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Obras em desenvolvimento

Obras adjudicadas

1.
2.

A iniciar em Março/Abril de 2005
· Via de Ligação da Estrada da Mota (Gafanha de Aquém)
ao IP5 (Gafanha da Nazaré)
· Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha
do Carmo
· Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira, 1.ª fase
· Parque do Centro de Ílhavo

Novo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo
Nova Sede da Junta de Freguesia de São Salvador
(reabilitação da Vila Vieira)
3. Saneamento Básico – Gafanha da Nazaré, 3.ª fase (Cale da Vila)
4. Via de Cintura Sul-Poente a Ílhavo, 3.ª fase (Malhada/Lavegadas)
5. Biblioteca Municipal/Fórum Municipal da Juventude, Ílhavo
6. Cais dos Pescadores da Mota (2.ª fase), Gafanha da Encarnação
7. Qualificação urbana da Rua 1.º de Maio e Rua do Casqueirita,
Gafanha da Nazaré
8. Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
9. Qualificação urbana da Frente de Ria – 1.ª fase, Costa Nova
10. Centro Cultural de Ílhavo
11. Edifício de Serviços Públicos da Barra (Posto Médico, Posto
de Turismo e Delegação da Junta de Freguesia)
12. Alcatroamentos de diversas artérias no Concelho
·
Qualificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré
(Escola Básica 2,3)

Município

Projectos em fase final de execução
· Recuperação do Jardim Oudinot (CMI/APA), Gafanha da Nazaré
· Qualificação urbana da Avenida Fernão de Magalhães, Praia
da Barra
· Qualificação urbana da Avenida Mário Sacramento, Ílhavo
· Qualificação urbana da envolvente ao Cemitério da Gafanha
do Carmo
· “Skate Park” (junto à Piscina da Gafanha da Nazaré)
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Mercado Municipal Editorial
da Gafanha da Nazaré
Início da Construção

Teve início, nos primeiros dias do corrente mês de Março, a construção do
novo Mercado Municipal da Gafanha da
Nazaré, que ficará implantado em terrenos junto ao cruzamento da Rua João
XXIII com a Rua N. Senhora da Nazaré.
Este novo e importante equipamento,
que representa um investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de cerca de
2.000.000,00 Euros, irá substituir o actual
Mercado situado nas traseiras da sede
da Junta de Freguesia, que apresenta já

graves deficiências nomeadamente ao
nível de conforto de quem lá vende e de
quem compra, assim como da circulação de pessoas e automóveis no centro
da Cidade da Gafanha da Nazaré aos
Sábados.
O novo Mercado, cujo edifício assume
claramente características de polivalência, estando preparado para acolher
eventos desportivos, culturais, etc., terá
ainda associado um parque de estacionamento automóvel com cerca de 150

lugares, para além de uma grande praça
coberta com uma área aproximada de
cerca de 500m2 no seu alçado principal.
O núcleo comercial, composto por dois
pisos, ficará situado no sector sul, coincidindo com a entrada nobre do edifício.
Contudo, como o acesso será autónomo,
poderá funcionar fora do horário normal
de funcionamento do mercado.
Prevê-se que o novo Mercado Municipal
da Gafanha da Nazaré entre em funcionamento até ao final do corrente ano.

Saneamento Básico
Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo

A obra de saneamento básico na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do
Carmo, tem o seu início previsto para
Maio/Junho 2005, estando actualmente
a decorrer a fase de visto do Tribunal de
Contas, do respectivo concurso público.
A Câmara Municipal de Ílhavo adjudicou
o concurso público para construção da
1.ª fase do Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo,

o mar por tradição

no final de 2004, ao consórcio constituído
pelas empresas Henriques Fernandes &
Neto e Manuel Vieira Bacalhau, pelo valor
de 1.020.965,50 Euros (+IVA) e um prazo
de execução de 150 dias.
Esta obra marca a chegada das redes
de saneamento básico à Gafanha da Encarnação e à Gafanha do Carmo, tendo
a sua área de intervenção, como limite
Norte a zona da Escola Básica 2,3 da

Gafanha da Encarnação, e como limite
Sul a zona do Jardim das Alminhas da
Gafanha do Carmo, abrangendo toda a
área urbana de Nascente a Poente.
Esta obra constitui mais um investimento que colocará o nível de cobertura
da rede de saneamento básico do Município de Ílhavo neste ano de 2005 em
75%, após termos atingido 68% em 2004,
e termos arrancado com 15% em 1998.

O Feriado Municipal deste ano 2005,
comemorado a 28 de Março, é o pretexto
para a publicação da edição n.º 10 do
Boletim Informativo Municipal, por intermédio do qual damos informação sobre
a actividade que a Câmara Municipal de
Ílhavo vai realizando em prol do desenvolvimento do nosso Concelho e do aumento
da qualidade de vida dos nossos Cidadãos.
Uma primeira palavra de pesar e homenagem ao Eng. São Marcos, na hora da
sua morte, meu antecessor na presidência da Câmara Municipal de Ílhavo, no
início da vida do Poder Local democrático. Fica, com o nosso agradecimento,
o seu exemplo de trabalho, dedicação à
causa pública e luta pela vida. A Câmara
Municipal de Ílhavo vai prestar-lhe a homenagem pública que ele tanto merece.
Uma outra palavra de pesar e homenagem ao Ruben Ribau da Silva, um
veterano do futebol do nosso Concelho,
que morreu durante um jogo do torneio
das “Velhas-Guardas” no âmbito do Feriado Municipal 2005, com a camisola
vestida do seu clube de sempre, o NEGE.
Fica a força da sua amizade, o exemplo
de uma vida e recolhimento reflexivo por
tão brutal perda.
Neste primeiro Trimestre do Ano, estamos a receber um novo Governo de
Portugal, sendo já o quarto Governo com
que vamos trabalhar neste mandato autárquico. Esperamos, como sempre, o melhor
trabalho a bem de Portugal.
O Governo que cessou funções tomou
decisões e assumiu compromissos importantes nos últimos meses com o nosso
Concelho, que neste Boletim damos conta:
qualificação da Ponte da Barra, construção do novo Quartel da GNR da Gafanha
da Nazaré, construção do novo Tribunal
de Ílhavo, financiamento da obra da Extensão de Saúde da Barra e da Biblioteca
Municipal.
Na actividade da Câmara Municipal de

Ílhavo este é o tempo de fazer o balanço
das obras e acções realizadas no ano
2004, sendo que entendemos ter sido um
ano muito importante para continuarmos
a mudar para melhor o nosso Concelho:
fazemos um balanço francamente positivo
ao trabalho realizado por todo o Concelho.
Das obras que tiveram o seu início nas
últimas semanas, quero destacar o Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré,
o Centro Cultural de Ílhavo, a Reaqualificação Urbana da Frente-Ria da Costa
Nova, a Extensão de Saúde da Barra, o
Jardim de Infância de Vale de Ílhavo, pela
sua importância na vida de todos nós.
Outras vão ter o seu início nas próximas
semanas, como a Via de Ligação da Estrada da Mota (Gafanha D’Aquém) à IP5
(junto à Friopesca, na Gafanha da Nazaré), o Saneamento Básico da Gafanha
da Encarnação, da Gafanha do Carmo e
da Carvalheira, o Parque do Centro de
Ílhavo, entre outras.
Mantemos um ritmo forte e intenso na
gestão da Câmara Municipal de Ílhavo,
como fazemos desde Janeiro de 1998,
dando cumprimento ao compromisso que
assumimos com os Cidadãos do Concelho de Ílhavo.
A aposta na juventude tem um novo
serviço já em funcionamento: o Fórum
da Juventude da Gafanha da Nazaré está
ao dispor de todos no Centro Cultural e
o projecto do Skate Park foi apresentado
e vai concretizar-se em obra.
O tempo é de receber a Primavera com
alegria e com redobrados cuidados na
boa gestão do Ambiente, em especial
com o bom uso da água. O seu contributo
é fundamental para continuarmos o bom
trabalho que todos temos realizado na
boa gestão do Ambiente do Concelho.
Que a Vida seja boa, e felizes sejam as
Festas do Feriado Municipal e da Páscoa.
Bem Haja e tudo de bom.
Um Abraço,

José A. Ribau Esteves, Eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Requalificação Urbana
da Costa Nova/Frente Ria – 1.ª Fase

Teve início no final do passado mês de Fevereiro a obra de Qualificação Urbana da Costa
Nova/Frente Ria – 1.ª fase.
Com um prazo de execução de 150 dias, e um custo que ultrapassa um milhão de Euros,
esta importante obra prevê, entre outras coisas:
· requalificação da zona pedonal junto aos Palheiros (entre o Parque Infantil e o Cais
da Barca), com nova calçada, rede de iluminação pública, espaços verdes, fonte
cibernética e mobiliário urbano;
· construção de travessias pedonais na Av. José Estêvão;
· calcetamento do passeio do lado Nascente da Av. José Estêvão;
· construção de uma ciclovia junto ao Canal de Mira (Ria de Aveiro).
A qualidade é a aposta que seguramente valorizará a Costa Nova de forma relevante.

Município
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Criação do Gabinete
de Apoio à Saúde Juvenil
Gafanha da Nazaré

Centro de Saúde que intervêm na comunidade. Será também privilegiada a
(in)formação nas escolas e famílias e a
organização de acções de prevenção,
sendo ainda efectuado o diagnóstico de
situação aos jovens que frequentam a
consulta, assim como o diagnóstico social
e respectivo encaminhamento, quando
necessário.

Local
· Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Horário de Funcionamento
· Quarta-feira das 15h00 às 18h00
· Atendimento sem marcação prévia
Para mais informações poderás contactar os elementos da equipa do
Gabinete (Dra. Eunice, Enf. Fernanda,
Dra. La Salette, D. Lurdes)

Contactos

No âmbito da inauguração, no passado
dia 25 de Fevereiro, do Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha da Nazaré, foi
assinado entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Administração Regional de
Saúde do Centro/Sub-Região de Aveiro,
um Protocolo com vista à instalação no

edifício do Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré do Gabinete de Apoio à Saúde
Juvenil (GASJ).
Este Gabinete, que funcionará todas as
quartas-feiras das 15h00 às 18h00, tem
como principais objectivos informar os
adolescentes sobre transformações físicas

1.º Aniversário
Criada no início de 2004, a uniSAFE
(Unidade de Inserção na Vida Activa da
Câmara Municipal de Ílhavo), inscreveu
já mais de duas centenas de pessoas,

sobretudo jovens, que aí foram em busca
de apoio, nomeadamente ao nível da
procura de emprego e de formação
profissional. No caso da procura de em-

(puberdade), transformações sociais (relações com a família, namorado/a, amigos,
sociedade), transformações psicológicas
(construir a identidade), afectividade
(sentimentos e emoções) e sexualidade
(prevenir infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, rastreio

do cancro do colo do útero). Estes objectivos serão concretizados através de um
atendimento personalizado, gratuito e
confidencial aos jovens, articulado com
as instituições locais que desenvolvam
projectos comunitários para jovens,
assim como com as diversas equipas do

· Tel. 234 325 876 – Centro de Saúde
de Ílhavo
· Tel. 234 367 433 – Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré
· Tel. 808 222 003 – Sexualidade em
Linha (das 10h00 às 19h00, de Segunda a Sábado)
· 800 202 484 – Linha SOS Adolescentes (das 10h00 às 13h00)

prego, as pessoas que são atendidas na
uniSAFE são primeiramente integradas
numa base de dados própria, cabendo
depois à Técnica responsável procurar
de entre os vários pedidos de emprego
regularmente enviados por empresas,
sobretudo da região, aquele que melhor
se adapta ao perfil do candidato.
Caso não seja possível encontrar uma
solução de imediato, o candidato ficará
em lista de espera, sendo a partir daí
contactado pela Técnica assim que surgir
uma oportunidade de emprego compatível. Poderá ainda ser encaminhado para
o Centro de Emprego de Aveiro.

A uniSAFE estabeleceu ainda protocolos com empresas de recursos humanos,
com vista a uma maior resposta para
quem procura emprego, tentando assim
ter acesso a um mais alargado número
de ofertas de postos de trabalho. Além
destes serviços, a uniSAFE presta igualmente apoio na criação do Curriculum
Vitae e na redacção de cartas de respostas a anúncios, disponibilizando ainda
informações sobre os diversos programas
de emprego (destinados sobretudo a empresas) e formação do IEFP, assim como
de outras entidades com as quais a Câmara Municipal de Ílhavo estabeleceu

acordos, como é o caso da Associação
Industrial do Distrito de Aveiro, Associação Comercial de Aveiro e FORPESCAS.
Durante este primeiro ano de actividade, a uniSAFE organizou diversas
iniciativas, como foi o caso da I Feira de
Emprego e Formação do Concelho de
Ílhavo, para além de várias sessões de
esclarecimento.
A uniSAFE funciona de segunda a
sexta-feira, entre as 9h30 e as 17h30,
no Fórum Municipal da Juventude de
Ílhavo (Rua Ferreira Gordo, antiga Escola
Primária n.º 1), podendo ser contactada
pelo telefone 234 325 726.

Programa Vocação 2005
Teve início no passado dia 2 de Janeiro
o primeiro turno do Programa Vocação,
que tem em 2005 o seu ano de arranque.
Este programa, gerido e suportado financeiramente pela Câmara Municipal de
Ílhavo, tem como principais objectivos a
ocupação dos tempos livres dos jovens
em época de aulas, através da participação em projectos que contribuam
significativamente para o enriquecimento
da sua formação pessoal, funcionando
ainda em simultâneo como complemento

Município

à sua formação académica. É composto
por vários projectos, abrangendo áreas
tão importantes como a Educação e Sensibilização Ambiental, o Desporto, o Apoio
à Juventude, a Protecção Civil, a História
e o Património ou a Animação Cultural.
A vigência de cada edição do Programa
Vocação coincide com o ano civil (Janeiro
a Dezembro), com interrupção nos meses
de Julho, Agosto e Setembro (tempo de
férias escolares e de PMOTL). É composto, tal como já atrás foi referido, por

vários projectos, cada um deles dividido
em turnos de três meses. Cada turno tem
uma carga horária de 30 horas/mês, cuja
distribuição pelo turno será acordada no
seu início entre o jovem e o responsável
do Projecto.
A Coordenação Geral do Programa
está a cargo do Vereador do Pelouro da
Juventude e Tempos Livres, Eng. Paulo
Costa.
O Programa Vocação destina-se a
jovens estudantes com idades compre-

endidas entre os 14 e os 25 anos, que
residam ou estudem no Concelho de Ílhavo, perspectivando-se uma participação
de 51 jovens nesta primeira edição.
As inscrições deverão ser realizadas
em impresso próprio, disponível na Câmara Municipal de Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo e Fórum
Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré. Neste momento apenas já serão aceites inscrições para o terceiro
turno (Outubro/Dezembro), que deverão
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ser entregues nos locais atrás men cionados até ao próximo dia 31 de Agosto
de 2005.
O montante da Bolsa a atribuir aos jovens participantes no Programa será de
200,00 Euros/turno.
Todos os jovens terão ainda direito a
um Certificado de Participação, que será
entregue juntamente com a Bolsa no final
de cada turno, assim como a um Seguro
de Acidentes Pessoais durante o período
de vigência do turno.
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Inauguração do Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha da Nazaré

A Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou, no passado dia 25 de Fevereiro,
o Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré.
Localizado no edifício do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, representando
um investimento de cerca de 100.000
Euros, este novo espaço coloca à disposição dos jovens diversos serviços e
actividades, como é o caso de filmes,
vídeos, música, jogos de tabuleiro, jogos
em rede, acesso à Internet a 2 Mbps,

jornais, revistas nacionais e estrangeiras, assim como do Espaço Internet
da Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré.
A inauguração do Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da Nazaré ficou
marcada, entre outras coisas, pelo concerto dos Fingertips, que nessa noite
ofereceram um concerto memorável às
centenas de jovens que encheram por
completo o Auditório do Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré.

Revista jovem da Câmara Municipal de Ílhavo

atua!

Bolsas de Estudo Municipais
Ano Lectivo 2004/2005

Foi lançado, no passado dia 25 de Fevereiro, no âmbito da inauguração do
Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré, o primeiro número da
revista “atua! – revista jovem da Câmara
Municipal de Ílhavo”.
Com a edição desta revista, que terá
uma periodicidade semestral, a Câmara
Municipal de Ílhavo pretende estreitar
ainda mais a sua relação com os jovens,
informando-os de forma mais próxima
acerca do que de mais relevante vai
acontecendo no Concelho de Ílhavo, ao
nível dos projectos e iniciativas da Câmara Municipal, das Associações de
Jovens e de outras entidades, para além
de informação útil relativa a informática,
saúde juvenil, livros, filmes, música, etc.
O destaque principal desta edição vai
para a inauguração do Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha da Nazaré.

Decorreu no dia 28 de Janeiro, pelas
18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, a sessão de atribuição
das Bolsas de Estudo Municipais – Ano
Lectivo 2004/2005.
Na presente edição foram atribuídas
pela Câmara Municipal 21 Bolsas de Estudo a estudantes do Ensino Secundário
e Superior, residentes no Concelho de
Ílhavo. Do total, 8 tratam-se de novas
Bolsas e 13 de renovações, isto é, alunos
aos quais foi já atribuída Bolsa de Estudo
em anos anteriores e que tiveram aproveitamento escolar no último ano lectivo.

o mar por tradição
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O valor mensal das Bolsas varia entre
os 51,13 e os 102,25 Euros, consoante
se trate do Ensino Secundário ou Superior.
Esta iniciativa, que vai já no seu sexto
ano consecutivo, surge no âmbito do compromisso assumido pela autarquia de
promoção do aumento do número de
jovens que prosseguem estudos e a formação após a conclusão da escolaridade
obrigatória. Nesse sentido, a atribuição
de Bolsas de Estudo a estudantes carenciados, a partir da conclusão do
ensino escolar obrigatório, assume uma
particular importância.
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Projecto de Iniciação à Natação
e Projecto de Expressão e Educação
Físico Motora

O Concelho de Ílhavo estende-se por
uma área geográfica onde o encontro
com o Mar e a Ria é uma constante,
sendo por isso de extrema importância
que as nossas Crianças tenham desde
muito cedo uma formação inicial na prática da natação.
Uma forma de contribuirmos para esse
objectivo é, sem dúvida, proporcionarmos
às nossas Crianças a possibilidade de
aprenderem a nadar ou, pelo menos, a
saber comportar-se dentro ou perto de
água. Considerando o atrás exposto e o
facto de a prática da natação ser considerada uma das modalidades desportivas
mais completas, a Câmara Municipal de

Ílhavo continua a apostar no Projecto de
Iniciação à Natação, iniciado em 1998,
especialmente dirigido a todas as crianças do Pré-Escolar (público e privado)
do Município.
Este projecto permite às crianças do
Pré-Escolar do Concelho de Ílhavo frequentarem duas sessões semanais de
natação, de 45 minutos cada, devidamente orientadas pelos monitores das
Piscinas Municipais.
Este projecto desenvolve-se ao longo
do ano lectivo, sendo utilizadas a Piscina
Municipal de Ílhavo e a Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré, onde as crianças
de 22 Instituições aprendem natação.

Para além de facultar todas estas condições, quer de instalações quer de
monitores, a Câmara Municipal de Ílhavo
providencia o transporte das crianças dos
Estabelecimentos de Ensinos para as
Piscinas, cabendo aos Pais uma pequena comparticipação mensal.
Ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
a Câmara Municipal de Ílhavo desenvolve, desde o ano lectivo 1998/1999, o
Projecto de Expressão e Educação Físico
Motora, o qual nasceu de uma parceria
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Illiabum Clube, que possibilitou que, pela
primeira vez no Concelho de Ílhavo, todas
as Crianças do 1.º Ciclo pudessem ter

aulas de expressão e educação físico
motora em instalações com as condições
necessárias para a prática.
Desde então, este Projecto tem sofrido
várias alterações com o objectivo de melhorar a sua qualidade, passando de uma
sessão quinzenal para uma sessão semanal com uma duração de 45 minutos,
fruto do alargamento do projecto a dois
pavilhões municipais (Ílhavo e Gafanha
do Carmo).
Actualmente participam neste projecto
cerca de 1.900 crianças do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, as quais são orientadas
por monitores do Illiabum Clube e do
Grupo Desportivo da Gafanha, com quem

a Câmara Municipal de Ílhavo estabeleceu parcerias.
A nível técnico, o projecto é coordenado
por um técnico de educação física que,
para além do planeamento das sessões,
acompanha o desenvolvimento das mesmas. Também neste projecto, a Câmara
Municipal suporta todas as despesas inerentes ao transporte dos alunos para os
pavilhões municipais e a respectiva aquisição de material para as sessões.
Em ambos os projectos de Desporto
Escolar tem sido uma constante a participação activa de todos os Docentes, o
que tem contribuído para o sucesso que
os mesmos têm obtido junto das Crianças.

o local do espectáculo e, em parceria com
as quatro Juntas de Freguesia, ofereceu
a cada criança uma lembrança desse dia
de festa que comemora o Natal.
Para contemplar as cerca de 3.000
crianças envolvidas nesta acção, foram

realizados três espectáculos, dois de
manhã e um de tarde (9h30, 11h30 e
15h00), com uma duração de 1 hora e
30 minutos cada. A entrega das lembranças a todos os participantes decorreu no
final de cada sessão.

Festa de Natal 2004

A Câmara Municipal de Ílhavo realizou
no passado dia 16 de Dezembro, de acordo com o compromisso assumido no Plano
Municipal de Intervenção Educativa 2004/
2005, e pelo sétimo ano consecutivo,
uma Festa de Natal para todas as crian-
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ças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico e IPSS com valência de Pré-Escolar
do Concelho de Ílhavo.
Para a Festa de Natal 2004 a organização optou por levar as crianças ao
Circo, reeditando as experiências de 1999

e 2002, as quais obtiveram um grande
sucesso junto de todos os participantes.
À semelhança dos anos anteriores, a
Câmara Municipal de Ílhavo facultou o
transporte de todas as crianças e respectivo corpo docente e auxiliares para
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EMER – 1.º ano de funcionamento

A Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou, no dia 18 de Março de 2004, a
Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), na qual estiveram presentes
o Secretário de Estado da Administração
Interna, Dr. Nuno Magalhães e o Governador Civil do Distrito de Aveiro.
A Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), localizada junto à Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré, é o
corolário de uma aposta da Câmara Municipal de Ílhavo, partilhada por protocolo

com o Governo Civil de Aveiro e a Direcção Geral de Viação, na criação de um
importante instrumento de formação e
sensibilização da população, para a boa
utilização da via pública.
A EMER é composta por um edifício
onde se localizam a sala de formação,
sanitários, garagem, secretaria e gabinetes de apoio, e por uma pista onde se
encontram simuladas várias situações
reais da via pública. Desde a sua abertura,
a Escola Municipal de Educação Rodo-

PAPE

Programa de Apoio
a Projectos Educativos 2004/2005

Com o objectivo de incentivar a implementação e o desenvolvimento de
projectos que possibilitem uma melhoria
efectiva da qualidade da educação nos
Estabelecimentos de Ensino, a Câmara
Municipal de Ílhavo lançou em 2002 a
primeira edição do Programa de Apoio a
Projectos Educativos.
Atendendo à grande adesão por parte
dos Estabelecimentos de Ensino às três
edições já realizadas do Programa de
Apoio a Projectos Educativos, e considerando os objectivos estabelecidos para
esta iniciativa, a Câmara Municipal de
Ílhavo manteve este Programa no ano
lectivo 2004/2005, lançando o desafio
aos Estabelecimentos de Ensino.
Na edição do presente ano lectivo, a
Câmara Municipal recebeu trinta e três
candidaturas, das quais foram seleccionadas para apoio vinte e quatro, traduzidas
num investimento de 35.335 Euros,
representando o maior número de candidaturas recebidas e aprovadas, bem
como o maior investimento efectuado ao
longo das quatro primeiras edições do
PAPE – Programa de Apoio a Projectos
Educativos.
Dos vinte e quatro Projectos apoiados,
três correspondem a candidaturas de
Jardins de Infância, quatro a Escolas
Básicas do 1.º Ciclo, onze a Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e seis a Escolas
Secundárias.

Em relação aos valores de financiamento, os projectos dos Jardins de
Infância foram apoiados com 2.670
Euros, enquanto que as quatro candidaturas do 1.º Ciclo foram contempladas
com 5.140 Euros.
No que diz respeito ao 2.º e 3.º Ciclo,
os onze projectos apoiados receberam
da Câmara Municipal um investimento
de 15.895 Euros e os projectos das
Escolas Secundárias foram contemplados com 11.630 Euros.
Em anexo encontra-se a listagem de
todos os projectos apoiados, bem como
os montantes envolvidos.
Considerando a riqueza dos vários
projectos seleccionados para apoio, a
Câmara Municipal promoveu, no passado dia 2 de Fevereiro, uma reunião de
trabalho tendo em vista a apresentação
à comunidade de todos os projectos, por
parte dos seus responsáveis, o que se
traduziu numa agradável troca de experiências.
O Programa de Apoio a Projectos
Educativos tem sido, desde 2002, uma
importante ferramenta utilizada pelos
Estabelecimentos de Ensino para melhorar as suas condições de trabalho e,
acima de tudo, inovar e criar novas ofertas para as suas crianças e jovens.
Nestas quatro edições do PAPE, foram
apresentadas cento e onze candidaturas,
das quais foram apoiadas pela Câmara
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viária já foi visitada por 2.012 crianças e
jovens de vários Estabelecimentos de
Ensino do Concelho de Ílhavo e de toda
a região Centro, sendo a sua maioria
crianças entre os 8 e os 12 anos de idade.
A Escola Municipal de Educação Rodoviária está direccionada, preferencialmente,
para as crianças e jovens do 3.º ao 6.º
ano de escolaridade das Escolas do Concelho de Ílhavo e da área de influência
do Centro de Área Educativa de Aveiro,
podendo, em certos casos específicos,

Estabelecimento de Ensino
Jardim Infância Cambeia
Jardim Infância Cale da Vila
Jardim Infância Remelha
Escola Costa Nova
Escola Ílhavo
Escola Chave
Escola Senhora do Pranto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
EB 2/3 Gafanha Nazaré
EB 2/3 Gafanha Nazaré
EB 2/3 Gafanha Nazaré
EB 2/3 Gafanha Encarnação
Escola Secundária Gafanha Nazaré
Escola Secundária Gafanha Nazaré
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Municipal setenta e nove, num investimento total de 101.542 Euros.
Dos projectos apoiados, dez correspondem a candidaturas de Jardins de
Infância, num investimento de 6.788
Euros, enquanto que ao nível de candidaturas conjuntas, de Jardim de Infância e Escola do 1.º Ciclo, apenas foram

receber visitas de outros níveis de ensino,
desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.
Em termos de funcionamento, a EMER
pode receber, diariamente, quatro grupos
de 25 alunos, dois da parte da manhã e
dois da parte da tarde, sendo que cada
sessão tem a duração de uma hora e
trinta minutos.
Cada sessão está estruturada em duas
partes, tendo a primeira a duração de 45
minutos, correspondendo a uma aula teórica dada pelo monitor da Escola, e uma

segunda parte prática, em que os participantes são convidados a colocar na
pista as aprendizagens efectuadas.
Esta importante estrutura de formação
e sensibilização para a Segurança Rodoviária também se encontra aberta ao
público em geral, todas os quartos sábados de cada mês, das 9.00 às 12.00
horas e das 14.00 às 17.00 horas, podendo as famílias levarem até lá os seus
filhos para treinar boas práticas de uso
da via pública.

Título do Projecto
Orçamento Apoio CMI
Nós, os outros e a música
2.300,00
1.300
Viver o sol em segurança
1.000,00
720
O livro é um amigo
915,00
650
Oficina de matemática
929,16
530
Hábitos de leitura e escrita
3.000,00
1.720
Ler é crescer
1.350,00
960
Aprender a pensar com a ciência
2.825,33
1.930
Automatização da estação meteorológica
357,00
285
Encontrei no jardim… mais do que livros
1.360,00
960
Jornal escolar – a lâmpada
1.291,00
750
Invenções e descobertas
2.450,00
1.400
Abordagem artística do mar
800,00
640
V Sarau de Ginástica
725,00
450
Parque matemático
1.500,00
1.200
A ilustração na relação entre a arte e ensino
2.600,00
2.080
Jornal escola – ria mar
995,00
500
Escola Digital
11.235,00
3.000
EB 2/3 Gaf. Encarnação – 10.º ano com bom ambiente
5.787,00
4.630
Jornal escolar – o gafanhoto
1.775,00
750
Escola em rede
4.811,50
2.500
Jornal escolar – jornal aberto
2.900,00
750
Festa da poesia
2.350,00
1.880
Educar pelo desporto
2.900,00
750
Escola Secundária Dr. JCCG na sociedade da comunicação (ESI_D.COM) 10.818,00
5.000
apoiados dois projectos, num valor de
2.567 Euros.
O 1.º Ciclo do Ensino Básico foi contemplado, ao longo destas quatro edições,
com treze projectos apoiados, o que se
traduziu num apoio de 13.692 Euros.
A maior fatia do investimento efectuado
pela Câmara Municipal ao nível do PAPE
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concentra-se no 2.º e 3.º Ciclos, tendo
sido apoiados, até agora, trinta e seis
projectos, e investido 52.565 Euros.
Por último, as Escolas Secundárias do
Concelho de Ílhavo já foram contempladas com dezoito projectos apoiados,
correspondendo a um investimento de
25.930 Euros.
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Município de Ílhavo

o Ambiente continua a mu
A Água é um bem vital – a poupar todos ficamos a ganhar
A situação de seca que actualmente se
vive em Portugal, e que de acordo com
as previsões, terá tendência a agravarse nos próximos tempos, trouxe definitivamente para o dia-a-dia dos portugueses
a preocupação relativamente a um bem
tão precioso como é a água.
Esta situação, que causou já enormes
prejuízos a Portugal, nomeadamente ao
nível da agricultura e da produção de
energia, estendeu-se já, em diversos pontos do país, ao abastecimento de água
para as populações, onde esta passou a
ser feita com restrições, ou mesmo, em
situações extremas, através de auto-tanques. Devido à escassez de água,
outra das medidas a adoptar por alguns
municípios poderá passar pelo aumento
dos tarifários.

Se relativamente à existência ou não
de chuva as populações nada podem
fazer, já no que diz respeito à gestão
correcta da água, leia-se poupança, muito
pode ser feito. De facto, sendo claro que
esta é uma situação que ninguém deseja,
tem como ponto positivo o facto de ter
trazido para a consciência de todos nós
a absoluta necessidade de sermos mais
racionais no que diz respeito ao uso deste
bem que é vital para a vida, mas que não
é interminável.
Partilhando há muito deste ponto de
vista, a Câmara Municipal de Ílhavo tem
vindo a sensibilizar a população para esta
necessidade, nomeadamente os mais
novos, no âmbito das acções de sensibilização ambiental que tem levado a
efeito nos últimos anos. O uso racional

da água é sem dúvida uma tarefa de
todos nós, e que deve ser uma constante
não apenas em tempo de seca acentuada como o que actualmente vivemos,
mas sempre, pois só dessa forma contribuiremos para um futuro bem melhor.
Essa poupança de água pode e deve
ser feita em pequenos gestos do nosso
dia-a-dia, como na rega dos jardins, lavagens de automóveis, lavagem de pátios,
na cozinha, na lavagem da roupa e da
louça, na higiene pessoal, etc.
Só com a ajuda de todos será possível
ultrapassarmos com sucesso o problema,
mas mais importante ainda, diminuir as
dificuldades em situações semelhantes
que possam acontecer no futuro.
Na tabela ao lado são apresentados
alguns números para reflexão de todos.

Programa de Controlo da Qualidade da Água no Concelho de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo viu com
grande satisfação aprovado recentemente pelo Instituto Regulador da Água e dos
Resíduos (IRAR) o seu Programa de
Controlo da Qualidade da Água.
Deste programa para 2005, que apresenta como objectivo tem como objectivo
principal estabelecer as metodologias
para a gestão técnica da qualidade da
água para consumo humano na rede

pública, há a destacar o facto de no Concelho de Ílhavo passarmos de uma situação de 8 pontos de amostragem na rede
para um total de 118 pontos, espalhados
por toda a área do Município, para além
do controlo da qualidade da água nos 11
Fontanários actualmente existentes. A
análise da água é executada regularmente pela Câmara Municipal de Ílhavo
e pela Autoridade Sanitária.

Com este novo programa, aprovado
pelo Instituto Regulador da Água e dos
Resíduos ao abrigo da alínea a), do n.º
1, do art.º 8.º, do Decreto-Lei n.º 243/01,
de 5 de Setembro, aumenta-se de forma
muito significativa a garantia do controlo
da qualidade da água de consumo humano fornecida pela Câmara Municipal, que
era já de muito boa qualidade, confirmada
pelas constantes análises efectuadas.

+ECO 2005 (Semana do Ambiente)

A nossa +ECO viveu mais um momento
importante da sua (e por que não da
nossa) vida. Ela concilia o expoente máximo do trabalho até aqui realizado, mas
também a ponte para o muito trabalho
parceiro e amigo que, com os Docentes
e as Crianças das nossas Escolas, queremos continuar a desenvolver. Pode e
deve constituir-se igualmente como a
grande reunião das emoções (e que emoções foram vividas este ano!) que as
nossas Crianças experimentaram em cada
um dos momentos que connosco trabalharam as temáticas do Ambiente, e dessa

Município

forma os nossos Encarregados de Educação sintam o orgulho que depositamos
nesta parceria, vital para o desenvolvimento sustentado do nosso Concelho.
Este ano, o início foi marcado pela Lixoteca, com a sua grande «viagem ao
mundo dos lixos», numa parceria cada
vez mais próxima com a empresa STL
no que à boa conduta ambiental diz respeito, não deixando de dar especial
atenção e carinho ao Centro de Educação Ambiental Municipal, com a dinamização das aulas de sensibilização, isto
tudo num dia especialmente dedicado à

temática dos Resíduos Sólidos Urbanos.
Importantes resultados e decisões foram
igualmente comunicados e/ou assumidos
este ano: o balanço da Educação Ambiental no Concelho, no ano de 2004, que
revelou 21 000 participantes (aproximadamente); a importante redução verificada para a recolha indiferenciada dos
Resíduos Sólidos Urbanos, acompa nhada por um aumento muito significativo
da recolha selectiva (aquela que diz respeito aos Ecopontos); o lançamento da
valência ambiental “Os trilhos ambientais”,
onde se aliará a preservação ambiental

à preservação patrimonial; o lançamento
do projecto “de olho na floresta!”, assumido sob várias vertentes (Escolas,
PMOTL, Escuteiros e Intermunicípios);
entre outros.
Por outro lado, a da Educação Ambiental dinamizada com e pelas nossas
Crianças e Docentes, partiu já para a sua
segunda fase: a aproximação e o envolvimento dos Pais. Por um lado, o projecto
“de olho na floresta” assumirá e requisitará a participação dos Pais, os quais
irão assumir-se também como “Pais
Natureza”. Por outro lado a distribuição
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dos Ecopontos Domésticos (1.ª fase), às
turmas que mais se destacaram na exposição de trabalhos “Ambiente Vivo”,
assume a vontade clara das nossas
Crianças e da Autarquia de que os Pais
tenham um papel cada vez mais activo
nestas matérias.
A +ECO 2005 não esqueceu os Docentes (parceiros vitais na condução da
Educação Ambiental), numa reunião do
Programa Eco-Escolas alargada às zonas
Norte e Centro do País, e onde marcaram
presença mais de 80 pessoas.
Uma última palavra para acção “dar
uma mãozinha às dunas”, este ano
diferente do habitual mas não menos
importante, consistindo na remoção das
espécies infestantes dos Ecossistemas
Dunares, e na qual foi assumido o compromisso, com os competentes serviços
do Ministério do Ambiente, de dinamizar
com maior frequência e abrangência a
acção que tão importantes e visíveis resultados tem demonstrado.
Assim, a entrada na década que as
Nações Unidas designaram como a da
“Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, constitui mais um grande momento para marcarmos, todos juntos, a
diferença pela positiva no que ao Ambiente
e à sua preservação diz respeito.
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udar
Saneamento Básico

Câmara Municipal de Ílhavo ganha Concurso “Cidades Limpas”

O investimento prioritário concretizado
nos últimos sete anos pela Câmara Municipal de Ílhavo, tornou possível elevarmos

No âmbito de uma iniciativa conjunta
do Ministério das Cidades, Ordenamento
do Território e Ambiente, da Associação
Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico e do Instituto Nacional de
Resíduos, a Câmara Municipal de Ílhavo
apresentou no início de 2004 a sua candidatura ao “VIII Concurso Nacional de
Gestão de Resíduos Urbanos – Cidades

o nível de cobertura/taxa de atendimento
no Concelho de 15% em 1997 para 75%
em 2005. Uma aposta ganha.

Limpas 2003”, tendo recebido no final do
ano passado a comunicação oficial de
atribuição do 1.º prémio à sua candidatura (no grupo dos Municípios com 30.000
a 40.000 habitantes).
Este prémio, sendo um acto de reconhecimento da qualidade do trabalho realizado pela Câmara Municipal de Ílhavo ao
nível da gestão dos sistemas e da edu-

cação ambiental, pelas empresas prestadores de serviços, e pela população
em geral, é também um elemento de
motivação para continuarmos a realizar
um trabalho com mais qualidade na gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, com
a participação fundamental de todos os
Cidadãos que vivem e trabalham no
nosso Concelho.

No Concelho de Ílhavo a reciclagem aumenta e a produção de RSU diminui
O bom desempenho do nosso Município verificado em 2003 ao nível da
protecção do Ambiente, foi claramente
reforçado em 2004, ano em que se conseguiu inverter a tendência de subida da
produção e da recolha de Resíduos
Sólidos Urbanos que vinha acontecendo
nos últimos anos, reflectida numa diminuição de 576 toneladas comparativamente com o ano anterior, e ao mesmo
tempo aumentar a prestação ao nível da
separação dos lixos.
De facto,o ano de 2004 veio confirmar
a tendência de subida acentuada mas
sustentada no que diz respeito à utilização dos Ecopontos e do Ecocentro
Municipal/Centro de Educação Ambiental, com aumentos muito significativos ao
nível da recolha de papel/cartão, embalagens (plástico e metal) e vidro.
A este facto não é seguramente alheio
o forte investimento que tem sido realizado ao nível das acções de sensibilização ambiental, nomeadamente junto
dos mais jovens, assim como do número
de ecopontos instalados, que passou de
11 em 1999 para 77 em 2004, para além
da entrada em funcionamento do Ecocentro Municipal/Centro de Educação
Ambiental.
Trata-se sem dúvida de um importante
e significativo passo na construção de
um futuro ambientalmente mais equilibrado e sustentado, que vem demonstrar
uma saudável mudança de hábitos e a
adopção de posturas ambientalmente
mais correctas, que merecem o aplauso,
mas também o constante empenho de
todos nós.
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Ondas de Poesia
Festival de Poesia do Concelho de Ílhavo

Foi com “Poesia da Terra” que teve
início, no passado dia 12 de Março,
num Porão do Navio Museu Santo
André repleto, a primeira edição
do Festival de Poesia do Concelho
de Ílhavo “Ondas de Poesia”.
Organizado pela Câmara Municipal de
Ílhavo, este Festival, cuja a primeira edição se encontra actualmente a decorrer,
tem como principal objectivo a divulgação
da poesia junto da população, nomeadamente aquela que é feita por poetas
do Concelho de Ílhavo.

A abertura, da responsabilidade da
Associação Rota da Poesia, trouxe mais
uma vez momentos de grande beleza ao
Navio Museu, numa noite em que a principal atracção foi o actor Pedro Giestas,
bem acompanhado por outros convidados, dos quais se destacaram crianças

que deram a conhecer a todos os presentes poemas da sua autoria.
Este Festival continuará no próximo dia
18, no Museu Marítimo de Ílhavo, que irá
receber “Poesia do Mar”, um espectáculo
mais uma vez da responsabilidade da
Associação Rota da Poesia.
No dia 21, Dia Mundial da Poesia e Dia
Mundial da Floresta, serão afixados painéis com poemas de autores locais em
jardins do Concelho, e à noite irá acontecer “Leitura de Poesias” no Largo do
Bispo, em Ílhavo, a cargo da Confraria
Camoniana Associação de Ílhavo e Grupo Poético de Aveiro.
O encerramento do Festival estará a
cargo destas duas associações, num
“Encontro de Poesia” que terá lugar no
dia 26, pelas 15h00, no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo.

II Concurso de Fotografia

Olhos sobre o Mar
No seguimento do grande
sucesso verificado com a
realização em 2004 da primeira
edição do Concurso de Fotografia de Temática Marítima “Olhos
sobre o Mar”, organizado por
esta Câmara Municipal, está já a
decorrer a segunda edição
deste concurso.
Tal como aconteceu em 2004, o concurso será de âmbito nacional, nas categorias
cor e preto e branco, decorrendo até meados de Junho.
A entrega dos prémios acontecerá nos
primeiros dias de Agosto, mês em que
os 50 melhores trabalhos irão ficar expostos na Sala de Exposições do Navio
Museu Santo André, estando esta exposição integrada no programa oficial das
Festas do Município – Mar Agosto.
Para a realização desta iniciativa, a
Câmara Municipal de Ílhavo conta mais
uma vez com o apoio do Centro Português de Fotografia/Ministério da
Cultura, da revista FotoDigital e do Diário
de Aveiro.
As fichas de inscrição e normas de
participação encontram-se disponíveis
na Câmara Municipal de Ílhavo, Fórum
Municipal de Ílhavo e Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha da Nazaré ou
ainda no site da Câmara Municipal de
Ílhavo em www.cm-ilhavo.pt.Mais informações através do telefone 234 329602
ou pelo email geral@cm-ilhavo.pt
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Ondas de Poesia – Festival de Poesia do Concelho de Ílhavo
12 de Março
· “Poesia da Terra” – Espectáculo de Música e Poesia
21h30 – Porão do Navio Museu Santo André; Org. Associação Rota da Poesia;
Apoio Câmara Municipal de Ílhavo

18 de Março
· “Poesia do Mar” – Espectáculo de Música e Poesia
21h30 – Museu Marítimo de Ílhavo; Org. Associação Rota da Poesia;
Apoio Câmara Municipal de Ílhavo
21 de Março (Dia Mundial da Poesia, Dia Mundial da Floresta)
· “Vamos plantar poesia” (afixação de painéis com poemas de autores do
Concelho) – Jardins do Concelho
· “Leitura de Poesias”
21h00 – Largo do Bispo, Ílhavo; Org. Confraria Camoniana – Associação de Ílhavo
e Grupo Poético de Aveiro; Apoio Câmara Municipal de Ílhavo

26 de Março
· “Encontro de Poesia”
15h00 – Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo; Org. Confraria Camoniana –
Associação de Ílhavo e Grupo Poético de Aveiro; Apoio Câmara Municipal de Ílhavo

Concerto
de Ano Novo

Realizou-se no dia 15 de Janeiro, pelas
21h30, no Auditório do Museu Marítimo
de Ílhavo, o Concerto de Ano Novo da
Câmara Municipal de Ílhavo, intitulado
“Sonatas de Beethoven”.
Executado por Marisa Blanes ao piano
e Roberto Valdês ao violino, este Concerto, uma organização conjunta da Câmara
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Municipal de Ílhavo e da Associação
Académica da Universidade de Aveiro,
constituiu uma excelente forma de marcar
o início do novo ano. A complexidade da
execução das obras em causa, aliada à
grande qualidade dos dois intérpretes,
proporcionou a todos os presentes um
grande momento musical.
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Biblioteca Municipal de Ílhavo
Visita do Secretário de Estado dos Bens Culturais

No passado dia 7 de Janeiro, dia marcado pelo assinalar do 3.º aniversário da
Tomada de Posse do actual Executivo
Municipal, decorreu a visita do Secretário
de Estado dos Bens Culturais, Dr. José
Manuel Amaral Gomes, que teve como
motivação principal a assinatura do

Contrato-Programa para a construção da
Biblioteca Municipal de Ílhavo, entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e o Instituto
Português do Livro e da Biblioteca/Ministério da Cultura.
Após a realização desta cerimónia, que
teve lugar no Auditório do Museu Marí-

timo de Ílhavo, decorreu uma visita à
obra da Biblioteca Municipal, que se encontra actualmente em desenvolvimento
nos terrenos do Palácio de Alqueidão,
em Ílhavo.
O programa completo da visita foi o
seguinte:

11h15 Recepção e visita ao Museu Marítimo de Ílhavo
12h00 Sessão Solene de Assinatura do Contrato-Programa
· Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (assinalando o
Contrato-Programa e os três anos de mandato)
· Intervenção do Secretário de Estado dos Bens Culturais
12h30 Visita à obra da Biblioteca Municipal
13h00 Encerramento

Novo Tribunal de Ílhavo
Visita do Secretário de Estado da Administração Judiciária

Depois do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo ter assinado com o
Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça (IGFPJ, do
Ministério da Justiça), após aprovação
do Secretário de Estado da Administra-

o mar por tradição

ção Judiciária, o Protocolo de Cooperação
para a construção do novo edifício do
Tribunal de Ílhavo e para a reabilitação
do actual edifício, recebemos a visita no
nosso Concelho, no passado dia 21 de
Janeiro, do Secretário de Estado da

Administração Judiciária, Dr. António
Ribeiro.
No âmbito desta visita realizou-se
uma Sessão Solene no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Ílhavo, na qual
foi homologado o referido Protocolo e

assinado o acordo de cedência pela
Câmara Municipal ao Ministério da Justiça do terreno onde irá ser construído o
novo Tribunal de ílhavo (localizado à
frente do edifício da Biblioteca Municipal, actualmente em construção
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Realizou-se igualmente uma visita ao
actual Tribunal, durante a qual foi possível
verificar as obras de beneficiação recentemente concluídas.
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Adjudicação do Quartel da GNR
da Gafanha da Nazaré
Por comunicação oficial do Gabinete de
Estudos e Planeamento de Instalações
do Ministério da Administração Interna de
9 de Fevereiro último, teve a Câmara
Municipal de Ílhavo conhecimento do
facto de ter sido feita a adjudicação da
construção do novo Quartel da GNR da
Gafanha da Nazaré pelo Governo.
Esta importante decisão vem no seguimento da visita do Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Administração Interna em 31 de Março de 2004, durante
a qual procedeu ao despacho de abertura
do concurso público para a obra que agora é adjudicada.
Em nome da Câmara Municipal de
Ílhavo e da população do Município,
manifestamos publicamente a nossa
congratulação com esta decisão, que
constituiu mais um passo decisivo a
caminho do início da obra no terreno que
fica agora mais próximo, honrando o
Governo os compromissos assumidos,
em nome do bem estar e da segurança
da população.

·
·
·
·

Os terrenos com cerca de 3.000 m 2
foram cedidos pela Câmara Municipal de
Ílhavo (localizados a Norte do IP5, na Rua
Luís de Camões, em zona próxima à

Escola Secundária), e o projecto foi promovido pelo Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações do Ministério
da Administração Interna e executado

pela empresa “Ucha & Cabral, Lda”.
Apresentamos alguns dados importantes sobre esta empreitada:
· Valor: 911.663,91 Euros + IVA

Prazo de execução: 16 meses
Empresa adjudicatária: Argoconstrutora
Área de construção: 1.500 m 2
Descrição da obra:
O novo Quartel da GNR da Gafanha
da Nazaré é constituído por um edifício
destinado à parte operacional, nele estando integrada uma habitação destinada
à casa de função do Comandante e por
um edifício da cavalaria para 6 cavalos,
para além de 4 canis.
O edifício principal no rés-do-chão tem
a seguinte compartimentação: Átrio de
atendimento, Plantão, Posto de rádio,
Secretaria, Gabinetes do Comandante do
Posto e Adjunto, Sala de apoio à vítima,
Balneários/vestiários masculinos e femininos, Celas, Zona de convívio/refeitório
com bar e cozinha, Arrecadações e
Garagem.
No 1.º andar localizam-se 4 Gabinetes
e a Sala de aula, a Zona de alojamentos
com 8 quartos com casa de banho, para
além da habitação do Comandante do
Posto, esta independente do Quartel.

Reabilitação da Ponte da Barra
Abertura de propostas
Depois do anúncio feiro pelo Instituto
de Estradas de Portugal a 12 de Novembro de 2004 da abertura do concurso
público para a obra de reabilitação da
Ponte da Barra, realizou-se no passado
dia 2 de Fevereiro a sessão de abertura
de propostas, para a qual foram presentes 10 propostas, que estão agora em
análise técnica.
Prevê-se que a obra, com uma estimativa de custo de cerca de 10.000.000
Euros, se possa iniciar durante o primeiro
semestre de 2005, perspectivando-se um
prazo de execução de aproximadamente
dois anos .

Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro
A Câmara Municipal de Ílhavo tem vindo
a pressionar o Governo (Ministros, Secretários de Estado e REFER) no sentido
de se promover com a brevidade máxima
a obra de ligação ferroviária do Porto de
Aveiro (na Gafanha da Nazaré) à Linha
do Norte (em Cacia).
Esta obra é fundamental para o bom
crescimento do Porto de Aveiro, e para a
qualidade de vida da população do Concelho de Ílhavo, em especial da Cidade
da Gafanha da Nazaré.
De facto não estamos de forma alguma
disponíveis para aceitar que a sustentabilidade do Porto de Aveiro em termos
de transportes, fique limitada aos aces-

Município

construtiva neste processo, a Câmara
Municipal de Ílhavo mantém determinação para lutar pela execução da ligação
ferroviária ao Porto de Aveiro, no local
que está definido e é do conhecimento
público.
AAdministração do Porto de Aveiro também está a tomar as últimas providências
para que a importante obra da 3.ª fase
da Via de Cintura Portuária tenha o seu
concurso público lançado, sendo que
essa obra decorre em quase toda a sua
extensão sobre a actual Avenida dos
Bacalhoeiros na Gafanha da Nazaré, e
com a sua concretização fica concluída
a Via de Cintura Portuária.

sos rodoviários: a ferrovia é fundamental
e urgente.
Os Governos têm vindo a assumir a
importância, a necessidade e o compromisso de fazer esta obra; muitos dos
projectos estão executados, a maior parte
dos estudos também.
É fundamental que a REFER proceda
ao lançamento do concurso da obra,
tendo recentemente o seu Presidente
anunciado o mês de Abril do corrente
ano para esse acontecimento. Estamos
atentos.
Com muitas vicissitudes e obstáculos
vindos de entidades e de pessoas que
nem sempre assumiram uma postura

Boletim Informativo Março 2005

14

Aprovação de projectos
do Programa “Recupera Ílhavo”
Foram aprovados no passado dia 10
de Janeiro pela Câmara Municipal de
Ílhavo, em reunião do Executivo Municipal cinco projectos privados que vão
permitir a reabilitação de construções
com reconhecido valor patrimonial em
Ílhavo (Rua Vasco da Gama, Rua de
Alqueidão, Rua Arcebispo Pereira Bilhano e Chousa Velha) e na Costa Nova
(Avenida José Estêvão).
Foram recebidas um total de 8 candidaturas, que foram depois alvo de uma
análise cuidada por parte da Comissão
de Análise Técnica e Estética criada no
âmbito do Programa.
A Câmara Municipal de Ílhavo vai apoiar
essas intervenções com um valor de
16.500,00 Euros, além de isenção de
taxas de licenciamento, sendo ainda atribuido um prémio para o melhor projecto.
Estes projectos agora aprovados constituirão testemunhos importantes para a
divulgação deste Programa Municipal,
num trabalho comunitário de reabilitação
e promoção do património construído de
reconhecido valor e interesse, contribuindo assim para a construção de um
Concelho mais rico no que ao Património
diz respeito.

o mar por tradição
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3.º Aniversário do Boletim Municipal

Município de Ílhavo

Foi há 3 anos que a Câmara Municipal
decidiu publicar aquele que é hoje considerado como um meio fundamental de
divulgação daquilo que se vai passando
de mais relevante no nosso Concelho: o
Município de Ílhavo – Boletim Informativo.
Com uma tiragem média de 17000
exemplares, o Município de Ílhavo tem
levado a casa dos nossos munícipes, não
só aqueles que vivem no Concelho de
Ílhavo, mas também os que vivem espalhados pelo nosso país e por todo o mundo,
diversa informação com interesse sobre
o nosso Município.
Em jeito de balanço, podemos afirmar,
que este projecto ultrapassou as expectativas iniciais, confirmando que esta
foi sem dúvida mais uma aposta acertada deste Executivo Municipal.

Agenda “Viver em” – 5.º aniversário
Foi em Abril de 1999 que a Câmara
Municipal de Ílhavo apresentou à população do Concelho de Ílhavo a primeira
edição da Agenda “Viver em”. Tendo como
objectivo principal à data da sua criação
fornecer informação sobre aquilo que de
mais relevante acontece diariamente no
Concelho de Ílhavo, ao nível das acções
da Câmara Municipal assim como das
nossas Associações, tornou-se desde
logo, e mês após mês, a companhia diária de milhares de munícipes, assim como
de centenas de pessoas espalhados pelo
país e pelo estrangeiro, com destaque
especial para a nossa comunidade emigrante.
A Agenda “Viver em” tem sido alvo de
regulares actualizações ao nível do seu
conteúdo e grafismo, com o objectivo de
se adaptar a novas necessidades assim
como às sugestões regulares dos seus
muitos leitores. Durante estes cinco anos
tem fornecido informação diversificada ao
nível de eventos, projectos, obras, património, vultos da nossa rica história, gastronomia, marés, tornando-se por isso
numa companhia indispensável para todos
aqueles que gostam de estar informados.

Município
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1.

2.

Resumo da Actividade
Novembro a Março

3.

4.

Novembro

Dezembro

Janeiro

5 de Novembro

4 de Dezembro

23 de Janeiro

· Conferência “Camões e os Descobri- · Exibição pública do filme A Campanha
mentos Portugueses”, pelo Doutor Vasco
do Argus, de Alan Villiers (2.)
Graça Moura (ciclo de conferências “Por- · Apresentação da Revista Ardentia
tugal e o Mar”)

16 de Novembro
Dia Nacional do Mar
· A Campanha do Argus, de Alan Villiers
– Inauguração da exposição de fotografia (1.)
– Apresentação do DVD A Campanha
do Argus , de Alan Villiers

o mar por tradição

5.

Fevereiro

Mês do Bacalhau no Oceanário de Lisboa
· A colecção de arte do Museu Marítimo · O Oceanário de Lisboa dedicou todo o
mês de Fevereiro ao Bacalhau. Com
de Ílhavo foi enriquecida com a entrega
diversas iniciativas programadas, o
de um imponente óleo sobre tela do
Oceanário contou com o apoio do Mupintor Domingos Rebelo, alusivo às coseu Marítimo de Ílhavo e da Câmara
munidades piscatórias e à pesca do
Municipal de Ílhavo na organização de
bacalhau. A obra do pintor açoriano
uma exposição temática da faina do
(1891-1971), propriedade do Ministério
bacalhau, da sua importância na cultura
da Agricultura, Pescas e Florestas, foi
portuguesa e da sua biologia e ecologia,
entregue ao Museu Marítimo de Ílhavo,
com especial cuidado na gestão dos
a título de depósito, pelo Senhor Minisrecursos desta espécie, considerada,
tro da Agricultura, Dr. Costa Neves, no
por alguns cientistas, em vias de exâmbito da VI Capítulo da Confraria Gastinção. (4.)
tronómica do Bacalhau, que teve lugar
no auditório do Museu no dia 23 de · A exposição de fotografia Olhares sobre
Janeiro. (3.)
o Museu Marítimo de Ílhavo foi apresentada na Biblioteca Almeida Garret,
no Porto. Esteve patente até ao final
do mês de Março. (5.)
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Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 2 de Novembro de 2004
Resumo
Voto de Congratulação pela eleição do Eng. José
Agostinho Ribau Esteves como primeiro Presidente da Grande Área Metropolitana de Aveiro
(GAMA)

Deliberado por unanimidade aprovar a presente
proposta.
Atribuição de um subsídio pontual à Associação
Cultural Rota da Poesia

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio
pontual, no valor de 500,00 Euros, como forma
de apoio à realização do espectáculo “Noite de
Jazz – Tributo a Tom Jobim”, inserido no programa
da iniciativa “Marés de Música 2004”.

que prevê a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 500,00 Euros.
Atribuição de um subsídio pontual CASCI – Centro
de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio
a agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,
que prevê a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 600,00 Euros.
Protocolos de Cooperação a celebrar entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e Instituições Locais

Deliberado por unanimidade aprovar as propostas
de Protocolo de Cooperação apresentadas pelo
Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, a celebrar com
a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
– Música Nova, e com a Colectividade Popular
da Coutada.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Atribuição de um subsídio pontual à Associação

Realizada no dia 22 de Novembro de 2004

Recreativa e Cultural Chio Pó Pó

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Resumo

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré,

Regulamento do Mercado Municipal da Costa Nova

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

de 375,00 Euros à Associação Recreativa e

proposta. Mais de delibera o seu envio à Assem-

Cultural “CHIO PÓ PÓ” para pagamento das

bleia Municipal.

despesas efectuadas com a realização das
acções que no Dia Europeu Sem Carros de 2004
levaram a cabo na cidade de Ílhavo.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 15 de Novembro de 2004
Resumo

Concurso Externo de Ingresso para provimento
de um lugar de Técnico Superior Estagiário
(Assistente Social)

Deliberado por unanimidade homologar a presente
acta nos termos do art.º 39.º do DL n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicável à Administração Local,
pelo DL n.º 238/99, de 25 de Junho.

Alteração ao Regulamento Municipal da Urba-

Actualização de Taxas do Regulamento Municipal

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Protocolo de cedência do imóvel sito na Av. N.

Abertura de Concurso Público da empreitada da

nização e da Edificação

de Urbanização e da Edificação (RMUE)

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

Sra. do Pranto, em Ílhavo, ao Instituto de Gestão

“Requalificação Urbana da Costa Nova – Frente
de Ria”

Deliberado por unanimidade aprovar a actualização de taxas.

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

Financeira e Patrimonial da Justiça para funcio-

Deliberado por unanimidade aprovar a presente
proposta. Mais se delibera proceder do seu envio

namento do Tribunal da Comarca ou de outros

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

à Assembleia Municipal.

serviços do Ministério da Justiça

proposta, que prevê um custo de 945.720,00
Euros.

Comparticipação publicitária na Rádio Soberania

Atribuição de subsídio à Associação Náutica e

Adjudicação da empreitada do “Jardim de Infância

– Empresa de Radiodifusão, Lda.

Recreativa da Gafanha da Nazaré

de Vale de Ílhavo”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê
uma comparticipação financeira com um custo

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Sardo para apoio a agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à empresa CIMAVE, Lda., pelo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

valor de 112.252,97 Euros + IVA. Mais se delibera

estimado de 200,00 Euros + 4% de custos de

no valor de 3.300,00 Euros, como forma de apoio

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

a realização de audiência prévia de acordo com

difusão + 19% de IVA, para os programas que

à requalificação de uma via de acesso, de forma

que prevê a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 972,50 Euros.

o CPA: não havendo reclamações a adjudicação

vai realizar durante o corrente mês de Dezembro

a contribuir para a dignificação daquela zona.

é definitiva.

para incentivar as compras de natal no comércio
tradicional.

Normas de Participação no Programa Vocação

Deliberado por unanimidade aprovar o presente
protocolo, que prevê, entre outras coisas, que
o Município de Ílhavo ceda gratuitamente o prédio
em causa até 15 de Setembro de 2009, assumindo
o encargo de todas as futuras despesas de
conservação que o edifício venha a carecer, e
que até 31 de Março de 2005 doará um terreno

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

destinado à construção do novo Tribunal. Por
sua vez o Instituto de Gestão Financeira e

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da

Patrimonial da Justiça assume a responsabilidade

Misericórdia de Ílhavo para apoio a renda de casa

pelo pagamento das obras de conservação

de agregado familiar carenciado

urgente que o edifício careça e pelo pagamento

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

das despesas correntes, entregando-o devoluto

que prevê a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 1.496,40 Euros.

no dia 15 de Setembro de 2009.

pluviais das Gafanhas da Encarnação e do Carmo

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação ao consórcio formado pelas firmas
Henriques, Fernandes & Neto, Lda., e Manuel

audiência prévia de acordo com o CPA: não
havendo reclamações a adjudicação é definitiva.
Atribuição de um subsídio pontual à Associação

do presente concurso.

Deliberado por unanimidade aprovar a actua-

a rendas de casa de agregados familiares caren-

de Ílhavo e o Centro Social Paroquial da Gafanha

lização do tarifário, de acordo com a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

ciados

Deliberado por unanimidade aprovar as propostas
de Protocolo de Cooperação apresentadas pelo
Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 29 de Novembro de 2004
Resumo
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

Actualização do Tarifário dos Serviços de Resíduos
Sólidos Urbanos

Deliberado por unanimidade aprovar a actualização do tarifário, de acordo com a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.
Actualização de Taxas do Mercado Municipal da
Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a actualização do tarifário, de acordo com a proposta

Protocolo de Cooperação Câmara Municipal de
Ílhavo/Associação Humanitária dos Bombeiros

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal

Deliberado por maioria, com o voto contra do
Sr. Vereador Prof. João Bernardo, aprovar as G.O.P.

Município

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Deliberado por unanimidade proceder à abertura

– Centro de Acção Social de Ílhavo – para apoios

a agregado familiar carenciado

de Solidariedade da Gafanha do Carmo para apoio

Actualização do Tarifário dos Serviços de Abas-

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Serviços de Seguros

Águas Residuais Domésticas

Vieira Bacalhau, Lda., pelo valor de 1.020.965,
50 Euros + IVA. Mais se delibera proceder à

Resumo

2005

Atribuição de dois subsídios pontuais ao CASCI

da Encarnação

– 1.ª fase”

Realizada no dia 6 de Dezembro de 2004

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

Abertura de Concurso Público para Prestação de

tecimento de Água, Drenagem e Tratamento de

Adjudicação do Concurso Público da empreitada
de “Redes de drenagem de águas residuais e

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

no valor de 750,00 Euros.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,
que prevê a atribuição de dois subsídios pontuais
no valor de 750,00 e 492,00 Euros.

Voluntários de Ílhavo para a construção do novo
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Realizada no dia 20 de Dezembro de 2004

Sardo para apoio a agregado familiar carenciado

Resumo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

para a cedência da embarcação salva-vidas

no valor de 972,50 Euros.

de Ílhavo e o Instituto de Socorros a Náufragos

“Almirante Jaime Afreixo”

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

e o Orçamento 2005. Mais se delibera proceder

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal. Mais se delibera o seu envio à

Misericórdia de Ílhavo para apoio a renda de casa

protocolo e ratificar o despacho do Sr. Presidente

ao seu envio à Assembleia Municipal.

Assembleia Municipal.

de agregado familiar carenciado

da Câmara Municipal, que prevê a cedência pela
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Voto de Pesar pela
morte do Eng. José
Manuel São Marcos
Simões
Ílhavo, o seu Poder Local e o seu
Associativismo estão de luto

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Lista definitiva de candidatos ao Programa

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal de Bolsas de Estudo 2004/2005

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

pontual no valor de 2.000,00 Euros ao Movimento

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Apostólico de Schoenstatt/Diocese de Aveiro/
Centro da Gafanha da Nazaré.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Atribuição de diversos subsídios pontuais a
diversas Associações do Concelho

Realizada no dia 24 de Janeiro de 2005
Resumo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal, que prevê a atribuição de subsídios
pontuais à Caritas Paroquial da Costa Nova, à
Associação Cultural Porto de Abrigo, às Conferências Vicentinas da Gafanha da Nazaré e à
CERCIAV/CAO/Gafanha da Nazaré.

Concurso Interno de acesso geral para provimento
de uma vaga de Técnico Superior de 1.ª classe
(Eng. do Ambiente)

Deliberado por unanimidade homologar a presente
acta nos termos do artigo 39.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto – -Lei n.º 238/99,

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

de 25 de Junho.

MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Aquisição de um prédio urbano para abertura de

Realizada no dia 10 de Janeiro de 2005

um arruamento na Rua das Flores – Gafanha de

Resumo

Aquém, contemplado no Estudo Urbanístico 05

Atribuição de subsídios do “Recupera Ílhavo –

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Programa Municipal de Apoio e Incentivo à

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Recuperação de Edifícios do Concelho de Ílhavo”

Caçoilo.

Deliberado por unanimidade aprovar a acta da
Comissão de Análise Técnica e Estética.

Adjudicação do Concurso Público da empreitada
de “Requalificação Urbana da Costa Nova – Frente

Adjudicação do Concurso Público da empreitada

de Ria/l.ª fase”

de “Construção do Posto Médico da Barra –

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

Edifício de Serviço Público”

dicação provisória ao consórcio SANTANA & C.ª,

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação à firma CIMAVE, LDA., pelo valor de
353.196,08 Euros + IVA. Mais se delibera proceder
à audiência prévia nos termos do CPA: não

S.A. e S.E.M., LD.ª, pelo valor de 888.387,31 Euros
+IVA.. Mais se delibera proceder à audiência
prévia de acordo com o CPA: não havendo
reclamações a adjudicação é definitiva.

havendo reclamações a adjudicação é definitiva.
Atribuição de três subsídios pontuais à Fundação

Marinha, através do ISN, a título gracioso e

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

definitivo, da embarcação em causa para que

Sardo para apoio a renda de casa de agregado

a Câmara a recupere e utilize num espaço público

familiar carenciado

de acesso generalista ou como adereço de uma

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta,

Realizada no dia 17 de Janeiro de 2005

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta,

das várias peças museológicas do Concelho.

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

Resumo

que prevê a atribuição de três subsídios pontuais

no valor de 972,50 Euros.
Aquisição de terrenos para a execução da “V ia
de Ligação do Nó 2 (IP5) à Estrada da Mota” por

Atribuição de um subsídio pontual à Associação

via da expropriação por utilidade pública com

Casa do Pessoal do Porto de Aveiro

carácter de urgência

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

Caçoilo.

pontual no valor de 2.000,00 Euros, para apoio
à realização do “IX Encontro de Coros da Beira

Comparticipação publicitária no jornal “Correio
da Manhã”

Ria” (realizado a 31 de Outubro no Museu Marítimo
de Ílhavo) e do “XIV Concurso Nacional de Pesca

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

Desportiva de Mar”, (realizado a 17 de Outubro

protocolo e ratificar o despacho do Sr. Presidente

na Barra e Costa Nova).

da Câmara Municipal, que prevê a compra de
publicidade num suplemento temático no valor

Atribuição de um subsídio pontual à Associação
Cultural e Recreativa Os Baldas

de 714,00 Euros.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
Abertura de Concurso Público para empreitada

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

de construção do “Parque do Centro de Ílhavo”

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

pontual no valor de 250,00 Euros para a realização

proposta, cujo valor estimado é de 583.713,00

da Rota das Padeiras 2004.

Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 27 de Dezembro de 2004
Resumo
Atribuição de subsídio pontual ao CASCI para
apoio a renda de casa de agregado familiar
carenciado

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Adjudicação do Concurso Público para a Rea-

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, adjudicar
provisoriamente ao consórcio J. Gomes – Sociedade de Construções do Cavado, SA e ABB –
Alexandre Barbosa Borges, SA, pelo valor de
9.938.399,92 Euros, havendo a contrapartida no
montante de 2.600.000,00 Euros relativa à
concessão do parque de estacionamento e à

Adjudicação do
Parque do Centro
de Ílhavo

acrescidos de IVA. Proceder à audiência prévia
de acordo com o CPA. Caso não haja reclamações
considerar a adjudicação definitiva.
Protocolo de Cooperação Pedagógico-Profissional
celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes

Deliberado por unanimidade ratificar o presente
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal,
que prevê que a Câmara Municipal de Ílhavo
prolongue por mais quatro meses o Protocolo

Vida

de Cooperação Pedagógico-Profissional, de forma

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

a terminar o processo de arrecadação de receitas

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

da C.A. e da SISA, já iniciado e com resultados

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

bastante significativos.
Atribuição de subsídios do Programa de Apoio
a Projectos Educativos 2004/2005

Atribuição de um subsídio pontual ao Movimento

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

Apostólico de Schoenstatt da Gafanha da Nazaré

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

no valor de 540,00 Euros.

pelos seus 25 anos

Municipal.

Ficha Técnica
Munícipio de Ílhavo
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Eng. José Agostinho Ribau Esteves
Propriedade e Edição

venda das lojas comerciais, valores esses

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta,

o mar por tradição

no valor de 600,00, 1.200,00 e 600,00 Euros.

Deliberado por maioria, com o voto contra do

A Tulha para organização do IX Festival Canção

do IX Festival da Canção Vida.

agregados familiares carenciados

lização da Empreitada “Centro Cultural de Ilhavo”

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo de Jovens

no valor de 2.500,00 Euros, para a organização

Prior Sardo para apoio de rendas de casa de

O falecimento do Eng. José Manuel São
Marcos Simões, de 56 anos de idade,
deixa consternados todos aqueles que
tiveram o privilégio de conviver com ele
de perto, já que foi sempre um elemento
de dinamismo, tendo doado parte da sua
vida à causa pública, destacando-se o
facto de ter sido o primeiro Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo, eleito
após o 25 de Abril, mais precisamente
em 1976, integrado nas listas de candidatura do então PPD.
O Eng. José Manuel São Marcos Simões deixa também marcas muito profundas da sua passagem pelo dirigismo
associativo de Ílhavo, com passagens de
mais valia pelo Illiabum Clube e a Associação Cultural e Desportiva Os Ílhavos,
causas a que manifestou grande dedicação e empenho.
O Eng. José Manuel São Marcos Simões, primava pela luta pela vida, pela
vontade de servir a comunidade de uma
forma desprendida e voluntária, em momentos difíceis de aprendizagem da Vida
Democrática em Portugal, e obviamente
em Ílhavo, tendo sido capaz de vencer
pela sua extraordinária capacidade de
trabalho.
O Eng. José Manuel São Marcos Simões deixa–nos igualmente a máxima
referência como homem de família, como
cidadão e como dirigente associativo.
Nestas circunstancias, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, proponho que a Câmara Municipal
de Ílhavo aprove um voto de pesar pelo
falecimento Eng. José Manuel São
Marcos Simões, que o mesmo seja
comunicado à família, recomendando à
Comissão Municipal de Toponímia a
atribuição do topónimo Rua Eng. José
Manuel São Marcos Simões a uma das
ruas de Ílhavo.
Voto de Pesar apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo na
reunião do Executivo Municipal de 21 de
Março, que o aprovou por unanimidade.

O Executivo da Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu, a 21 de Março de 2005,
à adjudicação da obra de contrução do
Parque do Centro de Ílhavo.
Com um custo a rondar os 500.000
Euros e um prazo de execução de 90
dias, esta obra desenvolver-se-á na zona
compreendida entre o Parque de Estacionamento junto ao Pavilhão Desportivo
(junto ao local onde irá ser construído o
novo Posto de Turismo) e a rotunda da
“Ponte Romana” (dos dois lados da Avenida 25 de Abril).
Esta importante obra de qualificação
urbana de uma zona central da cidade
de Ílhavo, inclui a construção de um campo de mini-golf, circuitos pedonais e cicláveis, instalação de rede de iluminação
pública e mobiliário urbano, além de ajardinamento e arborização, constituindo
um grande espaço verde.
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