de diferenciação, 
em muitos aspectos únicos no con-
texto nacional, contribuindo desta 
forma para o aumento da sua capa-
cidade atractiva.

Este é mais um dos vários pro-
jectos da Câmara Municipal de 
Ílhavo desenvolvido a pensar nas 
Comunidades Escolares e que pre-
tende “criar pontos de encontro”, 
promovendo uma mais eficaz ges-
tão dos Serviços Educativos do 
Município de Ílhavo, aproximan-
do serviços educativos e espaços 
municipais. //

24 DE JUNHO

Sessão Pública de Apresentação

Dia Mundial da Criança 2011
É no primeiro dia do mês 
de Junho que se comemora 
o Dia Mundial da Criança, 
data que, uma vez mais, não 
foi esquecida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, que, 
à semelhança dos anos 
anteriores, preparou um dia 
diferente e divertido a pensar 
nos mais pequenos do nosso 
Município.

1 DE JUNHO

Comemoração

Assim, no âmbito do Plano Mu-
nicipal de Intervenção Educativa 
2010/2011, e na sequência das ac-
ções realizadas nos anos anterio-
res, a Câmara Municipal de Ílha-
vo organizou, no dia 1 de Junho, 
a Comemoração do Dia Mundial 
da Criança, com um programa 
especialmente dirigido aos mais 
novos.

Foram cerca de 900 as Crianças 
do Pré-Escolar da Rede Pública e 
IPSS do Município de Ílhavo que 
se juntaram na Praça do Centro 
Cultural de Ílhavo a fim de partici-
par nas divertidas actividades pro-
postas, que se dividiram em duas 
sessões, das 9.30 às 12 horas e das 
14.00 às 16.30 horas, tendo a Câ-
mara Municipal de Ílhavo distribu-
ído um lanche a todas as Crianças 
participantes.

Com o mote “A Cultura do Mar 
e das Actividades Náuticas”, a edi-
ção deste ano contou com a dina-
mização de três ateliers repletos 
de motivos marinhos, jogos, artes 
e muita animação, não esquecen-
do também um espaço dedicado 
aos tão apreciados insufláveis, tão 
apreciados pelos mais novos.

A avaliar pela animação e pelos 
rasgados sorrisos nos rostos das 
Crianças, a Câmara Municipal 
de Ílhavo acredita ter conseguido 
responder às expectativas dos pro-
tagonistas deste dia, proporcionan-
do-lhes momentos de pura diver-
são, convívio e aprendizagem. //
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Sob o mote “Cada um anda na 
sua!” esta iniciativa, que acon-
teceu pela primeira vez no ano 
2000, e que na época se designou 
de “Pedalada do Milénio”, tem 
como grande objectivo proporcio-
nar a todos os participantes um dia 
agradável e diferente, através de 
uma actividade tão interessante e 
saudável como é o cicloturismo. 
Para além de pretender promover a 
prática desportiva, alertando para a 
sua importância para um estilo de 

vida saudável, a Grande Pedalada 
teve ainda o propósito de chamar 
a atenção dos Munícipes para as 
questões relacionadas com a Pre-
venção Rodoviária, num misto de 
alerta, boa disposição e convívio.

Como é já habitual, a concentra-
ção ocorreu pelas 10h00, na praça 
do Centro Cultural de Ílhavo, onde 
os participantes deram início à 
Pedalada, passando pelos mais di-
versos e atractivos pontos do Mu-
nicípio.

Tal como já acontecera noutras 
edições, o almoço teve lugar no 
Jardim Oudinot, onde os ciclistas 
tiveram oportunidade de restabe-
lecer as energias, tirar partido do 
convívio e animação que ali se es-
tabeleceu entre os participantes de 
todas as idades, e de assistir à actu-
ação da Ritmos Academia Despor-
tiva, da Gafanha da Nazaré.

Terminado o almoço, todos vol-
taram a pegar nas suas bicicletas 
(algumas delas de grande origina-

lidade), retomando a viagem, em 
direcção à Gafanha de Aquém.

O percurso terminou em Vale de 
Ílhavo, com a chegada à Piscina 
Descoberta, onde os participantes 
puderam dar o habitual mergu-
lho, que marca não só a reabertura 
daquele espaço Municipal como 
também a chegada do Verão, que 
já tanto se avizinhava. //

Cumprindo-se pela décima 
primeira vez consecutiva 
a tradição, realizou-se no 
dia 19 de Junho a Grande 
Pedalada no Município de 
Ílhavo, integrada no Programa 
“Desporto para Todos”, 
promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Grande Pedalada no Município de Ílhavo
XI Edição

19 DE JUNHO

Considerando o elevado nível 
de participação na primeira 
etapa do Programa Municipal 
“Desporto para Todos”, 
decorrida entre Março e 
Julho deste ano, a Câmara 
Municipal de Ílhavo e os 
seus parceiros avançaram 
para mais uma etapa, que 
teve início em Outubro e se 
prolongará até Fevereiro de 
2012.

De forma a assinalar o seu ar-
ranque e divulgar as actividades  
deste novo período, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo realizou, no dia 
5 de Outubro, uma actividade de-
nominada “Juntos por Três Meios 
e Três Cores”, proporcionando aos 
participantes momentos de lazer, 
convívio, e claro, muita prática 
desportiva.

A concentração aconteceu às 
9.00 horas em três locais distintos, 
de acordo com o desafio escolhi-
do: nas Piscinas Municipais de 
Ílhavo, para quem decidiu fazer 
o percurso sobre rodas, no Jardim 
31 de Agosto, na Gafanha da Na-
zaré, para aqueles que optaram por 
fazer uma caminhada ou corrida 
e no Ancoradouro do Jardim Ou-
dinot, para os mais aventureiros 
que preferiram fazer o percurso a 
nado. Por fim, todos se reuniram 
no Jardim Oudinot onde, juntos, 
criaram uma Bandeira Nacional 
Humana, marcando, assim, a data 
comemorativa que nesse dia se as-

sinalava: o Dia da Implantação da 
República.

Seguiram-se as aulas de activida-
de física e desportiva, como  Dance 
Fusion com o GoldenClub - Heath 
Club e SPA, BOOT CAMP com 
o Ginásio Fitness Clube, Combat 
com o Ginásio GimClube e Ioga 
com o Ginásio Caribe e, actuações 
de Dança com a Associação Cul-

24 DE JUNHO

tural - As Pestinhas e de Ginástica 
Rítmica com a Academia Gimno-
desportiva Ritmos.  

Atenta à saúde e bem-estar da 
População, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com di-
versas Entidades do Município 
(A.C.D. Os Ílhavos, Associação 
Cultural - As Pestinhas, Farmácia 
Moderna, Farmácia Santos, Giná-

sio Caribe, Ginásio GimClube, Gi-
násio Fitness Clube, GoldenClub - 
Heathclub & Spa, Illiabum Clube, 
Ritmos Academia Gimnodespor-
tiva Ritmos e o Rotary Clube de 
Ílhavo), proporciona oportunida-
des de prática de Actividade Física 
de Desportiva de forma regular e 
agradável. //

Desporto para Todos
Arranque da nova época
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: : CATEGORIA “DEMONSTRAÇÃO”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar - Associação Cultural da Gafanha do Carmo
2.º lugar - Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo

Sub - categoria “Transformação”
1.º lugar - Associação TEAM
2.º lugar - Clube Natureza e Aventura de Ílhavo

: : CATEGORIA “CORRIDA”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar - Associação Cultural da Gafanha do Carmo
2.º lugar - Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém

Sub - categoria “Transformação”
1.º lugar - Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
2.º lugar - Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra

Prémio “Melhor Técnica de Navegação” 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Nazaré

Prémio “Boa Disposição” 
Grupo Lezírias

Prémio “Melhor Equipa Feminina” 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Prémio “Melhor Claque” 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Oitenta e nove jovens 
participaram na edição 
de 2011 do Programa 
Municipal de Ocupação dos 
Tempos Livres, promovido 
e suportado na íntegra pela 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

Por considerar que a ocupação 
dos tempos livres com actividades 
salutares reforça o desenvolvimento 
intelectual e contribuem de forma 
marcante para a formação da per-

PMOTL
sonalidade, incrementando a capa-
cidade de organização e espírito de 
entreajuda dos Jovens, a Câmara 
Municipal de Ílhavo levou a efeito, 
durante os meses de Julho e Agosto, 
a décima segunda edição do PMO-
TL, vocacionado para idades com-
preendidas entre os 16 e os 30 anos.

Os participantes desta edição fo-
ram distribuídos por seis projectos 
distintos: Biblioteca ao Ar Livre 
na Costa Nova, Apoio à Infância, 
Apoio à Terceira Idade, Animação 
de Espaços Lúdicos e Culturais, 
Apoio Administrativo em Projec-
tos da CMI e Educação Ambiental, 
no âmbito da Bandeira Azul, tendo 

Tendo como principal 
objectivo o incentivo e a 
promoção da Ria de Aveiro, 
nomeadamente na sua 
vertente lúdico-desportiva, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, uma vez mais 
no âmbito do Festival do 
Bacalhau, a sempre divertida 
“Corrida Mais Louca da Ria”.

Foram 15 as embarcações, de 10 
Associações e Grupos de Jovens do 
Município que, aliando o Desporto 
à Criatividade, se apresentaram na 
linha de partida no canal do Jardim 
Oudinot, na Gafanha da Nazaré, no 
dia 20 de Agosto, e que surpreende-
ram e divertiram as várias centenas 
de visitantes que por ali se encontra-
vam, para assistir a mais uma inicia-
tiva de enorme sucesso da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Corrida Mais Louca da Ria
20 DE AGOSTO

JULHO E AGOSTO

a sua duração variado entre um e 
dois meses.

No âmbito do 10.º Aniversário 
do renovado Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo, que teve lugar 
no dia 9 de Setembro, a Vereadora 
do Pelouro da Juventude, Dr.ª Be-
atriz Martins, presidiu à cerimónia 
de entrega dos Certificados de Par-
ticipação e das Bolsas, salientando 
a importância da ocupação dos 
tempos livres dos Jovens, orientan-
do-os para o desempenho de acti-
vidades ocupacionais que permi-
tam o contacto experimental com 
o mercado de trabalho, ocupando o 
período de férias de Verão. //

A prova, dividida em duas categorias - “Demonstração” e “Corrida”, ob-
teve as seguintes classificações:
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Tal como tem acontecido em 
edições anteriores, a Semana Jo-
vem 2011 teve início com a aber-
tura da Mostra Jovem dʼArtes no 
Foyer do Centro Cultural de Ílha-
vo, uma iniciativa que tem consti-
tuído uma oportunidade única aos 
seus participantes de mostrar o seu 
talento nas mais diversas manifes-
tações artísticas: da Pintura, ao Ar-
tesanato, passando pela Fotografia 
e Escultura. Nesta ocasião foram 
entregues os Certificados de Parti-
cipação e Bolsas do Programa Vo-
cação 2011 e das Oficinas Criativas 
pela mão do Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. José Ri-
bau Esteves e da Vereadora da Ju-
ventude, Dr.ª Beatriz Martins.

As noites de Verão foram preen-
chidas com os habituais e sempre 
concorridos Concertos (Os Azei-
tonas, Quarteto de Bolso, Linda 
Martini, Slimmy, Banda Europa e 
Shallow Injury), complementados 
por outras actividades, como o Ci-
nema ao Ar Livre na Gafanha da 
Encarnação, os Espectáculos de 
Teatro com o Teatro de Monte-
muro e a Animação de Rua com o 
Grupo Art&Manhas.

Também as actividades despor-

A Semana Jovem voltou a 
realizar-se no passado mês 
de Julho, entre os dias 15 
e 23. Trata-se de uma das 
iniciativas de grande tradição 
no Município de Ílhavo, cuja 
primeira edição remonta ao 
ano de 1993.

Semana Jovem 2011

15 A 23 DE JULHO

tivas e formativas fizeram parte do 
programa, repartindo-se por diver-
sos torneios, de Futsal, Voleibol de 
Praia, Ténis, Ténis de Mesa, Mini-
golfe, Aulas de Surf e Bodyboard, 
aulas de Ginástica na areia, cursos 
de iniciação à Pesca Desportiva e 

Passeios de Canoa. 
Destaque ainda para a realização 

de diversos Workshops nas mais 
variadas áreas: Artesanato, Pintu-
ra, Artes Florais, Dança, Orienta-
ção e Fotografia.

A Semana Jovem tem sido, ao 

longo das suas edições, uma peça 
de grande importância da política 
da Juventude da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, caracterizada pelo 
seu grande dinamismo, animação 
e diversidade, continuando a ter no 
público mais jovem o seu elemen-

to central, e na colaboração activa 
e empenhada de diversas Asso-
ciações e de Jovens Voluntários, 
a chave do seu sucesso, consoli-
dando desta forma a opção de uma 
Semana Jovem “feita por Jovens e 
para os Jovens”. //

Tendo em conta o enorme 
sucesso e procura das várias 
iniciativas Férias Divertidas 
já promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, este 
Verão não foi excepção 
e as Crianças e Jovens 
puderam, uma vez mais, 
contar com dias de férias 
muito divertidos e cheios de 
animação.

Cerca de 380 Crianças e Jovens, 
com idades compreendidas entre 
os 4 e os 15 anos, tiveram oportu-
nidade de participar em diversos 
Jogos Aquáticos, de Praia e Des-
portivos, Actividades Gímnicas e 
Radicais, Workshoṕs, Ateliers, 
Visitas e Passeios, entre tantas ou-
tras actividades.

As Férias Divertidas decorreram 
entre os dias 27 de Junho e 26 de 
Agosto, repartidas por oito perío-
dos (semanais ou quinzenais, con-
soante o mês), oferecendo um total 
de cinco programas: Generalista, 
Náutico, Desafios de Verão, Mini-
férias e Nadador Salvador Júnior.

No final, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo ofereceu a todos os 
participantes um KIT, constituído 
por uma T-shirt, um Boné, um CD 
com o registo fotográfico das ex-
periências vividas ao longo da se-

mana ou quinzena e um Diploma 
de Participação.

A realização de mais uma edição 
de Verão do Programa Municipal 
Férias Divertidas realça a impor-
tância que a Câmara Municipal 
de Ílhavo atribui à formação das 
Crianças e Jovens, proporcionan-
do-lhes a ocupação dos tempos 
livres com actividades de carácter 
pedagógico, desportivo e lúdico, 
transmitindo-lhes importantes va-
lores enquanto cidadãos. //

Programa Municipal Férias Divertidas 
» Verão 2011
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O Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos 
Carenciados é um importante 
instrumento de apoio 
social, gerido no âmbito do 
Atendimento Social Integrado, 
cujo Regulamento tem 
como objectivo a definição 
das regras da aplicação, 
pela Câmara Municipal, dos 
apoios nele previstos, de 
forma a promover a inserção 
social da população mais 
carenciada, que se encontre 
em situação sócio-económica 
considerada precária e de 
carência.

ACÇÃO SOCIAL

Os apoios a conceder são de natureza financeira, prestação de serviços e comparticipação 
e/ou redução de taxas ou tarifas, mais concretamente nas seguintes medidas:

»  Apoio à melhoria das condições de habitabilidade;
»  Apoio ao arrendamento de habitação;
»  Apoio ao pagamento das quotas de condomínio de habitação social;
»  Comparticipação no pagamento da factura da AdRA relativamente a água, saneamento e resíduos sólidos;
»  Comparticipação na tarifa de prolongamento do ramal de água e/ou saneamento;
»  Comparticipação na tarifa de suspensão e reinicio da ligação dos serviços de água e saneamento;
»  Auxílios económicos no âmbito do Subsídio de Acção Social Escolar;
»  Realização de projectos-tipo para auto-construção;
»  Redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de obras de construção, reconstrução, alteração ou ampliação;
»  Realização de projectos e acompanhamento de obras de beneficiação, reconstrução, recuperação, conservação
    ou de melhoramento de condições de segurança e conforto a indivíduos portadores de deficiência físico-motora;
»  Apoio na formulação de pedidos de licenciamento ou comunicação própria de obras particulares;
»  Apoio na procura activa de emprego e/ou na criação do próprio emprego.

Todos os pedidos devem ser diri-
gidos ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal e efectuados em requerimen-
to próprio, a fornecer pelos parceiros 
do Atendimento Social Integrado e 
recepcionados na sede deste.

Podem beneficiar das regras de 
concessão de medidas de apoio 
social as famílias e os indivíduos 
comprovadamente carenciados e re-
sidentes no Município de Ílhavo.

A fonte principal de financiamen-
to do Fundo Municipal advém da 
constituição da empresa “Águas da 
Região de Aveiro” (AdRA), nome-
adamente da retribuição e dos divi-
dendos à Câmara Municipal de Ílha-

vo, o que reforça a sua preocupação 
com as questões do âmbito da Acção 
Social e da Educação.

Reunião do CLAS de Ílhavo
26 DE OUTUBRO

De entre os vários assuntos de-
batidos pelos parceiros presentes 
destaca-se o balanço da actividade 
do 1.º semestre de 2011 do Aten-
dimento Social Integrado, no qual 
se realçou a excelência do trabalho 
desenvolvido pelas entidades par-
ceiras deste projectos inovador, que 
já efectuou, desde a sua criação em 
2008, mais de 6000 atendimentos, 
e que tem como principal objecti-
vo potenciar a criação de respos-
tas mais adequadas aos problemas 
sociais, rentabilizando os recursos 
existentes, eliminando sobreposi-
ções de actuação e permitindo um 
melhor planeamento dos serviços 
e celeridade dos mesmos.

Nesta reunião, foram ainda 
apresentados dados actualizados 
sobre a aplicação da medida do 
Rendimento Social de Inserção no 
Município de Ílhavo, sobre a acti-
vidade da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Ílhavo e 
sobre a implementação do Fundo 
Municipal de Apoio a Agregados 

Familiares e Indivíduos Carencia-
dos, tendo ainda sido efectuada a 
divulgação de diversos programas 
do Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional.

Atendendo ao momento que ac-
tualmente vivemos no nosso País, 
foi lançado o desafio a todos os 
presentes para que participem de 
uma forma ainda mais activa, em-
penhada e solidária na elaboração 
do Plano de Acção 2012, tendo sido 
estabelecido como objectivo que o 
mesmo seja trabalhado durante os 
meses de Novembro e Dezembro e 
apresentado e votado nos primeiros 
dias do mês de Janeiro.

O Plano de Acção tem como fina-
lidade operacionalizar os objetivos 
e as estratégias definidas através de 
projectos articulados ou criados na 
Rede Social. A execução e monitori-
zação do Plano de Ação é efectuado 
pela equipa técnica designada para 
o efeito, cujos dados são fornecidos 
pelas próprias entidades. //

Teve lugar no passado 
dia 26 de Outubro, mais 
uma reunião ordinária do 
Conselho Local de Acção 
Social (CLAS) do Município 
de Ílhavo.

Conselho Local de Acção Social

Fundo Municipal de Apoio a Agregados 
Familiares e Indivíduos Carenciados

Revisão do

Criado em 2010, o Fundo con-
firmou, ao longo do seu primei-
ro ano de vigência, a sua elevada 
importância, tornando-se num 
instrumento indispensável para a 
concretização de uma política so-
cial mais equitativa, abrangente, 
inovadora, inclusiva e estruturante, 
tendo apoiado centenas de famílias 
e indivíduos, nomeadamente ao 
nível do arrendamento de habita-
ção, do pagamento das quotas de 

condomínio de habitação social, da 
comparticipação no pagamento da 
factura de água, saneamento e re-
síduos sólidos ou da atribuição de 
subsídios de estudo da acção social 
escolar.

Contudo, não obstante o balan-
ço muito positivo destes 12 meses, 
verificou-se que o mesmo carecia 
de alguns ajustamentos, fruto da 
experiência obtida durante este pe-

ríodo, assim como dos contributos 
da equipa do Atendimento Social 
Integrado, de forma a cumprir os 
objectivos atrás referidos de for-
ma mais eficaz e eficiente, nome-
adamente através da simplificação 
de procedimentos, assim como do 
alargamento da sua aplicação.

Assim, e dando cumprimento ao 
compromisso de, no final do primei-
ro ano da sua vigência, se proceder 

a uma reavaliação do mesmo, a fim 
de o adaptar às necessidades então 
surgidas e/ou novas realidades, as-
sumido aquando da sua criação, o 
Regulamento do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados foi alterado em Junho 
último, criando-se, desta forma, 
condições para lhe conferir mais 
capacidade de intervenção, bem 
necessária nos tempos difíceis que 
o país actualmente vive. 

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
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Reforçando a aposta da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
na organização de iniciativas 
a pensar nos Maiores do 
Município de Ílhavo, decorreu 
de 12 a 18 de Setembro a 
edição 2011 da Semana da 
Maior Idade/ Viver Solidário, 
com um vasto programa de 
actividades.

Uma vez mais, a Feira/Exposição 
“Viver Solidário” deu o pontapé de 
saída para a edição 2011 da Maior 
Idade, numa acção de divulgação e 
promoção do trabalho desenvolvi-
do durante o ano pelas Instituições 
Particulares de Solidariedade So-
cial do Município de Ílhavo e pelos 
Espaços Maior Idade da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Também como uma forma de 
marcar o início desta semana, a 
Câmara Municipal de Ílhavo deu a 
conhecer o Número 8 da Revista 
“Maior Idade”, publicação anual 
especialmente direccionada aos 
Seniores do Município.

No dia seguinte, centenas de 
Munícipes rumaram em direcção 
à primeira viagem cultural da Se-
mana, visitando Guimarães, Braga 
(Sameiro e Bom Jesus) e Gerês 
(São Bento da Porta Aberta), se-
guida das visitas a Viseu e Cida-
de Rodrigo, na vizinha Espanha, 
Caldas da Rainha (com animação 
musical na Quinta do Moinho) e a 
Óbidos (visitando o Buddha Eden 
Garden), esta última no âmbito 

da acção “Re-viver Construindo”, 
dedicada aos antigos funcionários 
camarários. 

O Baile na Discoteca Estação 
da Luz, a Matiné de Cinema “A 
Costureirinha da Sé”, o Teatro de 
Comédia “A Casa da Fama” e o II 
Sarau da Maioridade, onde as nos-
sas Instituições de Solidariedade 
Social, perante um CCI repleto, 

12 A 18 DE SETEMBRO

foram desafiadas a produzir um 
momento cultural com a envolvên-
cia dos seus utentes, foram outras 
das iniciativas apresentadas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo para 
esta semana.

No Domingo, e para encerrar em 
pleno esta grande Semana, inteira-
mente dedicada aos Cidadãos do 
Município com mais de 65 anos, a 

Câmara Municipal de Ílhavo pro-
moveu o já tradicional convívio/pi-
quenique, no Parque de Merendas 
do Jardim Oudinot, associado uma 
vez mais às festividades em honra 
da Nossa Senhora dos Navegantes, 
cuja organização é de responsabi-
lidade do Grupo Etnográfico da 
Gafanha da Nazaré. //

Semana da Maior Idade / Viver Solidário 2011

Frequentado por cerca de 
250 Seniores do Município, 
o Programa da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
“Movimento Maior” deu 
por encerrada, no passado 
dia 30 de Julho, a época 
2010/2011, com a realização 
de uma grande festa 
realizada no Centro Cultural 
de Ílhavo e sua Praça.

Durante a Festa, os participantes 
foram divididos em cinco equipas 

para que, em grupo, pudessem rea-
lizar um circuito previamente defi-

Festa do Movimento Maior

30 DE JULHO

nido, com actividades tão distintas 
como: Exercícios de Manutenção, 
Técnicas de Relaxamento, Danças 
de Salão, Boccia e uma Caminha-
da até à zona da Malhada.

Por volta das 17 horas, todas 
as equipas se reuniram para en-
tão participar numa Mega Aula de 
Exercícios de Manutenção.

E para que todos pudessem repor 
as energias, seguiu-se um animado 
lanche, recheado de um salutar 
convívio entre todos os participan-
tes e seus monitores.

A Festa do Movimento Maior não 
terminou sem antes se realizar duas 
fantásticas exibições de Danças de 
Salão, no intervalo das quais foram 
dadas a conhecer algumas distin-
ções e homenagens, numa cerimó-

nia presidida pelo Vereador do Pe-
louro da Acção Social, Eng. Paulo 
Costa e pelo Assessor do Presidente 
da Câmara Municipal, Dr. Rogério 
Carlos, que entregaram os respecti-
vos Diplomas. Assim, a D. Ângela 
Pinho Parracho levou consigo o Di-
ploma de Frequentadora com Mais 
Antiguidade, a D. Carolina Nunes 
Jesus Filipe foi distinguida como 
a Frequentadora Mais Sénior e os 
Diplomas das Frequentadoras Mais 
Movimentadas foram entregues a 
D. Emília Anjos Cruz Martins, D. 
Ercília Almeida Cruz Mariano e D. 
Piedade Marques Cardoso.

Para a posteridade ficará a já tra-
dicional Foto de Grupo, que mar-
cou o fim de um dia animado e de 
grande convívio. //

2011
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21 e 23 de Outubro
10.º Aniversário da Ampliação e Remodelação 
do Museu Marítimo de Ílhavo (2001-2011)

JUNHO ~ DEZEMBRO

Museu Marítimo de Ílhavo
Junho ~ Agosto

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 
10h00~18h00
Sábado e Feriados (25 de Dezembro 2011, 1 de Janeiro de 2012)
14h00~18h00
Encerrado ao Domingo e 2ª feira

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797

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

Exposição
Nos Porões da Memória VI
Fotografia de Manfred Buchheit e Kent Barrett

Nos Porões da Memória guardam-se imagens improváveis do tempo mí-
tico da pesca do bacalhau por homens e navios portugueses.  Ao registo 
épico erigido pela propaganda do Estado Novo, que logo nos anos trinta 
construiu e divulgou uma memória oficial da “grande pesca” eminentemen-
te historicista, aditou-se o olhar de estrangeiros, escasso em número e pou-
co dissidente no modo de ver. Mais realistas e diversos foram os registos 
de imagem dos próprios pescadores e oficiais, memórias sem rasto que o 
Museu tem procurado identificar e expor com a finalidade de pluralizar a 
memória da pesca do bacalhau.  Neste infindável arquivo de discursos so-
bre a mítica “faina maior” são pouco conhecidas as imagens construídas por 
artistas e repórteres estrangeiros, que fotografaram e filmaram a faina dos 
pescadores portugueses, construindo imagens que hoje podemos considerar 
documentais.  É o caso deste magnífico conjunto de polaroids de autoria de 
dois fotógrafos canadianos, que na década de oitenta se interessaram pela 
frota portuguesa, ainda composta por um número significativo de navios.

Patente até 31 de Dezembro. 
Entrada Gratuita.

Há dez anos atrás o Museu Marítimo de Ílhavo ganhou uma renovada 
dimensão física que impulsionou a renovação do seu projecto. O perfil 
de “museu marítimo” foi então assumido do ponto de vista institucional 
e expresso numa dinâmica cultural centrada na conservação de memórias 
e na renovação de identidades. A programação comemorativa deste 10.º 
aniversário do renovado museu contemplou diversas dimensões da cultura 
do mar, que aqui se tem procurado construir: as representações artísticas do 
mar, o modelismo naval e o enriquecimento das colecções. Um novo ciclo 
de vida do Museu iniciar-se-á em 2012, com a programação que tenciona 
celebrar os seus 75 anos de vida, onde se destaca a ampliação do Museu 
Marítimo de Ílhavo, com a criação de um Aquário de Bacalhaus, uma obra 
projectada pelo Gabinete ARX Portugal.
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Nenhuma comunidade se sustém sem alimentar 
os seus mitos. De entre as narrativas que compõem 
a identidade de um colectivo, as mais celebradas e 
disputadas são as que falam das origens. Lugares de 
memória, os museus devem estimular essa constante 
invocação de um passado feito de realidade e lenda. 
Para que esse jogo memorial-identitário se desenrole 
são precisos rituais apoiados em objectos densamen-
te simbólicos, quase totémicos.

A “Barca dos Apóstolos”, que agora reside no Mu-
seu graças à generosidade da família  do Tenente Al-
berto da Maia Mendonça e esposa Maria Casimira 
Gomes da Cunha, significa muito para os ilhavenses. 
Durante largos anos foi barco de andor, primeiro na 
remota festa que, em Ílhavo, os pescadores dedica-
vam a S. Pedro Apóstolo, depois na Senhora da Saú-
de da Costa Nova - também conhecida como a “festa 
das companhas” - e, mais recentemente, na festa ao 
Senhor Jesus dos Navegantes, que a nível local se li-
gou à pesca do bacalhau. 

Este magnífico barco enegrecido pode, porém, sig-
nificar muito mais do que um barco processional, caso 
lhe queiramos atribuir novos significados. Testemu-
nho votivo da Diáspora dos Ílhavos, invoca a mítica 
“companha dos luizes”, certamente uma homenagem 
a todos os pescadores que, aprisionados nas areias de 
S. Jacinto, após a abertura da barra, no início de Oito-
centos, começaram a levar as suas companhas a múl-
tiplos pontos do litoral. Esta peça há muito desejada 
para o Museu e ligada às suas origens permite invo-
car diversos ciclos da maritimidade local, uma índole 
marítima, primeiro ancorada nas pescarias locais e 
costeiras, mais tarde nas pescas longínquas. Numas 
como noutras, o pescador nunca foi outra coisa senão 
um frágil tripulante de um barco de mar.

Em exposição do átrio do Museu. 
Entrada Gratuita.

Exposição 
álbum do mar 
- Pintura de Costa Pinheiro

“Um navio ancorado num porto sem abrigo”, as-
sim se definiu Costa Pinheiro, um dos pintores mais 
salientes da arte portuguesa contemporânea. Nas-
cido em Moura, na raia alentejana, em 1932, Costa 
Pinheiro realizou um percurso invulgar, como artista 
e cidadão. Lisboa e Munique foram os seus lugares 
de abrigo. O ambiente artístico da capital da Bavie-
ra, onde diversas vanguardas artísticas do século XX 
fervilharam, marcou a sua obra de pintor que sempre 
se ensaiou no desenho e na gravura. À semelhança de 
outros artistas portugueses que, durante a ditadura, 
alcançaram o direito de ser presos por razões políti-
cas, Costa Pinheiro conheceu no exílio o reconheci-
mento e a afirmação internacionais da sua obra. Bus-
cando a abstracção, as suas principais obras supõem 
um apurado conceptualismo, apoiado num grafismo 
exuberante. A figuração conceptual de personagens 
históricas ligadas ao destino português trouxe o mar 
para um plano de destaque na sua obra. As celebra-
das séries “Reis de Portugal” (1964-1966) e “O Poeta 
Fernando Pessoa” (1974-1981) evocam o imaginá-
rio histórico nacional, um trajecto construído sobre 
a dialéctica do real acontecido e do real imaginado 
– entre a história e o mito. Combinando essas refe-
rências matriciais, mais recentemente Costa Pinheiro 
elaborou o seu “Álbum do Mar”, a série de aguare-
las que agora expomos, por sua generosidade e com 
o apoio do Museu da Cidade da Câmara Municipal 
de Lisboa da Galeria Fernando Santos, do Porto. Ao 
expor esta belíssima narrativa do imaginário maríti-
mo português, o Museu Marítimo de Ílhavo convida 
o seu público a questionar os sentidos da identidade 
portuguesa, debate que a arte e a poesia nunca tor-
naram menor. Talvez concluamos, com o artista, que 
somos “um navio ancorado num porto sem abrigo”. 

Patente até 14 de Janeiro de 2012. 
Entrada Gratuita.

Depósito da Família 
do Tenente Alberto da Maia Mendonça 
e esposa 
Maria Casimira Gomes da Cunha

A Barca dos Apóstolos

75 ANOS  

10 Anos de Vida Nova 
       Rumo aos 75

No passado dia 22 de Outubro de 2011 realizou-se a sessão sole-
ne evocativa dos dez anos da inauguração do renovado Museu Ma-
rítimo de Ílhavo, tendo o momento sido utilizado pelo Presidente da 
Câmara para apresentar os momentos principais e as linhas gerais 
do programa das comemorações dos 75 anos do Museu Marítimo de 
Ílhavo que vai decorrer durante todo o ano de 2012.

A diversidade de momentos e de tipologias de realizações é uma 
das características da programação das comemorações. Iniciativas 
ligadas à divulgação de trabalhos de investigação, uma nova expo-
sição permanente da Sala dos Mares, exposições temáticas diversas 
com centralidade para o próprio MMI, ações na área da música, da 
gastronomia, entre outras, marcarão o calendário.

Dois momentos principais vão ocorrer e marcar os 75 anos do 
MMI em 2012.

A inauguração e ativação do Centro de Investigação e Empree-
endedorismo no primeiro trimestre do ano, conferindo-se as devidas 
condições para que a componente de investigação histórica do MMI 
ganhe relevância na sua atividade. A gestão documental de um ar-
quivo de temática marítima com um relevo especial para as matérias 
ligadas à atividade económica do bacalhau, e o centro de estudos e 
investigação história do bacalhau, são duas das principais compo-
nentes desta nova capacidade de estudar e promover estes valores 
que caracterizam de forma única o Município de Ílhavo.

A inauguração da ampliação do MMI (já em obra) com a sua 
nova componente principal - o aquário de bacalhaus -, dando ao 
MMI a presença viva do bacalhau e o contar de histórias do seu 
ecossistema e dos seus hábitos de vida, constituirá seguramente o 
momento mais alto destas comemorações.

O Festival do Bacalhau de 2012 com a temática dos 75 anos do 
MMI e a presença dos Grandes Veleiros da STI nos primeiros dias 
de Agosto, serão eventos grandes que darão maior dimensão a estas 
comemorações.

No início do novo ano de 2012 será apresentado com todo o por-
menor o programa completo destas comemorações, numa ação em 
que faremos a apresentação pública da nova imagem do MMI.

Fica desde já convidado a fazer connosco esta viagem evoca-
tiva dos 75 anos do MMI durante o ano 2012.
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RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

No mês de Junho destacamos a presença de duas das vozes femininas 
mais irreverentes da música portuguesa, Lúcia Moniz e Mafalda Veiga, que 
apresentaram os seus mais recentes trabalhos, “Fio de Luz” e “ZOOM”, 
respectivamente. Para Mafalda Veiga este é o seu décimo álbum de origi-
nais, numa carreira cheia de êxito e reconhecimento do público, que en-
cheu o CCI. Neste mês assinalámos também o 1.º aniversário da renovação 
e ampliação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, no dia 20, 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.

Para o terceiro trimestre de 2011, Julho a Setembro, assinalamos o surgi-
mento de um novo ciclo de programação dedicado à “Nova Música Portu-
guesa”, um ciclo que pretende promover os valores emergentes na música 
nacional, que contou com a presença de Luísa Sobral, Linda Martini e At 
Freddy s̓ House. No teatro, a excelência de grandes actores como Elisa 
Lisboa, Lídia Franco, Teresa Faria e Romeu Costa, que apresentaram a 
peça “Sangue Jovem” de Peter Asmussen, numa encenação de Beatriz Ba-
tarda. Na sala de Exposições do CCI esteve patente a Exposição “Cinema 
Ideal: Os filmes da nossa vida”, uma viagem pela história do cinema e a 
memória dos antigos cineteatros ilhavenses. 

No mês de Setembro, o Teatro de Comédia “A Casa da Fama”, com 
os famosos Ana Brito e Cunha, João Baião e Mané Ribeiro, trouxeram a 
boa disposição a CCGN, Sérgio Godinho apresentou o seu novo álbum de 
originais e celebrou 40 anos de carreira num concerto que esgotou no CCI 
e o humor irreverente de Pedro Tochas regressou ao Município de Ílhavo 
para a primeira apresentação da tournée nacional do seu novo espectáculo 
de Stand-up “Coisas”.

O quarto trimestre prossegue, mas já em Outubro e Novembro assisti-
mos a inúmeros eventos, na música com Danças Ocultas, Amor Electro, 
Clã, a primeira residência artística da Orquestra Filarmonia das Beiras, 
Mão Morta e o Festilha; no teatro a abertura de tournée nacional de “É 
Como diz o Outro”, com Bruno Nogueira e Luís Guilherme; e nas exposi-
ções, a inauguração de “Surrealismo na Colecção da Fundação Cupertino 
Miranda” (ver destaque), uma exposição que é complementada com uma 
forte componente educativa/formativa, desenvolvida pelo Serviço Educa-
tivo do CCI.

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

Os Centros Culturais de 
Ílhavo (CCI) e da Gafanha 
da Nazaré (CCGN) oferecem 
muitas e variadas propostas 
culturais.

Mafalda Veiga

2.º SEMESTRE 2011

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
Sábado e Feriados
14h00-19h00
Encerra ao Domingo e 2ª feira
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
Encerra ao Domingo e 2ª feira
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 263

Sérgio Godinho

ClãPedro Tochas
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DESTAQUES | DEZEMBRO 2011

TEATRO
DEZ QUA 7 às 22h00

 O Bom Ladrão 
  de Conor McPherson com Pedro Górgia  

» 
C
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an

ha
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é

MULTIDISCIPLINAR
DEZ SÁB 10 das 14h30 às 17h00

 Mercadinho de Vendas e Trocas 

TEATRO
DEZ SÁB 10 às 17h00

 Vassilissa 
  pelo Teatro O Bando  

BALLET/DANÇA
DEZ DOM 18 às 17h00

 O Lago dos Cisnes 
  pela Russian Classical Ballet  

DESTAQUES | JANEIRO 2012

TEATRO
JAN SEX 27 às 22h00

 Fuga 
  com Maria Rueff,  José Pedro Gomes, Jorge Mourato, João Maria Pinto, Sónia Aragão  
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RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo
Resumo da Actividade

2 de Julho

Encontro final do Clube de Leitura 
Crescer a Ler

Para encerrar mais um ano de 
actividade do “Crescer a Ler”, jun-
taram-se todos os intervenientes, 
famílias e equipa da BMI, numa 
grande festa, no passado dia 22 de 
Junho, que contou com grandes 
momentos de diversão, espectácu-
lo, e boa disposição. 

Este foi o culminar de um ano 
de intensa partilha de leituras e de 

convívio, cujo sucesso impôs a 
continuidade do projecto, criado 
em 2009, para este ano lectivo, 
com ligeiras diferenças.

Para responder às diferentes 
apetências literárias que a dispa-
ridade de idades necessariamente 
acarreta, Setembro iniciou-se com 
dois clubes de leitura:

• O “Crescer a Ler” continua nos moldes anteriormente estabelecidos, 
direccionado para as crianças dos 3 aos 7 anos,

• O “Crescemos e já Lemos” dá continuidade à faixa etária seguinte 
(crianças dos 8 aos 10 anos), e pretende adaptar-se aos gostos dos mais 
crescidos.

Ao longo de todo o mês de Se-
tembro, as comemorações do sex-
to aniversário da Biblioteca Muni-
cipal foram marcadas pelo sucesso 
da quinta edição da Feira do Livro 
que, à semelhança dos anos ante-
riores, decorreu no átrio.

O dia 10 de Setembro marcou 
o culminar das comemorações do 
aniversário da Biblioteca Munici-
pal, com um programa variado e 
especial para toda a família. O es-
paço da Sala Polivalente foi peque-

no para albergar tantos entusiastas 
da nossa hora do conto especial, 
uma parceria com a Escola de Mú-
sica Gafanhense, a história da tar-
de chegou ao som da música.

O aniversário da Biblioteca Mu-
nicipal ficou ainda marcado pela 
realização de um jantar literário 
que contou com a presença do 
vencedor do Prémio Camões 2011, 
o maior galardão da língua portu-
guesa no mundo, Manuel António 
Pina.

Setembro

6.º Aniversário
Biblioteca Municipal de Ílhavo
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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

A rentrée 2011 trouxe um novo 
projecto desenvolvido pela Biblio-
teca Municipal, em parceria com a 
Rádio Terranova.

No intuito de alargar a nossa hora 
do conto a um auditório mais vas-
to, as nossas histórias podem agora 
ser também ouvidas na rádio. “Ao 
som das histórias” vai para o ar to-
das as quartas-feiras às 18h45, com 
repetição aos sábados às 9h45, na 
rádio Terranova (105.0 FM). 

As leituras são realizadas por 

membros da sociedade civil ou 
crianças das nossas escolas e já 
contou com a participação de al-
guns nomes como Ana Margarida 
Ramos, Sara Reis da Silva ou An-
dré Letria.

Para quem não se conseguir sin-
tonizar a horas, as histórias ficam 
disponíveis no site da Biblioteca 
Municipal para download. 

Todas as histórias lidas podem 
ser requisitadas na Biblioteca Mu-
nicipal e Pólos de Leitura.

Realizou-se, no passado dia 14 
de Outubro, a inauguração da Ex-
posição de Ilustrações originais do 
livro “O cão e o gato”, da autoria 
do conceituado ilustrador, André 
Letria, que marcou presença no 
evento. 

Patente até meados de Dezem-
bro, esta Exposição constitui uma 
ocasião imperdível de ver ao vivo 
e a cores a dimensão artística por 
detrás dos livros infantis e como o 
texto e a imagem se articulam de 
forma indissociável.

No dia 15 de Outubro, o jardim 
da Biblioteca Municipal esteve ao 
rubro com o ateliê promovido pelo 
ilustrador André Letria: “A Casa do 
Estrambólico”, Todos quantos se 
inscreveram são unânimes em afir-
mar que estes foram momentos di-
ferentes, divertidos e bem passados. 

Todos foram convidados a dar 
largas à imaginação e a construir 
uma casa para o seu “Estrambóli-
co”, a partir de diversos materiais 
recicláveis.

A terminar, decorreu a Hora do 
Conto a cargo de André Letria, que 
encantou todos com a sua alegria, 
boa disposição e sempre disponi-
bilidade. Sem dúvida uma tarde 
para repetir na BMI.

 
Ao som das histórias: o novo projecto BMI 

14 e 15 de Outubro

O ilustrador André Letria 
visita a Biblioteca Municipal
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Marchas Sanjoaninas do Município de Ílhavo 2011
No mês dedicado aos 
Santos Populares, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou a 
promover mais uma edição 
das Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo, uma das mais 
tradicionais Festas de Cultura 
Popular, sempre muito 
apreciadas e vividas de forma 
entusiástica pelos ilhavenses.

Como vem sendo habitual, esta 
iniciativa teve lugar em três datas 
e locais distintos: 18 de Junho, na 
Avenida José Estêvão, na Gafanha 
da Nazaré, 24 de Junho, no Largo 
da Igreja, na Gafanha da Encarna-
ção, e no dia 25 de Junho,em Ílha-
vo, no Pavilhão Municipal Capitão 
Adriano Nordeste, contribuindo 
para a promoção e divulgação da 
criação artística, razão que leva a 
Câmara Municipal de Ílhavo a in-
centivar de maneira muito forte na 

sua realização anual.
Nesta edição, a Câmara Munici-

pal contou com a participação de 
seis Associações do Município de 
Ílhavo (mais uma que no ano an-
terior), sendo elas: a Associação 
Cultural - Grupo de Dança “Pes-
tinhas”, a Associação de Pais e 
Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação, a Associação dos 
Amigos da Praia da Barra, o Gru-
po de Jovens “A Tulha”, o Rancho 
Folclórico “Os Palheiros da Costa 
Nova” e o Sporting Clube da Vis-
ta Alegre. Após vários meses de 
trabalho e dedicação, figurantes, 
letristas, músicos, costureiras, car-
pinteiros, serralheiros e pintores 
presentearam o público com o já 
habitual espectáculo de alegria, 
cor e originalidade. Todos traba-
lharam afincadamente, de alma e 
coração, para que os seis grupos 
desfilassem durante os três dias 
com extraordinário entusiasmo e 
boa disposição. 

Foram muitas as centenas de 
pessoas que marcaram presença 
nos três dias de festa e puderam 
assistir e aplaudir a grande beleza 
dos arcos, balões, trajes e coreo-
grafias apresentados pelos parti-
cipantes, mostrando que esta é já 
uma festa enraizada na Cultura 
ilhavense. //

18, 24 E 25 DE JUNHO

“Monumento do Centenário”
Foi inaugurado, no passado 
dia 31 de Agosto na rotunda 
existente na confluência da 
Avenida dos Bacalhoeiros 
com a Avenida José 
Estêvão, o “Monumento 
do Centenário” evocativo 
dos 100 anos da criação 
da Paróquia e Freguesia da 
Gafanha da Nazaré (1910-
2010). 

No dia em que se assinalaram 
os 101 anos da efeméride e como 
corolário das comemorações que 
ocorreram durante o ano de 2010, 
estiveram presentes na cerimónia 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng.º Ribau Esteves, o 
Prior da Paróquia, Padre Francisco 
Melo, que benzeu o monumento, o 
Presidente da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré, Manuel 
Serra, o Autor do projecto, Albano 
Martins, e ainda algumas dezenas 
de pessoas que não se deixaram 
intimidar pela chuva.

Ribau Esteves aproveitou a ocasião 
para afirmar que este Monumento é 
uma homenagem àqueles que cria-
ram a Gafanha da Nazaré, “partindo 
da pobreza da sua origem”.

31 DE AGOSTO

Inauguração

Olhando para o Monumento, 
quem passa pode ver fragmentos 
do navio “Novos Mares”, “para 
preservar um pouco a história” da 
Faina Maior, e um pórtico que sim-
boliza “uma entrada e uma saída, 
dos barcos e da cidade” adiantou o 
escultor. Sublinhou ainda que há, 
de forma bem acentuada, “um ele-
mento aglutinador, que é o Mar”.

O “Monumento do Centená-
rio”, que tem o Mar, a Pesca e a 
Indústria do bacalhau como tema 
de referência é um investimento 
assumido, na íntegra, pela Câmara 
Municipal de Ílhavo no valor total 
de 113.000,00 Euros. //
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Festival de Teatro do Município de Ílhavo 

DE 2 A 29 DE MAIO

O Festival de Teatro, que teve a 
sua primeira edição no ano 2000, 
tem como principal objectivo di-
vulgar esta arte em todas as suas 
vertentes, desde o teatro amador 
ao profissional, levando-o aos vá-
rios espaços culturais espalhados 
pelos quatro cantos do Município 
e aos mais variados públicos.

A edição deste ano foi, uma vez 
mais, marcada por uma aposta re-
forçada na formação, assim como 
na partilha de experiências e de 
percursos de vida, tendo o teatro 
como foco principal.

A abrir o Festival, de 2 a 4 de 
Maio, uma nota especial para a 
peça de Teatro Infantil “Daqui vê-
se melhor”, dirigido aos Alunos do 
Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino 

Marcando, uma vez mais, 
o calendário anual de 
actividades do Município, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
organizou mais uma edição 
do Festival de Teatro do 
Município de Ílhavo, que 
decorreu de 2 a 29 de Maio, 
mantendo a forte e decidida 
aposta na divulgação desta 
arte tão nobre de representar 
no nosso Município.

Básico da Rede Pública do Muni-
cípio de Ílhavo, que levou mais de 
2000 Crianças ao Centro Cultural 
de Ílhavo. No dia 7, as atenções 
estiveram voltadas para o Salão 
Cultural da Gafanha da Encarna-
ção, onde foi apresentada a peça 
“O Pagador de Promesas” do Gru-
po de Teatro do Orfeão de Águeda, 
seguindo-se, alguns dias depois, a 
peça “Dona Pura e os Camaradas 
de Abril” do Teatro das Beiras.

No dia 12 coube ao grupo “Cle-
ver Pants” apresentar-se no renova-
do Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré com a peça “Clever Clas-
sics”. Alguns dias depois, Virgílio 
Castelo subiu ao palco do Centro 
Cultural de Ílhavo para apresentar 
a peça “Um, Ninguém e Cem Mil” 

a uma plateia repleta pelos seus 
fãs, sendo seguido pela Associação 
Sorriso do Atlântico, que no dia se-
guinte trouxe ao público ilhavense 
a peça “Salvo Conduto”.

Nos últimos dias da edição deste 
ano, coube à Associação Cultural 

da Gafanha do Carmo a actuação 
da peça “A Culpa dos Pais”, no dia 
28, e “Afonso Henriques” do Teatro 
“O Bando”, a fechar com chave de 
ouro, no Largo do Farol da Praia da 
Barra. //

“Viver Em... no Município de Ílhavo”
No âmbito da 150.º edição 
da Agenda de Eventos “Viver 
Em...” e assinalando o 2.º ano 
do mandato deste Executivo 
Municipal (2009-2013), foi 
inaugurada, no passado dia 
31 de Outubro, a Exposição 
“Viver Em... no Município de 
Ílhavo”.

A Agenda “Viver Em” que a 
Câmara Municipal de Ílhavo pu-
blica desde Abril de 1999, partilha 
em Outubro de 2011 a sua edição 
número 150, retribuindo a atenção 
dos seus leitores com uma edição 

Exposição

especial e com esta exposição, 
“acontecimentos”, que relembra 
as histórias que a Agenda foi par-
tilhando nestes mais de treze anos 
de vida longa e feliz.

A história destas 150 edições da 

Agenda é feita pela actividade in-
tensa destes doze anos da vida do 
Município de Ílhavo, dos investi-
mentos e das acções realizadas pela 
Câmara Municipal e pelas Associa-
ções, num misto de informação par-

tilhada com a beleza única das cores 
e das Gentes da Nossa Terra.... 

Na certeza de que Viver em Ílha-
vo, neste Município que tem “O 
Mar por Tradição”, foi e continuará 
a ser uma aposta ganha com a quali-
dade de vida, convidamo-lo a visitar 
esta Exposição que está patente no 
Foyer do Centro Cultural de Ílhavo 
até ao dia 31 de Dezembro. //



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 35  |  Dezembro 201126

A pretexto da Comemoração 
do Dia Mundial da Música, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a dedicar todo o mês 
de Outubro a esta nobre 
arte, com grande tradição 
no nosso Município, através 
da dinamização da iniciativa 
“Marés de Música”.

Assim, foram promovidas nos 
diversos espaços culturais do Mu-
nicípio várias actividades, nome-
adamente espectáculos de elevada 
qualidade e grande diversidade.

Assinalando o arranque destas 
“Marés” decorreu a Acção “Pezi-
nho de Lã”, na Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo. Seguiu-se o Concer-
to com Danças Ocultas no Centro 
Cultural de Ílhavo e o Concerto da 
Filarmónica Gafanhense, no âmbi-
to do seu 175.º aniversário.

Na semana seguinte, a iniciati-
va regressou à agenda cultural do 
Município com Fados de Coimbra 

pelo Grupo Fado ao Centro no Sa-
lão Cultural da Gafanha do Carmo, 
seguindo-se o Quarteto de Flautas 
da Universidade de Aveiro, que 
marcou o 10.º Aniversário da Re-
modelação e Ampliação do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

Um dos momentos altos desta 
edição 2011 do “Marés de Música” 
foi o Concerto “Disco Voador” dos 
Clã que, no dia 22, fez lotar o Cen-
tro Cultural de Ílhavo.

No dia seguinte, foi a vez do 
Grupo de Bandolins de Esmoriz 
subir ao palco do Salão Cultural da 
Gafanha da Encarnação, seguindo-

se, uma semana depois, o Concerto 
da Orquestra Filarmonia das Beiras 
no Centro Cultural de Ílhavo.

No dia 28, a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo recebeu Pedro Abrunhosa 
para a acção “À Conversa com...”, 
uma conversa informal em que o can-
tor discutiu com os presentes vários 
temas relacionados com a Música.

O programa encerrou, a 30 de 
Outubro, com o XVI Encontro de 
Coros das Terras da Beira Ria no 
Centro Cultural de Ílhavo.

São de referir também as várias 
actividades exclusivas para as Es-
colas do Município, como as visitas 

Marés de Música 2011

OUTUBRO

aos bastidores do “Danças Ocultas” 
e a Conversa com os Clã, bem como 
as actividades exclusivas para o pú-
blico sénior do Município, como a 
visita ao backstage e ensaio aberto 
da Filarmonia das Beiras, que reali-
zou pela primeira vez desde que foi 
criada uma residência artística.

E foi com esta rica programação 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
assinalou este mês dedicado à Mú-
sica, em mais um grande momento 
de homenagem à Música Portugue-
sa e aos artistas da nossa Região e 
País, vector fundamental de toda 
esta iniciativa. //

Actividade Marítimo-Turística
O Executivo Municipal deli-

berou autorizar, na Reunião de 
Câmara do dia 06 de Julho, a uti-
lização de 5 (dos 34) lugares de 
amarração disponíveis no Pontão 
Nascente da Doca de Recreio do 
Oudinot, a título experimental e 
por um período de 6 meses, à em-
presa ECORIA - Empresa Turística 
da Ria de Aveiro, Lda., com o ob-

jectivo desta promover um progra-
ma de dinamização de passeios de 
Moliceiro na Ria de Aveiro (tendo 
como circuito de referência, o Ca-
nal de Mira, do Jardim Oudinot à 
Costa Nova).

Esta é uma aposta no aumento 
e na diversificação da oferta tu-
rística do Município de Ílhavo, e 
será avaliada no final do período 

Acordo CMI/ECORIA

experimental, tomando-se então 
decisões sobre o seu futuro. 

No âmbito desta operação a em-
presa ECORIA fica responsável 
pela adaptação funcional do espa-
ço, designadamente a desmonta-
gem de dois fingers, a construção 
de um varandim metálico e a cria-
ção dos adequados mecanismos de 
segurança no acesso à embarca-

ção, além do pagamento de 500,00 
Euros e da realização de acções 
promocionais do Município.

A aposta nesta nova oferta turís-
tica constitui um valioso contribu-
to de reforço da promoção da Ria 
de Aveiro e do Município que tem 
“O Mar por Tradição”, não repre-
sentando qualquer encargo para a 
CMI. //

Cerca de 240.000 Pessoas visita-
ram o Santo André nestes dez anos, 
rentabilizando por esta via o eleva-
do investimento da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, que teve em Manuel 
Serra o projectista que adaptou este 
Arrastão em Navio-Museu.

Para assinalar o seu 10.º Aniver-
sário, o Navio-Museu Santo André 
abriu portas no dia 23 de Agosto 
para receber as Visitas Encenadas, 
uma acção dinamizada pelo Grupo 
Faísca Produções, tendo o final da 
tarde ficado marcado pela entre-
ga dos prémios do Concurso de 
Fotografia “Olhos sobre o Mar”, 

que se realizou pela oitava vez no 
Município de Ílhavo. Nesta edição 
participaram 88 fotógrafos (profis-
sionais e amadores) de todo o País, 
com um total de 420 trabalhos re-
lacionados com o Mar, tendo o Po-
rão de Salga do Navio servido de 
sala para expor os 50 melhores tra-
balhos durante o mês de Agosto.

Foi também nesta tarde de Ve-
rão que teve lugar a inauguração 
da Exposição Memórias de uma 
“Vida de Mar”, uma exposição 
que se centrou nos homens que an-
daram no Santo André e nas suas 
memórias, com recurso a uma ins-

10.º Aniversário Navio-Museu Santo André
talação central no Porão de Salga 
e elementos de multimédia em vá-
rios espaços do Navio (porão, co-
zinha, rancho, máquinas e câmaras 
dos oficiais/ponte).

Para a noite, estava reservado um 
belo espectáculo de pirotecnia, pre-
senteando todos aqueles que não 
quiseram faltar à cerimónia de ce-
lebração do 10.º Aniversário deste 
antigo lugre bacalhoeiro, elemento 
tão relevante para o Município. //

Aberto ao público como 
Pólo do Museu Marítimo de 
Ílhavo desde 23 de Agosto de 
2001, o Navio-Museu Santo 
André tem sido nos últimos 
10 anos um elemento chave 
no perpetuar da memória 
e da história da Pesca do 
Bacalhau, reforçando a 
aposta da Câmara Municipal 
de Ílhavo na promoção e 
conservação do património 
do Município.
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Reforçando, uma vez mais, 
a sua aposta na divulgação 
do Município, a Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
entre os dias 1 e 31 de 
Agosto, a edição 2011 do Mar 
Agosto - Festas do Município, 
contando com a parceria de 
diversas Associações e outras 
Entidades do Município.

Nesta edição, e à semelhança 
dos anos anteriores, o “Mar Agos-
to” ofereceu aos seus Munícipes e 
Visitantes um vasto programa nas 
mais diversas áreas: da Música ao 
Desporto, passando também pela 
Cultura, pela Gastronomia e pelas 
Actividades Náuticas.

A marcar os primeiros dias, o 
Illiabum Clube e a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo promoveram, pelo 
quinto ano consecutivo, o Festival 
de Marisco “Ria a Gosto”, que teve 
como palco o Relvado da Costa 
Nova e como cenário os seus típi-
cos e coloridos Palheiros, registan-
do um elevado número de amantes 
de boa gastronomia que aí puderam 
saborear os diversos pratos confec-
cionados à base de marisco. 

Ainda na primeira semana decor-
reram as Festas em Honra da Nossa 
Senhora das Neves, na Capela de 
Alqueidão, em Ílhavo e o Espectá-
culo com o Orfeão da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo.

Já na sua segunda edição, des-
taque para a Semana Náutica do 
Município de Ílhavo, que voltou a 
oferecer um vasto número de acti-
vidades ligadas à “Cultura de Mar”, 
com acções como Baptismos de 
Mergulho, Concentração e Baptis-
mo de Motas de Água, Canoagem 
e Nautimodelismo, Feira de Arte-
sanato Náutico, entre outras.

Três momentos especiais e evo-
cativos marcaram a edição do Mar 
Agosto deste ano: a “Barca dos 
Sonhos”, uma homenagem a Ade-

lino e Manuel Ameixa, com uma 
instalação da Réplica da Barca na 
Gafanha da Encarnação, as Come-
morações dos 74 anos do Museu 
Marítimo de Ílhavo e do décimo 
aniversário do Navio-Museu Santo 
André.

12 A 18 DE SETEMBRO

Entre os dias 17 e 21 de Agosto, 
o Jardim Oudinot recebeu o Festi-
val do Bacalhau e com ele milhares 
de pessoas que afluíram a este belo 
espaço ribeirinho para participar no 
evento. Durante cinco dias, o Ba-
calhau, preparado e confeccionado 

por Associações do Município, foi 
o centro das atenções, numa Mos-
tra Gastronómica onde não falta-
ram Vinhos da Região Demarcada 
da Bairrada e as famosas Padas de 
Vale de Ílhavo. O Festival integrou 
ainda diversas actividades e espec-
táculos, pensadas para todas as ida-
des e para todos os gostos, como 
Mostras de Artesanato, Exposição 
de Empresas, Show Cooking, Ci-
nema ao Ar Livre, Exposições, ani-
mação para Crianças com insuflá-
veis e concertos de música com a 
presença de artistas consagrados.

No Desporto, destaque especial 
para as actividades radicais com 
a realização das edições 2011 do 
Ílhavo Radical, nos dias 13 e 14 
de Agosto, e do “Miss Sumol Cup 
- Campeonato Nacional de Surf e 
Europeu de Bodyboard Feminino”, 
onde dezenas de atletas marcaram 
presença na Praia da Costa Nova, 
um dos locais de eleição do País 
para a prática desta modalidade. 

O Programa “Mar Agosto - Fes-
tas do Município” é já um marco 
no calendário anual de iniciativas 
promovidas pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo, centrado sobretudo 
na forte aposta na promoção e di-
vulgação na área do Turismo, cujos 
resultados têm sido muito positi-
vos, a avaliar pela enorme afluên-
cia de turistas que todos os anos, 
pela altura do Verão, nos visitam 
e se juntam aos nossos Munícipes 
para participar nas diversas activi-
dades propostas. //

Mar Agosto 2011

De 17 a 21 de Agosto, 
milhares de visitantes e 
apreciadores do “fiel amigo” 
tiveram oportunidade de 
conhecer vários pratos 
típicos à base de Bacalhau, 
confeccionados por dez 
Associações do Município, 
que exibiram as suas 
melhores receitas numa 
Mostra Gastronómica, onde 
também não faltou uma 
Mostra e Prova de Vinhos 
da Região Demarcada da 
Bairrada e as conhecidas 
Padas de Vale de Ílhavo. 

17 A 21 DE AGOSTO

Festival do Bacalhau
O Festival do Bacalhau tem na 

promoção dos valores tradicionais 
da gastronomia do bacalhau a sua 
razão de ser principal, e nesse âm-
bito, o novo modelo de gestão da 
qualidade e todo o zelo dos gesto-
res das cozinhas dos restaurantes/
tasquinhas, resultou num patamar 
elevado da qualidade das refeições 
servidas aos Comensais.

Nos cinco dias da actividade, 
foram consumidos 5.650 kg de ba-
calhau salgado seco nos dez restau-
rantes do Festival, mais 21% que 
em 2010, além de um valor idênti-
co a esse de derivados de bacalhau, 
num total de cerca de onze tonela-
das e de 22.000 refeições servidas.

Para animar os momentos entre 
as refeições, a Câmara Municipal 
de Ílhavo preparou uma progra-
mação diversificada e direcciona-
da para todas as idades e todos os 
gostos, onde não faltaram Matinées 
de Cinema ao Ar Livre e um Stand 

de Exposições, onde estiveram 
presentes cerca de uma dezena de 
Empresas e Entidades, bem como 
inúmeros artesãos do Município, 
que quiseram mostrar a sua arte e 
vender aos visitantes as suas peças. 

Pela primeira vez o Festival do 
Bacalhau, levou a efeito o Show-

Cooking com conceituados Chef s̓ 
de cozinha como Chef Nuno Inver-
neiro, Chef Chakall, Chef Igor Mar-
tinho, Kinjolas Sushi Chef, Chef Luís 
Américo e Chef Hélio Loureiro.

Como já vem sendo habitual, 
os concertos nocturnos contaram 
com a presença de grandes nomes 

do panorama musical português, 
como Rita Redshoes, a marcar o 
primeiro dia do Festival, Ema-
nuel, onde foram batidos todos os 
record s̓ de presença de público 
num dia de Festival do Bacalhau, 
Camané, Miguel Gameiro e ainda 
uma animada noite de baile com o 
Grupo Sequência e Serenna.

Sábado ficou marcado pela di-
versão dos “Sábados no Jardim”, 
e da “Corrida Mais Louca da Ria”, 
e da “Rota das Padeiras”, onde as 
famosas Padeiras de Vale de Ílhavo 
deram a conhecer aos milhares de 
visitantes que ali se encontravam 
as suas padas e os folares. 

Tal como nas edições anteriores, 
a realização do Festival do Baca-
lhau revelou-se um enorme su-
cesso, recebendo um saldo muito 
positivo da Câmara Municipal de 
Ílhavo e da sua parceira de orga-
nização, a Confraria Gastronómica 
do Bacalhau. //
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CMI Associações do Município

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2011

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

910,00
4.000,00 
2.610,00 

12.020,00 
925,00 

2.100,00 
4.000,00 
2.250,00 

11.350,00 
2.975,00 
1.230,00 
2.490,00 

12.930,00 
2.480,00 
9.650,00 

4.000,00 
500,00 

21.500,00 
3.500,00 
8.500,00 
1.500,00 
2.800,00 
1.600,00 
1.000,00 
5.750,00 
7.500,00 
6.000,00 
4.200,00 

21.000,00 
5.700,00 
4.500,00 

Associações  Solidariedade Social 
Associação Aquém Renasce
Caritas Paroquial Gafanha da Nazaré
Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Centro Social e Paroquial N.a S.a da Nazaré
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Centro Social Padre José Kentenich
Sociedade de S. Vicente de Paulo - Conferência de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência
Património dos Pobres de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
CERCIAV
CASCI
 
Agrupamentos de Escuteiros  
CNE - Agrupamento 189 - S. Salvador -  Ílhavo
CNE - Agrupamento 588 - Gafanha da Nazaré
CNE - Agrupamento 1024 - Gafanha da Encarnação
CNE - Agrupamento 531 - Gafanha do Carmo
CNE - Agrupamento 878 - Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE - Agrupamento 1021 - Praia da Barra

Associações Juvenis  
Grupo de Jovens A Tulha
Grupo de Jovens A Torre
 
Associações Residentes e Profissionais
Núcleo de Motoristas da Beira Litoral 
Associação dos Amigos da Praia da Barra
Associação de Moradores da Senhora dos Campos

Associações Culturais
Os Amigos da Malha da Carvalheira
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Banda dos BVI “Música Nova”
Confraria Camoniana
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Cooperativa Cult. e Recreativa da Gaf. Nazaré
Escola de Música Gafanhense
Filarmónica Gafanhense - “Música Velha”
GRAL - Grupo Recreativo Amigos da Légua
Grupo de Danças e Cantares da Gaf. do Carmo
Grupo de Folclore “O Arrais”
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré”
Rancho Folclórico da Gafanha da Encarnação “As Ceifeiras”
Rancho Regional Casa do Povo de Ílhavo

Associações Desportivas
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Associação Náutica da Gafanha da Nazaré
Os Ilhavos
Sharpie Clube (Portugal)
Marina Clube da Gafanha
Sociedade Columbófila de Ílhavo
Grupo Columbófilo da Gafanha
Clube Natureza Aventura Ílhavo
Associação Desportiva Cultural Recreativa Sr.ª Campos
Associação de Surf de Aveiro
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
Sporting Clube da Vista Alegre
Grupo Desportivo Beira Ria
Ílhavo Andebol Clube
Grupo Desportivo da Gafanha DʼAquém
Clube Vela da Costa Nova

1.175,00
440,00

4.300,00 
8.970,00 
3.450,00 
1.500,00 
1.000,00 

12.300,00 
3.910,00 

13.835,00 
11.370,00 
5.060,00 

13.000,00 

3.544,00 
3.008,00 
2.644,00 
2.184,00 
3.544,00 
1.532,00 

3.950,00 
1.980,00 

1.000,00
1.800,00 

700,00 

Associação Valor de Protocolo (em Euros)

Num investimento total de 
277.666,00 Euros, estes Acordos 
visam, acima de tudo, apoiar a 
execução das actividades propos-
tas pelas Associações no seu Pla-
no de Actividades para 2011, que 
constituem uma parte importante 
do calendário anual de eventos e 
iniciativas que acontecem anual-
mente no Município, nomeada-
mente ao nível Cultural, Desporti-
vo e Social. 

Tendo em conta que esta relação 
cooperante entre as partes que tem 
como principal objectivo benefi-
ciar os Cidadãos do Município, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
considera de extrema importância 
continuar a apostar no Movimen-
to Associativo do Município, cujo 
trabalho, empenho e dedicação 
tem merecido reconhecimento e 
apoio nas mais diversas formas.

Continuando a apostar 
na cooperação com as 
Associações do Município, 
e tendo em conta a 
relevante importância da 
sua actuação, a Câmara 
Municipal de Ílhavo assinou, 
no passado dia 21 de Julho, 
no Salão Nobre dos Paços 
do Município, os Acordos de 
Cooperação com cinquenta 
e cinco Associações do 
Município de Ílhavo.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo esteve presente na 
Exposição Fórum do Mar, 
que decorreu na Exponor 
- Feira Internacional do 
Porto, em Matosinhos, entre 
os dias 16 e 19 de Junho  
com um espaço (stand) de 
apresentação e divulgação 
do Município com especial 
destaque para o Museu 
Marítimo de Ílhavo.

16 A 19 DE JUNHO 

Presença da Câmara Municipal de Ílhavo no “Fórum do Mar” 

Esta participação contou ainda 
com uma intervenção na compo-
nente “Viver o Cluster”, cujo prin-
cipal objectivo foi dar a conhecer  o 

trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido pelo Município e que tem 
“O Mar por Tradição” na promoção 
da Cultura e conhecimento do Mar.

Organizado pela AEP – Asso-
ciação Empresarial de Portugal e 
a Associação Oceano XXI – Clus-
ter do Conhecimento e Economia 
do Mar, e financiado pelo QREN, 
através do programa Compete, o 
Fórum do Mar é um evento que 
procurou espelhar a importância 
económica, científica e social dos 
recursos marinhos para o País e 
teve como principais objectivos a 
constituição de uma plataforma de 
aprofundamento das redes de rela-
ção e cooperação com as várias en-

tidades, o estimular da apresenta-
ção de produtos e tecnologias com 
aplicação em meio marinho, bem 
como o promover do aparecimento 
de novas oportunidades de trabalho 
na área da economia do Mar.

A participação do Município de 
Ílhavo no Fórum do Mar é mais 
uma prova de que a Câmara Mu-
nicipal continua a reforçar a sua 
aposta na promoção e divulgação 
do Mar como elemento diferencia-
dor e estratégico de crescimento 
económico. //
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13 DE JULHO

As acções do programa tiveram 
lugar durante a tarde de 13 de Ju-
lho, realizando-se diversas visitas 

Foi no dia 13 de Julho de 
1990 que a Vila de Ílhavo 
viveu um momento histórico 
ao ver a sua categoria 
ascender a Cidade. 

Assim, e para assinalar 
o 21.º Aniversário deste 
importante momento, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
promoveu um conjunto 
de acções abertas à 
Comunidade, centrando 
atenções no Programa de 
Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo 
(RUCHI) que se encontra em 
plena execução.

de trabalho às várias obras em foco 
no Programa RUCHI.

O programa teve início com a 
visita à obra do Centro de Investi-
gação e Empreendedorismo (CIE), 
por reabilitação da antiga Esco-
la Preparatória de Ílhavo. Com-
posto por dois blocos distintos e 
áreas ajardinadas, o edifício será 
composto pelo arquivo do Museu 
Marítimo de Ílhavo, por salas de 

formação e por uma incubadora de 
empresas.

Nesse mesmo momento, e apro-
veitando a relação funcional (e 
física, através de uma ponte em 
rampa) que o CIE terá com o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo (MMI), 
fez-se também referência ao seu 
Projecto de Ampliação, que terá 
lugar nos terrenos mais a Norte 
dos espaços exteriores da antiga 

Escola Preparatória de Ílhavo, a 
Poente do MMI.

Seguiu-se a visita às obras da 
Avenida 25 de Abril e Casco An-
tigo da Cidade, onde foi possível 
avaliar o evoluir dos trabalhos e 
perceber o esforço por consolidar 
o carácter e a identidade urbana 
destes espaços de referência e de 
vivências na Cidade.

Logo depois os presentes segui-
ram para a Sede do Illiabum Clube, 
onde puderam conhecer o edifício 
do século XIX bem como o pro-
jecto de reabilitação a desenvolver 
e que foi recentemente lançado a 
concurso público. Trata-se de um 
projecto que pretende criar uma 
nova área de prestação de serviços 
públicos e ainda adaptar dois pi-
sos para funções de interesse para 
a Comunidade em geral e para o 
Clube em particular, como a cria-
ção de um alojamento temporário 
para atletas não residentes.

Elevação de Ílhavo a CidadeXXI Aniversário

CMI Juntas de Freguesia do Município
No seguimento das opções 
políticas de gestão e 
relacionamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo (CMI) 
com as Juntas de Freguesia 
(JF), o Executivo Municipal 
deliberou aprovar os 
Acordos de Cooperação 
2011 entre a CMI e as 
Juntas de Freguesia, num 
investimento total de 
223.750 euros, na Reunião 
de Câmara Extraordinária 
realizada hoje às 18.00 
horas, tendo o acto de 
assinatura dos referidos 
Acordos decorrido às 19.00 
horas no âmbito de uma 
reunião de trabalho.

JF S. Salvador
» 66.500,00 Euros

Saneamento das Águas Pluviais, Ervo-
sas (na Rua da lagoa do Junco, desde a 
rotunda de acesso à A17 até á Rua Chão 
do Rei)
» Responsabilidade da JFSS: 
- Execução da Obra por Administração 
Directa;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento de 100% da Obra no 
valor de 9.500 euros; 
- Projecto e Acompanhamento da Obra;

Qualificação Urbana dos Espaços de 
Uso Público da Capela ao Polidespor-
tivo de Vale de Ílhavo 
» Responsabilidade da JFSS: 
- Execução da Empreitada;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento de 100% da Obra no 
valor de 57.000 euros; 
- Projecto e Acompanhamento da Obra;

O trabalho de cooperação e par-
ceria entre a CMI e as Juntas de 
Freguesia será desenvolvido dando 
seguimento ao bom percurso dos 
últimos anos, procedendo-se este 
ano a uma profunda alteração da 
filosofia e dos objectivos a cumprir 
no âmbito deste Acordos, justifican-
do-se em especial por essa via o au-
mento do investimento da CMI na 
cooperação com as Juntas de Fre-
guesia nos Acordos de Cooperação 
em 30% face a 2010 (investimento 
total de 2010: 172.847 euros).

Os Acordos de Cooperação de 
2011 reservam ainda uma peque-
na verba (cerca de 21% do total) 

para as intervenções que justifica-
ram a maior parte do investimento 
da CMI nas Juntas de Freguesia 
nos últimos anos, nomeadamente, 
investimento em obras e estrutu-
ras da Junta, limpeza regular de 
bermas das ruas e arruamentos, 
desobstrução e emanilhamento de 

valas e melhoramento de ruas e ca-
minhos. Neste capítulo a dimensão 
financeira dos referidos Acordos é 
a seguinte:

» JF São Salvador: 
 19.600 euros;
» JF Gafanha da Nazaré: 
 15.200 euros;

» JF Gafanha da Encarnação: 
 8.250 euros;
» JF Gafanha da Carmo: 
 3.000 euros.
A maior parte da verba definida 

nos Acordos de Cooperação 2011 
(cerca de 79% do total) destina-se 
à execução de Obras de Qualifica-

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2011

JF Gafanha da Nazaré
» 66.100,00 Euros

Qualificação Urbana da Rua N.ª Sr.ª da 
Nazaré (Troço da obra de saneamento 
básico da AdRA)
» Responsabilidade da JFGN: 
- Fornecimento de Mão-de-Obra e Material;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento a 100% da obra no valor 
de 31.000 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;
 
Parque de Estacionamento na Alame-
da Prior Sardo (Troço entre a Rua 13 de 
Maio e Rua São Gabriel)
» Responsabilidade da JFGN: 
- Fornecimento de Mão-de-Obra e Material;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento a 100% da obra no valor 
de 14.600 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;

Parque de Estacionamento da EB 2,3 
(Zona a Norte da Frente da EB 2,3)
» Responsabilidade da JFGN: 
- Fornecimento de Mão-de-Obra e Material;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento a 100% da obra no valor 
de 20.500 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;

JF Gafanha da Encarnação
» 26.000,00 Euros

Qualificação Urbana da Rotunda da 
Barca à Rua da Saudade (Troço do lado 
Nascente)
» Responsabilidade da JFGE: 
- Fornecimento de Mão-de-Obra e Material;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento a 100% do Material no 
valor de 20.000 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;

Qualificação Urbana do Largo do NEGE 
e Canto Poente (Troço entre o Portão Sul 
do Campo do NEGE e o cruzamento da 
Rua da Saudade)
» Responsabilidade da JFGE: 
- Fornecimento de Mão-de-Obra e Material;
» Responsabilidade da CMI: 
- Financiamento a 100% do Material no 
valor de 6.000 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;

JF Gafanha do Carmo
» 19.100,00 Euros

Qualificação da Envolvente ao Pavilhão 
e ao Campo Desportivo 
» Responsabilidade da JFGC: 
- Mão-de-Obra;
» Responsabilidade da CMI: 
- Abate e remoção dos Pinheiros, e rear-
borização;
- Fornecimento de Material no valor de 
19.100 euros; 
- Projecto e Coordenação da Obra;

ção Urbana, definidas no âmbito 
da negociação havida, e a executar 
em Parceria Institucional, Técnica 
e Financeira, entre a CMI e cada 
uma das Juntas de Freguesia. Neste 
capítulo, as obra definidas nos refe-
ridos Acordos, são as seguintes:

O valor total do investimento da 
CMI nas Juntas de Freguesia neste 
ano de 2011 é de 223.750 euros, 
sendo a seguinte a distribuição por 
cada Junta de Freguesia:
• JF São Salvador - 86.100 euros; 
• JF Gafanha da Nazaré - 81.300 euros;
• JF Gafanha da Encarnação - 34.250 euros;
• JF Gafanha do Carmo - 22.100 euros.

A Câmara Municipal de Ílhavo e as quatro Juntas de Freguesia decidiram 
fechar definitivamente os Lavadouros Públicos ainda em funcionamento 
no Município a partir do dia 31 de Dezembro de 2011, por motivos de na-
tureza ambiental e financeira. Em cooperação institucional vão ser exe-
cutados projetos de recuperação e reconversão de uso desses edifícios.

AVISO/Encerramento dos Lavadouros Públicos 

Seguiu-se uma caminhada até ao 
Hospital de Cuidados Continuados 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo, onde foi feito um balanço 
das actividades, a decorrer desde 
Novembro de 2010, altura da sua 
inauguração.

Momentos depois, fez-se uma 
visita ao Edifício da antiga Esco-
la n.º 1 de Ílhavo (na Rua Ferreira 
Gordo), aproveitando a ocasião 
para fazer a apresentação pública 
do projecto da “Casa da Música de 
Ílhavo”, que visa qualificar e adap-
tar o edifício para o trabalho de en-
saio e formação na área da música 
tradicional das Bandas Filarmóni-
cas e dos Ranchos Folclóricos.

Para terminar, e com especial 
destaque para este momento, de-
correu a Sessão Evocativa do 21.º 
Aniversário da Elevação de Ílhavo 
a Cidade, pelas 19h00, no Edifício 
da antiga Escola n.º 1 de Ílhavo (na 
Rua Ferreira Gordo). //
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Vigilância e Segurança Balnear 2011

Este protocolo visou a vigilân-
cia e segurança balnear no ano de 
2011 nas Praias da Barra e da Cos-
ta Nova para a gestão, manutenção 
e exploração do Bar de apoio ao 
Núcleo de Educação Ambiental 
(NEA) da Costa Nova.

No âmbito deste Protocolo, a 
CMI cedeu de forma gratuita à 
AHBVI o direito de uso e de ex-

ploração da estrutura comercial de 
apoio ao NEA da Costa Nova, ga-
rantindo esta a prestação de apoio 
aos veraneantes que frequentaram 
a praia, e assegurando, com os 
demais apoios de praia existentes, 
junto da equipa de Nadadores/Sal-
vadores, o pagamento da interven-
ção de segurança e vigilância das 
zonas não concessionadas abrangi-

Protocolo de Cooperação entre a CMI e demais Entidades 

das na extensão de praia compreen-
dida entre o Molhe Sul da Barra e a 
Avenida do Mar na Costa Nova. 

Os serviços prestados pela 
equipa de Nadadores/Salvadores, 
através da Associação dos Con-
cessionários da Praia da Beira 
Litoral, tiveram a comparticipa-
ção financeira da CMI no valor de 
12.992,50 Euros (50% do total). 

A CMI e a APA acordaram a 
instalação e implantação de um 
equipamento destinado a acolher 
durante a época balnear a equipa 
e o material de apoio dos Nada-
dores/Salvadores, tendo sido os 
custos de logística (aluguer, trans-
porte, montagem e desmontagem) 
repartidos em partes iguais, cujo 
valor total foi de 4.756,35 Euros.

Resultado das políticas de segu-
rança e gestão das zonas balneares 
seguidas pela CMI foram criadas 
as condições para que as diferentes 
entidades com competências nas 
áreas referidas cooperassem com 
o objectivo de garantir a prestação 
de segurança e vigilância activas, 
sistemática e sustentável durante a 
época balnear 2011 nas Praias da 
Barra e da Costa Nova. //

Foi a 3 de Julho, no dia da  
cerimónia de Inauguração da 
Obra de Qualificação Urbana 
e Ambiental da Frente Ria 
da Costa Nova (Biarritz) e 
após o hastear da Bandeira 
Azul e da “Praia Acessível, 
Praia para Todos”, que se 
celebrou o Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo (CMI), a 
Administração do Porto de 
Aveiro (APA), a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo 
(AHBVI) e a Associação de 
Concessionários de Praia da 
Beira Litoral para a Vigilância 
e Segurança Balnear.
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+ECO 2011 acrescentou 
novos personagens à Gestão 
Municipal de Resíduos 
e fortaleceu o papel da 
Família.

As empresas Wippytex (na re-
colha selectiva de peças de vestuá-
rio), I.NETO (na recolha selectiva 
de Resíduos Verdes, neles estando 
incluída a relva) e Fundação do Gil 

(na recolha selectiva de consumí-
veis informáticos) juntaram-se à 
extensa lista de parceiros que, com 
a Câmara Municipal de Ílhavo, 
partilham a gestão sustentada da 

Recolha Selectiva Municipal de 
Resíduos Sólidos, como destaque 
especial para todo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido desde a 
abertura do Ecocentro Municipal. 
Paralelamente a este importante 
trabalho de Recolha Selectiva dos 
Resíduos Sólidos para Valorização 
- Reciclagem, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com a em-
presa SUMA, lançou uma ampla 
campanha de duração anual com 
vista à Sensibilização dos Muníci-
pes para a Redução dos Resíduos 
Sólidos “Menos Lixo, Mais Pou-
pança”, como forma de sustentar 
as próximas operações que nesta 
matéria a nossa Região irá experi-
mentar - entrada em funcionamen-
to da Estação de Tratamento Me-
cânico-Biológico de Resíduos.

 A +ECO 2011, totalmente de-
dicada ao Ambiente, permitiu de 
igual modo o reforço do papel de-
cisivo que também aqui as Famílias 
podem e devem desempenhar nes-
ta nova forma de Educar - aquela 
que tem em conta os valores de Ci-
dadania - com a consubstanciação 
da 1.ª fase da Campanha Munici-
pal “Uma Família, Um Ecoponto”, 
a qual visa dotar todas as Crian-
ças que estudam nas Escolas do 
Município dum ecoponto do tipo 
doméstico - ecobag. Nesta fase, o 
patrono do Ensino Pré-Escolar foi 
a Fundação VODAFONE. 

A edição da Revista de Activi-
dades de Educação Ambiental “O 
Ambúzio”, na qual a distinção de 

Ecomosqueteiro do Ano coube a 
Leonor Ruivo, aluna do 1.º ano do 
Centro Escolar da Sr.ª do Pranto 
justifica a Menção Honrosa. Des-
taque também para a realização do 
VI Seminário Local «As Escolas 
e o Coastwatch», desta feita com 
uma 2.ª parte diferente e subordi-
nada ao tema «Ambiente & Inova-
ção», momento com o qual damos 
total privilégio a uma das mais 
importantes áreas de trabalho da 
Política Ambiental Municipal - a 
sensibilização para a importância 
das nossas Zonas Ribeirinhas, pa-
trimónio de elevado valor local e 
regional, bem como à apresenta-
ção dos projectos Ambientais mais 
Inovadores e, como tal, Criativos 
que vão sendo desenvolvidos nos 
Estabelecimentos de Ensino. A 
encerrar com “chave dʼouro”, re-
alizou-se na Colónia Agrícola o III 
Agrupamento Municipal de Escu-
teiros, que sob o mote «+ Patrimó-
nio, + Biodiversidade, + União: 
Melhores Florestas», que reuniu 
mais de duas centenas de Escutei-
ros de todos os Agrupamentos.

Estão pois lançados os compro-
missos importantes por forma a 
tornar o Município de Ílhavo ainda 
mais competitivo, alegre e, como 
tal, mais apetecível para todos, re-
novado com a disponibilidade e a 
motivação da Comunidade Esco-
lar, naquele que é o condimento 
necessário ao desenho de um Mu-
nicípio ainda mais bonito. //

+ECO 2011 – Semana do Ambiente

28 DE MAIO A 9 DE JUNHO

O Município de Ílhavo aderiu, no 
passado mês de Junho, à Platafor-
ma para a Construção Sustentável, 
principal entidade dinamizadora 
do Cluster do Habitat, assumin-
do um grande empenhamento em 

aprofundar o trabalho a vários ní-
veis, que permitam a sua capacita-
ção para as questões da construção 
sustentável, perspectivando a boa 
gestão de preocupações crescentes 
ao nível da sustentabilidade am-

Adesão do Município de Ílhavo à Plataforma para a Construção Sustentável

A +ECO - Semana do Ambien-
te 2011 permitiu a formalização 
dos acordos de entendimento com 
as empresas Wippytex, Lda. e 
I.NETO-Consultoria Agroflores-
tal, Lda., com vista à recolha se-
lectiva de Peças de Vestuário (nos 
8 Roupões (*) já espalhados pelo 
Município) e de Resíduos Verdes 
(apenas, para já, no Ecocentro Mu-
nicipal), respectivamente.

A partir de agora, tal como se 
recicla vidro, papel ou plástico, a 
roupa pode ser Reutilizada/Reci-
clada. Cumpre-se, assim, na perfei-
ção o objectivo de contribuir para 
a política dos 3 R s̓, nomeadamen-
te nos R s̓ da Redução (é um fluxo 
de Resíduos que assim deixa de ter 
como destino o Aterro), Reutiliza-
ção (uma parte do vestuário será 
doado a IPSS locais ou, quando tal 
não for possível, será promovida a 
sua Reutilização em mercados de 
2.ª mão) e Reciclagem, com trans-
formação noutro tipo de produtos, 
nomeadamente produtos têxteis.

Município de Ílhavo com 

A +ECO - Semana do 
Ambiente 2011 permitiu a 
formalização dos acordos 
de entendimento com 
as empresas Wippytex, 
Lda. e I.NETO-Consultoria 
Agroflorestal, Lda., com vista 
à recolha selectiva de Peças 
de Vestuário (nos 8 Roupões 
(*) já espalhados pelo 
Município) e de Resíduos 
Verdes (apenas, para já, 
no Ecocentro Municipal), 
respectivamente.

Rede de Recolha Selectiva alargada               
às Peças de Vestuário e aos Resíduos Verdes!

Um outro objectivo da Câma-
ra Municipal de Ílhavo foi agora 
concretizado com a possibilidade 
de juntar os restos do cortes da 
relva aos sobrantes das podas das 
árvores, acção que acontece com a 
activação do CENTRO DE COM-
POSTAGEM proHúmus®, onde 
são processados resíduos orgâni-
cos que, após realização do proces-
so de Compostagem, são direccio-
nados para a fertilização de solos, 
jardinagem e outras aplicações.

(*) Disponíveis nos seguintes locais: 
» Ílhavo
Ecocentro Municipal; 
Rua Coronel Cândido Teles (próximo 
do hipermercado Pingo Doce); 
Largo do Rafeiro.

» Gafanha da Nazaré
Jardim 31 de Agosto, junto ao CCGN 
e junto ao Parque Infantil.

» Gafanha da Encarnação
Largo N.ª Sr.ª da Encarnação.

» Gafanha do Carmo
Largo Central.

biental e energética da construção.
No decorrer dos últimos dois 

anos, na qualidade de representan-
te da Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses no Cluster do 
Habitat, foi possível constatar a 

importância da cooperação entre 
entidades públicas e privadas no 
âmbito da construção sustentável, 
bem como confirmar o interesse da 
Câmara Municipal de Ílhavo em 
associar-se a esta Plataforma.
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Documento Verde da Reforma Administração Local
O Executivo Municipal 
fez um debate sobre a 
proposta do Governo 
denominada “Documento 
Verde da Reforma da 
Administração Local” 
assumindo a importância de 
dar continuidade ao debate, 
definindo desde já algumas 
ideias força que aqui se 
resumem.

A proposta do Governo é posi-
tiva e bem-vinda sendo no entan-
to considerada pouco ousada na 
dimensão e na profundidade da 
reforma e faltando a proposta e o 
debate simultâneo da reforma da 
Administração Central, onde reside 
96% da dimensão do desequilíbrio 
das contas de Estado Português.

A reforma do Poder Local tem 
se enquadrar numa reforma glo-
bal do Estado, na qual as opções 
que vão ser tomadas têm de ser 
lideradas pelos princípios da des-
centralização, da proximidade aos 
Cidadãos, do fortalecimento da de-
mocracia e da relação entre Eleitos 
e Eleitores, da racionalização dos 
recursos e da redução do custo da 
Administração Pública, aumentan-
do a sua eficiência e eficácia.

Nesta reforma urgente do Estado 
deve ser dada prioridade e centra-
lidade ao debate sobre as compe-
tências a descentralizar do Poder 
Central para o Poder Local, e da sua 
afetação equilibrada e subordinada 
aos princípios da racionalidade 
económica, entre as Freguesias, os 
Municípios e as Comunidades In-
termunicipais (CIM s̓) e Áreas Me-
tropolitanas, cuidando a sua devida 
sustentabilidade financeira. Neste 
capítulo assinalamos como muito 
importante o Estudo-Piloto sobre as 
CIM s̓ que se está a iniciar no Alto 
Minho e na Região de Aveiro.

Na Organização do Território é 
necessário aprofundar a análise e 
o debate, sem que esta seja uma 

matéria prioritária, entendendo 
desde já que deve ser melhorada 
a estrutura de critérios para a defi-
nição das Freguesias, ponderando 
fatores de natureza sócio-cultural 
e numa lógica Nacional e não de 
limitada a uma lógica Municipal.  

Defendemos a Eleição única 
para a Câmara e a Assembleia Mu-
nicipal, os Executivos homogéne-
os e uma Assembleia Municipal 
com mais poderes de intervenção 
e de fiscalização política.

Defendemos a definição legal de 
limites para as despesas com Pesso-
al, com Dirigentes e com Unidades 
Orgânicas nas Câmaras Munici-
pais, assim como a obrigatoriedade 
da auto-sustentabilidade financeira 
das Empresas Municipais.  

Esta é uma opção que também 
assenta no modelo da CMI. A CMI 
não tem Empresas Municipais nem 
Serviços Municipalizados, tem um 
dos melhores rácios do País ao ní-
vel da quantidade de Pessoal e é 
gerida com apenas sete Chefes de 
Divisão, sob a liderança a tempo 
inteiro de um Presidente e quatro 
Vereadores, numa lógica de gestão 
eficaz e com reduzidos custos de 
funcionamento.        

O Executivo Municipal pros-
seguirá este debate, partilhando-o 
com a Assembleia Municipal e 
com os Autarcas e Cidadãos do 
Município, além do exercício de 
debate e de elaboração de posições 
conjuntas ao nível da Região de 
Aveiro e do País. //

NOTA SUMÁRIA RCMI 16NOV11
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funcionamento
A implementação do novo Serviço Educativo Municipal de Ílhavo vem aprofundar a aposta numa po-
litica de educação inovadora, envolvendo os diversos espaços municipais, contribuindo nomeada-
mente para a formação de uma geração mais informada, mais empreendedora e mais responsável, 
assim como para uma maior divulgação do Município de Ílhavo fora de portas. 
As actividades projectadas no âmbito do SEMI visam trabalhar diferentes tipos de público, abran-
gendo desta forma crianças, adolescentes, jovens, adultos e seniores, numa perspectiva de educa-
ção permanente.

actividades
Ao longo de todo o ano haverá várias actividades nos vários espaços municipais, entre elas: visitas 
guiadas aos espaços municipais e a exposições, ateliers/oficinas, encontros com escritores e artistas; 
actividades de cariz ambiental; actividades no âmbito da prevenção rodoviária, entre outras.

A informação actualizada sobre estas e outras actividades estará disponível no site da CMI www.
cm-ilhavo.pt, na agenda municipal “Viver Em...” ou no site de cada um dos espaços municipais.

marcações
As marcações poderão ser efectuadas através do e-mail semi@cm-ilhavo.pt, do fax 234 321 087 ou em 
cada um dos locais.

espaços
As actividades no âmbito do SEMI irão decorrer nos seguintes espaços:



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 35  |  Dezembro 201134

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Maio de 2011 

Resolução de requerer a declaração de Utili-
dade Pública de Expropriação com carácter 
de urgência relativa à construção do “Novo 
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílha-
vo”
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal.

Protocolo de repartição de responsabili-
dades, encargos e respectiva compartici-
pação financeira entre a Águas da Região 
de Aveiro, SA e o Município de Ílhavo, na 
empreitada “Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais da Gafanha da Nazaré 
- 1.ª fase
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido protocolo.

Protocolo de repartição de responsabili-
dades, encargos e respectiva compartici-
pação financeira entre a Águas da Região 
de Aveiro, SA e o Município de Ílhavo, na 
empreitada “Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais de S. Salvador, em 
Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido protocolo.

Parceria entre a Câmara Municipal de Ílha-
vo e a Empresa I. Neto, Lda., para a valo-
rização dos resíduos resultantes das inter-
venções nos espaços ajardinados
» Deliberado por unanimidade aprovar o pro-
tocolo.

Parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Empresa Wippytex, Lda., para a valori-
zação de peças de vestuário usadas
» Deliberado por unanimidade aprovar o pro-
tocolo. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 8 
apoios de comparticipação no pagamento da 
factura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro, para 
comparticipação em arrendamento de ha-
bitação no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.165,70 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habi-
tação 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 66,60 Euros.

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

X Concurso Literário Jovem 
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins, relativa à classi-
ficação final do concurso.
                            
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Maio de 2011 

Voto de Pesar
» Deliberado por unanimidade aprovar o voto 
de pesar pelo falecimento de Manuel Luís 
Ferreira Novo.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 

Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 4 
apoios de comparticipação no pagamento 
da factura relativa a água, saneamento e re-
síduos 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 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 737,04 Euros.

Normas de Participação do Programa 
Municipal de Ocupação de Tempos Livres 
(PMOTL)
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Subsídio Pontual à Associação Portuguesa 
de Técnicos da Natação (APTN)
» Deliberado por maioria, com os votos con-
tra dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar a proposta apresentada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no valor 
de 4.000,00 Euros para comparticipação do 
XXXIV Congresso Técnico-científico.

Programa Municipal “Férias Divertidas” - 
Verão 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar o res-
pectivo Programa.

Atribuição de subsídio pontual à Associa-
ção Desportiva, Cultural e Recreativa da 
Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.000,00 Euros, 
no âmbito da organização das Comemora-
ções do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador.

1.º Concurso de Modelismo Náutico Mu-
seu Marítimo de Ílhavo - 2010/2011
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da acta do referido concurso.

Reordenamento do Trânsito na Gafanha da 
Encarnação
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Fernando 
Fidalgo Caçoilo, que prevê a aprovação dos 
novos sentidos de trânsito, assim como a si-
nalização vertical de acordo com a Lei vigen-
te, na Freguesia da Gafanha da Encarnação.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de Junho de 2011 

Protocolo conjunto com a Administração 
do Porto de Aveiro, Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários e Associa-
ção de Concessionários de Praia da Beira 
Litoral para a vigilância e segurança balne-
ar inerente ao ano de 2011 nas Praias da 
Barra e da Costa Nova, e para a Gestão, 
Manutenção e Exploração do Bar de Apoio 
ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA) 
da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Marcos 
Labrincha Ré.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante o mês de Abril
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que isenta Associa-
ções do Município do pagamento de 1.709,20 
Euros

Prestação de Serviços de Limpeza Urbana 
e de Gestão do Ecocentro no Município de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade proceder a ad-
judicação à firma Suma - Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente, SA., pelo valor de 91.936.77 
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 Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 3 
apoios de comparticipação no pagamento da 
factura relativa a água, saneamento e resídu-
os 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 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 249,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e In-
divíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 352,50 Euros.

Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 
2010/2011 - Quarta adenda à listagem ini-
cial
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de 1 subsídio unitário de 50,00 Euros para 
o Escalão A.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de Junho de 2011 

Candidatura da CMI ao financiamento BEI/
QREN, para as seguintes obras: Requalifi-
cação Urbana e Ambiental Frente Ria Cos-
ta Nova - Biarritz; Centro de Investigação e 
Empreendedorismo; Requalificação Urba-
na da Av. 25 de Abril; Qualificação Urbana 
e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal.

Contrato de Comodato entre o Município 
de Ílhavo, a Junta de Freguesia da Gafa-
nha da Nazaré e o Grupo Desportivo da 
Gafanha, relativo à entrega de parcela de 
terreno com área de 18.000 metros qua-
drados para a concretização do Projecto 
de Requalificação da Zona Envolvente ao 
Campo de Jogos e dos Campos de Treino 
integrado no Parque Municipal de Despor-
to e Lazer, no âmbito do previsto no Plano 
de Pormenor da Colónia Agrícola
» Deliberado por unanimidade aprovar o refe-
rido Contrato de Comodato.

Contrato de Comodato entre o Município 
de Ílhavo e a VA - Grupo Vista Alegre, par-
ticipações, SA, relativo à Reabilitação do 
Teatro da Vista Alegre
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal. 

Adesão do Município à Plataforma para a 
Construção Sustentável
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, relativa à adesão à Plata-
forma para a Construção Sustentável, com a 
aquisição de duas Unidades de Participação 
(por 1.000,00 Euros), bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
CMI/2011 - 2.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
CMI/2011 - 2.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, assim como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Protocolo/ Acordo de Cooperação/ Con-
trato de Urbanização, celebrado entre o 
Município de Ílhavo e as Empresas Verten-
te Singular, SA e SONAERP
» Deliberado por unanimidade aprovar o Pro-
tocolo/AC/CU. 

Projecto “RUCI - A1P3: Arte, Criatividade, 
e TIC/Reabilitação do Teatro da Vista Ale-

gre”
» Deliberado por unanimidade aprovar o refe-
rido projecto, bem como respectiva estimati-
va de custos.

Abertura de Concurso “Regeneração Ur-
bana de Ílhavo - Ampliação do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, pelo valor de 2.594.061,47 
Euros e com um prazo de execução de 9 
meses.

Abertura de Concurso “Regeneração Urbana 
de Ílhavo - Casa da Música de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar a refe-
rida proposta, pelo valor de 468.474.80 Euros 
e com um prazo de execução de 9 meses.

Alteração do Regulamento do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 3 
apoios de comparticipação no pagamento 
da factura relativa a água, saneamento e re-
síduos 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 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 402,80 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habi-
tação no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.075,70 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Comuni-
dade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA)
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 6.000,00 
Euros, como comparticipação financeira 
para o Grande Prémio de Ciclismo Abimota / 
Região de Aveiro 2011.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção Recreativa e Cultural “Escolíadas”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.500,00 Euros, 
para apoio à realização da edição 2011 das 
“Escolíadas”. 

Protocolo de Parceria celebrado entre a 
Entidade Regional de Turismo do Centro 
de Portugal e Associação Amigos da Ria e 
do Barco Moliceiro, Federação Portuguesa 
das Confrarias Gastronómicas, o Municí-
pio de Ílhavo, a Naturtejo e a Pedexumbo, 
relativo ao calendário nacional de eventos 
regionais/eventos do Centro de Portugal
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Protocolo. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Julho de 2011 

Protocolo celebrado entre o Município de 
Ílhavo e o Jardim Zoológico de Lisboa
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Protocolo, destinado a proporcionar 
a um grande número de pessoas, membros 
de Entidades ou Instituições carenciadas, a 
possibilidade de visitar o jardim Zoológico.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante o mês de Maio

» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta 
Associações do Município do pagamento 
de 1.878,00 Euros.

Alteração (de Travessa da Biarritz para Rua 
da Biarritz) de topónimo e consequente al-
teração da numeração de polícia na Costa 
Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Marcos 
Labrincha Ré.

Concurso Público urgente “Regeneração 
Urbana de Ílhavo - Ampliação do Museu 
Marítimo de Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório Final, que aponta a adjudicação 
à empresa Encobarra, SA pelo valor de 
2.435.000.00 Euros + IVA.

Concurso Público urgente “Regeneração 
Urbana de Ílhavo - Casa da Música de 
Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório Final, que aponta a adjudicação 
à empresa Encobarra, SA pelo valor de 
328.000.00 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 Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 2 
apoios de comparticipação no pagamento 
da factura relativa a água, saneamento e re-
síduos sólidos.

Normas Regentes da Corrida Mais Louca 
da Ria 2011 - Corrida de embarcações ori-
ginais
» Deliberado por unanimidade aprovar a Pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Protocolo de Parceria celebrado entre a 
Entidade Regional de Turismo do Centro 
de Portugal e o Município de Ílhavo, com 
vista à implementação do Projecto “Ani-
mação nas Praias Oceânicas do Centro de 
Portugal 2011”
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Protocolo. 

Hasta Pública para atribuição de Lugares 
- Utilização do Pontão Nascente da Doca 
de Recreio do Jardim Oudinot
» Deliberado por unanimidade ratificar a re-
ferida proposta.

Atribuição de Lugares de Amarração Dis-
poníveis, Pontão Nascente da Doca de 
Recreio do Jardim Oudinot - Dinamização 
de Passeios - Ecoria, Empresa Turística de 
Aveiro Lda
» Deliberado por unanimidade aprovar a refe-
rida proposta, que prevê o uso de 5 lugares 
de amarração, a título experimental, para 
promover um programa de dinamização de 
passeios do Jardim Oudinot à Costa Nova, 
em embarcação (moliceiro ou mercantel) 
propositadamente construída para esse 
efeito e como complemento e valorização 
da oferta turística da visita ao Navio Museu 
Santo André.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Julho de 2011 

Contrato-Programa celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e o Ministério da Saúde 
- Administração Regional do Centro, IP - 
Extensão de Saúde da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Contrato-Programa, que tem por ob-
jecto a cooperação técnica e financeira para 
a construção e equipamento da Extensão de 
Saúde da Costa Nova, destacando-se uma 
comparticipação financeira do Ministério da 
Saúde até 150.000,00 Euros com inscrição 
de verba no PIDAC.

Plano de Pormenor da Área de Equipamen-
tos da Frente Marítima da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
Proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Aberta de Concurso Público para a Em-
preitada “Centro Sócio-Cultural e Extensão 
de Saúde da Costa Nova”

MAIO A OUTUBRO
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» Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, pelo valor de 2.112.655,00 
Euros e com um prazo estimado de execu-
ção de 12 meses.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e Associações 
de Acção Social do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar os 13 
acordos de cooperação, que, entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
de 80.310,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e Agrupamen-
tos de Escuteiros do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar os 6 
acordos de cooperação, que, entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
de 16.456,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e Associações 
Juvenis do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar os 2 
acordos de cooperação, que, entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
de 5.930,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo e Associa-
ções de Cariz Desportivo do Município de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar os 16 
acordos de cooperação, que, entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
de 99.550,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e o Núcleo de 
Motoristas da Beira Litoral
» Deliberado por unanimidade aprovar o refe-
rido acordo de cooperação que prevê, entre 
outras coisas, uma transferência financeira 
no valor de 1.000,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Asso-
ciação de Pais e E.E. da Escola Básica do 
2.º e 3.º Ciclo da Gafanha da Nazaré - Ano 
Lectivo 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 500,00 
Euros, como forma de apoio à concretização 
do seu Plano de Actividades.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção de Pais da Escola Básica José Ferreira 
Pinto Basto - Ano Lectivo 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 500,00 
Euros, como forma de apoio à concretização 
do seu Plano de Actividades.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e Associações 
de Cariz Cultural do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar os 15 
acordos de cooperação, que, entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
de 71.920,00 Euros.
 
Acordo de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a Associa-
ção dos Amigos da Praia da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar o refe-
rido acordo de cooperação que prevê, entre 
outras coisas, uma transferência financeira 
no valor de 1.800,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação 
de Moradores da Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar o refe-
rido acordo de cooperação que prevê, entre 
outras coisas, uma transferência financeira 
no valor de 700,00 Euros.

VIII Concurso de Fotografia “Olhos Sobre 
o Mar”
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento dos premiados do concurso.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Julho de 2011 

Acordos de Cooperação a celebrar com as 
Juntas de Freguesia do Município
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
Acordos de Cooperação, que entre outras 
coisas, prevêem uma transferência financeira 
total de 223.750,00 Euros.

Reuniões de Câmara de Agosto 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal que refere que no mês de 
Agosto apenas se realiza uma Reunião de 

Câmara no dia 23 de Agosto, às 15.30 horas, 
no Navio-Museu Santo André, com carácter 
público.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
23 de Agosto de 2011 

Protocolo entre o Município de Ílhavo e o 
Município de Vagos, visando estabelecer 
os princípios de mútua cooperação entre 
estes Municípios para a entrega de cães a 
gatos vivos, recolhidos e/ou recebidos, no 
Canil Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido Protocolo. 

Abertura de Procedimento Concursal, vi-
sando a contratação de professores para 
leccionarem nas áreas das actividades de 
enriquecimento curricular, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas 
por termo determinado
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Despacho,que prevê a contratação de 
23 professores de Inglês, 17 Professores de 
Actividade Física e Desportiva e 11 Profes-
sores de Música.

Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante os meses de Junho e Julho
» Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento da proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta 
Associações do Município do pagamento de 
1.347,60 Euros no mês de Junho e 1.020,00 
Euros relativos ao mês de Julho.

Contrato de empreitada de “Revestimento 
em Tapete Betuminoso 2011”
» Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta de contrato com a Firma “Paviazeméis 
- Pavimentações de Azeméis, Ld.a”, no valor 
de 218.973,99 Euros.

Processo de Expropriação relativo à Cons-
trução da “Via de Acesso ao Parque de Ci-
ência e Inovação
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Fernando 
Fidalgo Caçoilo.

Resolução de requerer a Declaração de 
Utilidade Pública da Expropriação com 
carácter de urgência dos terrenos neces-
sários à construção da via de acesso ao 
Parque de Ciência e Inovação
» Deliberado aprovar a proposta apresentada 
pelo Vereador Fernando Fidalgo Caçoilo.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
CMI/2011 – 3.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a deci-
são do Presidente da Câmara Municipal. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 11 
apoios de comparticipação no pagamento 
da factura relativa a água, saneamento e re-
síduos 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 Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.146,17 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e In-
divíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 450,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habi-
tação 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 612,58 Euros.

Normas das Provas “II Challenger Fórum 
Naútico Surfski” e “I Duatlo de Canoagem 
Fórum Náutico”

» Deliberado por unanimidade aprovar as re-
feridas Normas. 
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo 
de Jovens “A Torre”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora Be-
atriz Martins, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.000,00 Euros, 
como forma de apoio à realização do Torneio 
de Futsal, inserido no programa da Semana 
Jovem Ílhavo 2011. 

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção de Pesca Desportiva Costa Azul
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins, que prevê a atribuição de um subsí-
dio pontual no valor de 200,00 Euros, como 
forma de apoio à realização “IV Concurso de 
Iniciação à Pesca Desportiva” inserido no 
programa da Semana Jovem Ílhavo 2011. 

Atribuição de Subsídio Pontual à Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo, no âmbito do Protocolo 
de Cooperação entre a CMI e as demais 
Entidades dele constantes, com vista à 
vigilância balnear relativa ao Ano de 2011 
nas Praias da Barra e Costa Nova  - Ex-
ploração do Bar do Núcleo Ambiental da 
Costa Nova 
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Marcos 
Labrincha Ré, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.783,50 Euros 
com vista a suprir os custos da intervenção 
total realizados no Bar do Núcleo Ambiental 
da Costa Nova.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Setembro de 2011 

Abertura de Procedimento para Prestação 
de Serviços de Transportes no âmbito das 
actividades escolares
» Deliberado por unanimidade proceder à 
abertura do referido pelo valor estimado de 
110.000.00 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 Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 
apoio de comparticipação no pagamento da 
factura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro, para 
comparticipação em arrendamento de ha-
bitação 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 987,65 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habi-
tação no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.329,00 Euros.

Prémios Corrida Mais Louca da Ria - Corri-
da de Embarcações Originais
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação apresentada pela Ve-
readora Beatriz Martins.

Programa Municipal “Dias Divertidos - Se-
tembro 2011”
Deliberado por unanimidade ratificar a deci-
são do Presidente da Câmara Municipal.

Atribuição de Subsídio Pontual às Associa-
ções participantes nas Marchas Sanjoani-
nas de Ílhavo/2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 720,00 Euros à 
Associação dos Amigos da Praia da Barra; 
630,00 Euros à Associação Grupo de Dança 
Pestinhas, ao Sporting Clube da Vista Alegre 
e Associação de Pais e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação; e 450,00 Euros à 
Associação Cultural e Recreativa “Os Palhei-
ros” da Costa Nova e ao Grupo de Jovens 
“A Tulha”.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Setembro de 2011 

Extinção da “Mais Ílhavo – Sociedade de 
Desenvolvimento Urbano do Município de 
Ílhavo, SA”
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

Protocolo de Depósito entre o Município 
de Ílhavo e a Paróquia de São Salvador, re-
lativo a peças de escultura imaginária dos 
séculos XVII e XVIII
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido protocolo.

Relatório e Revisão do Protocolo de 31 de 
Agosto de 2009, assinado entre o Municí-
pio de Ílhavo, a Fábrica da Igreja Paroquial 
de São Salvador e o Património dos Pobres 
da Freguesia de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido protocolo.

Regulamento de Utilização do Pontão Nas-
cente da Doca de Recreio do Jardim Oudi-
not – Alteração à Tabela de Taxas
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
CMI/2011 - 4.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a deci-
são do Presidente da Câmara Municipal.

Imposto Municipal Sobre Imovéis (IMI) 
- fixação de taxas para 2012
» Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta, assim como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Derrama para cobrança no ano 2012
» Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta, assim como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Concurso Empreitada de “Centro Sócio-
Cultural e Extensão de Saúde da Costa 
Nova”
» Deliberado por unanimidade proceder à 
adjudicação definitiva à empresa “Socieda-
de de Construções José Coutinho, SA”, pelo 
valor de 1.873.309,09 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar com 
Associações de Cariz Desportivo do Con-
celho - Grupo Desportivo da Gafanha e 
Illiabum Clube
» Deliberado por unanimidade aprovar os 
presentes Acordos de Cooperação, que, en-
tre outras coisas, prevêem uma transferência 
financeira no valor de 92.000,00 Euros no 
caso do Grupo Desportivo da Gafanha e de 
70.000,00 Euros no caso do Illiabum Clube.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 
2011/2012
» Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta apresentada pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Normas do Programa de Apoio a Projectos 
Educativos (PAPE) 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal.

Subsídio de Estudo - Ano Lectivo 
2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de subsídio unitário, no valor de 50 euros, 
para o Escalão A, a cada um dos 187 alunos 
carenciados, e no valor de 30 euros, para o 
Escalão B, a cada um dos 179 alunos caren-
ciados.

Atribuição de subsídios pontuais para ex-
pediente e limpeza às Escolas e Jardins de 
Infância - Ano Lectivo 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição de 
um subsídio no valor de 18.492,00 Euros às 
Escolas Básicas do 1o Ciclo, que inclui os 
Centros Escolares, e de 2.880,00 Euros para 
Jardins de Infância da rede pública do Muni-
cípio de Ílhavo.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Outubro de 2011 

Atribuição de Subsídio Pontual à Liga Por-

tuguesa Contra o Cancro
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no montante de 500,00 Eu-
ros, para apoio à realização da Regata “Dou 
mais Tempo à Vida”. 
Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, e apoio 
no pagamento das quotas, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e In-
divíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 6 
apoios de comparticipação no pagamento 
da factura relativa a água, saneamento e re-
síduos sólidos, e 1 apoio de comparticipação 
no pagamento das quotas de condomínio.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e In-
divíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 437,28 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habi-
tação 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 3.554,05 Euros.

Alteração do Estudo Urbanístico (EU21) da 
Barra Norte
» Deliberado por unanimidade aprovar a alte-
ração ao “EU21”. 

Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 
2011/2012 - Primeira adenda à listagem 
inicial
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê a atribuição de 
13 subsídios unitários de 50,00 Euros para 
o Escalão A e 2 subsídios unitários de 30,00 
Euros para o Escalão B. 

Regras do XI Concurso Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Outubro de 2011 

Plano de Intervenção para a Requalifica-
ção do Forte da Barra
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação do Presidente da Câ-
mara Municipal.

Isenção de Pagamento de Taxas a Asso-
ciações do Município
» Deliberado por unanimidade tomar ratificar 
as isenções do pagamento de taxas pelas 
Associações do Concelho, no valor 1.410,00 
Euros, relativas de Janeiro a Setembro.

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

Programa Vocação 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Preços Bilhetes espectáculos Centro Cul-
tural de Ílhavo e Centro Cultural da Gafa-
nha da Nazaré durante o trimestre Outubro 
- Dezembro
» Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente.

Eco-Escolas em números 2011 – Bandeira 
Verde
» Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação do Vereador Marcos 
Labrincha Ré, onde refere a entrega de 31 
galardões da Bandeira Verde a Escolas do 
Município de Ílhavo.
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DOM 4  |  10h00
Caminhada e Alongamentos
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA 7  |  19H00
Aula de Grupo
Ginásio Caribe
Ginásio Caribe

DOM 11  |  10h00
Caminhada
Largo do Farol, Praia da Barra
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA 14  |  19h00
Ginástica Localizada
Academia Ritmos

DOM 18  |  19H00
Passeio de Bicicleta
Escola Municipal de Educação Rodoviária 
(EMER)
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA 21  |  19H00
Dança Infantil
Mercado Gafanha
As “Pestinhas”

QUA 28  |  19h15
Aula de Grupo - Cycle
Ginásio Gim Clube
Ginásio Gimclube

QUA 1  |  19H00
Dança Infantil
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
As “Pestinhas”

DOM 5  |  10H30
Aula de Grupo
Ginásio Fitness Clube
Ginásio Fitness Clube

QUA 8  |  19h30
Aula de grupo - Zumba
Ginásio Gim Clube
Ginásio Gimclube

DOM 12  |  10h00
Passeio de Bicicleta
Escola Municipal Educação Rodoviária (EMER)
Rotary Clube de Ílhavo

QUA 15  |  20h45
Aula de Ginástica
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
As “Pestinhas”

QUA 22  |  19H00
Ginástica Localizada
Academia Ritmos
Academia Ritmos

DOM 26  |  10H00
Circuito Teresa Machado
Circuito Teresa Machado - Colónia Agrícola
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA 29  |  19H00
Aula de Grupo
Ginásio Caribe
Ginásio Caribe

DEZEMBRO

QUA 4  |  19H00
Aula de Grupo
Ginásio Caribe
Ginásio Caribe

DOM 8  |  10h00
Aula de Grupo
Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA 11  |  19h30
Aula de Grupo
Ginásio Fitness Clube
Ginásio Fitness Clube

DOM 15  |  10h00
Aula de Aeróbica
Pavilhão Municipal da Gafanha da Encarnação
As “Pestinhas”

QUA 18  |  19h00
Ginástica Localizada
Academia Ritmos
Academia Ritmos

DOM 22  |  10H30
Aula de DanceFusion
Ginásio GoldenClube
Ginásio GoldenClube

QUA 25  |  19H00
Aula de Grupo
Ginásio Caribe
Ginásio Caribe

DOM 29  |  10h00
Circuito de Manutenção
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré
Câmara Municipal de Ílhavo

JANEIRO FEVEREIRO

DOM 4 
Início da 3.ª etapa do Programa 
Municipal Desporto para Todos
Câmara Municipal de Ílhavo

MARÇO

DOM 1
Grande Festa de confratenização 
para todos os participantes no 
Programa
Câmara Municipal de Ílhavo

JULHO

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

Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
2.ª~6.ª feira  |  8h30~13h00  15h00~22h00
Sábado  |  9h30~13h00  15h00~19h30 (meses pares)
Tel.: 234 363 080

PARTICIPE!

PARTICIPE!


