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ecocentro municipal
Parque equipado com contentores
de grandes dimensões destinados
a receber, separadamente, os
diversos materiais para posterior
tratamento e reciclagem.

O QUE PODE LEVAR?
Papel/cartão
Cartão Canelado;
Jornais;
Revistas;
Papel/cartão de embalagem;
Papel de escrita e de impressão;
Folhetos de publicidade.

Embalagens
» PLÁSTICO
Garrafas e garrafões de plástico (PET, PEAD,
PVC);
Embalagens (PET, PEAD, PVC) de produtos
alimentares, de limpeza e higiene;
Bidões e baldes de plástico;
Plástico em ﬁlme (sacos);
Esferovite (dentro de sacos transparentes);
Sacos de rede (ex. sacos de batatas);
Grades de vinho, cerveja, refrigerantes,
embalagens de ovos (plásticas).
» METAL
Latas (cerveja, sumos, conservas);
Utensílios domésticos em alumínio;

Latas de aerossóis
(desodorizantes, insecticidas, etc.);
Latas de tinta de pequena dimensão
(até 20 litros) vazias;
Latas de graxa vazias.

Vidro
Garafas de vidro;
Garrafões de vidro
sem invólucro de plástico;
Embalagens de vidro
(iogurtes, copos, frascos).

Residuos Verdes

Sucatas

Sofás;
Colchões;
Alcatifas;
Móveis;
Estantes de madeira.

Tampinhas de Plástico
Óleo Alimentar usado

Entulhos
Restos de pequenas obras (demolições,
restos de materiais de construção);
Azulejos e pavimentos cerâmicos;
Restos de tijolos; Grês; Telhas; Loiças e outras peças em faiança.
Nota: Os materiais aceites devem estar limpos e livres de produtos contaminantes.

Materiais resultantes de pequenas podas.

Monstros (não metálicos)

Pilhas

Carcaças de electrodomésticos usados;
Latas de tinta vazias;
Ferramentas;
Peças de automóveis.

Electrodomésticos Usados
Frigoríﬁcos, arcas congeladoras, fogões, televisões, rádios, microondas, aparelhos de
ar condicionado, esquentadores, máquinas
de lavar, ferros de engomar, cilindros, etc;
Móveis metálicos;
Equipamento informático e de telecomunicações (telefones; computadores; impressoras; faxes).

LOCALIZAÇÃO
junto aos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Ílhavo

Lâmpadas Fluorescentes
Tinteiros e Toners

horário
Terça-feira a Sábado
09h00~12h00 | 14h00~18h00
Tel 234 329 605

localização
Rua do Norte Gafanha de Aquém
(junto aos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Ílhavo).

www.cm-ilhavo.pt

o mar por tradição

SITUAÇÃO SAÚDE

SAÚDE
Preocupação
e Prioridade
No mês de Abril foram tomadas importantes diligências na área da Saúde, abrindo uma frente de luta radical para que o Ministério da Saúde
honre e assuma devidamente os seus compromissos com a População do
Município de Ílhavo. Queremos que à vergonha da situação da Extensão
de Saúde da Barra e do Posto de Medicamentos da Costa Nova, não se
somem outras.
O desinteresse do Ministério da Saúde na activação da Extensão de
Saúde da Barra é cada vez mais evidente, perspectivando-se a sua assumpção deﬁnitiva para as próximas semanas. Embora sigamos na luta,
a perspectiva em referência levará a que a CMI tome uma decisão de dar
um novo rumo ao edifício, sendo que muito queremos que se mantenha
na área da saúde.
A falta de resposta do Ministério da Saúde no que respeita ao Posto
de Medicamentos da Costa Nova é uma situação confrangedora e inadmissível: nem reactiva o antigo Posto, nem abre concurso para a nova
farmácia. Seguimos na luta com todos os Cidadãos que têm estado a fazer
diligências.
Os responsáveis locais e regionais do Ministério da Saúde assumiram
o compromisso de implementarem de imediato as medidas deﬁnidas no
Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro (com mais de dois anos, e regulamentador do regime de organização e funcionamento dos novos Agrupamentos de Centros de Saúde), activando o Conselho da Comunidade e
o Conselho Executivo, órgãos participados pelos Autarcas em representação directa dos Cidadãos. Note-se que até hoje apenas os órgãos que
integram apenas funcionários do Ministério da Saúde, estão a funcionar
desde Abril de 2009, sendo que a participação directa dos Autarcas na
gestão diária dos ACES, na gestão dos cuidados primários de saúde, é
muito importante para a boa relação dos Cidadãos com estes Serviços tão
importantes para a sua vida.
Numa fase em que temos pronto o estudo prévio do projecto e praticamente acordado o Protocolo de Cooperação para a execução da obra e
o seu ﬁnanciamento, queremos que a nova Extensão de Saúde da Costa
Nova seja um compromisso lealmente assumido pelo Ministério da Saúde.
Situações como a da Extensão de Saúde da Barra não são admissíveis.
Recebemos o compromisso claro dos responsáveis locais e regionais do
Ministério da Saúde, de que as reformas funcionais da prestação de cuidados primários de saúde à População não vão ser feitas em prejuízo das
pessoas com mudanças incompreensíveis. Que a Consulta Aberta, que
sucedeu ao SAP, no seu novo formato, não vai perder capacidades nem
distanciar-se das pessoas.
Mantemos a pressão sobre o Ministério da Saúde, em solidariedade
com a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, para que pague a sua (pequena, de cerca de 15%) comparticipação nas obras do Hospital de Cuidados
Continuados, como é seu dever básico, agora que, além do mais, a obra
se aproxima do seu ﬁnal.
E lutamos com os outros Municípios da Região de Aveiro, para que o
Hospital Distrital de Aveiro seja mais capacitado nas respostas que hoje
tem para dar, e venha a ser o quanto antes um Hospital Central e Universitário de plena condição, para que os nossos Cidadãos terminem as suas
longas esperas e a suas corridas diárias para Coimbra.
E por falar em Saúde, ﬁca desde já o convite para que participe na “Feira da Saúde 2010” que a CMI vai realizar no dia 22 de Maio, Sábado, no
Centro Cultural de Ílhavo.

editorial
A Câmara Municipal de Ílhavo está a viver uma importante fase de trabalho, com a gestão de múltiplas e importantes frentes, numa atitude atenta e activa, geradora de mais e melhor qualidade de vida para todos os que residem,
trabalham e /ou passam algum do seu tempo de lazer ou de cultura.
Nesta edição apresentamos o relatório da prestação de contas de 2009,
numa partilha com todos de um documento que está já aprovado pela Câmara
e Assembleia Municipal de Ílhavo, sendo que entendemos que essa actividade recebeu um voto de reconhecimento e de conﬁança nas Eleições Autárquicas de 11 de Outubro.
Neste tempo que vivemos intensamente, temos nove grandes obras no
terreno que se vão concluir e activar ao longo do presente ano. Estamos a
executar políticas renovadas e intensas nas áreas da Cultura, da Juventude e
da Educação. Inaugurámos a Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro e a Via
de Cintura Portuária na Avenida dos Bacalhoeiros. Comemorámos de forma
festiva o Feriado Municipal e estamos a comemorar o Centenário da Gafanha
da Nazaré como Freguesia e Paróquia. Entre muitas outras acções...
No dia 1 de Maio de 2010, tem início a vida operacional da nossa nova
empresa “Águas da Região de Aveiro” (à qual pertencemos com mais nove
Municípios da Região de Aveiro e com a empresa pública Águas de Portugal), numa aposta renovada e reforçada na boa gestão, no investimento de expansão e de manutenção, e na sustentabilidade técnica e ﬁnanceira das nossas
redes em baixa de água e de saneamento básico.
Na “Carta Aberta” que escrevi e publicámos na edição de Fevereiro de
2010, expus com alguns pormenores estas tarefas que temos em mãos.
Temos o Município de Ílhavo a continuar a crescer, honrando o compromisso assumido.
Respondemos à crise com uma intensa acção de aproveitamento de oportunidades. Superamos o pessimismo com uma grande dose de trabalho assente
numa atitude optimista, alegre e responsável. Usamos o presente para construir um futuro melhor, honrando e tirando proveito do nosso passado.
Entendemos que a má língua, a alimentação da “telenovela nacional em
jeito venezuelano”, a falta de uma atitude objectiva de construção solidária
de um Portugal Melhor liderado por quem governa e participado por todos,
são pontos focais de uma rota errada de Portugal, que não estamos a seguir
na gestão da CMI.
Construímos novas capacidades, prestamos melhores serviços, crescemos
na intermunicipalidade, agimos com solidariedade com os que precisam, trabalhamos em regime de equipa aberta a todos quantos queriam dar contributo
positivo.
Esta edição do Boletim Informativo da CMI é também um espaço de partilha sobre o trabalho que estamos a realizar, convidando todos ao seu acompanhamento e a serem boa parte desta tarefa Comunitária de fazer mais e
melhor pela Nossa Terra.
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...
1. Construção da Via de Cintura
Nascente a Ílhavo - 1.ª fase
2. Requaliﬁcação/Beneﬁciação
da Antiga Estrada Nacional 109
3. Ampliação e Requaliﬁcação
do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
4. Construção do Novo Centro Escolar
da Senhora do Pranto (Ílhavo)
5. Construção do Novo Centro Escolar
da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
6. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo de Vale de Ílhavo
7. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Presa-Légua
8. Ampliação da Escola de 1.º Ciclo da Coutada
9. Construção da Capela Mortuária
da Gafanha da Encarnação e Arranjos Exteriores
10. Reformulação das Acessibilidades à Repartição
das Finanças de Ílhavo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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MAIS OBRA

Requalificação/Beneficiação da Antiga EN 109
Com data de conclusão
prevista para o último
trimestre de 2010, a obra de
Requaliﬁcação/Beneﬁciação
da antiga EN 109 é uma das
intervenções actualmente
em curso da Câmara
Municipal de Ílhavo de maior
complexidade e dimensão,
com vista a garantir uma
maior qualidade urbana e
de segurança de todos os
utentes que diariamente
atravessam esta rodovia,
localizada numa zona central
da Cidade de Ílhavo, que
também sairá beneﬁciada.

1

Numa extensão de aproximadamente 5,125 quilómetros, esta
intervenção, inserida no Programa
de Regeneração Urbana da Cidade
de Ílhavo, consiste essencialmente
na repavimentação de toda a via
rodoviária, incluindo, também, a
execução/remodelação de todas as
infra-estruturas básicas e passeios,
nomeadamente ao nível dos sistemas de águas pluviais, bermas, estacionamento, iluminação pública,
sinalização e mobiliário urbano.
De uma forma mais pormenorizada, todo o traçado envolvido irá

manter a directriz e o perﬁl já existente, estando prevista a criação
de bermas e passeios, entre 0,50
e 1 metro de largura, bem como o
alargamento da faixa de rodagem
para seis metros. Relativamente
ao pavimento, será colocada uma
nova camada de desgaste, com vista a garantir uma elevada aderência e uma redução das vibrações
provocadas pelo elevado número
de veículos que circulam na via,
permitindo uma melhoria das condições ambientais e de segurança
para todo o tráfego, aliadas à re-

novação de toda a sua sinalização
horizontal e vertical (mantendo-se
a posição e as indicações da sinalização existente, de modo a não
introduzir factores de novidade e
contrários a hábitos consolidados
de circulação da zona).
A requaliﬁcação dos sistemas de
drenagem e da iluminação pública,
assim como a modernização de
todo o mobiliário urbano envolvente estão também contemplados
nesta obra de grande importância
para o Município, uma vez que a
antiga EN 109 continua a ser uma

// Abertura do Concurso Público | 16 de Fevereiro de 2009
// Adjudicação da Obra | 6 de Julho de 2009; empresa “Paviazeméis - Pavimentações de Armazéns, Lda.”
// Arranque da Obra | Setembro de 2009
// Data de Conclusão Prevista | Último Trimestre de 2010
// Investimento total | 2.206.595,00 Euros + IVA (60% comparticipado pela FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional)
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das vias com maior aﬂuência de
trânsito e peões, tendo uma localização central na área urbana da
Cidade de Ílhavo.
Concluída a 1.ª Fase da intervenção, no início de Maio, referente ao
Troço Sul (cruzamento da Câmara
Municipal de Ílhavo até ao limite
Sul do Município), segue-se agora
a 2.ª Fase, referente ao Troço Norte (cruzamento da Câmara Municipal de Ílhavo até ao limite Norte
do Município), cuja conclusão está
prevista para o último trimestre de
2010. //
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MAIS OBRA

Construção da Circular Nascente a Ílhavo - 1.ª Fase
envolvente ao centro urbano de Ílhavo
Com o objectivo de criar
uma ligação periférica entre
a via de acesso à A17 (Via do
Mercado) e a antiga EN109,
a Câmara Municipal de
Ílhavo iniciou, em Julho de
2009, a obra de construção
da Circular Nascente a
Ílhavo, com uma extensão
de aproximadamente 1,5
quilómetros.
De uma forma mais detalhada,
o lanço em causa será constituído
por quatros tramos, desde a primeira rotunda da Via do Mercado (a que faz a ligação, à direita,
à Rua Cimo de Cima) e a rotunda
existente na antiga EN109 junto ao
Supermercado Pingo Doce. O primeiro troço corresponde à ligação
entre a rotunda da via de acesso à
A17 até ao seu cruzamento com a
1

Rua do Casal, onde será construída uma rotunda. O segundo troço
fará a ligação entre esta rotunda e
uma nova, localizada junto à Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes. Em seguida, o
terceiro troço irá ligar esta rotunda até ao cruzamento com a Rua
da Lagoa, que será semaforizado.
Finalmente, o último troço da via
fará a ligação entre o cruzamento
com a Rua da Lagoa e a rotunda
já existente na antiga EN109, existindo neste tramo, além da abertura de uma nova extensão de via, a
reformulação e requaliﬁcação do
arruamento existente na sua parte
ﬁnal. A obra inclui ainda a requaliﬁcação dos troços de estrada ad-

jacentes, nomeadamente a Rua da
Lagoa e a Rua Coronel Cândido
Teles (dada a sua complementaridade em termos de circulação rodoviária), assim como a execução
de uma pista para velocípedes ao
longo de todo o traçado da variante
(com dois metros de largura) e, em
alguns troços, de placas de estacionamento e passeios para peões.
Relativamente às características
geométricas das vias, a maioria
dos tramos terá duas vias (uma
em cada sentido), com 3,50 metros de faixa de rodagem e bermas
com 1,50 metros. A Rua da Lagoa
passará a ter um troço de sentido
único mais a Poente, devido à reduzida largura da actual via entre

as habitações existentes, aproveitando-se para o dotar de passeios
laterais, de forma a assegurar as
devidas condições de segurança
para os peões (o que actualmente
não se veriﬁca). Por conseguinte, a
Rua Coronel Cândidos Teles (Rua
do Depósito) será a alternativa ao
sentido único anulado na Rua da
Lagoa, prevendo-se a sua requaliﬁcação, bem como a construção de
passeios laterais nos dois sentidos
da via.
Ao nível do equipamento urbano
e espaços verdes e de lazer, estão
a ser colocados, em algumas zonas, bancos de recolha de papéis,
bebedouros, postos de iluminação
e parqueamento de velocípedes,

// Abertura do Concurso Público | 16 de Fevereiro de 2009
// Adjudicação da Obra | 6 de Julho de 2009
// Arranque da Obra | Setembro 2009
// Data de Conclusão prevista | Para o último trimestre de 2010)
// Investimento Total | cerca de 2.627.679,00 Euros + IVA
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sendo os espaços verdes conﬁnados às rotundas. Todas as infra-estruturas básicas (sistemas de drenagem, redes de abastecimento de
água, electricidade, distribuição de
gás, telecomunicações, etc.) foram
igualmente consideradas.
Esta importante obra inserese num projecto mais global de
desenvolvimento de uma via de
cintura periférica a Ílhavo, encontrando-se alguns dos lanços desta
via já construídos e os restantes
em fase de estudo. Finalizada
ainda este ano, a Via de Cintura
Nascente irá permitir o desvio e
consequente descongestionamento do trânsito do centro da Cidade
de Ílhavo, entre a Via do Mercado
(acesso à A17) e a antiga EN109
na parte Nascente do Município,
contribuindo de igual forma para o
aumento da segurança e qualidade
de vida dos habitantes dessa zona
de grande densidade urbanística. //

www.cm-ilhavo.pt
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INAUGURAÇÃO A 20 DE JUNHO DE 2010

obra de ampliação e requalificação
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Com a inauguração marcada
para o dia 20 de Junho de
2010, o Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré
encontra-se neste momento
na recta ﬁnal da sua obra de
Ampliação e Requaliﬁcação,
iniciada em Abril de 2009.

Cumprindo a 3.ª Fase de Qualiﬁcação deste espaço, após a execução da instalação do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré e do Espaço Internet, em
2005 (1.ª Fase), e a instalação do
Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal (2.ª Fase), esta obra vem
reforçar o carácter multifuncional
do Centro Cultural, beneﬁciando,
em simultâneo, toda a sua área
envolvente, gerando sinergias e,
sobretudo, grande atracção social,
pela sua capacidade de satisfação
de múltiplas necessidades culturais no mesmo local. Nessa medida, a intervenção em curso está a
ser exercida a dois níveis, prevendo não só a ampliação e renovação
do espaço interior do edifício, mas
também o redimensionamento e
reconﬁguração do espaço exterior
público envolvente, integrando-o
numa atmosfera cultural e urbana

Fachada (Jardim 31 de Agosto)

Acesso ao Auditório 1.º andar

contemporânea.
De uma forma mais pormenorizada, a acção no interior do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré tem como principal objectivo
dotá-lo de condições de excelência
para actos culturais diversos, nomeadamente através de um Auditório com capacidade para aproximadamente 400 pessoas sentadas,
de uma Galeria de Exposições
com cerca de 400 m2 (que evolui
em dois pisos e tem acesso autónomo) e de uma Sala de Conferências com 72 lugares. Em todos
estes espaços serão garantidas as
respectivas condições técnicas ao
nível da acessibilidade, segurança,
acústica, climatização, conforto e
controlo ambiental, assim como no
restante edifício, cujo Foyer e Bar
foram igualmente reformulados,
de forma a satisfazer o aumento
do número de espectadores, sendo
também aumentado o número de
blocos sanitários (respeitando as
normas regulamentares relativas à
mobilidade condicionada).
A acção no exterior será marcada
pela criação de uma galeria pedonal, cujo pavimento será remodelado com materiais rígidos, de forma
a permitir o uso diário intenso e a
realização de eventos ao ar livre
ligados ao Centro Cultural, assim
como espaços verdes. //

// Abertura do Concurso Público | 21 de Julho de 2008
// Adjudicação da Obra | Fevereiro de 2009; Firma ABB, SA
// Arranque da Obra | 1.ª Semana de Abril 2009
// Data de Conclusão | Junho de 2010
// Investimento total | cerca de 2.150,000,00 Euros + IVA

Entrada e Foyer

Caixa de Palco

Galeria

Auditório
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PRAIA DA BARRA

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Elaboração de Estudo
Urbanístico na Avenida Corte
Real/Relocalização do Mercado

arruamentos envolvente
Hospital de Cuidados
Continuados da Santa Casa
da Misericórdia

Foi aprovado, na Reunião de
Câmara de 24 de Março, a Elaboração de um Estudo Urbanístico
para a ocupação do quarteirão da
Avenida João Corte Real (localizada a Norte do actual Mercado),
com vista à Relocalização do Mercado da Barra.

A Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu recentemente à abertura do Concurso Público para
a execução dos Arruamentos na
Envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa
da Misericódia de Ílhavo, num
investimento previsto de cerca de

O principal objectivo da elaboração deste Estudo prende-se com
a necessidade de atribuição de uma
tipologia mais adequada ao respectivo equipamento, requaliﬁcando-o
e integrando-o eﬁcazmente na gestão do espaço público e das suas
dinâmicas modernas. //

650.000,00 Euros.
Com um prazo de execução de 3
meses, esta é uma obra de grande
importância para o referido Hospital, garantindo as condições de
acesso de viaturas e pessoas ao
local, bem como o seu enquadramento com a respectiva área urba-

na da Cidade.
O presente projecto viário contempla ainda a construção de um
arruamento de acesso à Escola Básica do 1.º Ciclo N.º 1 de Ílhavo e
respectivas infra-estruturas. //

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

ADJUDICAÇÃO

Beneficiação do
Pavilhão Gimnodesportivo
da Gafanha da Encarnação

Arruamentos na Envolvente
ao novo Centro Escolar
da Cale da Vila

Após a obra de renovação da
Cobertura do Pavilhão Desportivo
da Gafanha da Encarnação (executada em ﬁnais de 2008), a Câmara
Municipal de Ílhavo lançou recentemente o Concurso Público para
a execução das obras de beneﬁciação do respectivo Pavilhão, com
um prazo de 5 meses.
A obra, estimada em 251.117,00
Euros, tem como principal objectivo a boa manutenção do Pavilhão,
melhorando as condições de utilização oferecidas aos Alunos e às
Associações do Município que o
utilizam regularmente para a realização dos seus treinos e jogos. //

Na sequência do Concurso Público lançado em Novembro de
2009, o Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada
dos Arruamentos na Envolvente
ao novo Centro Escolar da Cale
da Vila, na Gafanha da Nazaré, à
ﬁrma “Construções Carlos Pinho,
Lda.”, pelo valor de 439.784,29
Euros + IVA.

Com um prazo de execução de
três meses, esta obra, já iniciada, é
de grande importância para o novo
Centro Escolar, garantindo não só
os respectivos acessos como o seu
bom enquadramento urbano nessa
zona da Cidade da Gafanha da Nazaré. //

www.cm-ilhavo.pt
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PORTO DE AVEIRO

inauguração
Linha Ferroviária e Via de Cintura Portuária
Foram inauguradas, no
passado dia 27 de Março, a
Linha Ferroviária e a Via de
Cintura Portuária do Porto
de Aveiro (3.ª Fase).
A cerimónia de inauguração contou com a presença do Primeiro-Ministro, José Sócrates, e do Ministro
das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, António Mendonça,
acompanhados por vários representantes das entidades envolvidas na
execução das obras, nomeadamente
da Administração do Porto de Aveiro, da Refer e da Câmara Municipal
de Ílhavo. Após a primeira viagem
oﬁcial (da Estação de Comboios de
Aveiro até à nova plataforma multimodal de Cacia, seguindo para a
zona do porto comercial), a referida
comitiva descerrou a placa inaugural no Terminal Norte, onde foi feita
uma breve apresentação técnica da
obra, bem como a projecção de um
ﬁlme alusivo ao investimento e às
suas potencialidade no futuro.
Através da construção deste ra-

mal (com uma extensão de cerca
de nove quilómetros, em via única
não electriﬁcada), o Porto de Aveiro
será capaz de movimentar 600.000
toneladas de mercadorias por ano
(cerca de 3 comboios por dia), aumentando signiﬁcativamente a sua
competitividade relativamente a
outros mercados portuários, uma
vez que o transporte ferroviário tem
custos mais baixos que o rodoviário, garantindo também o seu sucesso em termos de sustentabilidade

ambiental.
Igualmente de grande relevância foi a obra de construção da 3.ª
Fase da Via de Cintura Portuária,
que compreendeu uma passagem
inferior pedonal, três passagens
superiores rodoviárias e novas
acessibilidades na Gafanha da Nazaré, transformando por completo
toda a Avenida dos Bacalhoeiros.
Com um investimento previsto de
6.900.000,00 Euros, desta obra
faz igualmente parte a construção

de uma faixa dedicada à servidão
directa da área urbana, com o objectivo de garantir o acesso, com a
necessária comodidade e segurança,
aos estabelecimentos comerciais e
habitações que actualmente existem
na respectiva Avenida, cuja intervenção foi comparticipada pela Câmara Municipal de Ílhavo, num investimento no valor de 850.000,00
Euros.
Perspectivadas há mais de duas
décadas, estas são duas obras de

grande importância, quer para o
Porto de Aveiro, quer para o Município de Ílhavo, para a Região
de Aveiro e para o País, que, além
de contribuirem para o desenvolvimento do tecido empresarial da
Região de Aveiro, produzem efeitos signiﬁcativos no Município de
Ílhavo, tornando-o mais atractivo a
investimentos privados geradores
de riqueza e emprego, sem esquecer
a já visível melhoria na qualidade de
vida da sua população. //

Discurso do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo durante a Cerimónia de Inauguração
Exmo Sr. Primeiro-Ministro
Exmos(as) Senhores(as)
É com particular alegria que recebemos hoje no Município de Ílhavo e na
Região de Aveiro o Primeiro-Ministro de
Portugal a pretexto da inauguração de
duas importantes obras que vêm dar
um relevante contributo para a qualiﬁcação do território, para a elevação da
sua competitividade, e da qualidade de
Operação de Empresas e de Vida dos
Cidadãos.
Partilho nesta intervenção uma palavra de Agradecimento, outra de Portugalidade e uma terceira sobre Trabalho
Para Casa.
A Ligação Ferroviária do Porto de
Aveiro à Linha do Norte e a 3.ª fase da
Via de Cintura Portuária no troço que foi
e vai continuar a ser, agora com qualidade, a Avenida dos Bacalhoeiros da
Gafanha da Nazaré, justiﬁcam o elevado
investimento do Governo, da União Europeia e também da Câmara Municipal
de Ílhavo, assim como a luta de cerca
de trinta anos que muitas Entidades e
Cidadãos desenvolveram.
Como diria o Cantor, dez anos é muito tempo. E obviamente que trinta anos
é muitíssimo tempo. Mas hoje o tempo
é de agradecer aos Lutadores e aos
Obreiros o cumprimento de compromissos e de importantes capacidades
novas do Município de Ílhavo, do Município de Aveiro, da Região de Aveiro e
de Portugal.
Quero pois dar nota pública do reconhecimento e do agradecimento ao
Governo e às suas empresas APA e REFER, pela obra feita e pelo compromisso
honrado.
Na sua pessoa Sr. Primeiro-Ministro,
quero entregar esse reconhecimento
e esse agradecimento, permitindo-me

também entregar uma referência no
mesmo sentido e muito especial à Enga
Ana Paula Vitorino, Secretária de Estado
do seu anterior Governo, pela determinação, pelo compromisso, pela capacidade de realizar, fundamental para estas
obras.
Dos Lutadores quero destacar o Eng.
Fonseca Neves, da REFER, fundamental
para que esta obra hoje seja realidade,
gestor dedicado e tenaz, que foi capital pela sua acção na gestão de alguns
maus espíritos que tentaram colocar
esta ligação ferroviária nos sítios mais
inacreditáveis, nomeadamente em sítio
nenhum.
Dos Obreiros quero destacar o Presidente da APA e a sua Equipa, pela
determinação, seriedade e capacidade
de fazer Equipa, nomeadamente com a
Câmara Municipal de Ílhavo, bem materializada nas duas obras que hoje inauguramos.
Permitam-me para terminar os agradecimentos, uma palavra especial aos
Empreiteiros destas obras pela elevada
qualidade do seu trabalho, e uma palavra muito especial à Equipa da Câmara
Municipal de Ílhavo liderada pelo Vereador Eng. Fernando Caçoilo. Honro-me
de presidir a esta nobre instituição pela
excelência da Gente da Terra e da Equipa de Trabalho.
Esta é uma importante obra de valorização da infraestrutura portuária e de
qualiﬁcação da área urbana do Município de Ílhavo que lhe é adjacente, numa
relação de boa coexistência. É agora
necessário que a boa relação da vivência da área portuária e da área urbana
seja aprofundada, não permitindo a sua
grave perturbação com a introdução de
portagens na A25.
Estas são obras que constroem Portugal.

Portugal constrói-se e faz-se crescer
com Trabalho e com Sorriso, mas temos
de Trabalhar mais e Sorrir melhor.
O Trabalho realiza, mobiliza pelo
exemplo e faz acontecer a riqueza, o
emprego e a qualidade de vida.
O Sorriso estimula, mobiliza pela
motivação e faz Equipas mais fortes e
determinadas em crescer e apostar no
futuro com esperança.
Portugal não se constrói, pelo contrário destrói-se, com a alimentação
permanente de uma telenovela tipo “venezuelana” como aquela que vivemos,
cheia de paixões inconsequentes, de
fatalidade, de maledicência, de justiça
propalada e não praticada no tempo e
no modo certo, de insultos gratuitos ao
Primeiro-Ministro, de inquéritos Parlamentares para “inglês ver”, de cooperação estratégica em vez de cooperação
consequente para Mais e Melhor Portugal. Exige-se Nobreza e Humildade,
mais dedicação ao Trabalho por Portugal e muito mais Atenção Cuidada aos
Portugueses.
Uns PECam ao tentar governar, mas
têm de governar mais e melhor.
Outros PECam por omissão abstendo-se por não serem capazes de ser
alternativa, mas têm de trabalhar seriamente para o poderem ser.
Outros ainda, são sempre Contra, na
procura de alcançarem o Céu por não
PECarem, mas têm de ter a nossa tolerância porque não vão mudar para actos
positivos.
Nestas obras em que o T de Trabalho
e o S de Serviço estão tão bem expressas, aproveito essas mesmas letras para
dar um conselho ao Sr. Primeiro-Ministro, podendo também estendê-lo ao Governo, aos Deputados da Assembleia da
República, ao Presidente da República,
aos Magistrados do Sistema Judicial, a

Todos Nós Portugueses: T S S T.
Sr. Primeiro-Ministro, TRABALHE e
SORRIA e Saia da Telenovela. Siga em
frente por Portugal com Mais Trabalho e
Melhor Sorriso, utilizando as suas energias para aquilo que é Nobre e Necessário para Portugal, e para o que é Digno e
Útil para os Portugueses.
Precisamos de andar para a frente,
com a velocidade da Lebre e a tenacidade da Tartaruga.
Precisamos de menos e de muito melhor Estado, diminuindo o seu custo de
funcionamento e elevando a sua eﬁciência e a sua eﬁcácia, com uma atitude de
Parceria com os Cidadãos e os Empreendedores.
Hoje é dia de Festa. E em dia de Festa
os Foguetes têm de ser mais ouvidos do
que as palavras surgidas da vontade de
dizer muitas coisas, nomeadamente sobre problemas e diﬁculdades.
Mas hoje é também dia de termos a
honra e a oportunidade de ter entre nós
o Primeiro-Ministro de Portugal, e manda-me a Consciência e os Cidadãos que
aproveite o ensejo para partilhar quatro
preocupações e solicitar a sua atenção
para elas e o seu cuidado empenho para
continuar, também por essa via, a apoiar
esta importante parte de Portugal a continuar a crescer:
1. O Polis Litoral da Ria de Aveiro tem
de ter uma acção urgente por parte do
Governo, para que haja uma atitude de
gestão mais proactiva do ICNB, e eventualmente para que se produza legislação especíﬁca que agilize processos
administrativos, sob pena de não termos
tempo para executar esse importantíssimo investimento de valorização e qualiﬁcação da Ria de Aveiro no valor de 97
milhões de euros.
2. O reperﬁlamento da barra do Porto de Aveiro é uma obra capital para a

rentabilização das infraestruturas portuárias, sendo necessária a gestão com
bom senso e critérios objectivos de sustentabilidade para que a obra se execute
depressa e bem.
3. A Náutica de Recreio e a Marina da
Barra são apostas capitais para a Costa
Ocidental Portuguesa, para o Porto e a
Ria de Aveiro, para o desenvolvimento
turístico. O renovado projecto e a nova
proposta de sustentação institucional da
Marina da Barra vai ser apresentada nas
próximas semanas às Entidades Competentes.
4. A pesca e indústria do bacalhau
têm uma enorme importância para o
PIB do Município, da Região e do País.
É necessária uma atenção cuidada a
este sector que só no Município de Ílhavo emprega cerca de 3.000 pessoas,
nomeadamente ao nível das medidas
regulamentadoras e das relações político-económicas internacionais.
Porto e Ria de Aveiro, Bacalhau e
Náutica de Recreio são bons pretextos
de atenção do Governo e de Todos Nós,
são áreas importantes de acção para
que possamos dar contributos positivos
de crescimento e de desenvolvimento,
com Trabalho e Sorriso para que Portugal seja cada vez Melhor e Maior.
Por essa via seremos cada vez mais
dignos dos Cidadãos que legítima e democraticamente representamos, e para
os quais vai o principal Agradecimento
pela força, sabendo que são sempre o
destino do nosso Trabalho e do nosso
Sorriso.
Bem Hajam e Muito Obrigado.
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Presidente do CE da Região de Aveiro
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Dia Dedicado à Acção Social
O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo e o
Vereador do Pelouro da
Acção Social, Eng. Paulo
Costa, dedicaram o início
do presente mês de Abril à
temática da Acção Social,
uma das cinco áreas de
acção prioritária para o
actual mandato, tendo
realizado um conjunto de
visitas e reuniões de trabalho
com instituições que no
Município de Ílhavo exercem
a sua actividade nesta
importante área.
Assim, a manhã do dia 1 de
Abril iniciou-se com uma visita
à futura creche do Centro Social
Padre José Kentenich, na Sra. do
Campos, cuja obra se encontra na
sua fase ﬁnal de execução.
Trata-se de uma nova oferta nesta área, que, assim que começar a
funcionar, irá aumentar a oferta do
nosso Município a este nível, podendo acolher 33 crianças até aos
3 anos de idade. Esta visita permitiu à Câmara Municipal conhecer

esta obra mais em pormenor, tendo
ainda sido abordado com representantes da direcção da instituição
o apoio que a Câmara irá prestar
para a concretização desta obra.
Seguiu-se depois a visita ao futuro Lar da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo,
que se encontra na sua ponta ﬁnal.
Podendo acolher um total de 76

idosos, 25 em regime de Lar e 25
na sua valência de Centro de Dia,
esta obra, que contou com um decisivo apoio da Câmara Municipal
de Ílhavo ao nível da execução do
projecto, da aquisição dos terrenos
necessários e de um apoio ﬁnanceiro directo, irá ainda permitir o
apoio domiciliário a 25 idosos.
A terminar a manhã foi ainda

efectuada uma visita ao Hospital
de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo,
que se encontra igualmente na sua
ponta ﬁnal, importante obra que
contou desde o seu início com um
importante incentivo e apoio da
Câmara Municipal, materializado
no apoio técnico à gestão do concurso, na ﬁscalização da obra e no

apoio ﬁnanceiro directo, para além
de diversos investimentos ao nível
das infra-estruturas de acesso e sustentabilidade do novo Hospital. Por
integrar a Parceria para Regeneração Urbana do Centro Histórico de
Ílhavo, liderado pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Hospital será
igualmente alvo de um importante
apoio ﬁnanceiro de fundos comunitários, no âmbito do QREN.
Após esta visita realizou-se um
almoço de trabalho com a direcção
do CASCI, durante o qual foram
debatidas diversas questões relacionadas com a actividade desta instituição, nomeadamente projectos
que pretendem realizar no futuro.
O dia terminou com uma reunião com responsáveis da Câmara
Municipal de Ílhavo do sector da
Acção Social, durante a qual foi
efectuado um ponto de situação relativamente a alguns dos dossiers
mais importantes actualmente geridos pela Câmara Municipal, nomeadamente o Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados, a implementar a breve prazo.
No dia 6 de Abril foi ainda realizada uma reunião de trabalho com
a direcção da Associação Aquém
Renasce, na qual o tema principal
foi o futuro Lar de Terceira Idade desta Associação, a construir
em terrenos a ceder pela Câmara
Municipal, localizados na antiga
Carreira de Tiro da Gafanha de
Aquém. //

SEMINÁRIO

“Combate à Pobreza e à Exclusão Social:
Tradição e Inovação”

A Comissão Europeia
assinalou o ano de 2010
como o Ano Europeu de
Combate à Pobreza e à
Exclusão Social.
Tendo em conta a importância
desta temática, o Município de
Ílhavo decidiu associar-se a esta
iniciativa, dando o seu contributo
para o reforço da participação de
todos os segmentos da sociedade
civil na luta contra a pobreza e a
exclusão social, reﬂectindo sobre
as intervenções mais convencionais e reinventando abordagens de
acção nas redes de solidariedade
já existentes, com vista a uma intervenção cada vez mais eﬁcaz e
sustentável.
Com este objectivo, vai ser realizado no próximo dia 28 de Maio,
no Auditório do Museu Marítimo
de Ílhavo, um Seminário subordinado a esta temática, dirigido à
Comunidade em geral e, em especial, aos Dirigentes e Técnicos das
IPSSʼs e Entidades Públicas.
As inscrições encontram-se dis-

poníveis no Atendimento Social
Integrado e no site da Câmara Municipal de Ílhavo, em www.cmilhavo.pt, até ao dia 21 do mesmo
mês (limitadas à capacidade do
Auditório do Museu Marítimo de
Ílhavo). Todas as Fichas de Inscrição deverão ser remetidas com
cheque (no valor de 10,00 Euros
para o Público em geral e no valor
de 5,00 Euros para Estudantes),
dirigido à ordem do Município de
Ílhavo (NIF: 506 920 887), Av. 25
de Abril, 3830-044 Ílhavo.
Estamos certos que Seminário
irá contribuir para o enriquecimento pessoal e proﬁssional de
todos quantos venham a integrar a
iniciativa.

PROGRAMA
09h00 | Recepção dos participantes e entrega de documentação
09h30 | Sessão de Abertura
- Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. José Agostinho Ribau Esteves
- Directora do Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P., Dr.ª Maria Helena Terra de Oliveira
PAINEL DA MANHÃ | Moderador: Dr. Acácio Conde
(Coordenador do Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN)
10h00 | Tema: Pobreza e Exclusões Sociais
- Novas formas de intervenção para “velhas” formas de
pobreza (e Exclusões Sociais)
Orador: Dr. Pedro Manuel Dias de Jesus Marques
(Secretário de Estado da Segurança Social)
10h45 | Coffee-Break
11h00 | Tema: Políticas Sociais:
A importância do trabalho social
Orador: Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
(Professor da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto e Consultor da Rede Europeia Anti-Pobreza)
11h45 | Tema: Violência Doméstica:
A Importância da Intervenção Técnica
Orador: Dr. Manuel Albano
(Comissão Para a Igualdade de Género)
Violência Doméstica: Quebrar Amarras
Orador/a: Maria/Manuel (Nome Fictício) (testemunho real de
uma pessoa que vivenciou o ciclo da violência doméstica)
12h30 | Debate
13h00 | Almoço

PAINEL DA TARDE | Moderador: Dr. Hélder Santos (Director da
Unidade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Aveiro)
14h30 | Tema: A Pobreza Como Violação
dos Direitos Humanos
Orador: Prof. Dr. José António Correia Pereirinha
(Vice-Presidente do Instituto Superior de Economia
e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa)
15h15 | Tema: Nova Pobreza: A Emergência de Novas
Realidades e a Urgência de Novas Respostas
Orador: Prof. Dr. Brandão Alves
(Prof. Jubilado do Instituto Superior de Economia
e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa)
15h45 | Tema: A actualidade da Associação Nacional
do Direito ao Crédito
Orador: Dr. José Centeio (Secretário-Geral da Associação
Portuguesa do Direito ao Crédito)
16h15 | Tema: Arte para a Inclusão
Orador/a: Dr.a Ângela Marques e Dr.a Lieve Meersschaert
(Associação Cultural Moinho da Juventude)
16h45 | Debate
17h15 | Sessão de Encerramento
Vereador da Acção Social da Câmara Municipal de Ílhavo,
Eng. Paulo Teixeira Costa

Organização: Atendimento Social Integrado
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo e Instituto da Segurança Social, I.P.
Mais informação através do e-mail dedas@cm-ilhavo.pt ou através do telefone 234 329 625.

www.cm-ilhavo.pt
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5 DE ABRIL

comemorações Feriado Municipal 2010
Comemorou-se, no passado
dia 5 de Abril, Segunda-feira
de Páscoa, mais um Feriado
Municipal, marcado em
especial pela homenagem à
Acção Social do Município,
no ano em que a União
Europeia dediciu assinalar
como o Ano Europeu de
Combate à Pobreza e
Exclusão Social.

Como é habitual, as Comemorações tiveram início logo pela manhã, com o Hastear das Bandeiras
junto ao Paços do Município, acompanhado pela Filarmónica Gafanhense (Música Velha), decorrendo,
em seguida, a Sessão Solene Comemorativa, este ano especialmente
dedicada às principais forças vivas
da Acção Social do Município.
Coube ao Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Neves Vieira, a
abertura da Sessão, seguindo-se os
discursos de cada um dos representantes dos partidos com assento na
Assembleia Municipal. Antecipando o discurso de encerramento do
Presidente da Câmara Municipal,
foram entregues as Condecorações
Honoríﬁcas a seis entidades/personalidades do Município, nomeadamente ao Património dos Pobres
de Ílhavo, a quem foi entregue a
Medalha do Concelho em Ouro, ao
CASCI, ao Bispo e ex-pároco da
Paróquia de S. Salvador, D. Júlio
Tavares Rebimbas, à Dona Maria
da Luz Rocha, fundadora do “Lar
da Providência” (actual Obra da
Providência) e ao Comandante dos
Bombeiros Voluntário de Ílhavo,
João José Ramos Bio, agraciados
com a Medalha do Concelho em
Vermeill, assim como ao Professor
Manuel Fernando da Rocha Martins, distinguido com Medalha de
Mérito Cultural Prata.
Na sua intervenção, Ribau Esteves começou por referiu-se ao Feriado Municipal como um momento não só de festa e celebração, mas
também de reﬂexão e de balanço,
que assinala igualmente a realidade de Ílhavo como Município, cuja
restauração aconteceu há 112 Anos.
Acerca dos homenageados, o Presidente da Câmara Municipal deixou
uma palavra de profundo agradeci-

mento e de incentivo, enaltecendo
também o papel que todos os Cidadãos desempenham no desenvolvimento e aﬁrmação do Município de
Ílhavo, sem esquecer as Comunidades de emigrantes espalhadas pelo
Mundo, numa altura em que importantes projectos nas mais diversas
áreas de intervenção perspectivam
uma nova dinâmica na vida de cada
um dos Munícipes. Ao nível das infra-estruturas, a criação da empresa
“Águas da Região de Aveiro” (a que
o Município de Ílhavo pertence), a
construção e ampliação de cinco
Centros Escolares (que se encontram em fase ﬁnal de obra), a Ampliação e Remodelação do Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré (que
será inaugurado a 20 de Junho), as
obras de construção da Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação,
da Via de Cintura Nascente a Ílhavo e de requaliﬁcação da antiga EN
109 (concluídas durante o último
trimestre de 2010) são alguns dos
exemplos do trabalho realizado pela
Câmara Municipal de Ílhavo entre
2009 e 2010, perspectivando mais
obra para os próximos meses.
Na Cultura e no Turismo, o destaque vai para aposta no Festival
do Bacalhau, factor diferenciador
do nosso Município, assim como
para o arranque, já em Maio, da
nova acção “Desporto para Todos”
e do renovado “Festival de Teatro”,
num ano em que damos a Volta ao
Mundo a bordo do Navio-Escola
“SAGRES”. Finalmente, na Acção
Social, Educação e Saúde, Ribau
Esteves destacou a aprovação do
novo “Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indíviduos Carenciados”
e a Transferência de Competências
recebidas a 1 de Janeiro para a Gestão das EB 2,3 do Município, mantendo-se a luta pela activação da Ex-
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CONDECORAÇÕES
HONORÍFICAS
Medalha do Concelho em Ouro
Ao Património dos Pobres de Ílhavo, com
o enquadramento do Ano Europeu de
Combate à Pobreza e à Exclusão Social,
pelos excepcionais serviços prestados
ao Município nos seus cinquenta anos
de existência, com um destaque muito
especial para o apoio, ao nível da acção
social, às Crianças e aos Idosos. O Património dos Pobres de Ílhavo é um parceiro de grande importância para a Câmara
Municipal de Ílhavo, tendo capacidade
para assumir e gerir compromissos de
elevada importância social, cultural e política, sendo uma Associação merecedora
do respeito e da consideração de todos e
receptora de parte importante do nosso
investimento de conﬁança na construção de um Município mais desenvolvido,
nomeadamente na valorização dos seus
Cidadãos e na sua promoção.
Medalha do Concelho em Vermeill
Ao CASCI - Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo, pelo trabalho notável prestado ao nível da acção social no
Município, ao longo dos seus trinta anos
de existência, com um destaque muito
especial para o apoio aos Cidadãos portadores de deﬁciência. O CASCI é um
parceiro de grande importância para a
Câmara Municipal de Ílhavo, tendo capacidade para assumir e gerir compromissos de elevada importância social, cultural e política.
Merecedora do respeito e da consideração de todos, esta Instituição é receptora
de parte importante do nosso investimento de conﬁança na construção de um Município mais desenvolvido, nomeadamente na valorização e promoção dos seus
Cidadãos.
Medalha do Concelho em Vermeill
Ao Cidadão D. Júlio Tavares Rebimbas,
pelos relevantes serviços prestados ao
Município de Ílhavo ao nível da acção
social, muito em especial na Paróquia de
São Salvador, tendo sido o primeiro responsável pela obra do Lar de São José. D.
Júlio Tavares Rebimbas, Padre, Arcipreste
e Responsável de Obras Sociais em Ílhavo durante cerca de 17 anos (de 1949 a
1966) e Bispo da Igreja desde 1965, é um
exemplo de Cidadão dedicado e empenhado na formação e dinamização social
dos Cidadãos, sendo um Cidadão solidário, activo e referencial na construção de
uma Sociedade Solidária.
Medalha do Concelho em Vermeill
À Cidadã Maria da Luz Rocha, com o
enquadramento do Ano Europeu de
Combate à Pobreza e à Exclusão Social,
pelo trabalho notável que tem exercido
ao nível da acção social no Município de
Ílhavo, muito em especial nas Instituições
Sociais Conferência de São Vicente de
Paulo e Obra da Providência, da Gafanha
da Nazaré. Maria da Luz Rocha, com os
seus 88 anos de idade, é um exemplo
de Cidadã dedicada e empenhada na
dinamização social e no apoio a Cidadãos com carências de diversa tipologia,
sendo uma Cidadã solidária e activa na
construção da boa vivência social do Município de Ílhavo.
Medalha do Concelho em Vermeill
Ao Cidadão João José Ramos Bio, pelos
relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo ao nível do serviço público, muito em especial no seu exercício
de quinze anos como Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, cujo
mérito foi já formalmente reconhecido
pela Direcção da Corporação. João José
Ramos Bio é um exemplo de Cidadão
dedicado e empenhado na dinamização
e preservação de relevantes valores da
solidariedade e do apoio às Populações,
sendo um Cidadão solidário e activo na
construção e promoção do Município de
Ílhavo.

tensão de Saúde da Praia da Barra.
Ponto de encontro para centenas
de pessoas, a Feira Franca das Associações e Artesãos do Município
animou o resto do dia, no Mercado
Municipal de Ílhavo, onde também
actuaram (no Parque Urbano da Senhora do Pranto) as Bandas Música
Nova e Música Velha. A tarde foi es-

pecialmente dedicada às actividades
desportivas, pensadas para todas as
idades e para todos os gostos, com
a realização de diversos Torneios,
desde Mini-Golfe, Jogos Tradicionais em Família e StreetBasket, sem
faltar uma Mega Aula AeroDance,
no Pavilhão Capitão Adriano Nordeste. //

Medalha de Mérito Cultural Prata
Ao Cidadão Manuel Fernando da Rocha
Martins pelo frabalho notável, ao longo da sua vida, ao nível do ensino e da
preservação e promoção dos valores da
História e da Cultura do Município de Ílhavo, muito em especial no que respeita à
Gafanha da Nazaré, sendo um exemplo
de Cidadão solidário, dedicado e empenhado na dinamização e na preservação
de relevantes valores sociais e culturais
do Município de Ílhavo.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA

VI Aniversário EMER

A Câmara Municipal de
Ílhavo comemorou, no
passado dia 18 de Março,
o 6.º Aniversário da EMER
- Escola Municipal de
Educação Rodoviária, tendo
preparado um programa
especial para esse dia, na
companhia de cerca de
uma centena de Crianças e
Jovens do Município.
Na presença da Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, a manhã foi
especialmente dedicada aos Alunos
do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que tiveram oportunidade de participar em várias actividades lúdico-recreativas tendo em
vista a assimilação dos principais
conceitos de prevenção e segurança
rodoviária, nomeadamente através
de pinturas faciais, contos e jogos,
levando ainda para casa um Postal
alusivo à temática para oferecerem
aos Pais, antecipando a celebração
do Dia do Pai, a 19 de Março. Em
seguida, todas as Crianças foram
aplicar os seus conhecimentos teóricos no circuito externo, utilizando
correctamente as viaturas colocadas

ao seu dispor.
Da parte da tarde, Alunos do
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
participaram numa simulação de
acidente, no circuito externo, entre
veículos e um peão, sendo familiarizados com as principais regras e
sinalização de trânsito, bem como
com os procedimentos que deverão adoptar em caso de acidente
real. Nesta fase do dia, foi ainda
ministrada uma sessão teórica de
sensibilização rodoviária, que teve
como público-alvo Alunos do Ensino Secundário, numa lógica de
sensibilização e preparação enquanto futuros condutores da via

pública.
Ao longo deste dia de aniversário, todos os Alunos tiveram igualmente a oportunidade de visitar
e familiarizar-se com as viaturas
utilizadas quer pela GNR quer
pelos Bombeiros Voluntários, assim como com veículos amigos
do ambiente, noemadamente um
automóvel híbrido e uma scooter
eléctrica.
Para terminar este dia recheado
de actividades e muita animação,
realizou-se, já ao ﬁnal da tarde, o
Workshop “Segurança Rodoviária - A Condução Defensiva como
Instrumento de Combate à Sinistralidade”, que contou com a participação da Prevenção Rodoviária
Portuguesa e da Guarda Nacional
Republicana, onde foram abordados os vários factores que podem
evitar ou provocar um acidente
rodoviário.
Desde a abertura das suas instalações, em 2004, a Escola Municipal de Educação Rodoviária, situada junto à Piscina Municipal da
Gafanha da Nazaré e ao Complexo
Desportivo da Gafanha, foi visitada por 14.765 Crianças e Jovens
de vários Estabelecimentos de Ensino do Município de Ílhavo e de
toda a Região Centro, sendo que
3.332 ﬁzeram-no durante o último
ano, números estes que revelam o
sucesso da criação deste importante equipamento que serve não só a
Comunidade Escolar como também todos os Cidadãos. A EMER
funciona ao longo de todo o ano no
seu horário normal e de forma gratuita, mediante marcação prévia,
encontrando-se aberta ao Público,
em regime livre, todos os quartos
Sábados de cada mês. Atendendo
às condições que possui, a EMER
pode ainda ser utilizada para a realização de Festas de Aniversário e
outros eventos, segundo condições
e disponibilidade a acordar.
Uma nota ﬁnal para a preparação do lançamento do concurso
para a criação de uma Mascote da
EMER, que será idealizada pelos
Alunos dos Estabelecimentos de
Ensino do Município. //

projecto
Música na Escola
Com o objectivo de
promover uma cultura
musical junto dos Alunos
do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Município,
proporcionando-lhes um
contacto directo com o a
orquestra, os instrumentos e
os repertórios de referência
da Música Clássica, a
Câmara Municipal de Ílhavo
voltou a aderir em 2010 ao
Projecto “Música na Escola”,
da Filarmonia das Beiras.
Este ano, a Orquestra regressou
ao nosso convívio com o espectáculo “O Carnaval dos Animais
– Grande Fantasia Zoológica”, do
célebre compositor francês Camille
Saint-Saëns, sendo uma das obras
mais utilizadas nas actividades de
divulgação e de sensibilização do
público infantil e juvenil à música
em geral e à música orquestral em
particular, encerrando em si mesma uma série de características
que a tornam extremamente apelativa, acessível e apropriada para
concertos pedagógicos.
Após a abordagem a esta temática em contexto de sala de aula,
as cerca de 1.700 Crianças que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico do Munícipio assistiram, nos
dias 18 e 19 de Março, no Centro
Cultural de Ílhavo, ao espectáculo, dirigido pelo Maestro António
Vassalo Lourenço e apresentado
por Jorge Castro Ribeiro, durante
cerca de 45 minutos plenos de alegria e interacção.
No dia 21 de Março, realizou-se o

Concerto de Família, onde as Crianças tiveram oportunidade de partilhar
a sua experiência e aprendizagem
com os seus familiares e amigos.
Inserido no Plano Municipal
de Intervenção Educativa para o
presente ano lectivo e, também,
nas Actividades de Enriquecimento Curricular relacionadas com
o ensino da Música, o Projecto
“Música na Escola” é dinamizado pela Orquestra Filarmonia das
Beiras, ao qual a Câmara Municipal de Ílhavo aderiu em 2002. Ao
longo das suas várias edições, esta
iniciativa tem registado a adesão
de 100% da população escolar
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do
Município, tendo como principal
objectivo proporcionar-lhe uma
experiência diferente no âmbito
da Música, em especial da Música
Clássica, através da sua participação no seu processo de realização,
por intermédio de jogos musicais e
de aprendizagem importantes para
a sua valorização pessoal e cultura
musical. //

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2009/10

CMI/Associações de Pais
A Câmara Municipal de Ílhavo,
no seguimento das opções políticas assumidas de constante aposta
na Educação como área prioritária
de acção, tem desenvolvido um
importante trabalho de parceria
permanente com as Associações de
Pais, apoiando-as ao nível humano,
ﬁnanceiro e logístico, e que culmina anualmente na execução de
Acordos de Cooperação, nos quais
se estabelecem as regras e os meios
de cooperação para benefício da comunidade e do interesse público.
Nesse sentido, realizou-se no
passado dia 7 de Abril, na Escola
Municipal de Educação Rodoviária, a sessão de Assinatura dos
Acordos de Cooperação, para o
ano lectivo 2009/2010, entre a Câ-

mara Municipal e 17 Associações
de Pais, sendo totalizado um investimento no valor de 211.150,00
Euros, atinentes à actividade desenvolvida nas várias vertentes,
nomeadamente na Componente de
Apoio à Família.
Nessa sessão foram ainda abordadas várias questões de interesse
relevante para a comunidade escolar, com especial destaque para
a reestruturação de que tem sido
alvo o parque escolar do Município, com a criacção dos cinco novos centros escolares, sendo igualmente focados alguns aspectos
relativos à gestão e funcionamento
dos serviços de Componente de
Apoio à Família geridos pelas Associações de Pais. //

www.cm-ilhavo.pt

27 MAR | SÁB

Workshop Fuxico
FMJ GAFANHA DO CARMO

Piquenique no Fórum
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Tarde de Cinema
FMJ VALE DE ÍLHAVO

31 MAR | QUA

10.º Aniversário
FMJ de Ílhavo
FMJ ÍLHAVO

MARÇO
6 MAR | SÁB

Torneio Canasta
FMJ GAFANHA DO CARMO

Torneio de Setas
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

4.º Concurso
Hip Hop Dance

ABRIL
7 ABR | QUA

Jogo de Futebol
FMJ ÍLHAVO

8 ABR | QUI

FMJ vai à Escola
10 ABR | SÁB

“Marolas de Fotogenia”
Transforma-te!

MERCADO MUNICIPAL DE ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

10 MAR | QUA

FMJ GAFANHA DO CARMO

Torneio Scrabble
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

Torneio de Poker
FMJ ÍLHAVO

FMJ GAFANHA DO CARMO

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

Torneio de PES 2010

17 ABR | SÁB

Torneio CS/Sueca

Transformação
da Imagem por um Dia

FMJ VALE DE ÍLHAVO

CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO

17 MAR | QUA

Torneio de Setas

20 MAR | SÁB

Limpar Portugal/Freguesia da Gafanha do Carmo
FMJ GAFANHA DO CARMO

Dia da Árvore
Semear uma Planta
FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

24 MAR | QUA

Karaoke

FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

Cuida bem do teu Feijão
FMJ ÍLHAVO

O Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da
Nazaré comemorou, no
passado dia 25 de Fevereiro,
o seu quinto ano de vida,
seguindo-se, no dia 31 de
Março, a comemoração do
décimo aniversário do Fórum
Municipal da Juventude de
Ílhavo.

25 de Fevereiro | Aniversário Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré

14 ABR | QUA

Faz um Batom
de Brilho

FMJ ÍLHAVO

aniversários
Fóruns Municipais da Juventude

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Torneio Singstar

Tarde de Cinema

ÍLHAVO E GAFANHA DA NAZARÉ

“Quando eu era
Pequenino:” Mostra-te!

13 MAR | SÁB

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

13

o mar por tradição

FMJ GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

24 ABR | SÁB

Sessão Fotográﬁca
Foto-Talento
FMJ ÍLHAVO

Monopólio
FMJ VALE DE ÍLHAVO

27 ABR | TER

Início da Exposição/
Votação Foto-Talento
TODOS OS FÓRUNS

28 ABR | QUA

Faz uma Luxuosa
Espuma de Banho
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

Na presença de dezenas de jovens Munícipes que regularmente
frequentam estes espaços nas suas
horas de lazer, ambos os aniversários contaram com um programa
organizado especialmente para o
efeito, onde não faltaram Torneios
de PlayStation e de Ténis de Mesa,
Aulas de Aeróbica, construção de
Puzzles, Pinhatas, Pinturas Faciais
e Modelagem de Balões, entre outras actividades, tendo a Câmara
Municipal de Ílhavo oferecido um
Lanche Convívio a todos os presentes, seguido de uns merecidos
“Parabéns ao Fórum”. Inaugurados
em 2000 e 2005, respectivamente,
os Fóruns Municipais da Juventude
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré

31 de Março | Aniversário Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo

revelaram-se, desde o seu primeiro
dia de funcionamento, um grande
sucesso, prosseguindo as directrizes
da Política de Juventude da Câmara
Municipal de Ílhavo, sendo, a par
dos Fóruns Municipais da Juventude da Gafanha da Encarnação,

da Gafanha do Carmo e de Vale
de Ílhavo, dois importantes equipamentos colocados ao dispor dos
Jovens do Município e não só, onde
estes poderão ocupar os seus tempos livres em boa companhia e com
actividades do seu interesse. //

entrega certificados 1.º Turno Vocação 2010
No dia 31 de Março foram
ainda entregues, pela mão
da Vereadora da Juventude,
Dra. Beatriz Martins, as
Bolsas e os respectivos
Certiﬁcados de Participação
aos 17 Jovens que
integraram o 1.º Turno do
Programa Vocação 2010.

Neste momento, encontra-se já a
decorrer o 2.º Turno do Programa
(Abril a Junho), estando abertas as
inscrições para o 3.º e último Turno,
que decorrerá de Outubro a Dezembro de 2010. O Programa Vocação é
dirigido a todos os Jovens residen-

tes ou estudantes no Município de
Ílhavo, com idades compreendidas
entre os 14 e os 25 anos, sendo composto por projectos inseridos em
várias áreas de actuação, nomeadamente Educação e Sensibilização
Ambiental, Fomento da Actividade
Desportiva, Apoio à Juventude, Valorização e Promoção da História
e Património, Animação Cultural,
Dinamização de Espaços Lúdicos e
Culturais e Protecção Civil.
Criado pela Câmara Municipal de
Ílhavo em 2005, o Programa Vocação tem como principal objectivo a
ocupação dos tempos livres dos jovens em época de aulas, com uma
forte componente de complemento
à sua formação escolar, sendo a sua
carga horária de 90 horas, distribuídas pelos três meses de cada Turno,
a que corresponde no ﬁnal uma Bolsa no valor de 200,00 Euros. //
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29 MARÇO~1 ABRIL | 6~9 ABRIL

Programa Municipal
Férias Divertidas Páscoa 2010

Cerca de uma centena
de Crianças e Jovens do
Município, com idades
compreendidas entre os
seis e os catorze anos,
participaram na primeira
edição de 2010 do Programa
Municipal Férias Divertidas.

Repartido em duas semanas,
de 29 de Março a 1 de Abril e de
6 a 9 de Abril, num total de oito
dias, o Programa Municipal Férias Divertidas Páscoa 2010, à
semelhança da sua edição de
2009, contou com três propostas
de actividades, sendo uma delas
dedicada exclusivamente a actividades náuticas. Equitação, Jogos
Aquáticos, Hidrokids, Mini-Golfe,
Boccia, Jogos Tradicionais, Natação Sincronizada, Pólo Aquático,

Aerokids, Percursos Ambientais,
Ténis, Basquetebol, Futebol, Vela,
Canoagem, Sharpie, Mergulho,
Aulas de Educação Rodoviária na
EMER, Ateliers, Peddy-Paper, Jogos de Tabuleiro, Visitas dentro e
fora do Município, Cinema, entre
outras, foram as actividades que
preencheram por completo estas
mini-férias escolares das Crianças
e Jovens participantes, na companhia de monitores devidamente
habilitados.

No ﬁnal, a Câmara Municipal
de Ílhavo ofereceu a todos um
KIT Férias Divertidas, constituído
por uma T-shirt, um Boné, um CD
com o registo fotográﬁco de cada
semana e um Diploma de Participação.
Criado em 2008, fruto da necessidade em proporcionar ao público
mais jovem do Município actividades de carácter pedagógico,
desportivo e lúdico durante as interrupções escolares, e atendendo

ao facto de muitos Encarregados
de Educação não terem forma de
acompanhar ou ocupar os seus ﬁlhos nestes períodos, o Programa
Municipal Férias Divertidas é uma
iniciativa de grande sucesso e adesão, estando já a Câmara Municipal de Ílhavo a preparar a sua próxima edição, no âmbito das férias
escolares de Verão. //

LANÇAMENTO N.º 11

Revista Jovem “atua”
No âmbito do quinto
aniversário do Fórum
Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré, a
Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu
ao lançamento
do Número
11 da Revista
Jovem “ATUA”,
cuja próxima
edição surgirá em
Setembro.

Já com cinco anos de existência,
esta publicação, com uma periodicidade semestral, tem como principal missão servir de elo de comunicação entre a Câmara Municipal

(e o seu Pelouro da Juventude) e o
público mais jovem do Município,
estreitando a sua relação através
da divulgação de projectos e iniciativas que contam, naturalmente,

com a importante colaboração dos
Nossos Jovens.
Nesta 11.ª edição, o destaque vai
para as Entrevistas à Penta-campeã
Mundial de Bodyboard e presença
assídua nas praias da Barra e Costa
Nova (por altura do Campeonato
de Surf Feminino - Miss Sumol
Cup), Neymara Carvalho, e a bemsucedida artesã ilhavense, Maria
João Câncio, que nos brindaram
com as suas inspiradoras histórias de vida. Iniciativas da Câmara Municipal de Ílhavo do último
semestre dedicadas à Juventude,
balanço das actividades desenvolvidas pelas Associações Juvenis do Município, conselhos úteis
sobre psicologia, saúde juvenil e
formação, curiosidades, dicas informáticas e de lazer, entre outros,
completam os temas deste Número
11 da “ATUA!”, sem esquecer os
habituais testemunhos dos diversos
utilizadores dos Fóruns Municipais
da Juventude, cujas opiniões e sugestões são sempre bem-vindas a
este canal de informação.
Nota ainda para o arranque das
Oﬁcinas Criativas 2010, que durante todo o ano serão promovidas pela
Câmara Municipal de Ílhavo nas
mais variadas áreas artísticas. //

» AGULHAS E LINHAS » macramé
FMJ Ílhavo - 25 euros - 25 horas
» ARTES CULINÁRIAS » decoração com massapão
FMJ Ílhavo - 35 euros - 20 horas
» ARTES DECORATIVAS » artes ﬂorais
FMJ Ílhavo - 35 euros - 24 horas
» ARTES PLÁSTICAS » técnica do guardanapo
FMJ Gafanha da Encarnação - 35 euros - 20 horas
» pintura em madeira
FMJ Ílhavo - 35 euros - 25 horas
» pintura em ovos
FMJ Ílhavo - 35 euros - 25 horas
» ARTES VISUAIS » fotograﬁa
FMJ Ílhavo - 25 euros - 20 horas
» ARTES EXPRESSÃO CORPORAL » dança do ventre
FMJ Ílhavo - 10 euros - 10 horas
E MUITO MAIS!
Inscrições e mais informações Fórum Municipal da Juventude www.cm-ilhavo.pt

www.cm-ilhavo.pt

13 DE MARÇO

XII Festilha Festival de Tunas de Ílhavo
Considerado por muitos
como um dos maiores e
melhores festivais de Tunas
do País organizados por
uma Câmara Municipal,
o FESTILHA regressou
ao convívio dos nossos
Munícipes no passado dia
13 de Março, enchendo por
completo o auditório do
Centro Cultural de Ílhavo.

Trajadas a rigor com as cores e as
bandeiras das suas Universidades,
foram quatro as Tunas Masculinas
a concurso nesta 12.ª edição, que
contou com a sempre divertida e
satírica apresentação dos Jogralhos
- Grupo de Jograis Universitários do
Minho.
Soltando os seus acordes até de
madrugada, a TAULP - Tuna Académica da Universidade Lusíada do
Porto, a Tuna Académica da Universidade Fernando Pessoa (Porto), a Desertuna - Tuna Académica
da Universidade da Beira Interior
e os Gatunos - Tuna Masculina da
ESEIG (Escola Superior de Estudos
Industriais e de Gestão do Politécnico do Porto) brindaram o Júri e
todos os presentes com algumas
das melhores e mais saudosistas

melodias, repletas de alegria, irreverência e jovialidade características destes grupos de estudantes. As
actuações femininas também não
foram esquecidas, com a participação, extra-concurso, da Tuna Feminina da Associação Académica da
Universidade de Aveiro. No ﬁnal, e
não sem antes se assistir a mais uma

memorável actuação da TUA - Tuna
Universitária de Aveiro, a Vereadora da Juventude, Beatriz Martins,
procedeu à entrega dos prémios da
noite, cuja grande vencedora foi a
Desertuna, que levou para a Covilhã os prémios de “Melhor Tuna do
FESTILHA 2010” e de “Tuna Mais
Tuna”.

IV Concurso Hip-Hop Dance
A Música e a Dança voltaram
a estar em alta no passado
mês de Março, com a
realização da quarta edição
do Concurso de Hip-Hop
Dance, uma iniciativa de
grande sucesso da Câmara
Municipal de Ílhavo que
aposta no desenvolvimento
do espírito crítico e
criatividade dos mais
Jovens.

Júri, composto pela Vereadora da
Juventude da Câmara Municipal de
Ílhavo, Drª. Beatriz Martins, pelo
Presidente da Associação CARA,

Joaquim Fernandes, e pela Dra.
Carla Reis, do Ginásio Gim Clube,
a tarefa de eleger os três grandes
vencedores, diﬁcultada pela elevada

São já doze as edições do FESTILHA - Festival de Tunas de Ílhavo, todas elas plenas de brilhantes
actuações marcadas pelo convívio
e pela enorme adesão de todos os
Munícipes em viver este espectáculo, numa relação única que o
Município mantém com o espírito
académico e com a Universidade
de Aveiro em particular, que todos
os anos se renova num momento de
festa, tradição e, acima de tudo, boa
disposição. Responsável também
por este sucesso está a TUA, parceira da Câmara Municipal de Ílhavo
e produtora do evento desde 2004,
cujo contributo tem sido muito importante na garantia da qualidade
do FESTILHA, que ocupou desde
sempre um lugar cimeiro nos Festivais de Tunas promovidos no nosso
País pelas Câmaras Municipais.
Em 2011, a Câmara Municipal de
Ílhavo perspectiva um novo modelo
para este Festival, com mais Tunas
e mais Festa, que certamente será
tão surpreendente como esta XII
edição. //

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Melhor Tuna:
» Desertuna - Tuna Académica da UBI
2.ª Melhor Tuna:
» Gatunos - Tuna Académica da ESEIG
Melhor Solista:
» Tuna Académica da Universidade Lusíada
Melhor Instrumental:
» Tuna Académica da Universidade Fernando Pessoa
Melhor Pandeireta:
» Desertuna - Tuna Académica da UBI
Melhor Estandarte:
» Gatunos - Tuna Académica da ESEIG
Tuna mais Tuna:
» Desertuna - Tuna Académica da UBI

6 DE MARÇO

Realizado no dia 6, pelas 22h00,
no Mercado Municipal de Ílhavo,
o Concurso contou com a participação de oito originais, irreverentes e criativos Grupos, oriundos de
vários pontos do País, num total de
60 elementos que levaram ao rubro
a plateia.
No ﬁnal das actuações, coube ao
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e similar qualidade de todos os concorrentes. Em terceiro lugar, e com
um prémio de 75,00 Euros (oferecidos pela Merida Sport), ﬁcaram “Os

Pestinhas”, da Gafanha da Nazaré,
logo atrás do grupo feminino MB
Dance, da Gafanha da Encarnação,
que levaram para casa um prémio no
valor de 100,00 Euros. Em primeiro lugar, ﬁcaram as Ultimate Crew
(grupo de seis raparigas), do Eixo,
que arrecadaram o prémio máximo,
no valor de 150,00 Euros. Finalmente, e após a contagem de quase
300 votos, coube ao grupo “Rythm
& Dance”, de Ílhavo, o Prémio Especial Público – um vale de 100,00
Euros oferecido pela Sport Zone.
Todos os restantes concorrentes, levaram para casa um Certiﬁcado de
Participação.
Para abrilhantar ainda mais esta
noite, marcaram igualmente presença neste IV Concurso o grupo
da Associação CARA - Código Arte
de Rua de Aveiro, e o Writter Ricardo Santos, que decoraram vários
“monstros domésticos” e móveis
antigos, que muitos espectadores
levaram para casa.
Pelo quarto ano consecutivo, a
Câmara Municipal de Ílhavo reuniu num só espectáculo a Dança, a
Música, a Originalidade e a Criatividade que caracteriza e faz parte
do universo juvenil da actualidade,
voltando a surpreender e a contagiar
todo o público presente ao ritmo do
Hip-Hop. //

16

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 29 | Abril 2010

ÁREAS DE INTERVEÇÃO

Juventude

formação/emprego
A Juventude é uma das
áreas de intervenção da
Câmara Municipal de
Ílhavo de grande destaque,
centrada numa política
de proximidade com os
Jovens do Município e,
simultaneamente, viva,
intensa e inovadora. Os
Equipamentos, a Formação
e o Emprego, a Saúde
Juvenil, os Tempos
Livres, a Criatividade e
o Associativismo Juvenil
foram os vectores deﬁnidos
como prioritários logo
em 1998, constituindo os
eixos estratégicos que
têm norteado a actuação
integrada da Câmara
Municipal de Ílhavo a este
nível, e que motivaram
e continuam a motivar a
concretização de muitos e
importantes investimentos
em equipamentos, serviços,
programas e iniciativas.

// Espaço Internet Municipal

Inaugurado em 21 de Novembro de 2001, o Espaço Internet Municipal,
a funcionar no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, oferece, para
além do acesso gratuito à Internet, vários cursos de informática, ministrados por monitores credenciados.

// SAFE

O SAFE – Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego, foi criado pela
Câmara Municipal de Ílhavo em 2003 a pensar na população desempregada, e não só, do nosso Município, tendo como principal objectivo apoiar
os Jovens na procura de emprego ou de formação, prestando vários tipos
de apoios, desde atendimentos diários, redacção de currículos, cartas de
apresentação e de candidatura espontânea, resposta a anúncios e informação sobre ofertas de emprego e formação existentes.

// Programa Municipal de Bolsas de Estudo

fóruns municipais
da juventude
A criação e dinamização de espaços onde os jovens do nosso Concelho
possam conviver, aprender e divertir-se, tem merecido nos últimos anos
especial atenção por parte da Câmara Municipal de Ílhavo. A criação do
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo na antiga Escola Primária n.º
1 (Ferreira Gordo) em 2000, e a sua mudança em 2005 para as actuais
instalações junto à Biblioteca Municipal de Ílhavo, a activação em 2005
do Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré, no edifício
do Centro Cultural, assim como do Pólo de Vale de Ílhavo em Setembro
do mesmo ano e, em Dezembro de 2008, a criação dos Fóruns Municipais da Juventude da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, a
funcionar nos Edifícios Sócio-Educativos das respectivas freguesias, são
exemplos dessa política, que tem contribuído de forma relevante para a
ocupação e valorização dos nossos Jovens.
A par destes equipamentos multifuncionais, a Câmara Municipal de
Ílhavo coloca ao dispor da população juvenil outras infra-estruturas, nomeadamente o Skate Parque Municipal, localizado junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré.

publicações
Lançada pela primeira vez em Fevereiro de 2005, a Revista Jovem
“ATUA!”, é um dos canais de comunicação privilegiados entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o público mais jovem do Município. Com uma
periodicidade semestral, esta publicação serve essencialmente de instrumento de divulgação dos principais projectos e iniciativas realizadas na
Juventude, contando igualmente com diversas rubricas dedicadas a temáticas do interesse dos Jovens, nomeadamente Saúde Juvenil, Formação e
Emprego, Psicologia, Entretenimento, entre outras.

No âmbito do compromisso de incentivo ao aumento do número de
Jovens que prosseguem a sua formação escolar e académica após a conclusão do ensino obrigatório, assumido desde 1999, a Câmara Municipal
de Ílhavo promove todos os anos o Programa Municipal de Bolsas de
Estudo, materializado no apoio à comparticipação dos encargos escolares aos estudantes do Ensino Secundário e Superior mais carenciados do
Município.

// Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho

Com uma duração de doze meses consecutivos, o Programa tem como
principal objectivo contribuir para a integração dos Jovens desempregados, ou à procura do primeiro emprego, do Município no mundo de
trabalho, através da sua participação em projectos de formação prática
em contexto de trabalho, complementando as qualiﬁcações anteriormente
adquiridas.

// Estágios Curriculares

Tendo em atenção a grande importância da componente prática em
qualquer nível de ensino e a relevância da aplicação dos ensinamentos
teóricos em contexto de trabalho, a Câmara Municipal tem, ao longo dos
últimos anos, recebido de forma regular um considerável número de alunos oriundos de Escolas Secundárias, Escolas Proﬁssionais, Universidades, Institutos Superiores, etc., com o objectivo de efectuarem estágios
curriculares nas mais diversas áreas.

associativismo
juvenil
Parceiras importantes na dinamização de muitas das iniciativas dedicadas em especial ao público mais jovem do Município, as Associações
Juvenis merecem igualmente destaque na Política de Juventude da Câmara Municipal de Ílhavo, cuja aposta passa pela manutenção desta cooperação, materializada no apoio, a vários níveis, das suas actividades e na
realização de parcerias, assentes no extraordinário trabalho voluntário de
centenas de Jovens.

www.cm-ilhavo.pt
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CONTACTOS
FÓRUM MUNICIPAL
DA JUVENTUDE

tempos livres

criatividade

A ocupação dos tempos livres dos Jovens do Município foi desde sempre uma prioridade na Política de Juventude da Câmara Municipal de
Ílhavo, através da promoção de diversos programas, cuja adesão e sucesso têm garantido a sua continuidade ao longo dos últimos anos.
Criados em 1999, 2005 e 2008, o Programa de Ocupação de Tempos
Livres (PMOTL), o Programa Vocação e o Programa Municipal Férias
Divertidas (Verão, Natal e Páscoa), respectivamente, fazem parte dessa aposta que, desde a sua implementação, têm permitido a centenas de
Crianças e Jovens residentes ou estudantes no Município a participação
em actividades lúdicas, recreativas e desportivas do seu interesse, todas
elas com uma forte componente pedagógica, numa lógica de valorização
da sua formação pessoal e escolar.

Priviligeando um dos pilares da Política dirigida à Juventude – a Criatividade, a Câmara Municipal de ílhavo promove, há vários anos, um
conjunto de iniciativas dirigidas essencialmente à faixa mais jovem da
população do Município, com uma especial incidência na Cultura e nas
Artes, onde a Música, a Dança, a Fotograﬁa, a Literatura e a Expressão
Plástica são parte integrante e fundamental.

// PMOTL – Programa de Ocupação de Tempos Livres

O PMOTL tem lugar nos meses de Julho e Agosto, ou seja, durante
as férias escolares de Verão, e é dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, sendo estes inseridos, de forma activa
e responsável, em projectos de índole diversa, entre os quais “Animação de Atelierʼs de ATL”, “Apoio à infância”, “Apoio à Terceira Idade”,
“Animação de Espaços Lúdicos e Culturais”, “Apoio Administrativo em
projectos da Câmara Municipal de Ílhavo” e “Educação Ambiental no
âmbito da Bandeira Azul”.

// Programa Vocação

Como complemento às Aulas, o Programa Vocação, dirigido a jovens
com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos, ocorre durante o
ano lectivo, estando divivido em três turnos (Janeiro/Março; Abril/Junho;
Outubro/Dezembro), cada um composto por sete áreas de intervenção,
nomeadamente Educação e Sensibilização Ambiental, Fomento da Actividade Desportiva, Apoio à Juventude, Protecção Civil, Valorização e
Promoção da História e do Património, Animação Cultural e Dinamização de Espaços Lúdicos e Culturais.
Nota: Em ambos os Programas, com uma carga horária de 75 e 90 horas, respectivamente, todos os participantes recebem no ﬁnal um Certiﬁcado e uma Bolsa Pecuniária, totalmente suportada pela Câmara Municipal de Ílhavo.

// Programa Municipal Férias Divertidas

Dirigido a Crianças e Jovens dos 7 aos 14 anos de idade, o Programa
Municipal Férias Divertidas tem como principal objectivo ocupar o tempo livre dos mesmos, durante as interrupções escolares do Natal, Páscoa
e Verão, com actividades de âmbito generalista e enquadradas no âmbito
do Fórum Náutico do Município de Ílhavo, devidamente acompanhadas
por monitores credenciados.

saúde juvenil
Encontram-se a funcionar, desde Março de 2005 e Abril de 2006, nos
Fóruns Municipais da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo, respectivamente,
os Gabinetes de Apoio à Saúde Juvenil (GASJ), que prestam regularmente consultas, de modo personalizado, gratuito e conﬁdencial (através de
uma equipa composta por médica, enfermeira, assistente social e psicóloga) aos Jovens do Município.

Na Música, nota de destaque para a realização do Concurso de DJʼs;
na Dança, destacamos o Concurso de Hip Hop Dance; na Fotograﬁa,
o Concurso Foto-Talento, sem esquecer o Concurso Literário Jovem
(promovido desde 2001 junto da Comunidade Escolar do Município) e a
Mostra Jovem DʼArtes, que todos os anos revela os talentos artísticos
de dezenas de Jovens, nas mais diversas áreas, no âmbito da Semana Jovem.
Neste leque de ofertas, importa ainda fazer referência para a criação,
em 2007, da iniciativa “Oﬁcinas Criativas”. Assumindo-se como espaços interdisciplinares e dinâmicos, de troca de experiências e de aprendizagens, tendo como principal objectivo promover a descoberta de novos
talentos, aprofundar e consolidar conhecimentos já adquiridos em áreas
do saber e da arte, as Oﬁcinas Criativas funcionam ao longo de todo o
ano, em horário pós-laboral, preferencialmente nos Fóruns Municipais
da Juventude, sendo constituídas por diversos módulos independentes,
abordando cada um deles uma temática especíﬁca.

iniciativas
Aliando o desporto ao convívio e à diversão, a Câmara Municipal de
Ílhavo aposta igualmente, ao longo de todo o ano, na realização de iniciativas voltadas não só para os Jovens, como também para a restante
população do Município, cujo elemento uniﬁcador será sempre a boa disposição de todos os seus participantes.
Do Festilha - Festival de Tunas de Ílhavo, ao sempre concorrido Ílhavo Radical, da divertida Corrida Mais Louca da Ria à Grande Pedalada, da Experiência Mar Creoula aos Intercâmbios Juvenis, são muitas
as ofertas em agenda, vocacionadas também para os Estabelecimentos
de Ensino do Município, com destaque para o InterEscolas e para as
Jornadas da Juventude.
Uma nota ﬁnal para a promoção dos “Sábados no Jardim”, que durante o Verão anima os jardins e espaços públicos dos quatro cantos do
Município, sem esquecer a grande referência deste leque de iniciativas – a
Semana Jovem, um dos eventos com maior tradição e sucesso.
A par destas iniciativas, e numa aposta que pretende facilitar o acesso
dos Jovens do Município à aquisição de bens e serviços, nomeadamente
culturais, desportivos e recreativos, a Câmara Municipal de Ílhavo lançou, em Março de 2009, o Cartão Jovem Municipal. Destinado a todos
os jovens residentes no Município de Ílhavo e a todos os estudantes que
frequentem os Estabelecimentos de Ensino do Município, com idades
compreendidas entre os 12 e os 29 anos (inclusivé), o Cartão Jovem Municipal poderá ser adquirido nos Fóruns concederá, durante todo o ano,
descontos e isenções na compra de bens, produtos e serviços nos estabelecimentos do Sector de Comércio e Serviços aderentes ao projecto, e em
várias infra-estruturas e equipamentos municipais nomeadamente o Centro Cultural de Ílhavo, o Museu Marítimo e o Navio Museu Santo André,
bem como nas inscrições para as Oﬁcinas Criativas, entre outros.

» ÍLHAVO
Av. General Elmano Rocha - Alqueidão
3830-198 Ílhavo
Tel 234 321 079
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt

» GAFANHA DA NAZARÉ
Centro Cultural
Rua Padre Guerra, 113
3830-711 Gafanha da Nazaré
Tel 234 183 773
forumjuventude_gafanhanazare@cm-ilhavo.pt

» VALE DE ÍLHAVO
Rua da Fonte, 5
3830-279 Vale de Ílhavo
Tel 234 326 826

» GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Edifício Sócio-Educativo
Rua Padre António Diogo
3830-516 Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668

» GAFANHA DO CARMO
Edifício Sócio-Educativo
Rua Central, 45
3830-404 Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
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28 DE MARÇO

Comemorações
Centenário da Criação da
Freguesia e Paróquia da Gafanha da Nazaré
O ano de 2010 marca o ﬁm
e, também, o início de uma
importante etapa secular
para a Gafanha da Nazaré,
com o assinalar do seu 100º
Aniversário como Freguesia
e Paróquia.

Programa das Comemorações

6, 13, 20 e 27 MAIO

Quintas de Maio - II Ciclo de Conferências Primavera 2010

20 JUNHO, Domingo

Inauguração do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

23 JUNHO, Quarta-feira

Centenário do Decreto Real
Inauguração de Exposição Evocativa do Centenário

7 AGOSTO, Sábado

Lançamento do livro “Gafanha da Nazaré, cem anos de vida”,
de Fernando Martins

27 a 30 AGOSTO, Sexta a Segunda-Feira
Festas em Honra da Nossa Senhora da Nazaré

31 AGOSTO, Terça-Feira

Centenário do Decreto Canónico
Missa de Acção de Graças e Concerto com o Padre António Borges

18 e 19 SETEMBRO, Sábado e Domingo

Festas em Honra da Nossa Senhora dos Navegantes
Inauguração de Estátua Evocativa do Centenário
Organização:
Câmara Municipal de Ílhavo
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
Paróquia da Gafanha da Nazaré

Sendo uma data especial, a Câmara Municipal de Ílhavo, a Junta
de Freguesia e a Paróquia da Gafanha da Nazaré entenderam celebrar este importante e simbólico
acontecimento, com a promoção
de várias iniciativas alusivas à efeméride, tendo a primeira sido realizada no passado dia 28 de Março,
data em que, em 1910, decorreu a
Reunião de Câmara que impulsionou a sua concretização.
As Comemorações tiveram
início pelas 18h00, com a actuação da Filármónica Gafanhense,
que acompanhou o Hastear das
Bandeiras na Sede da Junta de

Freguesia da Gafanha da Nazaré,
seguindo-se, no Salão Nobre (que
se encontrava repleto), a Reunião
de Câmara Evocativa, onde marcaram presença três dos últimos
quatro Presidentes de Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré,
Mário Fernandes Cardoso Júnior,
Manuel Gandarinho Lopes e João
Gandarinho Fidalgo. Na Sessão, o
Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, o
Presidente da Junta de Freguesia,
Manuel Serra, e o Pároco da Gafanha da Nazaré, Francisco Melo, ﬁzeram referência e homenagearam
todos aqueles que, ao longo do

último século, contribuíram para
o crescimento desta Freguesia e
Paróquia, relembrando igualmente
os principais acontecimentos que
oﬁcializaram a sua Criação.
Nos seus discursos, as três personalidades ﬁzeram ainda referência ao presente e ao futuro da
Cidade que este ano celebra o seu
nono aniversário de vida, nomeadamente os principais investimentos realizados ao nível de infra-estruturas, entre os quais se destaca a
construção do novo Centro Escolar da Cale da Vila e a obra de Ampliação e Requaliﬁcação do Centro
Cultural, cujas inaugurações estão

previstas para breve, sem esquecer todo o trabalho feito com determinação e empenho por várias
entidades e Associações a vários
níveis, em especial na promoção e
manutenção das nossas tradições.
A encerrar este primeiro dia comemorativo, todos os presentes dirigiram-se para o Cemitério da Gafanha da Nazaré, numa romagem
ao túmulo do Prior Sardo, para
colocação de ﬂores, homenageando o grande impulsionador deste
histórico acontecimento.
Superando todas as expectativas, o sucesso e a grande adesão da
população a esta primeira iniciati-

va revela o interesse de todos em
celebrar este importante momento
para a Gafanha da Nazaré e, também, para todo o Município, representativo do seu desenvolvimento
e progresso ao longo destes cem
anos, congratulando-se a Câmara
Municipal de Ílhavo, a Junta de
Freguesia e a Paróquia da Gafanha
da Nazaré pela sua realização.
As Comemorações encerram em
Setembro (Dias 18 e 19), com as
Festas em Honra da Nossa Senhora dos Navegantes, altura em que
também será inaugurada a Estátua
Evocativa do Centenário. //

www.cm-ilhavo.pt
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ESTUDO PRÉVIO

Ligação dos Efluentes Industriais
do Processamento de Bacalhau
no Município de Ílhavo
Foi recentemente adjudicada
a elaboração de um Estudo
Prévio para a ligação dos
eﬂuentes industriais de
processamento de bacalhau
no Município de Ílhavo,
pela SIMRIA à empresa
“Hidroprojecto - Engenharia
e Gestão, S.A.”.
No valor de 48.010 Euros + IVA
e um prazo de execução de 60 dias,
este Estudo surge no âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara
Municipal de Ílhavo, a AIB - Associação dos Industriais do Bacalhau,
a APA - Administração do Porto de
Aveiro e a SIMRIA - entidade responsável pela recolha, tratamento e

rejeição dos eﬂuentes domésticos e
industriais dos Municípios pertencentes ao Sistema Multimunicipal
de Saneamento da Ria de Aveiro, a
13 de Janeiro de 2010, que estabelece um conjunto de acções a desenvolver com vista à gestão deste tipo
de eﬂuentes, provenientes das empresas que exercem a actividade de
processamento de peixe instaladas
no Município de Ílhavo, em área
sob jurisdição territorial da APA.
Assim, cada uma das empresas
ﬁca responsável pela realização de
um pré-tratamento dos respectivos
eﬂuentes industriais, antes de estes
serem encaminhados para o emissário da SIMRIA, para posterior
rejeição do mar, através do exutor
submarino de S. Jacinto. //

RECICLAGEM DE ROLHAS DE CORTIÇA

CMI E SUMA PROMOVEM

Câmara Municipal
adere ao Projecto
“Green Cork”

Campanhas
de Sensibilização Ambiental
“Carta Aberta”
“De quem é a Culpa”

A Câmara Municipal de
Ílhavo faz parte, desde o
dia 26 de Março, do grupo
de entidades nacionais
que aderiram ao Projecto
de Reciclagem de Rolhas
de Cortiça “Green Cork”,
promovido pela Quercus.

Criado a 5 de Junho de 2008,
este Projecto consiste na Reciclagem de Rolhas de Cortiça como
forma de promover todo o potencial deste material, através da sua
incorporação em novos produtos, evitando, ao mesmo tempo, a
sua deposição no “lixo comum”,
valorizando-se assim os “R” da
Redução e da Reciclagem. Tendo
por base a utilização de circuitos
de distribuição já existentes, este
sistema de recolha não implica
custos adicionais, possibilitando
que todas as verbas sejam destinadas à plantação de árvores, no-

meadamente Sobreiros, no âmbito
do Programa da Quercus “CRIAR
BOSQUES, CONSERVAR A
BIODIVERSIDADE”.
No ﬁnal de Março, foi colocado no Ecocentro Municipal equipamento adequado à deposição
selectiva das Rolhas de Cortiça
– “Os Rolhinhas”, estando agora
ao alcance de todos os Munícipes
este pequeno grande gesto, que
contribui não só para a optimização da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município, como
também para a Defesa do Montado
e da Floresta em Portugal. //

Na continuidade do
trabalho desenvolvido no
presente ano lectivo, no
âmbito da Educação e
Sensibilização Ambiental, a
Câmara Municipal de Ílhavo
e a SUMA promoveram,
durante os dias 12 a 19
de Abril, as Campanhas
“Carta Aberta” e “De
quem é a Culpa”, dirigidas
aos Estabelecimentos de
Ensino do 1.º Ciclo do
Município candidatos ao
Projecto “Eco-Escolas” de
2009/2010.

Ambas as Campanhas, realizadas
em simultâneo, consistiram num
momento pró-activo e de contacto
directo com as Crianças, sendo distribuído às mesmas material de sensibilização ambiental variado, para
exploração quer em contexto de sala
de aula, quer em casa. Assim, todos
os Alunos receberam uma “Carta
Aberta”, onde foram desaﬁados

a exprimir as suas ideias e conselhos ambientais e de Urbanidade,
levando para casa um conjunto de
Postais, que distribuíram pelos seus
Pais, Familiares, Amigos e Vizinhos, num gesto de partilha da sua
aprendizagem, entusiasmando-os,
uma vez mais, a participar de forma
activa e com um papel de destaque
na vida pública.

Pautadas pela alegria e criatividade das Nossas Crianças, estas
Campanhas voltam a reforçar a
importância desta parceria entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e
o Grupo SUMA, projectando nos
homens e mulheres de amanhã o relevante papel de todos os Cidadãos
na criação de um melhor ambiente
para Todos. //
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GESTÃO DOS EFEITOS

Temporal de 27 de Fevereiro
O Inverno de 2009/2010 foi
particularmente rigoroso
em todo o País, com
períodos de chuva intensa,
temperaturas baixas e
ventos fortes.
No passado dia 27 de Fevereiro
ocorreram condições climatéricas
excepcionais (com muita chuva
e ventos muitos fortes) que, conjugadas com marés de preia-mar
altas, provocaram vários danos
um pouco por todo o Município
de Ílhavo, exigindo, naturalmente,
um balanço e uma reﬂexão intensa
por parte da Câmara Municipal de
Ílhavo, de forma a implementar-se
um conjunto de medidas soluccionadoras do problema, algumas das
quais com carácter de urgência.
Assim sendo, e depois de realizado o trabalho, pelos Serviços
da Câmara Municipal de Ílhavo
(nomeadamente da Protecção Civil, dos Serviços Urbanos e do
Gabinete Florestal), de acompanhamento directo da situação e de
levantamento dos danos causados,
o Executivo Municipal decidiu tomar, na Reunião de Câmara de 3
de Março, um conjunto de decisões, destacando-se as seguintes
áreas prioritárias:
1. Caminho do Praião da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo (da Ponte da
Barra até ao limite do Município
a Sul)

- Muito daniﬁcado em várias zonas, com destruição do enrocamento e forte efeito erosivo sobre
o piso.
Medidas:
A. Execução imediata do levantamento topográﬁco e projecto para
realizar uma obra de urgência com
reposição de enrocamento e com
enchimento ao nível do piso para
elevação da sua quota;
B. Providenciar medidas que reduzam a utilização automóvel do
Caminho (promovendo o seu uso
pedonal e ciclável), assim como os
usos urbanos clandestinos;
C. Promover a instalação de espécies vegetais na zona do Caminho
conﬁnante com a linha de água.
2. Zona da Biarritz na Costa
Nova (entre a curva a Norte a o
Clube de Vela da Costa Nova)
- Muito daniﬁcada em várias áreas,
com destruição do enrocamento e
alguns abatimentos da berma que
chegam já ao pavimento betuminoso com efeito erosivo sobre o
mesmo.
Medidas:
A. Realizar uma obra de urgência
com reposição do enrocamento por
enchimento com pedra nas zonas
dos abatimentos e enchimento com
tout-venant de toda esta berma;
B. Promover o avanço imediato
do projecto de execução e da obra
do enrocamento e qualiﬁcação
ambiental e urbana desta zona da

frente-Ria da Bearritz, (por acordo
com a MaisÍlhavo, actual titular
do projecto ou por acção directa
da Câmara Municipal de Ílhavo).
Esta tornou-se uma obra de carácter urgente.

to e obra com enchimento de areia
do lado nascente da Via e aumento
da quota do arruamento.

3. Rua Riamar na Barra
- Muito suja com pedaços de pedra
e areia, com invasão da Rua pela
água da Ria e destruição do enrocamento;

- Queda de várias árvores no Jardim Henriqueta Maia;

Medidas:
A. Executar uma obra de urgência
de reposição de enrocamento e enchimento da berma;
B. Executar uma válvula de maré
junto à Estação Elevatória da Rua
Riamar;
C. Realizar (em parceria com a
Administração do Porto de Aveiro)
o projecto e obra de qualiﬁcação
ambiental e urbana da frente-Ria
com construção de passeio com
murete de protecção.
4. Último quilómetro da Rua entre a Costa Nova e a Vagueira
- Muito daniﬁcado o lado nascente
da Via com desaparecimento das
dunas da Ria e submersão da Via
na zona da última curva a Sul do
Município;
Medidas:
A. Realizar uma obra de urgência
com reposição do enrocamento
por enchimento com areia de toda
a berma;
B. Promover a execução de projec-

5. Queda de Árvores por várias
zonas do Município

Medidas:
A. Análise imediata e de pormenor
à situação, com deﬁnição de intervenção, perspectivando-se a remoção das árvores que potenciem
situações de risco, e plantação de
novas árvores;
B. Execução de projecto global
de arborização a integrar na obra
de Regeneração Urbana do Casco
Antigo da Cidade de Ílhavo.
- Queda de várias árvores na Variante das Bichaneiras (entre a
Rotunda da Rua da Saudade e a
Rotunda do Nó da PS4)
Medidas:
A. Intervenção junto dos proprietários visando o corte de árvores
(numa largura de berma a deﬁnir)
garantindo a segurança de quem
circula na Via;
B. Promover a remoção dos acessos directos da Variante aos terrenos sobre a vala do lado Norte.
Outras Medidas:
A. Veriﬁcação e levantamento com
pormenor de outras zonas em que
a queda de árvores causou danos

ou está iminente, com deﬁnição da
intervenção a realizar;
B. Diligências juntos dos proprietários dos terrenos e das árvores
em causa a ﬁm de procederem à
execução da intervenção deﬁnida.
6. Estragos sobre a sinalização
vertical
- Dano e queda de vários sinais de
trânsito;
Medidas:
A. Execução de intervenção imediata para repor a situação normal.
7. Alagamento da Rua Augusto Gil
na Gafanha da Nazaré
- Alagamento da Rua Augusto Gil
junto ao cruzamento com a Rua
D. Fernando provocado por alagamento de um terreno que não tem
saída para a água da chuva;
Medidas:
A. Intervenção imediata de limpeza e desobstrução de manilhas;
B. Projecto e execução de uma solução de escoamento estrutural.

As tarefas deﬁnidas estão em desenvolvimento e são geridas pelo
Presidente, pelos Vereadores e pelas Cheﬁas com responsabilidades
nas áreas em causa, na tentativa de
minimizar os danos causados e de
evitar a sua repetição. //

PROJECTO “ECO-ESCOLAS” ANO LECTIVO 2009/2010

“Termos de Parceria”
com a Associação Bandeira Azul da Europa/CMI
A Câmara Municipal de
Ílhavo assinou recentemente
um Protocolo de Parceria
com a Associação
Bandeira Azul da Europa
(Coordenadora Nacional
de vários projectos de
Educação Ambiental), no
âmbito do envolvimento
do Município de Ílhavo no
Projecto “Eco-Escolas”,
no qual participam, no
presente ano lectivo, 38
Estabelecimentos de Ensino.
Nos Termos da Parceria assinada, a Câmara Municipal de Ílhavo
assume o compromisso de realçar

a importância do desenvolvimento
do respectivo Programa nos Estabelecimentos de Ensino e de con-

tribuir para as despesas inerentes
à sua implementação, assumindo
a Associação o acompanhamento

(formação e informação) de todas
Escolas inscritas no “Eco-Escolas”, assim como a emissão de um

Certiﬁcado para o Município (com
indicação das Escolas galardoadas)
e a difusão e publicação nos Órgãos
de Comunicação Social e no Boletim da ABAE do “Mapa Bandeiras
Verdes - Eco-Escolas e respectivos
Municípios”.
O Eco-Escolas é um Projecto Internacional que pretende encorajar
acções e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pelos Estabelecimentos de Ensino, no âmbito da Educação Ambiental, tendo
como corolário anual a atribuição
do galardão Bandeira Verde, símbolo do trabalho de excelência desempenhado pelos Alunos e Docentes
em prol de um melhor ambiente escolar, familiar e comunitário, sendo
Ílhavo o 2.º Município do País com
mais bandeiras atribuídas. //

www.cm-ilhavo.pt

1 DE MARÇO

Comemoração
Dia Internacional da Protecção Civil 2010
No dia dedicado
internacionalmente à
Protecção Civil, a Câmara
Municipal de Ílhavo voltou a
referenciar esta data com a
realização de um Simulacro
num dos Estabelecimentos
de Ensino do Município,
desta vez na Escola EB 2,3
José Ferreira Pinto Basto.

Com o objectivo de testar o seu
Plano de Emergência, assim como
o Plano Municipal, nomeadamente no que diz respeito à articulação
entre os dois, foram simuladas,
pelas 15h30, duas explosões nas
caldeiras de aquecimento da Escola, com um cenário de incêndio,
abatimento de uma cobertura e soterramento de dois alunos. Imediatamente, a equipa interna de segurança da EB 2,3 procedeu à rápida
evacuação de toda a população
escolar (de aproximadamente 600
Alunos e 80 Professores e Funcionários) para um ponto de reunião

exterior, tendo em simultâneo sido
chamados os Bombeiros e a GNR
a intervir, que prontamente acorreram ao local extinguindo os focos
de incêndio e efectuando a busca
e salvamento dos dois alunos feridos, assegurando igualmente os
corredores de entrada e saída de
viaturas nos itinerários da Escola.
Após o Simulacro, os responsáveis pelas equipas intervienientes
no terreno procederam à respectiva reunião de avaliação, que este
ano contou igualmente com a presença dos alunos Delegados de

Turma, muitos deles membros do
“Clube de Segurança” da Escola.
Discutidos os principais pormenores do exercício, o balanço saldouse muito positivo, quer ao nível
da assinalável rapidez e calma na
evacuação dos Alunos e Corpo
Docente e Não Docente, quer ao
nível da capacidade de resposta do
Corpo de Bombeiros, assim como
ao nível da segurança do respectivo Estabelecimento de Ensino,
com apenas alguns procedimentos
a melhorar.
No ﬁnal, o Vereador responsável
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pelo Pelouro da Protecção Civil da
Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.
Paulo Costa, agradeceu e felicitou
o desempenho de todos os elementos na realização deste Simulacro,
nomeadamente na rápida concentração da Comunidade Educativa no recinto exterior da Escola,
fundamental numa situação real e
importante para a célere intervenção dos Bombeiros chamados a
actuar no local, cujo desempenho
foi igualmente excepcional. Realizado num Estabelecimento de
Ensino que se revelou em “boa

forma” no que respeita às questões
relacionadas com a Segurança,
este exercício serve igualmente
de exemplo para comportamentos a tomar em várias situações
do dia-a-dia, nomeadamente em
casa, tendo o Vereador desaﬁado
os Alunos presentes a partilhar
a sua experiência neste dia com
os restantes colegas e respectivas
Famílias, chamando a atenção de
todos para a importância do papel
que a Protecção Civil desempenha
na Sociedade.
Dedicado em especial a esta
temática, cujas equipas desenvolveram grandes esforços um pouco
por todo o País, por força do Inverno rigoroso que vivemos, o mês
de Março no Município de Ílhavo
contou ainda com a realização de
várias iniciativas neste âmbito, das
quais se destacam as Reuniões da
Comissão Municipal de Protecção Civil e Conselho Municipal
de Segurança e a edição 2010 do
Programa “Woodwatch – De olho
na Floresta”.
Dar uma maior notoriedade e
capacidade de intervenção à área
da Protecção Civil, sensibilizando
cada um dos Cidadãos para o papel
vital que podem e devem assumir
na prevenção de situações de risco,
é o objectivo a que se propõe a Câmara Municipal de Ílhavo com a
promoção destas actividades, para
que todos possamos integrar esta
importante equipa que zela pela
nossa Segurança. //

24 DE MARÇO

Reunião da
Comissão
Municipal de
Protecção Civil
Teve lugar na Câmara
Municipal de Ílhavo, no
passado dia 24 de Março,
pelas 9h00, a primeira
reunião ordinária de 2010
da Comissão Municipal de
Protecção Civil.
Da ordem de trabalhos da Reunião destaque para a emissão de
parecer sobre o Plano de Emergência Externo de Ílhavo, depois
de introduzidos os contributos de
melhoria sugeridos pela Autoridade Nacional de Protecção Civil,
habituais nesta fase de construção
do Plano em causa.
Depois da análise do documento, a Comissão emitiu parecer positivo relativamente ao Plano, que
irá agora ser enviado para as entidades competentes com vista à sua
aprovação ﬁnal.

No último ponto da ordem de
trabalhos foi apresentado aos presentes pelo Vereador do Pelouro da
Segurança e Protecção Civil, Eng.
Paulo Costa, um balanço da actividade desenvolvida pelo Serviço
Municipal de Protecção Civil durante os últimos meses.
O Plano de Emergência Externo
de Ílhavo, que funciona em estreita
articulação com o Plano Municipal
de Emergência, visa clariﬁcar e
criar condições para se estabelecer
o diálogo institucional, deﬁnir tarefas e missões a atribuir em caso
de emergência a todos os agentes
locais que deverão intervir, de forma coordenada, numa situação de
acidente industrial grave envolvendo empresas abrangidas pela
Directiva SEVESO (Decreto-Lei
no 254/2007), funcionando ainda
como um prolongamento dos planos de emergência internos elaborados pelas próprias empresas. //

Reunião do Conselho
Municipal de Segurança
Também a 24 de Março
realizou-se a primeira
reunião ordinária de 2010
do Conselho Municipal de
Segurança.
A primeira intervenção coube ao
Presidente da Câmara, Eng. Ribau
Esteves, que preside ao Conselho,
tendo o tema sido, como habitual,
a situação económica municipal.
A este respeito foi dado destaque a um conjunto importante de
intervenções actualmente em curso na área do Município, com nota
especial para as importantes obras
de construção dos novos Centros
Escolares, da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo,
da construção da Via de Cintura
Nascente a Ílhavo – 1.ª fase e da
requaliﬁcação da antiga EN 109,
que necessitam hoje e no futuro
de uma estreita cooperação entre
a Câmara Municipal de Ílhavo, os
Bombeiros e a GNR.
Procedeu-se depois à análise dos
relatórios sobre as matérias que
são da competência do órgão, as-

sim como à discussão de diversas
temáticas quer no âmbito da segurança, quer do Município de Ílhavo de uma forma mais global.
A criminalidade, a violência, a
justiça ou as diversas problemáticas associadas às toxicodependências mereceram uma especial
atenção preocupação por parte dos
presentes, tendo sido ainda feita
referência a importantes projectos
que de uma forma directa ou indirecta se relacionam com as problemáticas atrás mencionadas, como é
o caso da Componente de Apoio à
Família, do Programa de Enriquecimento Curricular, do Programa
Municipal de Bolsas de Estudo, do

Atendimento Social Integrado, do
Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social, da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens,
do Dia Internacional da Protecção
Civil, do projecto “Woodwatch
- de olho na ﬂoresta”, da Escola
Municipal de Educação Rodoviária, entre muitos outros.
Foram ainda analisados dados
relativos à evolução dos níveis de
criminalidade na área do Município, à intervenção das forças de
segurança e às acções dirigidas à
prevenção da toxicodependência,
a cargo do representante do Ministério Público, GNR e IDT, respectivamente. //
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RESUMO ACTIVIDADE

Centro Cultural de Ílhavo
actividade
O Centro Cultural de
Ílhavo (CCI) celebrou o
seu segundo aniversário,
entre 18 e 28 de Março,
com inúmeras acções que
marcaram o encerramento
de mais um trimestre com
apresentações importantes
para a dinamização cultural
do Município de Ílhavo.

» DESTAQUE

MÚSICA

JUL QUI 1 às 22h00

HORÁRIO
3ª feira a Domingo
10H00 às 13H00
14H00 às 18H00
Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural@cm-ilhavo.pt

Em Março foram várias as razões para visitar o CCI, com as comemorações do 2.º Aniversário, que tiveram como evento principal, no dia
24, a apresentação de uma instalação/performance de Marina Albuquerque, José Budha e Rui Dâmaso, que celebrou as memórias deste palco
de emoções, que é o Centro Cultural de Ílhavo. Desta acção, destacamos
igualmente a exposição de cartazes de várias acções realizadas no CCI
desde Março de 2008 e que pode ser visitada no foyer, juntamente com a
instalação-vídeo, que estará disponível nos dias de espectáculos.
Também o teatro de referência nacional marcou presença no palco
do CCI, com a peça Blackbird, contracenada por Isabel Abreu e Miguel
Guilherme, numa produção do Teatro Nacional D. Maria II, o XII FESTILHA, um dos maiores e melhores festivais de Tunas organizado por
uma Câmara Municipal, numa noite de alegria académica, a Orquestra
Filarmonia das Beiras, com o projecto Música na Escola, as três excelentes películas de cinema, com destaque para Avatar e Lua Nova ou o
Workshop de Dança “Uma Bailarina...” de Aldara Bizarro.
Por ﬁm, um destaque especial para a Exposição de Fotograﬁa de Eduardo Gageiro, o mais galardoado fotojornalista português, que honrou o
CCI com a sua presença na inauguração. A exposição estará patente até
6 de Junho.
O segundo trimestre de 2010 iniciou com um mês dedicado às associações locais, num claro contributo activo na valorização da criação artística local e regional, como foram os casos da peça musical “O Nazareno
– Obra Musical de Frei Hermano da Câmara”, pelo GRAL - Grupo Recreativo Amigos da Légua, a comemorar o 20.º aniversário da sua estreia, o
110.º Aniversário da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música
Nova), com a presença de várias bandas, que animaram a praça do CCI,
o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a celebrar o seu 2.º
aniversário (associado à Comemoração dos 91 Anos da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo), com a presença de grupos convidados, as várias
sessões da Escolíadas 2010 e a segunda edição do projecto “Dança em
Dia Aberto”, no dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança, com a presença
de mais de 300 participantes, de várias associações e escolas de dança
do Município de Ílhavo. Na música, destaque para o concerto dos “Anaquim” e o concerto para famílias “Amigos do Peito”.
Em Maio, destacamos a primeira apresentação nacional do novo álbum
dos Deolinda, um dos grupos mais cativantes da música portuguesa. Associados ao Festival de Teatro do Município de Ílhavo 2010, apresentamos a peça “Vila Cacimba”, pelo grupo Trigo Limpo/ACERT e para os
mais novos a peça “Quando a Stella era muito pequenina”, pela Gato que
Ladra Associação Cultural. Regressamos (igualmente) ao Stand Up, com
o Workshop “Um Serão Interactivo”, com o distinto Pedro Tochas e o
espectáculo “Vai-se Andando”, com José Pedro Gomes, numa encenação
de António Feio. Prosseguimos com a recepção de acções culturais dinamizadas pelo meio associativo e escolar, com a apresentação das peças
“Odisseia, de Homero... e não só!”, pelo Grupo de Teatro MarAlegre (EB
2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo) e “Sangue de Mar”, pelo Rancho
Regional da Casa do Povo de Ílhavo, e o projecto de educação musical
“A Minha Sinfonia”.
Em Junho, propomos dois espectáculos únicos de bom humor português, com o “Clube de Comédia”, que reúne em palco Aldo Lima, Bruno
Nogueira, Eduardo Madeira, Francisco Menezes, Nilton e Óscar Branco,
e a gala de comemoração dos 50 anos de carreira de Nicolau Breyner, um
espectáculo íntimo de grande nostalgia. Na música, apresentamos a segunda co-produção do CCI, com o concerto multimodal de JohnWaynes e
o seu mais recente disco “What is all about”, e a conﬁrmação em palco de
um dos mais interessantes projectos musicais nacionais, os Virgem Suta.
Em antevisão da programação de Verão no CCI, teremos no dia 1 de Julho, um dos concertos mais aguardados deste ano, com Gabriella Cilmi.
Fique atento às novidades de programação, neste palco de emoções que
partilhamos consigo. Venha viver o Centro Cultural de Ílhavo...

2 anos CCI

BlackBird

Música na Escola 2010

Exposição de Fotograﬁa de Eduardo Gageiro

www.cm-ilhavo.pt

PROGRAMAÇÃO: MAIO
DANÇA

MAI SÁB 1 às 21h30 e DOM 2 às 17h00

... Viagem à Terra
do Nunca...
Escola de Bailado de Calvão

TEATRO

MAI TER 4 a QUI 6

Quando a Stella
era muito pequenina
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JUNHO
MULTIDISCIPLINAR
JUN TER 1 TODO O DIA

Comemorações
Dia Mundial da Criança

MULTIDISCIPLINAR
JUN SEX 4 às 21h30

Gala Escolíadas
Associação Escolíadas

pela Gato Que Ladra Associação Cultural

MÚSICA

MAI SEX 7 às 22h00

Deolinda

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Contra Filmes
não há Argumentos

SERVIÇO EDUCATIVO
JUN SÁB 5 às 14h00

Atelier/Dança para Crianças
- Histórias do meu Lixo

MÚSICA

JUN SÁB 5 às 22h00

Johnwaynes + Dj Set

MAI SÁB 08 às 21h30 Shutter Island
MAI DOM 16 às 21h30 O Livro de Eli
MAI DOM 30 às 21h30 Fora de Controlo

TEATRO

MAI SEX 14 às 22h00

Vila Cacimba

pelo Trigo Limpo/ACERT

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Contra Filmes
não há Argumentos

JUN DOM 06 às 18h30 Alice no País das Maravilhas
JUN DOM 20 às 21h30 A Bela e o Paparazzo
JUN SEX 25 às 21h30 Um Sonho Possível

WORKSHOP

MAI TER 18 e QUA 19 às 21h30

Um Serão Interactivo,
com Pedro Tochas

TEATRO

MAI QUI 20 às 10h00 e 15h00 e DOM 23 às 21h30

Odisseia, de Homero...
e não só!

MÚSICA

JUN QUA 9 às 21h30

Virgem Suta

EXPOSIÇÃO

JUN SÁB 12 às 21h30

Finalistas 2010

Exposição em Artes Plásticas e Design

pelo Grupo de Teatro MarAlegre
(E.B. José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo)

MÚSICA

MAI SÁB 15, SEX 21 e SÁB 22 às 21h30

A Minha Sinfonia

STAND UP

MAI SEX 28 às 22h00

Vai-se Andando,
com José Pedro Gomes

TEATRO

MAI SÁB 29 às 22h00

Sangue de Mar

pelo Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
As receitas deste espectáculo revertem para
o Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo

STAND UP

JUN SÁB 12 às 22h00

Clube de Comédia

Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira,
Francisco Menezes, Nilton e Óscar Branco

STAND UP

JUN SEX 18 às 22h00

“Nicolau”
com Nicolau Breyner

DANÇA

JUN SÁB 19 às 17h00

Dançarte

pela Associação “Os Ílhavos”
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RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade
Dia Internacional dos Museus

Maio

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

A ﬁm de assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se celebra no
dia 18 de Maio, o MMI oferece uma programação diversiﬁcada cujo
evento maior reside na abertura da exposição Mares Modernos.
Trata-se de uma invulgar exposição de pintura, que reúne um conjunto
de obras de temática marítima assinadas por pintores das diversas gerações do modernismo português. Esta exposição, na qual se apresentam
obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Vieira da Silva,
Querubim Lapa, Noronha da Costa e Mário Eloy, entre outros, articula-se
com anteriores projectos expositivos, em especial com Artes de Pesca. As
Pescas na Arte (2005) e Rostos da Pesca (2008).
Mares Modernos é um projecto inédito, capaz de questionar os sentidos
da representação artística da maritimidade portuguesa, tal como a viram
alguns dos principais pintores portugueses do século XX.
O Dia Internacional dos Museus constitui, também, uma oportunidade
de reﬂexão sobre o projecto cultural do MMI e de apresentação de iniciativas audazes. Nesse sentido, também no dia 18 de Maio, apresentamos o
Prémio de Modelismo Náutico MMI, um prémio bienal, que se pretende
estimular e prestigiar o modelismo náutico enquanto forma de expressão
da cultura marítima.
No dia 18 de Maio, a sessão comemorativa do Dia Internacional dos
Museus fecha com a apresentação de um extraordinário livro de imagens
do mundo marítimo: a edição em língua portuguesa, numa nova parceria MMI/Cavalo de Ferro, do livro A Maritime Album, coordenado por
John Sarkowski e Richard Benson. Este livro resulta da exposição de 50
belíssimas fotograﬁas a preto e branco, provenientes da extensa colecção
do Marinerʼs Museum, em Newport (EUA), que esteve patente no MMI
em 2008.
No Navio-Museu Santo André assinalamos o Dia Internacional dos
Museus com a abertura da exposição Missão: Defender os Oceanos, proveniente do Oceanário de Lisboa. Dirigida, especialmente, ao público
infanto-juvenil, a exposição alerta para a preservação da biodiversidade
marinha, através de um discurso didáctico.
A programação do Dia Internacional dos Museus prossegue no dia 22
de Maio, sábado, com actividades de serviço educativo e um concerto de
Primavera nos jardins interiores do MMI.

Acompanhe a
Volta ao Mundo da Sagres em
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

// Dia Aberto
// Ateliers de Serviço Educativo
// Sessão comemorativa do Dia Internacional dos Museus
- Apresentação do livro-álbum “A Maritime Album”
50 fotograﬁas e suas histórias, ed. Cavalo de Ferro-MMI
- Apresentação do prémio de Modelismo Náutico MMI
e do projecto de recuperação de Baleeiras
- Inauguração da exposição de pintura “Mares Modernos”, com
obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Vieira
da Silva, Querubim Lapa, Noronha da Costa, Mário Eloy, entre
outros

18 de Maio | Navio-Museu Santo André

Abertura da exposição Missão:
Defender os Oceanos, proveniente do Oceanário de Lisboa

22 de Maio

// Visitas guiadas à exposição “Mares Modernos” e Ateliers de Serviço
Educativo
// Concerto de Primavera

www.cm-ilhavo.pt
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PROGRAMA EXPOSITIVO 2010
Voyage on The North Sea
Exposição do “livro-ﬁlme” da autoria do artista
conceptual Marcel Broodthaers
Proveniência: Fundação de Serralves
Sala de Exposições Temporárias

20 Março ~ 9 Maio
Retratos Marítimos
Exposição de fotograﬁas de temática marítima
da autoria de Eduardo Gageiro
Proveniência: Colecção do autor
Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo

Exposições

20 Março ~ 13 Junho

Serviço
Educativo

Mares Modernos
Pintura moderna, de artistas portugueses,
com referências ao imaginário marítimo
Proveniência: Colecções de museus e fundações portuguesas
Sala de Exposições Temporárias

18 Maio ~ 14 Agosto
Nos Porões da Memória
Exposição de fotograﬁas sobre a pesca do bacalhau da autoria
de tripulantes do navio de investigação pesqueira Anton Dohrn
Proveniência: Colecção do autor
Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo

A Voyage on the North Sea, de Marcel Broodthaers
Até 9 de Maio

Marcel Broodthaers nasceu em Bruxelas a 28 de Janeiro de 1924. Foi
um poeta que decidiu tornar-se artista plástico em ﬁnais de 1963. Associado ao Grupo Surrealista-Revolucionário a partir de 1945, a importância e
originalidade da sua obra residem na forma como articula, com recurso a
referências e operações culturais complexas, questões essenciais sobre a
natureza e a função da arte, o lugar do sujeito em determinadas práticas e
teorias radicais dos anos de 1960, bem como os limites do acto estético na
era do capitalismo avançado.
Em 1968, instala em Bruxelas o seu Museu de Arte Moderna, um projecto que concretiza até 1972, numa série de eventos enigmáticos e instalações, onde o artista desconstrói a noção de museu e questiona os modos
de apresentação e legitimação da arte.
A natureza heterogénea dos elementos que constituem a estrutura da
sua obra – poesia, livros, edições, cartas abertas, catálogos, objectos, instalação e ﬁlme – e as relações que esses registos estabelecem entre si,
transformam qualquer exposição num projecto arriscado. Como o próprio
artista um dia escreveu, “Comecei com a poesia, depois as artes visuais,
e ﬁnalmente o cinema que reúne vários e diferentes elementos da arte. O
mesmo é dizer: escrita (poesia), objecto (arte visual), e imagem (ﬁlme). O
mais difícil, é a harmonia entre estes elementos”.
O livro-ﬁlme A Voyage on The North Sea foi realizado entre Novembro
de 1973 e Janeiro de 1974. O livro apresenta 10 imagens fotográﬁcas, a
preto e branco, de um barco de recreio, e 68 reproduções, a cores, de um
óleo pintado por um artista amador nos inícios do século XX. A pintura
evocada no livro-ﬁlme retrata uma pequena frota de veleiros de pesca no
Mar do Norte. O ﬁlme, a cores e de 16mm, utiliza os mesmos elementos.
A Voyage on The North Sea foi exibida pela primeira vez em Londres,
na sede da Petersburg Press, instituição responsável pela edição numerada de 100 exemplares assinados pelo artista.
Marcel Broodtahers morre em Colónia a 28 de Janeiro de 1976. A obra
do artista, que fez da própria exposição um meio de expressão artística, é de
inquestionável relevância para a arte da segunda metade do século XX.

Retratos Marítimos, de Eduardo Gageiro
Até 9 de Maio

Comemoração do
Dia Mundial da Criança
Atelier “O Peixinho
Arco-Íris”
O Dia Mundial da Criança está
a chegar!
Para o comemorar, o Museu
Marítimo de Ílhavo propõe a pais
e ﬁlhos uma tarde bem divertida
e repleta de surpresas. O Serviço
Educativo convida os mais novos
a assistir a uma peça de teatro de
fantoches, O Peixinho Arco-Íris,
em que serão explorados o valor
da amizade e da partilha. Haverá
ainda muita animação, oﬁcinas de
pintura e muito mais para descobrir neste dia dedicado aos mais
pequenos. No dia 5 de Junho, a
partir das 15 horas.

8 Agosto ~ 10 Outubro
Santa Maria Manuela
Exposição de fotograﬁa
Produção: Pascoal e Filhos

21 Agosto ~ 10 Outubro
Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular
Colecções de modelos de embarcações do litoral português
Proveniência: Museu Nacional de Etnologia e colecções particulares

23 Outubro ~ 30 Janeiro 2011
Viagens na Colecção do Museu - Peixes
Colecção de História Natural do MMI e escultura contemporânea
Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
23 Outubro ~ 30 Janeiro 2011
Dia Internacional dos Museus
Programa - 18 de Maio:
» Dia Aberto
» Ateliers de Serviço Educativo
» Sessão comemorativa do Dia Internacional dos Museus
- Apresentação do livro-álbum “A Maritime Album” - 50 fotograﬁas e
suas histórias, ed. Cavalo de Ferro-MMI
- Apresentação do prémio de Modelismo Náutico e do projecto de
recuperação de Baleeiras
- Inauguração da exposição de pintura “Mares Modernos”
- Abertura no Navio-Museu Santo André da exposição “Missão: Defender os Oceanos” proveniente do Oceanário de Lisboa
Programa - 22 de Maio:
» Visitas guiadas à exposição “Mares Modernos”
» Ateliers de Serviço Educativo
» Concerto de Primavera
73.º Aniversário da fundação do MMI
Workshop de Nautimodelismo
Apresentação do livro-CD “Nos Porões da Memória”
Palestra pelo escritor luso-canadiano Anthony de Sá, autor do romance
“Terra Nova”
Inauguração da exposição
“Nos Porões da Memória - A bordo do Anton Dohrn”
8 de Agosto
9.º Aniversário da Ampliação e Remodelação do MMI
Apresentação do Prémio Octávio Lixa Filgueiras
Estudos em Cultura Marítima
Apresentação do catálogo da exposição de pintura
“Mares Imaginados”
Inauguração da exposição
“Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular”
21 de Outubro
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RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo
actividade
Março
1 a 6 de Março | Semana da Leitura
HORÁRIO
2ª feira
14h00~18h00
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00

A Semana da Leitura pretende ser um ponto de encontro com o livro e
a leitura, celebrando o prazer de ler. Ao longo de seis dias, a BMI realizou diversas actividades, nas quais participaram cerca de 870 crianças e
jovens. Estas tiveram lugar não só na Biblioteca Municipal, mas também
nos Pólos de Leitura e em várias Escolas do Município de Ílhavo.

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

trariar a ideia de que a banda desenhada é um género. Foi importante a
discussão sobre processos de leitura e construção narrativa, afastando a
ideia de que uma banda desenhada, para o ser, tem de ter balões e quadradinhos. Através das pranchas e livros apresentados pela formadora, assim
como da interacção estabelecida, todos os formandos puderam aprender
um pouco mais sobre o tema, despertar a curiosidade para a descoberta de
novos títulos, novos autores e utilidade prática dos mesmos, etc.
Participaram nesta Acção de Formação para 37 adultos, de diversas
áreas de (formação): bibliotecários, professores, animadores, técnicos de
biblioteca e documentação, técnicos na área da promoção do livro e da
leitura, estudantes, etc. Uma plateia heterogénea, onde apenas dois eram
leitores habituais de banda desenhada.

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

1 de Março | À conversa com... Alice Vieira...
“Lentas, à beira-mar da maresia,
repousam brevemente, voam logo.
E que maneira
de ser festa e alegria
quando na barra entra
uma traineira!”
in, Charada da Bicharada, Alice Vieira

A autora Alice Vieira esteve na Biblioteca Municipal para falar um pouco sobre os seus livros e os seus trinta anos de carreira literária. Neste
espaço de partilha marcaram presença cerca de 85 adultos e jovens (entre
eles alunos e professores da EB 2,3 e da Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré). Nesta iniciativa ﬁcámos a conhecer um pouco mais da vida
e obra da escritora.
Primeiro o nome, depois a pergunta... foi assim que Alice Vieira dialogou com os que a quiseram interpelar. Satisfez todas as curiosidades,
contou peripécias do seu dia-a-dia, provocou o riso e, no ﬁnal, deixou a
sua marca, nos livros dos participantes e também nos da Biblioteca.

Sessões de contos para crianças
Ao longo de toda a semana realizaram-se sessões de contos em algumas
Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância. Desta forma, a Biblioteca foi à Escola, com o objectivo de despertar nos mais novos o prazer
de ler. E porque ler é divertido, a boa disposição reinou nas bibliotecas
escolares e nas salas de aula.

Acções de Formação sobre:
“Utilização do catálogo on-line”
“O valor do livro”
“Literatura na Internet”
6 de Março | Acção de Formação sobre Banda Desenhada por Sara Figueiredo Costa
Com o objectivo principal de reﬂectir sobre banda desenhada, esta acção permitiu a todos os presentes ﬁcar a conhecer um pouco da história
da banda desenhada, diferentes pranchas e livros e, principalmente, con-

Com o objectivo de (in)formar adolescentes e jovens, para o papel do
livro na sociedade actual, os diferentes suportes em que pode ser encontrado e pesquisado, assim como fornecer toda a informação acerca do acervo
existente na Rede de Bibliotecas, levámos a cabo nas EB 2,3 e Secundárias
do Município Acções de Formação temáticas. Os adolescentes e jovens que
nelas participaram tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas e aprender
um pouco mais sobre o maravilhoso mundo do livro e da leitura.

www.cm-ilhavo.pt
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Fórum Náutico do Município de Ílhavo

Lançamento
Agenda Náutica
2010

Constituído formalmente a
26 de Novembro de 2008,
motivado pela missão de
desenvolvimento e de
dinamização de actividades
náuticas centradas no
Recreio, no Desporto e na
Cultura de Mar, o Fórum
Náutico do Município de
Ílhavo teve em 2009 o seu
primeiro ano completo de
acções, dirigidas a todas
as idades e para todos os
gostos, iniciando agora uma
nova etapa na sua vida.

Acção de Formação “O Valor do Livro”

Acção de Formação “Literatura na Internet”

Atelier de escrita criativa
Ainda no âmbito das actividades realizadas na Semana da Leitura, realizámos, para quatro turmas da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes e EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, um atelier de escrita
criativa denominado: “Com títulos e alegria fazemos uma poesia”.
Esta actividade, baseada em livros indicados pelo Plano Nacional de
Leitura para cada uma das faixas etárias, teve como objectivo levar os
adolescentes e jovens a criarem uma poesia, a partir de algumas palavras
retiradas de livros e outras escolhidas pelos próprios e que fossem sinónimo de alegria. Este foi um espaço de alegria, onde as palavras e os livros
marcaram presença.

Neste âmbito, foi recentemente
lançada a Agenda Náutica 2010,
uma publicação anual que apresenta de uma forma sumária as modalidades e as actividades náuticas
a realizar ao longo do ano pelas
entidades que constituem o Fórum
Náutico do Município de Ílhavo,
reforçando o seu contributo com
vista à rentabilização das potencialidades das nossas condições
naturais e históricas, que cumprem

simultaneamente a missão de importantes factores de diferenciação
e valorização desta Terra que tem
“O Mar por Tradição”.
A Agenda Náutica 2010 encontra-se disponível na página online
do Fórum Náutico do Município
de Ílhavo, em www.cm-ilhavo.pt
(Desporto/Fórum Náutico do Município de Ílhavo), ou em formato
papel, na Câmara Municipal de
Ílhavo. //
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31 DE MARÇO

Alunos da Universidade de
Ciências Gastronómicas de Itália
voltam ao Município pela mão da
Câmara Municipal de Ílhavo
No âmbito do projecto de
estágio “Viagem Didáctica”,
da Universidade de Ciências
Gastronómicas de Itália,
fundada pelo Movimento
Internacional “Slow Food”,
cerca de duas dezenas de
jovens estudantes marcaram
presença, no passado dia 31
de Março, no Município de
Ílhavo, a ﬁm de conhecerem
e apreciarem a nossa
gastromonia local.

Constituído em 1989, o “Slow
Food” surgiu como resposta aos efeitos padronizantes do fast food e do
ritmo frenético da vida actual, cuja
missão consiste na promoção das
tradições culinárias regionais e no
aumento do interesse das pessoas na
sua alimentação. Hoje, com mais de
cem mil membros em todo o Mundo, este Movimento Internacional
fomenta uma nova nova lógica de
produção alimentar, desenvolvendo
programas de educação a favor da
biodiversidade, nomeadamente na
Universidade de Ciência Gastronómicas, localizada em Pollenzo,
no Norte de Itália, onde jovens de
várias nacionalidades frequentam
cursos multidisciplinares sobre a ciência e a cultura do alimento.
Com um pólo universitário em
Parma, a Universidade, única no
Mundo, promove todos os anos o
projecto “Viagem Didáctica”, onde
os seus alunos têm oportunidade de

desenvolverem o seu estágio em vários países, entre os quais Portugal.
Do seu roteiro tem feito parte, desde
2004, visitas ao Município de Ílhavo, aﬁm de conhecerem e aprenderem um pouco mais sobre a nossa
gastronomia local, onde o Bacalhau
e os seus derivados são a principal
atracção.
Todos os anos, a Câmara Municipal de Ílhavo tem apoiado este
projecto, proporcionando aos jovens estudantes e membros do Movimento Internacional “Slow Food”
visitas ao Museu Marítimo de Ílhavo e ao Navio-Museu Santo André,
assim como um almoços de degustação nos restaurantes mais típicos
do Município, convidando a Confraria Gastronómica do Bacalhau
para apoiar nesta recepção.
Este ano, o grupo visitante foi
convidado a visitar, durante a manhã, o Museu Marítimo de Ílhavo,
seguindo-se um almoço no Porão

de Salgado do Navio-Museu Santo
André, cuja ementa foi cuidadosamente preparada pelo Cozinheiro
da Confraria, Jorge Pinhão. Pataniscas de Bacalhau, Feijoada de
Sames, Punheta de Bacalhau, Arroz
de Línguas, Sames Fritos e, para
terminar, Leite Creme Queimado,
foram os pratos confeccionados e
muito apreciados pelos jovens universitários, que desta vez tiveram
também oportunidade de aprender
como são preparados, levando para
casa as receitas, num pequeno roteiro oferecido pela Câmara Municipal
de Ílhavo.
Gratiﬁcante para os alunos que
aqui encontram novos sabores e novas formas de cozinhar, esta experiência é também um excelente canal
de divulgação e promoção da nossa
gastronomia além fronteiras, cujo
lema passa igualmente pela aposta
dos nossos valores que têm “O Mar
por Tradição”. //

Volta ao Mundo
Sagres 2010
O Município de Ílhavo
continua a seguir viagem
a dar uma histórica Volta
ao Mundo no Navio-Escola
“SAGRES”, principal
embaixador ﬂutuante
de Portugal, que deixou
Lisboa a 19 de Janeiro para
regressar a 23 de Dezembro.
Contados 90 dias de navegação
em alto-mar, onde cruzou o Atlântico e iniciu a sua subida pelo Pacíﬁco, o NRP “SAGRES” participou
já em vários e importantes eventos
internacionais, como o Carnaval da
Baía, no Recife (Brasil), e os Festivais de Grandes Veleiros Comemorativos dos 200 Anos das Juntas
Nacionais da Argentina e do Chile,
onde foi visitado por centenas de
milhares de pessoas.
Cidade-Irmã do Município de
Ílhavo desde Outubro de 2008, Funchal foi o primeiro porto de paragem
do “SAGRES”, que passou ao largo
de Cabo Verde antes de atravessar
a linha do Equador, rumo ao Brasil.
A aguardada frase “Terra à vista”
foi pronunciada ao 24.º dia de viagem, prestes a atracar no porto do
Recife, ainda a tempo de participar
nos festejos do Carnaval, onde permaneceram alguns dias. Cumprindo
o calendário, a tripulação içou as
velas e seguiu viagem até à cidade
argentina de Mar Del Plata, onde foi
recebida em apoteose pelas restantes
tripulações participantes no Festival
de Grandes Veleiros, acompanhadas
pelas 25.000 pessoas que a essa hora
se encontravam no recinto.
A despedida nostálgica a Mar del
Plata marcou uma nova etapa da
viagem da nossa embaixada ﬂutuante, com a descida das temperatu-

FINALIZAÇÃO DA OBRA

Carreira de Tiro na Gafanha de Aquém
Encontra-se ﬁnalizada,
desde o início do mês de
Março, a intervenção de
desmilitarização e limpeza
da antiga Carreira de Tiro,
na Gafanha de Aquém, cujos
terrenos foram adquiridos
pela Câmara Municipal de
Ílhavo em Julho de 2009.
Numa intervenção conjunta dos
Técnicos da Câmara Municipal de
Ílhavo com uma Equipa do Regimento de Engenharia de Espinho

(RE3), pertencente ao Exército
Português, procedeu-se à veriﬁcação e desmantelamento de explosivos, demolição dos edifícios existentes e requaliﬁcação ambiental
dos quatro ﬂuxos de resíduos
sólidos identiﬁcados (resíduos de
construção e demolição; resíduos verdes; pneus e chumbo/metal
proveniente das balas espalhadas
pelo terreno e do arame farpado da
antiga vedação), procurando-se o
melhor enquadramento em termos
de legislação e análise custo/benefício para a Câmara Municipal,
tendo representado um investi-

mento total de 284.014,74 Euros
(aquisição de terreno: 250.000 Euros; Engenharia Militar: 25.646,30
Euros; Vedação: 8.368,42 Euros).

A aquisição da Carreira de Tiro
da Gafanha de Aquém ocorreu
após um longo processo de onze
anos de negociação com o Minis-

ras do ar e da água, a caminho de
Ushuaia, a cidade mais meridional
do planeta, localizada na Terra do
Fogo. Aí, a tripulação viveu um dos
momentos altos da sua jornada, com
a passagem pelo Cabo Horn, o ponto mais a Sul que o Navio-Escola
alcançou em 72 anos.
Neste momento, o “SAGRES”
encontra-se no Chile, navegando
em seguida até à América Central
(México) e aos Estados Unidos,
onde irá participar nas Comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas,
em San Diego.
A Câmara Municipal de Ílhavo
orgulha-se de fazer parte do leque
das 18 entidades patrocinadoras
desta “Volta ao Mundo Sagres
2010”, sendo o único Município
que o faz, usando como bandeira o
Museu Marítimo de Ílhavo e como
entidade parceira a Associação dos
Industriais do Bacalhau. De Janeiro
a Dezembro, o Município de Ílhavo estará representado em vários e
importantes eventos internacionais,
marcando presença em 18 países
dos quatro cantos do Mundo, sendo
esta uma importante aposta estratégica de reaﬁrmação e promoção dos
valores que pretendemos transmitir
enquanto Capital Portuguesa do Bacalhau e destino privilegiado para
todos os amantes do Mar. //
tério da Defesa Nacional, tendo
sido os terrenos (42.000m2 de área)
adquiridos pela Câmara Municipal
de Ílhavo, tendo já sido desenvolvido um Estudo Prévio com vista
à construção de várias infraestruturas que irão integrar o “Parque
da Carreira”, nomeadamente um
Equipamento Social de Apoio a
Idosos, um Equipamento Polidesportivo, um Parque Florestal (com
parque de merendas, parque infantil e circuito de manutenção), bem
como a criação de um Arruamento
de Acesso e Área de Estacionamento Automóvel.
Esta é uma nova aposta de qualiﬁcação de uma área abandonada
da Gafanha de Aquém, que assim
inicia uma nova fase da sua vida
pela mão da Câmara Municipal de
Ílhavo. //

www.cm-ilhavo.pt
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PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO E VIA DE ACESSO

ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO

Reconhecimento de Interesse
Municipal

Serviço de Águas da Região de Aveiro, S.A.

No sentido de se vir a
desenvolver procedimentos
de permisssão de uso de
áreas de Reserva Agrícola e
Reserva Ecológica Nacionais
(RAN e REN), a Câmara
Municipal de Ílhavo aprovou,
no passado dia 7 de Abril,
o Reconhecimento de
Interesse Público do Parque
da Ciência e Inovação e Via
de Acesso.

Este Reconhecimento, devidamente fundamentado na importância
local, regional e nacional dos referidos projectos (localizados na zona da
Coutada), representa mais um passo
na concretização deste importante
investimento liderado pela Universidade de Aveiro, promotor de desenvolvimento cientíﬁco, tecnológico e
empresarial no Município de Ílhavo
e na Região de Aveiro.
Desenvolvido por várias entidades, entre as quais a Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (liderada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo,

Eng. Ribau Esteves), o Parque da
Ciência e Inovação representa uma
importante aposta no reforço das
Empresas da Região no acesso à
Ciência e à Tecnologia, como forma de apoiar as suas estratégias de
competitividade, sendo igualmente um importante instrumento de
criação de emprego e riqueza.
A alteração do PDM de Ílhavo,
que prevê a criação do Parque da
Ciência e da Inovação e a construção de um Lar de Idosos e Centro
de Dia na Gafanha da Nazaré, foi
publicada em Diário da República
no dia 31 de Março de 2010. //

Adesão de Ovar
e Activação
à AdRA
O Executivo Municipal
aprovou, na Reunião de Câmara de 24 de Março e na
Reunião da Assembleia Municipal de 8 de Abril, a adesão do
Município de Ovar à AdRA
SA, em concordância com os
restantes nove Municípios
(Águeda, Albergaria-a-Velha,
Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Murtosa, Oliveira do Bairro,
Sever do Vouga e Vagos)
que celebraram, a 29 de
Julho de 2009, o Contrato de
Parceria e, em 23 de Setembro de 2009, o Contrato de
Gestão.
A AdRA inicia a sua
vida operacional no dia 1
de Maio de 2010. //

ASSOCIAÇÃO OCEANO XXI

POLIS DA RIA

Apresentação
Entidade
responsável pelo
Cluster do Mar

Período de Consulta Pública

Foi oﬁcialmente
apresentado, no passado
dia 22 de Março, no
Museu Marítimo de
Ílhavo, o Programa de
Actividades e Projectos da
Associação Oceano XXI, a
instituição responsável pela
dinamização do “Cluster do
Conhecimento da Economia
e do Mar”.
Resultante da fusão das candidaturas apresentadas pelo IDCEM
(Instituto para o Desenvolvimento
do Conhecimento e da Economia do
Mar) e pela Associação Mar Centro,
apresentada ao Programa Compete
e reconhecida como Estratégia de
Eﬁciência Colectiva, a Associação
Oceano XXI tem como principal
objectivo dinamizar o Cluster na
Região Centro, assegurando a coor-

denação de esforços e de estratégias
entre centros de investigação, empresas, centros de formação e outras
instituições respresentativas dos interesses do Mar.
Com base nesta aposta, a Associação pretende desenvolver sete
projectos, num prazo de três anos,
seis dos quais a serem ﬁnanciados
pelo QREN, num investimento total
previsto de 120 milhões de Euros.
Todos os projectos centram-se em
actividades ligadas ao Mar, nomeadamente no que se refere à promoção do turismo náutico e ao aproveitamento de recursos marítimos.
Presidida pelo Professor Nogueira Leite, a Oceano XXI tem a sua
base operativa sediada nas instalações cedidas pela APDL - Administração dos Portos do Douro e de
Leixões, S.A., junto ao Parque da
Ciência e Tecnologia do Mar, em
Matosinhos. //

Decorre de 17 de Março a 29
de Abril, a fase de Consulta
Pública do Relatório
Ambiental Preliminar e
do Plano Estratégico
da Intervenção de
Requaliﬁcação e Valorização
da Ria de Aveiro - “Polis da
Ria”.
Estes documentos podem ser consultados nas instalações da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A. (Parque de
Exposições de Aveiro), na sede da
Administração da Região Hidrográﬁca (ARH) do Centro, I.P. (Coimbra), no edifício da Assembleia
Distrital de Aveiro, no ICNB, I.P.,
na Reserva Natural das Dunas de S.
Jacinto, na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Ria de Aveiro (Rua
do Carmo, Aveiro) e nas Câmaras
Municipais de Águeda, Albergariaa-Velha, Aveiro, Espinho, Estarreja,
Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, encontrando-se igualmente disponíveis na Internet, no site da Polis
Litoral Ria de Aveiro, em www.po-

lisriadeaveiro.pt, e da ARH – Administração da Região Hidrográﬁca do
centro, I.P., em www.arhcentro.pt.
O Polis Litoral da Ria de Aveiro,
aprovado por Decreto-Lei, em Conselho de Ministros, a 13 de Novembro de 2008, é a primeira associação
formal entre o Estado e uma Comunidade Intermunicipal (Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro,
presidida por Ribau Esteves) numa
operação de requaliﬁcação e valorização ambiental, sendo uma importante oportunidade de realização de
investimento na Ria de Aveiro, para
que esta seja rentabilizada em todas
as suas componentes.
A proposta de Plano Estratégico
da Intervenção de Requaliﬁcação e
Valorização da Ria de Aveiro deﬁne
uma área de intervenção de cerca
de 37.000 hectares, com uma extensão de 60 quilómetros de frente
costeira, 140 quilómetros de frente
lagunar e 24 quilómetros de frente
ribeirinha do Vouga, abrangendo os
Municípios de Águeda, Albergariaa-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar,
Sever do Vouga e Vagos, Mira e Espinho. De entre os projectos que es-

tão integrados neste Acordo, vários
têm uma incidência directa na área
geográﬁca do Município de Ílhavo,
destacando-se o reforço do cordão
dunar da Costa Nova, o desassoreamento, balizamento e sinalização
dos canais principais de navegação,
a qualiﬁcação do Esteiro e Cais da
Malhada (Ílhavo) e a construção da
área de recreio ﬂuvial (com posto
náutico) da Barquinha (Ílhavo), a
construção dos Cais de Pesca da
Gafanha D ́Aquém e da Gafanha
da Nazaré (no Cais dos Bacalhoeiros) e, ainda, a qualiﬁcação do ancoradouro e das instalações em terra
da Associação Náutica da Gafanha
da Encarnação, do Clube de Vela
da Costa Nova, da Marina Clube da
Gafanha e da Associação Náutica
da Gafanha da Nazaré.
A intervenção do Polis da Ria
implica um investimento de cerca
de 97.000.000,00 Euros, assumindo os Municípios que integram este
projecto 15% dos custos, o Estado
23% (Ministério do Ambiente 18%
e MADRP e APA 5%) e as Associações Náuticas 3%. Os restantes
59% virá dos fundos comunitários
do QREN. //

30

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 29 | Abril 2010

As Cidades-Irmãs
Município de Ílhavo

Acordo de Amizade Ílhavo - Funchal
Nesta segunda edição de
2010 do Boletim Informativo,
fazemos referência e
homenageamos a última
Cidade com quem Ílhavo
celebrou um Protocolo de
Geminação – Funchal, no
ano do 110.º Aniversário
da Restauração do nosso
Município.
No seguimento daquele que foi
um acontecimento memorável
para todos os Cidadãos do Município de Ílhavo e, também, para os
habitantes da Cidade do Funchal
- a Regata de Grandes Veleiros, e
tendo em conta toda uma história
com forte ligação ao mar de ambos os Munícipios, os Presidentes
das respectivas Câmaras Municipais celebraram, a 3 de Outubro
de 2008, um Acordo de Amizade,
fortalecendo e perpetuando os laços que há muito os unem.
A Regata Comemorativa dos
500 Anos do Funchal, que ligou
Falmouth (Inglaterra), Ílhavo e o
Funchal, de 10 de Setembro a 5 de
Outubro de 2008, colocando estes
três portos na Rota dos Grandes
Veleiros da Sail Training Internacional, foi o ponto de partida para
este Acordo, cujo extraordinário
sucesso reavivou as lembranças

e as semelhanças seculares entre
ambos os Municípios, ligados quer
pelo seu passado histórico, quer
pelo seu presente e futuro, voltados inevitavelmente para o Mar e
para todo o tipo de actividades a
ele associadas, nomeadamente o
Turismo e a Náutica de Recreio.
Esta estreia, em que ambos os Municípios acolheram pela primeira
vez e no mesmo evento uma Regata da Sail Training Internacional,
veio reforçar a aposta estratégica
de Ílhavo e do Funchal na formação e promoção dos valores do

mar e dos desportos náuticos, onde
a Vela ocupa um lugar muito especial, contribuindo de forma decisiva para a aﬁrmação de ambos
como destinos priviligiados para
todos os amantes do mar, nacionais e estrangeiros.
Abrindo caminho nas áreas da
Cultura, da Política, da Economia e do Turismo, entre outras,
ambos os Presidentes de Câmara,
Eng. Ribau Esteves e Dr. Miguel
de Albuquerque, consideraram
de enorme relevância a assinatura deste Protocolo de Geminação

Funchal
que, além de aprofundar o relacionamento formal entre os Municípios, contribui igualmente para
o fortalecimento da amizade e da
cooperação entre os seus Cidadãos
e as suas Entidades. Desta forma,
ambas as partes facilitarão e incentivarão o intercâmbio entre as suas
colectividades, cooperativas, associações e empresas, dinamizando
paralelamente iniciativas a nível
municipal, centradas não só no Turismo, mas também na Educação
e na Juventude, herdeiras da tradição marítima que tanto caracteriza
estes Municípios recentemente geminados.
Na sequência deste Acordo e
dos graves acontecimentos ocorridos no Arquipélago da Madeira a
20 de Fevereiro de 2010, o Município de Ílhavo decidiu associar-se
à Cáritas e a todos os habitantes
afectados pela catástrofe natural,
contribuindo com cerca de 1450,00
Euros para ajuda na sua reconstrução, arrecadados no espectáculo
musical “O Nazareno”, encenado
pelo GRAL - Grupo Recreativo
Amigos da Légua no passado dia
10 de Abril, no Centro Cultural de
Ílhavo. Uma manifestação solidária e singela da Câmara Municipal
de Ílhavo, mas muito sentida, num
espírito de entreajuda que deve
nortear o Poder Local e, também,
todas as Cidades-Irmãs. //

Foi em 1419 que os navegadores
portugueses João Gonçalves
Zarco e Tristão Vaz Teixeira
desembarcaram pela primeira
vez na Madeira, num local a que
decidiram chamar de “Funchal”,
devido à grande quantidade de
funcho que preenchia todo o seu
arvoredo.
Dono de uma beleza natural
excepcional, o Funchal recebeu
o seu primeiro Foral entre 1452
e 1454, datas onde viu elevado
o seu estatuto a Vila e a Sede
de Concelho, tendo sido, pouco
depois, elevado a Cidade, em
1508. Rapidamente, tornou-se
no principal núcleo populacional
do Arquipélago da Madeira,
possuindo o seu melhor porto
que, conjugado com a sua
excelente posição geográﬁca,
lhe permitiu um fulgurante
desenvolvimento urbano, sendo
actualmente a nona cidade mais
populosa do país e a Capital da
Região Autónoma da Madeira.
Às suas belas paisagens
naturais, acrecenta-se um rico
património arquitectónico, de
onde se destacam a Igreja e
o Mosteiro de Santa Clara,
construídos entre 1489 e 1496,
em estilo hispano-árabe, assim
como a Fortaleza-Palácio São
Lourenço, da primeira metade
do século XVI, e a Sé Catedral,
projectada por Pêro Anes a
mando de El-Rei Manuel.
Destino turístico de eleição, a
Cidade é também conhecida
pelas suas romarias, cuja
principal referência é a Festa
da Flor, que todos os anos
invade as ruas e artérias do
Município com desﬁles de
carros alegóricos que exibem
uma multiplicidade de espécies
ﬂorais, deixando no ar suaves
perfumes característicos desta
zona do Arquipélago.

www.cm-ilhavo.pt

o mar por tradição
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Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Fevereiro de 2010
Resumo
Plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal.
Ratiﬁcação do Protocolo “Programa
estratégico da rede de cidades e centros urbanos para a competitividade
e a inovação das cidades com marinas - QREN 2007-2013”
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o protocolo que, entre outros aspectos,
prevê a repartição dos custos da candidatura que totaliza o valor de 35.000,00
euros mais IVA, pelos doze Municípios
que assinaram o Protocolo.
Balanço da Cedência de Viaturas
(Autocarros) a Associações do Concelho relativo ao ano 2009
// Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação do Vereador
Paulo Teixeira Costa relativo à cedência
de viaturas a Associações do Concelho
em 2009, cujo valor isentado totalizou
24.935,40 Euros, correspondendo a
28.941 Km.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de
viaturas (autocarros) a Associações
do Município.
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar e
tomar conhecimento da proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de 2.209,20 Euros,
relativos ao mês de Janeiro.
Estudo Urbanístico - Revisão do Plano de Pormenor do Museu
// Deliberado por unanimidade proceder
à Revisão do PP do Museu.
Programa de Apoio a Projectos Educativos 2009/2010
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de subsídios pontuais aos Estabelecimentos de Ensino, cujas candidaturas ao Programa de Apoio a Projectos
Educativos 2009/2010 foram seleccionadas, num montante de 16.500,00
Euros.
Contratação de Assistentes operacionais em regime de tarefa nas Escolas
Básicas e da Educação Pré-Escolar
// Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta que prevê
a contratação de 16 elementos que se
encontravam em regime de contrato de
trabalho a termo, e que viram os seus
contratos com o Ministério da Educação
cessar, sem renovação, e cujo encargo
total estimado ser assumido por este
Município, até ao ﬁnal do ano lectivo,
será de aproximadamente 20.000,00
Euros.
Subsídio de Estudo para o Ano Lectivo 2009/2010 – adenda à listagem
inicial
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta, que prevê a atribuição de 9
subsídios unitários no valor de 50 euros,
para o Escalão A, e 3 subsídios no valor
de 30 euros, para o Escalão B.

Funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do Município de
Ílhavo no Carnaval
// Deliberado por unanimidade proceder
nos termos da informação, que prevê
que o período de funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos que se
situem na área do nosso Município, no
Carnaval, vá de 12 de Fevereiro (início) e
17 de Fevereiro (termo).

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Fevereiro de 2010
Resumo
Protocolo celebrado entre a Lusoscut
- Auto Estradas da Costa de Prata,
S.A. e o Município de Ílhavo
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
Protocolo acima referido, o qual tem por
objecto a regulação da recolha e entrega
de cães e gatos vivos ou cadáveres, encontrados na área da concessão delimitada pelos lanços que se inserem dentro
dos limites do Município de Ílhavo.
Programa Municipal Férias Divertidas
- Páscoa 2010
// Deliberado por unanimidade aprovar
o Programa.
Protocolo de formação em contexto
de trabalho celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
Protocolo que prevê o acolhimento de
alunos/estagiários no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo 2010 - 1.ª alteração
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Março de 2010
Resumo
Informação sobre Gestão dos Efeitos
do temporal de 27 de Fevereiro de
2010
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento das medidas a desenvolver nas áreas mais atingidas pelo temporal de 27 de Fevereiro.
Carreira de Tiro da Gafanha de Aquém
- Relatório
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento do relatório que informa
a ﬁnalização da intervenção de desmilitarização e limpeza na antiga Carreira de
Tiro da Gafanha de Aquém.
Estudo de alinhamento para a Rua
Vasco da Gama - Ribas
// Deliberado por unanimidade aprovar o
Estudo de Alinhamento.
Atribuição de subsídio pontual ao
CASCI – Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para comparticipação de arrendamento de habitação
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 737,50 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação de arrendamento de habitação
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 672,50 Euros.

pelo Presidente da Câmara Municipal.

Acordo de Cooperação do Programa
de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-escolar
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o acordo apresentado pelo Assessor
do Presidente da Câmara, Dr. Rogério
Carlos.

Apresentação de Minuta de Acordo
de cedência de interesse público
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da proposta que estabelece o regime de transferência dos trabalhadores envolvidos neste Acordo, as
Câmaras Municipais e a ADRA - Águas
de Região de Aveiro, S.A.

Protocolo de Cooperação celebrado
entre a Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes e a Câmara
Municipal de Ílhavo sobre cedência
de espaços
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o Protocolo que prevê, entre outras coisas, a cedência de espaços da Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes à Câmara Municipal de Ílhavo,
para o funcionamento do 1.º Ciclo no
ano lectivo 2009/2010.
Apoio ﬁnanceiro à Associação Académica da Universidade de Aveiro
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a atribuição de um apoio ﬁnanceiro no valor de
1.500,00 Euros à Associação Académica, no âmbito da XII edição do Festilha
- Festival de Tunas de Ílhavo.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de Março de 2010
Resumo
Marcação de Reunião Extraordinária
da Câmara Municipal
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da marcação de reunião
extraordinária da Câmara Municipal
evocativa dos Cem Anos da criação
da Paróquia e Freguesia da Gafanha
da Nazaré para o dia 28 de Março, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré.
Atribuição de Medalha do Concelho
em Ouro ao Património dos Pobres
// Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal.
Atribuição de Medalha do Concelho
em Vermeill ao CASCI - Centro de Acção Social o Concelho de Ílhavo
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a D. Júlio Tavares Rebimbas
// Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal.
Atribuição de Medalha do Concelho
em Vermeill a Maria da Luz Rocha
// Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal.
Atribuição de Medalha do Concelho
em Vermeill a João José Ramos Bio
// Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada

Atribuição de Medalha de Mérito Cultural em Prata a Fernando Rocha Martins
// Deliberado por unanimidade e voto
secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal.

Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de
viaturas (autocarros) a Associações
do Município
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e ratiﬁcar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do
Município do pagamento de 2.992,00
Euros relativos ao mês de Fevereiro.
Prestação de Contas de 2009 (Relatório e Contas)
// Deliberado por maioria, com os votos
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a Prestação de Contas
CMI 2009, assim como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Aplicação do Resultado Líquido de
2009
// Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
assim como o seu envio à Assembleia
Municipal.
Estudo Urbanístico para ocupação
de quarteirões (nascente e poente)
da Avenida João Corte Real – Relocalização do Mercado da Barra
// Deliberado por unanimidade aprovar o
presente estudo.
Avaliação ambiental estratégica da
proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requaliﬁcação e Valorização da Ria de Aveiro
// Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento do respectivo parecer.
Abertura de Concurso Público para
a empreitada de “Arruamentos na
envolvente ao Hospital de Cuidados
Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (Regeneração
Urbana de Ílhavo)”
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê um
custo de 650.038,26 Euros e um prazo
de execução de 3 meses.
Abertura de Concurso Público para a
empreitada de Conservação e Reparação do Pavilhão Gimnodesportivo
da Gafanha da Encarnação
// Deliberado por unanimidade aprovar a proposta que prevê um custo de
251.117,00 Euros e um prazo de execução de 5 meses.
Abertura de Concurso Público para a
“Cessão do Direito de Exploração da
Cafetaria do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré e do Bar 31 de Agosto
e estrutura de apoio constituída por

armazéns e sanitários”
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, sendo que o
valor mínimo de renda proposta seja de
9.000,00 Euros/ano.
Atribuição de subsídio pontual ao
CASCI - Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para comparticipação de arrendamento de habitação
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 2.140,00 Euros.
Alteração do Regulamento do Cartão
Jovem Municipal de Ílhavo
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, assim como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2010/2011
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Clemente, que prevê a admissão
de 6 estagiários pelo período de 12 meses.
Acordos de Cooperação com as
Associações de Pais – Ano Lectivo
2009/2010
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê um apoio ﬁnanceiro a 17 Associações de Pais do Município, no valor de
211.150,00 Euros.
Apoio à produção do CD “Fado de
Prata” de João Mário Grave
// Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a aquisição de 60 exemplares do CD “Fado de
Prata”, da autoria de João Mário Ferreira
Grave”, no valor de 10,00 Euros cada,
como forma de apoio ao ﬁnanciamento
da sua edição.
Prolongamento do horário dos estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços na quadra da
Páscoa
// Deliberado por unanimidade proceder
nos termos da informação que prevê
que o período de funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos que se
situem na área do nosso Município, na
Páscoa, vá de 1 de Abril (inicio) e 5 de
Abril (termo).
Normas de Participação no VII Concurso de Fotograﬁa “Olhos sobre o
Mar”
// Deliberado por unanimidade aprova
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI de 2010 – 2.ª Alteração
// Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI – 1.ª Revisão
// Deliberado por unanimidade aprovar a
1.ª Revisão às GOP CMI 2010/ e ao Orçamento 2010. Mais se deliberou o seu
envio à Assembleia Municipal.

SEGUNDA

24 MAIO 21h30

“Percursos” - Conversa aberta
com Celso Cleto (Encenador)
e Soﬁa Alves (Actriz)
SÁBADO

8 MAIO 21h30

“Pelo sonho é que vamos”
Urze Teatro
Teatro da Vista Alegre

DOMINGO

9 MAIO 18h00

“Laurel & Ardy (Bucha & Estica)
vão para o céu”
Grupo Com.Cenas
Salão Cultural da Gafanha da Encarnação

11 e 12 MAIO

“Quando a Stella era muito pequenina”
Teatro Infantil pela Gato Que Ladra Associação Cultural
dirigido aos Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
da Rede Pública do Município de Ílhavo
Centro Cultural de Ílhavo

SEXTA

Abertura da Exposição Retrospectiva dos seus Percursos Proﬁssionais
patente até ao dia 31 de Maio
Biblioteca Municipal de Ílhavo

QUARTA

26 MAIO 21h30

Mesa Redonda - “Teatro Amador:
perspectivas actuais e futuras”

Por Rui Sérgio (Encenador e Director do Departamento Cultural da Fundação INATEL)
Biblioteca Municipal de Ílhavo

29

SÁBADO
MAIO
10h00 às 14h00

Workshop “Paisagens em Trânsito”
Circolando - Teatro de Rua
Sala de Ensaio do Centro Cultural de Ílhavo

22h00 | “Sangue de Mar”*
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Centro Cultural de Ílhavo

14 MAIO 22h00

“Vila Cacimba”*
Trigo Limpo/ACERT
Centro Cultural de Ílhavo

SÁBADO

15 MAIO 21h30

“A Herança do Tio Boanerges”
GRAL - Grupo Recreativo dos Amigos da Légua
Salão de Festas da Casa de N.ª Sr.ª da Luz, Légua

TERÇA

18 e QUARTA 19 21h30

Um Serão Interactivo,
com Pedro Tochas*
Centro Cultural de Ílhavo

SÁBADO

22 MAIO 21h30

“A Birra do Morto”

Associação Cultural da Gafanha do Carmo
Salão Cultural da Gafanha do Carmo

23

DOMINGO
MAIO
19h00 | “Paisagens em Trânsito”
Circolando - Teatro de Rua
Largo do Farol, Praia da Barra

21h30 | “MarAlegre - Odisseia

de Homero… e não só!”*

Clube de Teatro EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo
Centro Cultural de Ílhavo

* Bilhetes disponíveis no Centro Cultural de Ílhavo

