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Câmara Municipal de o mar por tradição

Com a concretização do Progra-
ma de Acção definido para o presen-
te mandato autárquico, daremos um 
relevante contributo para o desen-
volvimento do Município de Ílhavo, 
sendo que também o faremos para 
a região onde nos inserimos, na me-
dida em que cada vez mais matérias 
carecem de uma abordagem de âm-
bito intermunicipal, nomeadamente 
em termos de gestão, de forma a 
conseguirmos ganhos em termos 
de economia de escala.

Continuaremos a trabalhar na 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, dando contributo ac-
tivo para o fortalecimento do Poder 
Local em Portugal, sabendo que é 
fundamental prosseguir um verda-
deiro processo de descentralização, 
de forma a aproximar o mais possí-
vel o poder de decidir e de realizar, 
dos Cidadãos, melhorando a efici-
ência das políticas e a mobilização 
dos Cidadãos para as questões de 
interesse comunitário e público.

Com as diferenças que enrique-
cem a democracia e com rumos 
escolhidos pelos métodos que a 
própria democracia define, vamos 
tentar alcançar os objectivos defini-
dos, convidando todos os Cidadãos 
a serem parte deste trabalho em prol 
da nossa terra, da valorização desta 
herança que recebemos dos nossos 
Pais e queremos entregar mais valo-
rizada aos nossos Filhos.

Que as Festas deste Natal 2005 
nos possam ajudar a retemperar for-
ças e a aprofundar as reflexões, de 
forma a estarmos mais capazes de 
aproveitar o Ano Novo 2006, para fa-
zer mais e melhor pela Nossa Terra 
e pela Nossa Gente.

Contamos Consigo. Sabe bem 
que pode contar Connosco.

Boas Festas, Feliz Natal e Bom 
Ano Novo.

 
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal 

de Ílhavo
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Editorial

No arranque do mandato autár-
quico 2005/2009, entendo particu-
larmente importante, partilhar com 
todos os Munícipes do nosso Con-
celho de Ílhavo, as ideias força e os 
caminhos que vamos percorrer nes-
te próximos quatro anos, de forma a 
que possamos continuar a construir 
um Município cada vez mais desen-
volvido, que consegue dar a cada 
dia, mais e melhor qualidade de vida 
aos seus Cidadãos.

As linhas de orientação estraté-
gica para o presente mandato estão 
definidas com clareza, propondo 
a sua leitura no suplemento que 
neste Boletim se apresenta sobre 
as Grandes Opções do Plano e Or-
çamento da Câmara Municipal de 
Ílhavo (CMI) para 2006 (no ponto 2. 
denominado “Linhas de Orientação 
Estratégica”). 

Os tempos que temos pela 
frente não são tempos fáceis. Um 
Governo a apostar na aplicação de 
graves restrições à gestão financei-
ra das Câmaras Municipais. Uma 
União Europeia em dificuldades de 
afirmação política, e de entendimen-
to quanto á importante matéria das 
perspectivas financeiras para o perí-
odo 2007/2013. Um quadro financei-
ro, com restrições no Orçamento de 
Estado e com a perspectiva de ape-
nas voltarmos a ter disponibilidade 
de acesso a Fundos Comunitários, 
no final do ano 2007.

As forças que temos em mãos 
são no entanto, fortes e geridas no 
âmbito de uma postura determina-
da, reformista e apostada em ter 
sucesso. 

Usaremos a nossa experiência 
política e de gestão, com inovação 

nos métodos e nos objectivos, pro-
curando a mobilização dos Cida-
dãos para o acompanhamento aten-
to e activo da actividade da Câmara 
Municipal de Ílhavo.   

O Programa de Acção está bem 
definido, derivando do Programa de 
Candidatura do Partido Social De-
mocrata, intitulado “Mais e Melhor 
pela Nossa Terra”, sufragado por 
uma larga maioria dos eleitores em 
9 de Outubro de 2005. Estaremos 
no entanto atentos e abertos a pro-
ceder a ajustamentos e a aproveitar 
oportunidades que venham a surgir 
na caminhada. Faremos este traba-
lho em união com todos os dispo-
níveis, em parceria institucional com 
os Cidadãos e com as Associações, 
com as Juntas e Assembleias de 
Freguesias, com a Assembleia Muni-
cipal, com o Governo e com a União 
Europeia, com as Empresas. 

O Programa de Acção que as-
sumimos para o presente mandato 
assenta em três “vigas fundamen-
tais”, nas quais se estrutura toda a 
actividade que vamos realizar:

- Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado

- Emprego e Coesão Social
- Inovação e Reforma Económica

São muitas e em diferentes 
sectores e locais, as obras que pre-
tendemos concretizar no presente 
mandato. 

As infraestruturas de saneamen-
to básico e a rede viária estruturan-
te continuarão a receber elevados 
investimentos, na perspectiva de 
podermos fechar a sua construção 
neste mandato. As obras actual-
mente em curso, são a nota clara 
da aposta continuada que fazemos 
nestas áreas:

- Saneamento Básico da Gafa-
nha da Encarnação e Gafanha do 

Carmo (1ª fase);
- Saneamento Básico da Ermida 

e Carvalheira (1ª fase);
- Via de Ligação da Estrada da 

Mota (Gafanha D’Aquém) ao IP5 
(Gafanha da Nazaré).

Noutros domínios do investi-
mento da Câmara Municipal de 
Ílhavo, do desporto à cultura, do tu-
rismo à acção social, da juventude 
às novas tecnologias da informação 
e da comunicação, da qualificação 
urbana ao apoio à actividade eco-
nómica, estaremos a realizar obras 
importantes, por todo o Concelho, 
numa perspectiva de desenvolvi-
mento integral e integrado, procu-
rando elevar a qualidade urbana e 
a disponibilização de equipamentos 
de qualidade para que a população 
possa, com a sua utilização dinâmi-
ca, rentabilizar esses investimentos 
e elevar a qualidade da sua vida.

As obras actualmente em cur-
so, são também uma nota clara da 
aposta continuada que fazemos 
nestas áreas:

- Edifício dos Serviços Públicos 
da Barra 

(Posto Médico, Posto de Turismo 
e Delegação da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré);

- Novo Posto de Turismo de Ílhavo;
- Parque do Centro de Ílhavo;
- Centro Cultural de Ílhavo.

As obras que temos construído 
e aquelas que vamos concretizar no 
futuro próximo, são apostas de de-
senvolvimento que têm o Homem 
como razão de ser principal, procu-
rando pela sua utilização melhorar 
qualitativamente a sua vida. 

Queremos, no entanto, que este 
mandato marque um ponto de vi-
ragem na direcção do investimen-
to. As redes de infraestruturas e de 
equipamentos vão receber cada 
vez menos investimento (dada a 
sua dimensão em quantidade e em 
qualidade) à medida em que vamos 
dirigir cada vez mais recursos para 
a sua boa gestão (dando mais qua-
lidade aos serviços que prestam aos 
Cidadãos), assim como para os pro-
gramas de acção imateriais, aqueles 

que se dirigem mais directamente 
para a estruturação e qualificação 
da vida dos Cidadãos, dando espe-
cial atenção às Crianças e Jovens, 
aos Idosos e aos mais carenciados.

A integração das políticas de 
Educação e de Acção Social é uma 
aposta de princípio que entendemos 
fundamental, e para as quais quere-
mos encontrar uma nova aborda-
gem mais capaz e mais estruturante, 
com os vários parceiros que operam 
nestas áreas.

As Associações de direito pri-
vado sem fins lucrativos, são no 
Município de Ílhavo parceiros mui-
to importante pela acção que de-
senvolvem, por acto voluntário de 
Cidadãos. Na cultura, no desporto, 
na acção social, na juventude,…, 
as Associações têm um papel in-
substituível. A Câmara Municipal de 
Ílhavo, reconhece esse mérito com 
consideração institucional e com 
apoio logístico e financeiro relevante 
e protocolado. Queremos manter e 
reforçar essa relação, num trabalho 
de equipa fundamental para a cons-
trução de mais e melhor comunidade. 

A criação de emprego e de ri-
queza tem nas empresas privadas 
o seu elemento gerador principal, 
e assim queremos que continue a 
ser, procurando dar apoio nos pro-
cessos formais, na concretização 
de novos projecto de investimento, 
num tecido empresarial que quere-
mos que continue a ser diversifica-
do e dinâmico pela sua capacidade 
empreendedora. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
continuará a apoiar a actividade co-
mercial e industrial, assim como os 
serviços, os sectores tradicionais da 
economia e as empresas de nova 
geração, num trabalho de parceria, 
em cujo resultado assenta a princi-
pal força do Município. 

ARRANQUE

ESTRATÉGIA

DIFICULDADES

FORÇAS

UNIÃO

ACÇÃO

OBRAS

PESSOAS

ASSOCIAÇÕES

EMPRESAS

NOTA FINAL

INTERMUNICIPALISMO
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Mais Obra
Município de Ílhavo 

... em movimento

1.
Edifício de Serviços Públicos 
da Barra

2.
Novo Posto de Turismo 
de Ílhavo

3.
Parque do Centro de Ílhavo

4.
Qualificação da envolvente aos 
Campos de Ténis da Gafanha 
da Encarnação

5.
Centro Cultural de Ílhavo

6.
Saneamento Básico da Gafa-
nha da Encarnação e Gafanha 
do Carmo (1ª fase)

7.
Saneamento Básico da Ermida 
e Carvalheira (1ª fase)

8.
Via de Ligação da Estrada da 
Mota (Gafanha D’Aquém) ao 
IP5 (Gafanha da Nazaré)
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Biblioteca Municipal/Fórum da 
Juventude e Capela do Palácio de 
Alqueidão abrem ao Público

mónio, cumpre-se uma importante 
e empenhada aspiração do actual 
executivo municipal, cujos primeiros 
passos foram iniciados há mais de 5 
anos junto do Governo e que agora 
viu finalmente a luz do dia.

ças na Capela do Palácio de Alquei-
dão, que foi ainda transmitida em 
ecrã gigante na Biblioteca.

No dia 23 de Setembro decor-
reu a abertura formal dos três pólos 
de leitura da Biblioteca Municipal, 

localizados na Gafanha da Nazaré 
(Centro Cultural), Gafanha da En-
carnação (Edifício Sócio-Educativo) 
e Gafanha do Carmo (Edifício Sócio-
Educativo), que irão permitir uma 
maior aproximação da população à 

Após doze meses de obra e cer-
ca de dois milhões de euros de in-
vestimento, o Palácio de Alqueidão, 
ou o que sobrou dele depois da qua-
se total e inacreditável demolição de 
que foi alvo em 1997, voltou a ga-
nhar vida. Foi no passado dia 11 de 
Setembro que a Câmara Municipal 
de Ílhavo, perante largas centenas 
de pessoas que não quiseram per-
der este momento, procedeu à inau-
guração, naquele espaço histórico 
do nosso Concelho, da Biblioteca 
Municipal, do Fórum da Juventude 
e da renovada Capela do Palácio de 
Alqueidão, obras que representam 
mais uma das expressões da aposta 
da Câmara Municipal na preserva-
ção e promoção do património ar-
quitectónico e no crescimento cultu-
ral do Concelho de Ílhavo.

Após a cerimónia de inaugura-
ção, decorreu a visita aos três edifí-
cios, terminando o dia com a realiza-
ção de um espectáculo multimédia 
no exterior, que misturou som, ima-
gem, fogo de artifício e animação 
de rua, que resultou num momento 
inesquecível para todos os que esti-
veram presentes.

No dia seguinte, segunda-feira, 
teve lugar a Missa de Acção de Gra-

Biblioteca, fomentando a sua forma-
ção e o seu crescimento cultural.

Com a inauguração destes equi-
pamentos, que permitem concreti-
zar importantes objectivos ao nível 
da cultura, da juventude e do patri-
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V Concurso Literário Jovem
da Câmara Municipal de Ílhavo
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Plano Municipal de Intervenção 
Educativa 2005/06

A Câmara Municipal de Ílhavo 
lançou recentemente a quinta edi-
ção do Concurso Literário Jovem.

Este concurso, que contempla 
as categorias texto narrativo (género 
conto) e texto poético, é dirigido a 
todos os alunos das Escolas do 1.o, 
2.o e 3.o Ciclos do Ensino Básico do 
Concelho de Ílhavo, e visa, antes de 
mais, fomentar as práticas da escrita 
e da leitura, hábitos fundamentais 
para o desenvolvimento do espírito 
crítico, da capacidade de raciocínio, 
assim como da criatividade de todos 
os indivíduos, nomeadamente dos 
mais jovens.

As inscrições para o Concur-
so decorrem até ao próximo dia 14 
de Março, encontrando-se as Nor-
mas de Participação e Fichas de 
Inscrição disponíveis nas Escolas 
do Concelho, Câmara Municipal de 
Ílhavo ou ainda no site da Câmara 
Municipal (www.cm-ilhavo.pt).

longo do próximo ano de 2006.
A Apresentação Pública do Pla-

no Municipal de Intervenção Edu-
cativa 2005/2006 realizou-se no 
dia 6 de Dezembro 2005, na Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, pelas 18.30 horas, para 
toda a Comunidade Educativa do 
Concelho de Ílhavo, tendo o mesmo 
sido apresentado e debatido com 
as Associações de Pais no dia 7 de 
Dezembro.

O Projecto de Expressão e Edu-
cação Físico-Motora é uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Ílhavo que 
teve o seu início (no presente ano 
lectivo) no passado dia 28 de No-
vembro de 2005, com o envolvimen-
to de todas as Crianças do 1º Ciclo 
do Concelho de Ílhavo, num total de 
cerca de 1750 Crianças. 

As Crianças têm actividades se-
manais, utilizando o Pavilhão Capi-
tão Adriano Nordeste e o Pavilhão 
Municipal da Gafanha do Carmo, 
tendo a coordenação de um técni-
co superior de desporto da CMI e a 
participação de Monitores do Illia-
bum Clube e do Grupo Desportivo 
da Gafanha (de acordo com o defi-
nido nos respectivos Protocolos de 
Cooperação com a CMI). 

Todos os custos com transpor-
tes, coordenação técnica e logística 
são assumidos pela CMI, num orça-
mento global para o presente ano 
lectivo de cerca de 30.000 euros.

 

O Projecto de Iniciação à Na-
tação é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Ílhavo que teve o seu 
início (no presente ano lectivo) no 
dia 5 de Dezembro de 2005, com o 
envolvimento de todas as Crianças 
dos Jardins de Infância do Concelho 
de Ílhavo, num total de cerca de 700 
Crianças. 

As Crianças têm actividades se-
manais, utilizando as Piscinas Mu-
nicipais de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré, tendo a coordenação de um 
técnico superior de desporto da CMI 
e a participação de Monitores de na-
tação da CMI. 

Todos os custos com transpor-
tes, coordenação técnica e logística 
são assumidos pela CMI, num orça-
mento global para o presente ano 
lectivo de cerca de 80.000 euros.

assumidos no “Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 2005/2006”. 
Programas como os de Educação 
Ambiental, Educação Rodoviária, 
Projecto de Educação e Expressão 

Físico-Motora, Projecto de Iniciação 
à Natação, Teatro Infantil, Música na 
Escola, Acção “Conhecer Portugal 
– Lisboa”, Festa de Natal, entre mui-
tos outros, terão a sua execução ao 

Pelo sétimo ano consecutivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo elabo-
rou e apresentou a toda a Comuni-
dade Educativa o Plano Municipal 
de Intervenção Educativa, para o 
ano lectivo 2005/2006, depois do 
mesmo ter sido apresentado pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo ao Conselho Municipal de 
Educação, no passado dia 30 de 
Novembro 2005, que o aprovou por 
unanimidade.

A finalização da elaboração e a 
apresentação do Plano Municipal 
de Intervenção Educativa 2005/2006 
ocorreu apenas no último dia do 
mês de Novembro de 2005, pelo ca-
rácter excepcional de dois factores:

- a realização das Eleições Au-
tárquicas a 9 de Outubro 2005;

- a concertação entre as acções 
definidas neste Plano (muitas delas 
em seguimento ao realizado em 
anos anteriores) e as novas políticas 
do Ministério da Educação, nome-
adamente em termos de funciona-
mento dos Estabelecimentos de 
Ensino e do regime de trabalho dos 
Professores e Educadores.

No entanto, muitas das acções 
definidas no referido Plano estão em 
pleno desenvolvimento desde o iní-
cio do presente ano lectivo.

A Educação foi, é e será sempre 
uma área de intervenção prioritária 
para a Câmara Municipal de Ílhavo 
fixando-se os objectivos de actuação 

Projecto de 
Expressão e 
Educação 
Físico-Motora 
2005/2006

Projecto de 
Iniciação 
à Natação 
2005/2006
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Vale de Ílhavo 
com Novo Jardim de Infância e 
Pólo do Fórum da Juventude

Foi inaugurado pela Câmara Mu-
nicipal no passado dia 14 de Setem-
bro, o novo Jardim de Infância de 
Vale de Ílhavo.

Situado junto à Escola Básica 
do 1.o Ciclo, e representado um 
investimento de aproximadamente 
150.000,00 Euros, este novo equi-
pamento tem capacidade para 25 
crianças, que a partir desta data 
passam a desenvolver as suas acti-
vidades no mais moderno Jardim de 
Infância do Concelho.

Trata-se de mais um importante 
investimento no Parque Escolar do 
Concelho de Ílhavo, que nos últimos 
anos tem vindo a receber constan-
tes melhoramentos, quer através da 
construção de novos equipamentos, 
quer através da qualificação de ou-
tros, tornando-o num dos mais bem 
apetrechados de toda a região.

Nessa mesma data entrou igual-
mente em funcionamento o Pólo de 
Vale de Ílhavo do Fórum da Juven-
tude, que ocupou as instalações do 
antigo Jardim de Infância, dando 
assim seguimento à estratégia de 

Agenda Escolar 
2005/2006

À semelhança do que aconte-
ceu nos dois últimos anos lectivos, a 
Câmara Municipal de Ílhavo proce-
deu ao lançamento no início deste 
ano lectivo de mais uma edição da  
Agenda Escolar.

Destinada a professores e alu-
nos das escolas do Concelho de 
Ílhavo, esta Agenda tem como ob-
jectivo principal dar as boas vindas 
a mais um ano escolar.

Para além de tudo aquilo que 
habitualmente encontramos numa 
qualquer agenda, a Agenda Esco-
lar disponibiliza um vasto conjunto 
de informação sobre história, patri-
mónio, contactos úteis, endereços 
de sites com interesse, serviços da 
Câmara Municipal dirigidos espe-
cialmente aos jovens, legislação 
diversa, etc. Para além de toda 
esta informação, a Agenda dedica 

especial atenção ao nosso rico Pa-
trimónio Marítimo, que constitui o 
tema principal desta edição, suce-
dendo assim ao Ambiente (Agenda 
2003/2004) e Prevenção Rodoviária 
(2004/2005).

Tal como aconteceu nas edi-
ções anteriores, a Agenda Escolar 
2005/2006 foi distribuída gratuita-
mente a todos as Educadoras, Pro-
fessores e Pessoal Não Docente que 
trabalham nos Estabelecimentos de 
Ensino do Concelho de Ílhavo, as-
sim como aos alunos das EB 2.3 e 
Secundárias.

Desta forma, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo dá um forte contributo 
para que toda a comunidade esco-
lar possa ficar a conhecer melhor o 
nosso Município, nas suas diversas 
vertentes.

aproximar cada vez mais este tipo 
de serviços dos mais jovens.

Neste espaço encontram-se 
disponíveis diversos jogos e revis-
tas, para além do Espaço Internet 
da Junta de Freguesia de S. Salva-
dor, que se encontra equipado com 
quatro computadores com acesso à 
Internet. Para além destes serviços, 
os jovens poderão aceder a diversa 
informação acerca de actividades 
organizadas pela Câmara Municipal 
para a juventude, assim como parti-
cipar em diversas iniciativas, como 
sejam ateliers, concursos, etc.
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Inauguração do 
Skate Park

Encontram-se já abertas as ins-
crições para a edição 2006 do Pro-
grama Vocação. Dirigido a jovens 
estudantes entre os 14 e os 25 anos, 
que residam ou estudem no Conce-
lho de Ílhavo, este Programa, cuja 
primeira edição decorreu com gran-
de sucesso em 2005, visa essencial-
mente promover a ocupação dos 
tempos livres dos jovens em tempo 
de aulas, através de actividades que 
contribuam significativamente para 
o enriquecimento da sua formação 
pessoal, funcionando em simultâ-
neo como complemento à sua for-
mação académica.

É composto por vários projec-
tos, abrangendo áreas como a Edu-
cação e a Sensibilização Ambiental, 
a Actividade Desportiva, a Juventu-
de, a Protecção Civil, a História e o 
Património e a Animação Cultural. 
Cada projecto tem uma duração de 
3 meses (turno), desenvolvendo-se 
de Janeiro a Março (turno 1), de 
Abril a Junho (turno 2) e de Outubro 
a Dezembro (turno 3), com uma car-
ga horária de 90 horas/turno.

Aos participantes será entregue 
um Certificado de Participação e 
uma Bolsa no valor de 200,00 Eu-
ros/turno.

Prazos de Candidatura:
Projectos Janeiro/Março (Turno 1) 
Até 16 de Dezembro de 2005;

Projectos Abril/Junho (Turno 2) 
Até 28 de Fevereiro de 2006;

Projectos Out./Dezembro (Turno 3) 
Até 31 de Agosto de 2006.

Locais de Candidatura:
Fórum Municipal da Juventude
     - Ílhavo
Fórum Municipal da Juventude
     - Gafanha da Nazaré
Fórum Municipal da Juventude
     - Pólo de Vale de Ílhavo 

Mais informações através dos 
telefones 234 321 079 e 234 183 773 
ou em www.cm-ilhavo.pt.

Programa 
Vocação 
2006

Programa 
de Ocupação 
de Tempos Livres 
2005

anos anteriores, fruto do forte empe-
nhamento da Câmara Municipal em 
alargar a abrangência deste Progra-
ma não só ao nível do número total 
de participantes (56 em 2003, 76 em 
2004, 80 em 2005), mas também 
no que diz respeito aos locais onde 
os projectos se desenvolvem (a no-
vidade deste ano foi a inclusão do 
Lar Divino Salvador como um dos 
locais onde se desenvolveu o pro-
jecto Apoio à Infância). Apesar deste 
aumento representar um importante 
esforço financeiro da Câmara Muni-
cipal, o mesmo é plenamente jus-
tificado pelos objectivos que este 
Programa se propõe alcançar, as-
sim como pelo grande entusiasmo 
e satisfação que continua a gerar 
junto dos jovens, que têm aderido 
em grande número, ano após ano, 
dificultando cada vez mais a selec-
ção dos participantes

Com esta iniciativa, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende promo-
ver mais uma vez a ocupação dos 
tempos livres dos jovens em altura 
de férias escolares, através de acti-
vidades que contribuam para a sua 
valorização pessoal, incrementando 
a sua autoconfiança, a sua capaci-
dade de organização, o seu espírito 
de equipa e de entreajuda.

Decorreu no passado mês de 
Setembro, na Sala Polivalente do 
novo Fórum Municipal da Juventude 
de Ílhavo, a entrega dos Certificados 
e Bolsas de Participação aos jo-
vens que integraram a edição 2005 
do PMOTL (Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres), pro-
movido pela Câmara Municipal de 
Ílhavo. 

Assim, e durante os meses de 
Julho e Agosto, 80 jovens com ida-
des compreendidas entre os 16 e 
os 30 anos, integraram 6 projec-
tos, abrangendo áreas tão distintas 
como o apoio à infância, apoio à 
terceira idade, animação de espa-
ços lúdicos, apoio administrativo 
e educação ambiental, e em locais 
tão diversos como a tenda de ATL 
na Costa Nova, Obra da Criança, Lar 
Divino Salvador, Lar. N. Sra da Naza-
ré, Lar de S. José, Galeria Municipal, 
Museu Marítimo de Ílhavo, Navio 
Museu Santo André, Fórum Munici-
pal da Juventude, Casa Gafanhoa, 
Biblioteca de Praia, Arquivo da Câ-
mara Municipal, Núcleo de Educa-
ção Ambiental da Costa Nova, Praia 
da Barra, entre outros.

Nesta edição registou-se um 
novo aumento do número total de 
vagas comparativamente com os 

In Line ou BMX Freestyle. E, por sa-
bermos que o aparecimento de um 
novo Skate Park gera sempre novos 
praticantes na área onde é implan-
tado, este espaço foi pensado para 
que se possam desenvolver acções 
de formação para os jovens do Con-
celho.

Para além da quadra, onde en-
contramos 5 Quarter Pipe, 1 Spine, 4 
Flat Banks, 1 pirâmide, 3 fun boxe´s 
e 1 plataforma, existe igualmente 
uma pista oval, criada sobretudo 
para os In Liner’s.

Com um custo total que rondou 
os 125.000,00 Euros, este Skate Park 
foi projectado e construído (ram-
pas) pelo Radical Skate Clube, com 

quem a Câmara Municipal de Ílhavo 
assinou um Protocolo que prevê ain-
da a realização de provas nacionais 
neste local, assim como de Escolas 
Abertas para todos aqueles que 
queiram aprender ou aperfeiçoar as 
suas técnicas com alguns dos me-
lhores praticantes nacionais.

Após a inauguração do Skate 
Park teve início o IV Campeonato 
Regional de Skate de Ílhavo, orga-
nizado pela Câmara Municipal e 
pela Blast Boardshop, que trouxe à 
Gafanha da Nazaré largas dezenas 
de skaters de todas as idades, que 
brindaram o público com excelentes 
manobras, tornando assim muito di-
fícil a tarefa do júri.

Foi inaugurado, no passado dia 
13 de Agosto, no âmbito da realiza-
ção de mais uma edição do Ílhavo 
Radical, o Skate Park da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Localizado junto às Piscinas 
Municipais da Gafanha da Nazaré, 
com uma área total que ultrapas-
sa os 1.500m2, o que faz dele um 
dos maiores e melhores do país, 
este Skate Park foi projectado para 
responder às necessidades dos 
praticantes de Skate, In Line e BMX 
Freestyle, nas suas duas vertentes 
mais desenvolvidas em Portugal: 
Street e Rampa. Aqui será possível 
realizar competições nacionais ou 
até mesmo internacionais de Skate, 

As actividades radicais voltaram 
em força ao nosso Concelho du-
rante o fim-de-semana de 13 e 14 
de Agosto, dias em que decorreu 
mais uma edição do Ílhavo Radical, 
iniciativa que pelo terceiro ano con-
secutivo é organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Do programa da edição 2005 há 
a destacar principalmente a inaugu-
ração do Skate Park, que aconteceu 
no sábado logo pela manhã, assim 
como a Corrida Mais Louca da Ria, 
na qual participaram diversos “bar-
cos”, que demonstraram que quase 
tudo flutua e serve para navegar. 
Sem dúvida um excelente momento 
de pura diversão.

Actividades e iniciativas como 
as Escolas de Surf e Bodyboard na 
Praia da Barra, o IV Campeonato Re-
gional de Skate de Ílhavo, que de-
correu no novo Skate Park, o Parque 
Radical no relvado da Costa Nova e 
o Concurso de Graffitis, que teve 
lugar no Largo do Farol, completa-
ram o programa do Ílhavo Radical 
2005, uma iniciativa sempre muito 
concorrida que vai já na sua terceira 
edição.
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tura que para todos se viria a revelar 
inesquecível. Entre os dias 9 e 16 de 
Agosto, os jovens canadianos tive-
ram oportunidade de visitar o Museu 
Marítimo de Ílhavo, o Navio Museu 
Santo André, o Farol da Barra, o 
Museu da Vista Alegre, bem como 
passar momentos bem divertidos 
nas praias da Barra e Costa Nova, 
levando para casa um bronzeado 
invejável. A canoagem, o skate, o 
futebol de praia e o paintball, foram 
os eventos desportivos propostos, 
aos quais todos aderiram com sa-
tisfação.

A convite do Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, no dia 10 
de Agosto o Embaixador do Cana-
dá deslocou-se a Ílhavo numa visita 
de trabalho que se prolongou com 
o jantar oficial oferecido às delega-
ções ilhavense e canadiana. Patrick 
Parisot louvou o projecto do Inter-
câmbio Juvenil, incentivando à con-
tinuidade deste tipo de iniciativas. 
A noite não podia ter terminado de 
melhor forma, com uma surpresa 
preparada pela comitiva ilhavense 
que consistiu numa apresentação 
em power point dos melhores mo-
mentos vividos em  St. John’s. 

Para os jovens de ambas nacio-
nalidades, participar no Programa 
do Intercâmbio Juvenil é uma ex-
periência que muda as suas vidas, 
pela vivência de outra cultura, pela 
troca de experiências e, sobretudo, 
pelos laços de amizade que pode-
rão ser eternos.

O Intercâmbio Juvenil Ílhavo/St. 
John’s conheceu a sua quinta edi-
ção no Verão passado, numa orga-
nização conjunta entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e o City Coun-
cil of St. John’s, fruto do Acordo de 
Amizade celebrado a 28 de Agosto 
de 1998.

Uma vez mais, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo solicitou a colaboração 
estreita das Escolas Secundárias do 
Concelho, no processo de selecção 
dos estudantes, tendo por base a 
distinção e interesse demonstrados. 
O desafio foi aceite pelos jovens Ale-
xandra Marques, Flávio Arrais, Sofia 
Rocha, Sónia Almeida, João Miguel 
Parracho, Mário Mateiro, Vânia Al-
meida e Levindo Soeiro, que, desde 
logo, evidenciaram um grande es-
pírito de equipa e aventura. No dia 
20 de Julho, a comitiva ilhavense, 
liderada pelo Adjunto do Presiden-
te da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Dr. Rogério Carlos e pela Relações 
Públicas, Dra. Isabel Barros, atra-
vessou o Atlântico ao encontro dos 
jovens canadianos. Começava as-
sim uma experiência única nas vidas 
destes jovens que viajaram para um 
país desconhecido, e hospedaram-
se nas casas das famílias anfitriãs 
e viveram uma semana repleta de 
actividades lúdicas, culturais e des-
portivas.

Uma semana depois, foi a vez 
dos jovens ilhavenses receberem os 
seus mais recentes amigos canadia-
nos, na segunda parte de uma aven-

VIII Festilha

Classificação final do VIII Festilha
Melhor Tuna: 
Infantuna
Tuna Académica de Viseu
2ª melhor Tuna: 
Fanfarra 
Tuna Académica de Coimbra
Melhor Instrumental: 
Infantuna
Tuna Académica de Viseu
Melhor Solista: 
Infantuna
Tuna Académica de Viseu
Melhor Pandeireta: 
Tuna de Medicina do Porto
Melhor Porta Estandarte: 
Infantuna
Tuna Académica de Viseu
Tuna Mais Tuna: 
Infantuna
Tuna Académica de Viseu

de S. Salvador alguns “amigos” da 
Tuna Universitária de Aveiro, como é 
o caso da Tuna Feminina da Univer-
sidade de Aveiro, de um Grupo de 
Fados da Universidade de Aveiro e 
de dançarinos de música latina.

Como é hábito, o concurso 
aconteceu no sábado, perante um 
Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré absolutamente repleto, que, 

durante esta noite, vibrou com a ac-
tuação das quatro tunas a concurso 
(Infantuna – Tuna Académica de Vi-
seu, Fanfarra – Tuna Académica de 
Coimbra, Tuna de Medicina do Porto 
e Tuna Académica da Universidade 
Portucalense), da Tuna Universitá-
ria de Aveiro e da Tuna Feminina da 
Universidade de Aveiro, que partici-
param extra-concurso, assim como 

O Festival de Tunas de Ílhavo – 
FESTILHA voltou no passado dia 25 
e 26 de Novembro aos palcos das 
nossas duas Cidades, trazendo com 
ele o irresistível espírito académico, 
sempre marcado por uma grande 
dose de alegria e por uma saudável 
irreverência.

Este Festival, que vai já na sua 
oitava edição, ganhou já, por mérito 
próprio, lugar de grande destaque 
no calendário anual das iniciativas 
que se realizam no nosso Concelho, 
assim como no universo dos muitos 
Festivais de Tunas que se realizam 
por todo o país. A comprová-lo es-
tão as salas sempre repletas, a an-
siedade pelo Festival do ano seguin-
te, a alegria e satisfação das muitas 
Tunas que já nos visitaram durante 
estes oito anos.

A edição 2005 do FESTILHA 
marca igualmente o segundo ano 
de parceria entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e a Tuna Universitá-
ria de Aveiro para a sua realização. 
Iniciada em 2004, esta colaboração 
trouxe ao Festival uma maior di-
mensão e notoriedade, ao mesmo 
tempo que estreitou os laços entre 
este Município e a Universidade Por-
tuguesa, e em particular a Universi-
dade de Aveiro.

O Festival teve o seu início no 
dia 25, com o espectáculo de aber-
tura, que trouxe ao Salão Paroquial 

dos incontornáveis Jogralhos.
Passava já da 1h30 quando foi 

anunciado o resultado do Concurso, 
e foi num ambiente de pleno espírito 
académico de terminou esta oitava 
edição do Festilha, que já é consi-
derado unanimemente como um 
dos maiores e melhores festivais de 
tunas do país, organizados por uma 
Câmara Municipal.

Festival de Tunas de Ílhavo

Ílhavo/St. John’s 2005
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Tomada de Posse da Assembleia e 
Câmara Municipal de Ílhavo
Decorreu no passado dia 28 de Outubro, no Salão Nobre dos Paços do 

Município, que se encontrava repleto, a Tomada de Posse do novo Executivo 
Camarário, assim como a instalação da Assembleia Municipal, que resultam 
das eleições autárquicas do passado dia 9 de Outubro.

Composição da mesa da Assembleia:

Presidente: António Francisco das Neves Vieira (PSD)
1º Secretário: Carlos Sarabando Bola (PSD)
2º Secretário: Dinis da Rocha Gandarinho (PSD)

Álvaro Manuel da Rocha Ramos (PSD) 
Mário Júlio Carlos Ramos (PSD) 
Irene Ferreira Nunes Ribau Esteves (PSD) 
António José Flor Agostinho (PSD) 
Pedro Miguel Lau Parracho (PSD) 
Nuno José Domingues Torres (PSD) 
Fernando José da Cruz Nascimento (PSD)
Jorge Tadeu Correia Franco Morgado  (PSD)
Maria de Lurdes de Jesus Vieira (PSD)
Hugo Filipe Casqueira Coelho (PSD)
Humberto Rocha (PS)
Pedro José Catarino Senos Tróia (PS)
Josué Ribau Teixeira (PS)
Cláudia Isabel Oliveira Santos (PS)
Francisco Martins Grangeia (PS) 
Rui Alberto da Silva Pereira (PS)
José Alberto Ramos Loureiro (CDU) 
Eduardo Manuel Simões Ferreira (PP)

Presidentes de Junta de Freguesia (inerência)
Rufino Manuel Martins Filipe (PSD) - S. Salvador
Manuel Garcia Lopes Mendes Serra (PSD) - Gafanha da Nazaré
Eduardo Conde Pinto (PSD) - Gafanha da Encarnação
Domingos Manuel Ferreira Vilarinho (PS) - Gafanha da Carmo
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Presidente
Eng. Ribau Esteves

Vereador
Eng. Fernando Caçoilo

Vereadora
Profª Margarida São Marcos

Vereador
Eng. Marcos Ré

Vereador
Eng. Paulo Costa

Quintas-feiras/tarde Terças-feiras/manhã Sextas-feiras/tarde Terças-feiras/tarde Quartas-feiras/tarde

Pelouros e Responsáveis

No seguimento da tomada de posse do novo Executivo Municipal no 
passado dia 28 de Outubro de 2005, o Presidente procedeu à distri-
buição de Pelouros, da seguinte forma:

Atendimento ao Público

No seguimento da proposta do Presidente da Câmara Municipal, aprovada pelo novo Executivo 
Municipal na reunião de 2 de Novembro, as reuniões de Câmara realizam-se com a seguinte me-
todologia:

1ª As reuniões ordinárias da Câmara Municipal realizam-se na primeira, terceira e quarta Segunda-
feira de cada mês, com início às 15h30 horas;

2ª As reuniões da primeira e terceira Segunda-feira são públicas, com audição do público a partir 
das 17h30;

3ª No caso de uma reunião calhar em dia feriado, a mesma realiza-se no dia imediato, no mesmo 
local e à hora fixada.

Reuniões de Câmara Vereadores sem Pelouros

Vereador
Dr. João Oliveira

Vereador
Dr. Pedro Martins

Administração Geral e Recursos 

Humanos

Cultura

Planeamento e Ordenamento

Saúde

Aprovisionamento e Gestão de 

Equipamentos

Desporto     

Mobilidade e Acessibilidade

Obras Municipais

Educação

Acção Social

Ambiente e Qualidade

Habitação

Obras Particulares

Toponímia

Comunicação e Informação

Juventude   

Mercados e Feiras

Segurança e Protecção Civil

Turismo
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17 de Setembro
Inauguração da exposição de 

fotografia, no porão de salga do Na-
vio-Museu Santo André, intitulada 
“Vidas de arrasto...em busca da pal-
meta na Terra Nova”, de João Tátá 
Regala; (f)

30 de Setembro
Tertúlia com Gérard Castello-Lo-

pes, integrado na exposição tempo-
rária de fotografia “Homenagem a 
Henri Cartier-Bresson”, de Gérard 
Castello-Lopes. (b)

Apresentação do Serviço Educa-
tivo do Museu Marítimo de Ílhavo

8 de Outubro
Inauguração da exposição de fo-

tografia “Terra à Vista”, de Casimiro 
Madaíl, na Galeria de Fotografia do 
Museu Marítimo de Ílhavo.  (g)

13 de Outubro
Apresentação do livro “A Cam-

panha do Argus”, de Alan Villiers, na 
Fundação Mário Soares.

21 de Outubro
IV aniversário da ampliação e 

remodelação do Museu Marítimo de 
Ílhavo.

Apresentação do projecto “Ar-
quivo das Memórias da Pesca do 
Bacalhau”

Apresentação do restauro das 
obras “Presépio” e “D. Manuel Trin-
dade Salgueiro” (e)

15 de Novembro
Inauguração da exposição de fo-

tografia “A Campanha do Argus”, de 
Alan Villiers na Galeria Restauração 
de Olhão, numa parceria da Câma-
ras Municipais de Ílhavo e Olhão.

16 de Novembro 
(Comemorações do Dia Nacio-

nal e Dia Mundial do Mar) – Jornada 
“Mar Fantástico”. Serviço Educativo 
do Museu Marítimo de Ílhavo, em 
colaboração com a UA (Depto. de 
Geociências). (a)

19 de Novembro 
(Comemorações do Dia Nacio-

nal e Dia Mundial do Mar):

Encerramento da exposição de 
pintura e escultura “Artes de Pesca. 
As pescas na Arte” e apresentação 
do catálogo.

Conferência “Homens do mar, 
homens da guerra – A Marinha Por-
tuguesa na 2.a metade do século 
XX”, pelo Prof. Doutor João Freire 
(Prof. Catedrático jubilado do ISC-
TE). Conferência inserida no Ciclo 
de Conferências “Portugal e o Mar”.

26 de Novembro
Conferência “Literaturas do Mar 

Português”, pelo Prof. Doutor José 
Eduardo Agualusa. Organizada em 
colaboração com a Confraria Camo-
niana, Associação de Ílhavo. Confe-
rência inserida no Ciclo de Confe-
rências “Portugal e o Mar”. (c)

3 de Dezembro
Apresentação do livro “Creoula - 

Notas e fotos de embarque no navio 
de treino de mar”, de António Santos 
Carvalho e Ana Lúcia Esteves, uma 
edição Ideias & Rumos (d)

8 de Dezembro
Mesa-redonda da 9th Conferen-

ce of the North Atlantic Fisheries His-
tory Association (NAFHA)

Resumo da Actividade
Setembro a Dezembro de 2005

Setembro Outubro Novembro Dezembro

a

b

c

d
e

f g

O Museu Marítimo de Ílhavo registou no ano de 
2005 (até 30 de Novembro) um total de 56 500 vi-
sitantes (Museu Marítimo de Ílhavo 34 000 e Navio 
Museu Sto André 22 500).
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Inauguração da 
Calçada Arrais Ançã
Costa Nova

do espaço, aumentando assim 
a sua atractividade, com be-
nefícios evidentes ao nível do 
turismo e da actividade comer-
cial que aí se desenvolve.

Para além da requalificação 
da zona pedonal junto aos Pa-
lheiros (entre o Parque Infantil 
e o Cais da Barca), com nova 
calçada, rede de iluminação 
pública, espaços verdes, fonte 
cibernética e mobiliário urbano, 
desta intervenção constou ain-
da a construção de travessias 
pedonais na Av. José Estêvão, 

Foi num ambiente ines-
quecível, perante milhares de 
pessoas, que foi realizada, no 
passado dia 6 de Agosto, a 
inauguração da Calçada Arrais 
Ançã, na Costa Nova.

Representando um investi-
mento da Câmara Municipal de 
cerca de um milhão de euros, 
esta importante obra vem qua-
lificar um dos mais emblemá-
ticos e conhecidos locais do 
Concelho de Ílhavo, dando-lhe 
uma maior qualidade ao nível 
da estética e da organização 

o calcetamento do passeio do 
lado Nascente da Av. José Es-
têvão e a construção de uma 
ciclovia junto ao Canal de Mira 
(Ria de Aveiro).

Esta intervenção representa 
a 1.a fase da requalificação de 
toda a frente ria da Costa Nova, 
que em breve se estenderá à 
zona envolvente ao Mercado 
(ampliação e qualificação da 
envolvente), assim como, mais 
tarde, à muralha da frente ria e 
dinamização do Relvado.
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Experiência Mar Creoula 2005

Maior Idade 2005

área social. Com esta revista preten-
de-se de uma forma simples e direc-
ta dar a conhecer o que de melhor 
existe nas nossas gentes mais ma-
duras e num Concelho que aposta 
nas pessoas e nas suas vidas.

Depois disto tudo, só nos res-
ta esperar para que nos possamos 
voltar a encontrar na Oitava Edição. 
Até lá... 

Nesta Sétima Edição foi nova-
mente possível conviver nas Tardes 
no Jardim, sendo estas um espaço 
de puro convívio dinamizado pela 
Câmara Municipal em parceria com 
a Associação Chio-po-po, Funda-
ção Prior Sardo, Associação de Pais 
e Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação e Associação de 
Solidariedade Social da Gafanha 
do Carmo. Memorável, mais uma 
vez, foi também o Teatro de comé-
dia, este ano com a peça “Aqui Há 
Fantasmas” protagonizado por um 
elenco bem conhecido do público 
em geral. 

Na semana da MAIOR IDADE 
2005 decorreu também o Encontro 
do “Espaço Convívio”, que assina-
lou o encerramento do primeiro ano 
de existência deste espaço, que tem 
lugar na Junta de Freguesia da Ga-
fanha da Nazaré.

À semelhança do que aconte-
ceu na Edição Anterior da MAIOR 
IDADE, no arranque desta Séti-
ma Edição foi lançada a REVISTA 
MAIOR IDADE – A DOIS, recheada 
de artigos e notícias úteis para um 
dia-a-dia mais saudável da nossa 
Maior Idade, assim como para um 
tempo livre mais bem passado, atra-

No passado mês de Setembro 
realizou-se a sétima edição da já co-
nhecida Semana da MAIOR IDADE 
2005 – Viver Solidário. Tal como tem 
sido habitual, esta foi uma semana 
inteiramente dedicada à população 
madura do Concelho, pautada por 
inúmeros momentos de convívio, 
alegria, solidariedade, descoberta, 
música, teatro e cultura. 

Esta Semana, que decorreu 
entre os dias 12 e 18 de Setembro, 
teve novamente uma adesão signi-
ficativa por parte dos seniores, que 
com toda a sua alegria e gosto pela 
vida tornaram memorável mais um 
passeio ao Arraial Minhoto Santoi-
nho, tendo sido este marcado por 
muita dança, cor e convívio, e a Ci-
dade Rodrigo, onde apesar do calor 
apertar, todos se passearam pelas 
suas muralhas. Para além destes 
passeios foi também realizada nes-
ta Sétima Edição, pela primeira vez, 
um pequeno passeio pelo Conce-
lho, aberto a todos aqueles que 
apesar das dificuldades, mantêm o 
gosto e a vontade em continuar a re-
descobrir o Concelho que ajudaram 
a construir. 

Realizou-se, também, a já tradi-
cional “Exposição de Mãos Dadas” 
que contou com o apoio e empenho 
de várias Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e do Ensino 
Recorrente, que nos brindaram com 
o melhor que fazem no seu dia-a-
dia.

vés do usufruto dos belos lugares 
e locais do nosso Concelho. Esta 
revista apresenta, também, com 
principal destaque três entrevistas 
realizadas a três seniores do Con-
celho, que nos relatam histórias de 
vida com sabor a mar, a pão e luta, 
que desempenharam e continuam 
a desempenhar um papel essencial 
no seio da comunidade. Para com-
pletar tudo isto, podemos também 
encontrar passatempos, receitas e 
informações acerca de Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
do Concelho e do trabalho desem-
penhado pela Câmara Municipal na  

nas vidas de todos os que nelas 
participaram, motivando a Câmara 
Municipal de Ílhavo a querer manter 
esta experiência com periodicidade 
anual, considerando-se uma acção 
de grande importância para a cons-
trução de comunidade, assim como 
para a promoção e vitalidade da 
opção de desenvolvimento do Con-
celho de Ílhavo, com base na sua 
geografia, história e cultura.

Tal como aconteceu em 2003 e 
2004, a sustentação financeira des-
ta acção foi assumida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, pelos partici-
pantes nas viagens e por um grupo 
de patrocinadores.

No âmbito de uma política cul-
tural com base na história do Con-
celho de Ílhavo, marcada pela vida 
do mar e em especial pela pesca do 
bacalhau nos mares da Terra Nova, 
e complementando um vasto con-
junto de investimentos dos quais 
se destacam o Museu Marítimo de 
Ílhavo e o Navio Museu Santo An-
dré, a Câmara Municipal de Ílhavo, 
fruto de um acordo com a Marinha 
Portuguesa e com o NTM Creoula, 
voltou a proporcionar, entre o dia 
26 de Agosto e 8 de Setembro de 
2005, “Experiências de Mar” a cer-
ca de 200 dos seus Munícipes, que 
puderam assim embarcar a bordo 
deste antigo bacalhoeiro, hoje Navio 
de Treino de Mar, que faz já parte da 
vida e da cultura do Concelho de 
Ílhavo, em especial daqueles que 
durante décadas fizeram dele o seu 
ganha pão, assim como de todos 
aqueles que nos últimos anos têm 
participado nas experiências de mar 
proporcionadas pela Câmara Muni-
cipal de Ílhavo.

As viagens realizaram-se ao lon-
go da costa, tendo a primeira sido 
entre Lisboa e Ílhavo (de 26 a 27 de 

Agosto), destinada preferencialmen-
te a alunos das Escolas Secundárias 
e EB 2,3 do Concelho, a segunda 
entre Ílhavo e La Corunha (de 29 de 
Agosto a 1 de Setembro), a tercei-
ra entre La Corunha e Ílhavo (de 3 
a 6 de Setembro) e a quarta entre 
Ílhavo e Lisboa (de 7 a 8 de Setem-
bro), destinada principalmente a 
“Homens do Mar”, tendo este des-
tino de Espanha a motivação de re-
alizarmos uma visita oficial ao Navio 
de Pesca Longínqua “França Morte” 
que a Sociedade de Pesca Miradou-
ro tinha em fase final de construção. 
As tripulações da segunda e terceira 
viagem foram seleccionadas através 
de sorteio público.

Do programa há a destacar os 
bons momentos diários de convívio 
entre todos os participantes, assim 
como a preciosa colaboração de 
toda a guarnição do NTM Creoula, 
cabendo naturalmente uma palavra 
de agradecimento muito especial ao 
Comandante Martins da Cruz pela 
inexcedível dedicação ao Creoula e 
ao nosso Concelho.

Tudo isto transformou estas via-
gens em momentos inesquecíveis 
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Inauguração do Novo 
Mercado Municipal 
da Gafanha da Nazaré

acesso autónomo, poderá funcionar 
fora do horário normal de funciona-
mento do mercado. 

Este conceito de mercado, inse-
rido naturalmente no tecido urbano, 
estabelece relações directas com a 
envolvente e pretende, através de 
uma linguagem contemporânea de 
qualidade, contribuir para a qualifi-
cação desta nova área da cidade da 
Gafanha da Nazaré, assumindo-se 
assim como um ponto de referência 
urbana.

Neste momento estão a decorrer 
um conjunto vasto de formalidades, 
relacionadas com a elaboração do 
Regulamento, do Protocolo de Ges-
tão a celebrar com a Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, das 
hastas públicas para as lojas, entre 
outras, prevendo-se que o mercado 
comece a funcionar no próximo dia  
25 de Fevereiro.

Foi inaugurado no passado dia 
25 de Setembro de 2005, na presen-
ça de largas centenas de pessoas, 
o novo Mercado Municipal da Gafa-
nha da Nazaré, que se encontra im-
plantado em terrenos junto ao cruza-
mento da Rua João XXIII com a Rua 
N. Senhora da Nazaré, assim como 
a primeira fase da Alameda D. Ma-
nuel II. Estes novos equipamentos, 
fundamentais para a requalificação 
urbana da Gafanha da Nazaré, e que 
representam um investimento da Câ-
mara Municipal próximo dos três mi-
lhões de euros, encontram-se numa 
área já abrangida por um Plano Mu-
nicipal, que define o quarteirão onde 
está instalado o novo Mercado, com 
uma área de estacionamento de 161 
lugares, assim como a implantação 
de novos edifícios que definirão no 
futuro o novo ambiente urbano en-
volvente ao Mercado. 

Na realização deste projecto 
esteve subjacente o objectivo de li-
bertar o máximo de espaço público 
e deste modo criar uma grande área 
envolvente ao novo Mercado Munici-
pal da Gafanha da Nazaré. O edifício 
possui ainda grande praça coberta 
(cerca de 500m2) no seu alçado 
principal. Esta praça funciona como 
elemento marcante de entrada no 
edifício e proporciona um espaço de 
feira protegido dos ventos, reforçan-
do as características de polivalência 
do próprio edifício (eventos despor-
tivos, culturais, etc.) e espaços con-
tíguos. 

O núcleo comercial, composto 
por dois pisos, fica situado no sector 
sul, coincidindo com a entrada no-
bre do edifício. Contudo, como tem 

Inauguração do 
Cais dos Pescadores da Mota 
(2ª fase), na Gafanha da Encarnação

as obras de terra, nomeadamente 
o reperfilamento do paredão (zona 
Norte), instalação das estruturas de 
apoio à actividade piscatória, tais 
como arrumos para os apetrechos, 
água, electricidade, assim como os 
arranjos dos espaços exteriores (pa-
vimentos, parqueamentos e jardins), 
recuperação da ponte-cais da Mota, 
instalação de sinalização luminosa 
nos paredões (Norte e Sul) e ligação 
rodoviária do caminho do Praião à 
Rua de Ílhavo.

Teve lugar no passado dia 20 de 
Setembro, a inauguração do Cais 
dos Pescadores da Mota (2ª fase).

Depois de em Novembro de 
2002 ter sido concluída e activada 
a 1ª fase da intervenção, que en-
globou as dragagens e as reten-
ções marginais para garantir a es-
tabilidade dos fundos e dos aterros 
existentes, assim como a instalação 
de todo o material flutuante para 
estacionamento de embarcações e 
acessos, foi agora a vez de executar 

Esta obra marca o continuado 
investimento na criação de mais e 
melhores condições de trabalho 
para os pescadores do Município 
de Ílhavo, cumprindo também des-
ta forma objectivos de qualificação 
ambiental e paisagística, em espe-
cial nesta zona particularmente no-
bre da “Bruxa”, no âmbito da aposta 
da Câmara Municipal de Ílhavo em 
desenvolver com qualidade todo o 
nosso Concelho.
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Inserida na política de Ambiente 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
tem procurado dinamizar e poten-
ciar, nomeadamente no seguimento 
dos compromissos assumidos para 
com a nossa Comunidade com a 
construção e  dinamização de um 
espaço de tão grande relevância 
como é o Ecocentro Municipal/Cen-
tro de Educação Ambiental (com a 
importância que se lhe reconhece 
para o desenvolvimento destas ma-
térias), estão todas as questões que 
se encontram relacionadas com a 
problemática da gestão com con-
sequente valorização dos Resíduos 
Sólidos Urbanos.

Para esta importante e constan-
te avaliação e evolução municipal 
da Recolha Selectiva, muito tem 
contribuído o profundo trabalho de 
Educação Ambiental que temos 
desenvolvido, por um lado junto da 
comunidade mais adulta no acom-
panhamento à boa utilização dos 
Ecopontos Municipais, e por outro 
com as(os) nossas(os) Crianças/Jo-
vens das Escolas.

Foi precisamente com o ob-
jectivo de aprofundar ainda mais 
o trabalho desenvolvido com esta 
importante camada da população, 
que lançámos em Outubro último a 

campanha EcoTrocas, dirigida então 
a todos os Alunos dos Estabeleci-
mentos de Ensino, que conta já com 
mais de uma centena de inscrições. 
Procuramos desta forma desper-
tá-los para uma utilização mais fre-
quente do Ecocentro Municipal (que 
as nossas Crianças já conhecem 
como o «Castelo da Reciclagem») 
com vista à deposição de alguns 
tipos de Resíduos Sólidos Urbanos 
naquele equipamento. Para tal, cada 
Criança/Jovem após a sua inscrição 
receberá uma caderneta, na qual 
são registadas e pontuadas, de 
acordo com os tipos e quantidade 
de resíduos, as idas ao Ecocentro.

À medida que a caderneta se 
for preenchendo, são atribuídos os 
respectivos prémios (ex.: material 
escolar promocional do Ambúzio, 
t-shirt do Ambúzio e, quando preen-
cherem o cartão na totalidade, um 
Ecoponto Doméstico). De notar que 
as(os) Crianças/Jovens inscritas(os) 
deverão fazer-se acompanhar dos 
Pais na ida ao Ecocentro Municipal.

É nossa convicção que a presen-
te metodologia irá potenciar, cada 
vez mais, as boas práticas ambien-
tais no nosso Concelho e, porque 
não, no nosso País, com benefícios 
óbvios para toda a comunidade.

Dia Europeu Sem Carros 2005

Campanha EcoTrocas

Pelo quarto ano consecutivo a 
Câmara Municipal de Ílhavo organi-
zou, em parceria com Associações e 
Estabelecimentos de Ensino do nos-
so Concelho, o Dia Europeu Sem 
Carros – edição 2005, como forma 
de demonstrar e potenciar o seu 
empenhamento na requalificação 
urbana e na valorização ambiental, 
patrimonial e/ou cultural dos seus 
centros urbanos, tendo por base a 
sensibilização da população para 
uma boa utilização do domínio pú-
blico.

Nesse dia, a circulação automó-
vel foi interdita das 9 às 19 horas, 
numa área pré-definida das nossas 
duas Cidades – Ílhavo e Gafanha 
da Nazaré – a qual se revestiu de 
enorme importância na dinamização 
dos respectivos “centros urbanos”, 
procurando oferecer aos residen-
tes, comunidade educativa, agentes 
económicos e visitantes, melhores 
níveis de conforto, subjacentes na 
promoção dos espaços centrais 
como verdadeiros pólos de activida-
des, atracção e lazer.

Este ano o Dia Europeu Sem Car-
ros teve como tema central “cidades 
de olhos no futuro”, com o intuito de 
sensibilizar todos os cidadãos para 
a necessidade de (re)pensarmos as 
nossas cidades por forma a torná-
las mais acolhedoras e seguras para 
as gerações vindouras.

Assim, a fim de contarmos com o 
envolvimento de todos os cidadãos, 

foi elaborado um conjunto de activi-
dades desportivas (aulas de fitness 
pensadas especialmente para as 
Crianças ou street basket), recrea-
tivas (demonstrações de artesanato 
ou dinamização do fabrico artesanal 
do pão também pelas Crianças das 
nossas Escolas), educacionais (ac-
tividades de Educação Ambiental, 
dinamização de contos ao ar livre, 
atelliers educacionais do Museu Ma-
rítimo, etc.), construções de puzzles 
relacionados com a nossa história, 
dinamização de exposições sobre o 
Património, as quais tiveram a par-
ticularidade, no caso de Ílhavo, de 
serem orientadas «pelo meio» dos 
becos e travessas históricas da Ci-
dade.

Neste dia sem carros ambas as 
cidades se encheram de gente, em 
especial de Crianças das Escolas e 
Jardins de Infância, que aproveita-
ram o bom tempo para passearem 
e percorrerem as ruas, becos e tra-
vessas, contagiando de cor e alegria 
tudo e todos.  
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Via de Cintura Poente a Ílhavo 
(3ª fase) aberta à circulação

truturante do Município, que temos 
vindo a concretizar desde o ano 
2000.

À semelhança de outras já cons-
truídas, esta nova via, que possui 
uma extensão de 1 500 metros, é 
acompanhada em todo o seu per-
curso por uma pista ciclável, o que 
sem dúvida alguma constitui um 
estímulo à utilização da bicicleta no 
nosso Concelho, garantindo mais 
segurança e comodidade a todos 
aqueles que por motivos profissio-
nais ou simples lazer utilizam com 
frequência este meio de transporte 
amigo do ambiente.

Foi aberta à circulação, no pas-
sado dia 18 de Setembro, a Via de 
Cintura Poente a Ílhavo – 3.a fase, 
ligando a Malhada, as Lavegadas e 
a EN109.

Representando um investimento 
da Câmara Municipal de cerca de 
um milhão de euros, esta obra, que 
permitirá diminuir de forma signifi-
cativa o trânsito na EN 109, é mais 
uma das expressões concretas da 
aposta da Câmara Municipal de Ílha-
vo no melhoramento da rede viária 
do Concelho e no investimento nas 
condições de conforto e segurança 
das populações, nomeadamente 
pela construção da Rede Viária Es-

Visita dos novos Autarcas ao Concelho
Esta iniciativa, que tem aconte-

cido de forma regular desde o início 
do mandato 1998/2001, permitiu 
mais uma vez aos Autarcas verifica-
rem o andamento das obras no ter-
reno, adquirirem um conhecimento 
mais profundo acerca das principais 
características de cada uma delas 
e, naturalmente, colocarem as suas 

dúvidas.
Trata-se de uma iniciativa da 

maior importância para a construção 
e desenvolvimento do nosso Conce-
lho, assim como para a partilha de 
informações, de ideias e de pontos 
de vista entre todos os Autarcas.

Do itinerário há a destacar obras 
como o Centro Cultural de Ílhavo, o 

Com o objectivo de aprofundar o 
conhecimento das obras realizadas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo no 
passado recente, em curso e planifi-
cadas, e como acto de recepção aos 
novos Autarcas, teve lugar no pas-
sado dia 26 de Novembro, Sábado, 
uma visita ao Concelho, guiada pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Parque do Centro, a Via de Cintura 
Sul Poente a Ílhavo (3.a fase: Malha-
da/Lavegadas - Ribas), Saneamento 
Básico da Ermida e Carvalheira (1.a 
fase), o Jardim de Infância de Vale 
de Ílhavo, a Via de Ligação da Estra-
da da Mota (Gafanha de Aquém) ao 
IP5 (Gafanha da Nazaré), o Quartel 
da GNR/Gafanha da Nazaré, o novo 

Mercado Municipal da Gafanha da 
Nazaré, o Edifício de Serviços Públi-
cos da Barra (Posto Médico, Posto 
de Turismo, Delegação da Junta de 
Freguesia), a Qualificação Urbana 
da Costa Nova (Frente – Ria – 1.a 
fase) ou Saneamento Básico da Ga-
fanha da Encarnação e da Gafanha 
do Carmo (1.a Fase), entre outras.
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Deliberações 
da Câmara Municipal de Ílhavo

que a Câmara Municipal ceda gra-
tuitamente, até 30 de Abril de 2006, 
à Associação dos Concessionários 
de Praia do Concelho de Ílhavo as 
instalações destinadas a exploração 
comercial que integram o Núcleo 
de Educação Ambiental da Cos-
ta Nova bem como os respectivos 
bens e equipamentos. Por sua vez a 
Associação compromete-se, nome-
adamente, a contratar um nadador 
salvador que assegure a vigilância 
da Praia da Costa Nova, no espaço 
compreendido entre a Rua dos Ba-
nhos e a Rua do Mar e a guardar e 
disponibilizar no local onde o mes-
mo for solicitado, um veículo anfíbio, 
para deslocação e banho de pesso-
as portadoras de deficiência.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 5 de Setembro de 
2005

Resumo

Ratificação do Acordo de Amizade/
Geminação celebrado com a Cida-
de de New Bedford, dos Estados 
Unidos da América
Deliberado por unanimidade ratifi-
car o presente Acordo, assinado em 
New Bedford, E.U.A. a 28 de Maio 
de 2005.

Ratificação do Acordo de Amizade/
Geminação celebrado com o Muni-
cípio de Grindavík, Islândia
Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Acordo, assinado a 25 de 
Agosto de 2005.

Atribuição de subsídio pontual à So-
ciedade S. Vicente de Paulo – Con-
ferências de Ílhavo para apoio a 
renda de casa de agregado familiar 
carenciado
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 780,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação de Moradores da Senhora 
dos Campos para a realização da 
Festa de Homenagem ao Colono
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio no valor de 500,00 Euros.

Protocolo de Cooperação a estabe-
lecer com o Grupo Desportivo da 
Gafanha para a época desportiva 
2005/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente protocolo, que pre-
vê um apoio financeiro no valor de 
145.000,00 Euros.

micapolo transmitirá para o domínio 
público municipal uma parcela de 
terreno, situada do lado norte da sua 
propriedade, com a área de 4.215 
m2, avaliada em 105.375,00 Euros 
e executará um novo arruamento, 
segundo projecto a elaborar pelos 
serviços municipais, com custo es-
timado e nunca inferior a 77.642,50 
Euros. Mais se deliberou o seu envio 
à Assembleia Municipal.

Protocolo de Cooperação a esta-
belecer entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o Jardim  Zoológico de 
Lisboa
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal.

Protocolo de Cooperação estabele-
cido entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Associação dos Escotei-
ros de Portugal para a realização do 
Acampamento Nacional 2005
Deliberado por unanimidade ratifi-
car o presente protocolo, que prevê 
um apoio da Câmara Municipal de 
Ílhavo à referida iniciativa no valor de 
5.000,00 Euros, para além de apoio 
logístico.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 25 de Julho de 
2005

Resumo

Estudo Prévio da drenagem de 
águas residuais e pluviais da zona 
urbana sul de Ílhavo e Projecto da 
rede de drenagem de águas residu-
ais e pluviais das ruas de Cimo de 
Vila, Arcebispo Pereira Bilhano, Te-
nente Valadim e Avenida Senhora 
do Pranto
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente Estudo.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação Cultural Rota da Poesia
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Eng. Paulo Costa, que pre-
vê a atribuição de um subsídio no 
valor de 250,00 Euros, como forma 
de apoio à realização do Recital de 
Música “Mar...múrios III”, inserido no 
programa da Semana Jovem Ílhavo 
2005.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Grupo de Jovens “A Torre”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Eng. Paulo Costa, que pre-
vê a atribuição de um subsídio no 
valor de 600,00 Euros, como forma 
de apoio à realização do Torneio de 
Futsal, inserido no programa da Se-
mana Jovem Ílhavo 2005.

Protocolo de Cooperação estabele-
cido entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e o Radical Skate Clube para 
a instalação de um Parque de Skate 
na Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente Protocolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 1 de Agosto de 
2005

Resumo

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
agregados familiares carenciados
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 1.887,50 Euros 
para apoio ao pagamento da renda 
de casa de quatro agregados fami-
liares.

Atribuição de subsídio pontual à Cy-
berclip - Associação de Jovens de 
Tecnologia do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 1.200,00 Euros, como forma de 
apoio à constituição da Associação, 
assim como à realização da “Cyber-
Lan S. E. 2005”, inserida no progra-
ma da Semana Jovem Ílhavo 2005.

Hasta Pública de bancas no Merca-
do Municipal da Costa Nova
Deliberado por unanimidade apro-
var o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a aber-
tura imediata de concurso por hasta 
pública para as bancas números 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 
32, 34, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 75, 79, 81, 83, 87, 90, 91, 96, 
98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 
108 e 110 e para a “charcutaria”.

4.a Alteração às Grandes Opções 
do Plano (G.O.P.) e Orçamento da 
C.M.I. de 2005 
Deliberado por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Prof. João 
Bernardo, ratificar a decisão do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 16 de Agosto de 
2005

Resumo

Protocolo de Cooperação estabe-
lecido entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o Agrupamento n.o 189 
– Nossa Senhora do Rosário – Ílha-

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 4 de Julho de 2005

Resumo

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro de Acção Social do 
Concelho de Ílhavo para apoio a ren-
da de casa de munícipe carenciada
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Dr. Neves Vieira, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 270,00 Euros.

Concurso das Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo/2005
Prémios a Atribuir
Coreografia: 
Marcha da Gafanha D’Aquém;
Arcos, Adereços e Motivos: 
Marcha da Costa Nova;
Poema: 
Marcha da Costa Nova;
Orquestração e Música: 
Marcha da Gafanha D’Aquém;
Trajes: 
Marcha da Carvalheira;
Impacto Visual: 
Marcha da Carvalheira;
Tradição: 
Marcha da Gafanha da Encarnação;
Inovação: 
Marcha da Gafanha D’Aquém. 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação dos Amigos da Praia da 
Barra
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Eng. Marcos Ré, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 2.200,00 Euros como contraparti-
da à limpeza e manutenção dos sa-
nitários junto ao “Obelisco” na Praia 
da Barra.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 18 de Julho de 
2005

Resumo

Desafectação do Domínio Público 
de uma parcela de terreno com a 
área de 7.281 m2 da Zona Industrial 
da Mota para integração no Domínio 
Privado Municipal – Permuta com a 
Ceramicapolo - Indústria Cerâmica, 
S. A. 
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente protocolo, no qual a 
Câmara Municipal se obriga a desa-
fectar do domínio público municipal 
uma parcela de terreno com a área 
de 7.281 m2, avaliada em 182.025,00 
Euros, situada do lado sul do prédio 
da firma em questão e ao qual será 
anexada. Em contrapartida, a Cera-

vo do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) para a construção da sede do 
agrupamento
Deliberado por unanimidade ratificar 
o presente protocolo, pelo qual a 
Câmara Municipal se obriga a apoiar 
o Agrupamento 189, na construção 
da sua sede, na Avenida Manuel da 
Maia, em Ílhavo, num prédio que 
lhes foi cedido pela Fábrica da Igre-
ja Paroquial de Ílhavo, em termos 
técnicos e logísticos e, ainda, com 
uma comparticipação financeira de 
15.000,00 Euros, a pagar em duas 
prestações iguais e sucessivas de 
7.500,00 Euros cada respectivamen-
te nos dias 15 de Setembro de 2005 
e 15 de Março de 2006.

Apoio aos V Jogos Florais do Con-
celho de Ílhavo promovidos pelo jor-
nal “O Ilhavense”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê a atribuição de uma 
comparticipação financeira, a título 
de publicidade, no valor de 2.250,00 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
Aeroclube de Aveiro
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 6.040,00 Euros, como 
forma de apoio à realização da 4a. 
Prova de Precisão de Aterragem do 
Município de Ílhavo/8a. Taça de Por-
tugal.

Atribuição de subsídio pontual 
ao Clube de Vela da Costa Nova 
(CVCN)
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Ve-
reador Eng. Fernando Caçoilo, que 
prevê a atribuição de um subsídio 
no valor de 2.500,00 Euros, como 
forma de apoio à realização do I En-
contro Nacional de Infantis.

Atribuição de subsídio pontual à As-
sociação de Surf de Aveiro
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Ve-
reador Eng. Paulo Costa, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 1.000,00 Euros, como forma de 
apoio à realização das Escolas de 
Surf e Escolas de Body-Board aber-
tas, iniciativas inseridas no progra-
ma do Ílhavo Radical 2005.

Protocolo de Cooperação entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a As-
sociação dos Concessionários de 
Praia do Concelho de Ílhavo para 
a gestão e manutenção do bar de 
apoio ao Núcleo de Educação Am-
biental da Costa Nova
Deliberado por unanimidade ratifi-
car o presente protocolo, que prevê 
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de Setembro, na redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 
de Janeiro
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento de Despacho, que 
escolhe como Vereadores em Re-
gime de Tempo Inteiro os Srs. Eng. 
Fernando Caçoilo e Marcos Ré.

Fixação do número de Vereadores 
a Tempo Inteiro que, nos termos 
do n.o 2 do Artigo 58.o da Lei n.o 
169/99, de 18 de Setembro, na re-
dacção que lhe foi dada pela Lei n.o 
5-A/2002, excedem o limite previsto 
na disposição legal referida no pon-
to anterior
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal, que 
prevê a existência de quatro verea-
dores em regime de tempo inteiro.

Euros para apoio ao pagamento da 
renda de casa de agregados familia-
res carenciados.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para apoio a 
agregados familiares carenciados
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Dr. Neves Vieira, que prevê 
a atribuição de um subsídio pontu-
al no valor de 1.837,50 Euros para 
apoio ao pagamento da renda de 
casa de quatro agregados familiares 
carenciados.

Protocolo de Cooperação a esta-
belecer para o corrente ano entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo e a 
Cooperativa Cultural e Recreativa da 
Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar 
o referido Protocolo, com o montan-
te financeiro de 6.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Fi-
larmónica Gafanhense para partici-
pação na festa em honra de Nossa 
Senhora da Nazaré na Gafanha da 
Nazaré
Deliberado por unanimidade rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual 
e extraordinário no valor de 750,00 
Euros.

Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo 2005/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Eng. Paulo Costa.

5.a Alteração às Grandes Opções 
do Plano (G.O.P.) e Orçamento da 
C.M.I. de 2005
Deliberado por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Prof. João 
Bernardo, ratificar a decisão do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 26 de Setembro de 
2005

Resumo

Voto de Pesar e Minuto de Silêncio 
em memória da escritora Cecília Sa-
cramento, falecida no passado Sá-
bado, dia 24 de Setembro
Aprovado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal.

Doação feita pela Associação dos 
Industriais do Bacalhau ao Municí-
pio de Ílhavo de quinhentos e vinte 
e cinco quilos de bacalhau salgado 
seco de cura tradicional portuguesa 
destinados à VII Mostra Gastronómi-
ca “As Tasquinhas de Ílhavo” 

Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal, assim como a ce-
dência do bacalhau às Associações 
participantes na edição 2005 das 
Tasquinhas.

Atribuição de subsídios às Escolas 
Básicas do 1o. ciclo e aos Jardins 
de Infância da rede pública para co-
municações/telefone
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio às Escolas Básicas do 1o. Ciclo 
no valor de 7.110,00 Euros e aos 
Jardins de Infância da rede pública 
do Concelho de Ílhavo no valor de 
2.410,00 Euros, para o ano lectivo 
2005/2006.

Atribuição de subsídios às Escolas 
Básicas do 1o. ciclo e aos Jardins 
de Infância da rede pública para ex-
pediente e limpeza
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de um subsí-
dio às Escolas Básicas do 1o. Ciclo 
no valor de 18.470,00 Euros e aos 
Jardins de Infância da rede pública 
do Concelho de Ílhavo no valor de 
4.375,00 Euros, para o ano lectivo 
2005/2006.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 3 de Outubro de 
2005

Resumo

Concurso Público para prestação de 
Serviços de Seguros
Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à em-
presa AVS -Corretores de Seguros, 
S.A., pelo valor de 90.166,91 Euros.

Auxílios económicos/subsídios de 
estudo a alunos do 1o. ciclo do En-
sino Básico para o Ano Lectivo de 
2005/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a atribuição de subsídio 
unitário, no valor de 45,00 Euros, a 
cada um dos 541 alunos carencia-
dos.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 17 de Outubro de 
2005

Resumo

Proposta de alteração pontual ao 
Estudo Urbanístico – EU 63 – da 
Medela

Protocolo de Cooperação a estabe-
lecer com o Illiabum Clube para a 
época desportiva 2005/2006
Deliberado por unanimidade apro-
var o presente protocolo, que pre-
vê um apoio financeiro no valor de 
100.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
NEGE – Novo Estrela da Gafanha da 
Encarnação para reinício da activi-
dade desportiva
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 5.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao 
GEMA – Grupo de Espeleologia e 
Montanhismo de Aveiro para a rea-
lização de um passeio pedestre no 
nosso Concelho
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 350,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
HERA – Associação para a Valoriza-
ção e Promoção do Património para 
a realização de diversas actividades 
no Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade apro-
var a presente proposta, que prevê 
a atribuição de um subsídio no valor 
de 205,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 19 de Setembro de 
2005

Resumo

Doação ao Município do quadro “Ci-
clos de Vida” de autoria da artista 
Teresa Alexandra Silva Correia
Deliberado por unanimidade aceitar 
a doação do quadro, com o valor es-
timado de 3.000,00 Euros.

Protocolos de Cooperação a estabe-
lecer para o corrente ano com insti-
tuições concelhias de cariz social
Deliberado por unanimidade aprovar 
os referidos protocolos, a celebrar 
com as seguintes instituições: Cári-
tas Paroquial da Gafanha da Nazaré: 
2.800,00 Euros; Centro Social e Pa-
roquial da Gafanha da Encarnação: 
5.000,00 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais 
ao CASCI – Centro de Acção Social 
do Concelho de Ílhavo para apoio a 
agregados familiares carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Ve-
reador Dr. Neves Vieira, que prevê a 
atribuição de três subsídios pontuais 
no valor de 750,00, 249,40 e 525,00 

Deliberado por unanimidade apro-
var a presente alteração.

Derrama para cobrança no ano de 
2006
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo 
Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê uma derrama para 
cobrança no ano de 2006 de 10%. 
Mais se deliberou a sua aprovação 
em minuta e o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Realizada no dia 24 de Outubro de 
2005

Resumo

Oferta da firma Pro’Prof de um Con-
junto de obras destinadas à Bibliote-
ca Municipal
Deliberado por unanimidade aceitar 
a doação em causa com o valor de 
3.225,00 Euros.

PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIO-
NAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO
Realizada no dia 2 de Novembro de 
2005

Resumo

Aprovação das deliberações de Câ-
mara em minuta
Deliberado por unanimidade proce-
der de acordo com a informação, 
sendo todas as deliberações da CMI 
assumidas em minuta.

Marcação do dia e hora das Reuni-
ões Ordinárias e definição das nor-
mas de funcionalidade do Órgão 
Colegial “Câmara Municipal”
Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê, entre outras coisas, que 
as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal se realizem na primeira, 
terceira e quarta Segunda-feira de 
cada mês, com início às 15.30 ho-
ras; que as reuniões das primeira e 
terceira Segunda-feira sejam públi-
cas, com audição do público a partir 
das 17.30 horas ou antes, logo que 
termine a apreciação de processos 
pelo Executivo; que no caso de 
uma reunião calhar em dia feriado, 
a mesma se realize no dia imediato, 
no mesmo local e à hora fixada.

Tomada de conhecimento do Des-
pacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal relativo à escolha dos dois 
Vereadores a Tempo Inteiro que se 
contém dentro dos limites estabele-
cidos na alínea c) do número 1 do 
artigo 58.o da Lei n.o 169/99, de 18 
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