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Obras terminadas recentemente
· Qualificação do Jardim Henriqueta Maia (Ílhavo)
· Largo N.ª Sr.ª da Encarnação (junto ao Salão Cultural da Gafanha

da Encarnação)
· Qualificação do Largo do Pescador (Costa Nova)

Obras em desenvolvimento
1 Nova Sede da Junta de Freguesia de São Salvador (reabilitação

da Vila Vieira)
· Saneamento Básico

· Vale de Ílhavo/Moitas (Ílhavo)
2 Gafanha da Nazaré – 4.ª Fase (Marinha Velha)
· Barra – 3.ª Fase
3 Gafanha da Nazaré – 3.ª Fase (Cale da Vila)
· Légua/Moitinhos

4 Via de Cintura Sul-Poente a Ílhavo – 2.ª fase (Malhada, Barquinha,
Vista Alegre)

5 Parque da Meia Laranja – 1.ª fase (Barra)

MAIS OBRA
Município de Ílhavo
...em movimento

Obras adjudicadas
(a iniciar de Junho a Outubro 2004)
· Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
· Cais dos Pescadores da Mota – 2.ª fase (Gafanha da Encarnação)
· Via de Cintura Sul – Poente a Ílhavo – 3.ª fase (Malhada/Ribas)
· Qualificação urbana da Rua 1.º de Maio e Rua do Casqueirita

(Gafanha da Nazaré)
· Via de Ligação da Estrada da Mota (Gafanha d’Aquém) ao IP5

(Gafanha da Nazaré)
6 Biblioteca Municipal/Fórum da Juventude (Ílhavo)

Concursos
(a abrir de Junho a Setembro 2004)
· Centro Cultural de Ílhavo (*)
· Recuperação do Jardim Oudinot  na Gafanha da Nazaré (CMI/APA)
· Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do

Carmo (*)
· Qualificação Urbana da Costa Nova – Frente Ria
· Qualificação Urbana da Avenida Fernão Magalhães (Barra)
· Edifício de Serviços Públicos da Barra (Posto Médico, Posto de

Turismo, Delegação da Junta de Freguesia)
(*) Concurso já aberto

4 5 6

321
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No passado dia 16 de Maio, Domingo,
foi inaugurado pelo Presidente da Câma-
ra de Ílhavo, o renovado Jardim Henri-
queta Maia.

Situado bem no centro da Cidade de
Ílhavo, este renovado Jardim, elemento

Nestes últimos três meses, Portugal
viveu momentos da maior importância
para a sua afirmação no Mundo, no âm-
bito de um processo de desenvolvimen-
to de que todos devemos ser parte.

O EURO 2004 foi uma realização da
maior notoriedade e uma organização de
elevada qualidade, registando-se tam-
bém uma excelente prestação da Se-
lecção Portuguesa que se sagrou vice-
campeã da Europa. Ficou mais uma vez
provado perante o Mundo que sabemos
fazer e fazemos bem. O envolvimento da
população portuguesa foi a pedra de
toque, que no nosso Concelho também
se registou de forma bem viva.

A indigitação do Português e ex-Pri-
meiro-Ministro Dr. Durão Barroso para
Presidente da Comissão Europeia, um
dos mais destacados e importantes car-
gos políticos da União Europeia e do
Mundo, é motivo de orgulho para todos
os Portugueses e esperamos também
que seja motivo de boa defesa dos inte-
resses de Portugal nesta cada vez mais
nossa Europa.

Do referido facto, derivou a tomada de
posse de um novo Governo, liderado pelo
Dr. Pedro Santana Lopes, a quem dese-
jamos os maiores sucessos na realização
de mais desenvolvimento para Portugal
e de melhor qualidade de vida para os
Portugueses.

Temos um conjunto importante de dos-
sier’s com trabalho em desenvolvimento
entre a CMI e o Governo, que se reves-
tem da maior importância para o Con-
celho de Ílhavo e para os quais vamos
agora encetar contactos com o novo Go-
verno no sentido de os levarmos a bom
porto: a Marina da Barra, o Aldeamento
Turístico da Quinta da Boavista, a reabi-
litação da Ponte da Barra, o Novo Quar-
tel da GNR da Gafanha da Nazaré, o
Novo Quartel dos Bombeiros, o Novo
Hospital de Ílhavo (da Santa Casa da
Misericórdia), entre outros.

A Câmara Municipal de Ílhavo pros-
segue o seu trabalho de realização, dan-
do-se nota nesta edição do Boletim
Informativo de algumas das acções e
obras realizadas e em desenvolvimento
no primeiro semestre deste ano 2004.

Nesta nota, deixo duas referência es-
peciais: a Educação e o Centro Cultural
de Ílhavo.

Merece destaque o surgimento de mais
uma Escola: a Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária, localizada junto à Pis-
cina Municipal da Gafanha da Nazaré,
foi inaugurada e entrou em funcionamen-
to com relevante sucesso.

Uma palavra de agradecimento e reco-
nhecimento a todos os agentes do siste-
ma educativo e pelo ano lectivo 2003/
04 do qual fazemos um balanço muito
positivo. O Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2003/04 foi cumprido
quase a 100%, com muita qualidade e
êxito, o que demonstra bem da aposta
prioritária da CMI na Educação.

Após a realização dos estudos geoló-
gicos e do projecto, o Executivo Municipal
deliberou a 19 Julho 2004 a abertura do
concurso público para a construção do
Centro Cultural de Ílhavo (ver centrais),
numa aposta de qualificação urbana do
centro da Cidade de Ílhavo e de disponi-
bilização de um equipamento de elevada
qualidade a todo o Município. Com um
Parque de Estacionamento em cave, um
pequeno Centro Comercial, e o conjunto
de utilização cultural com um grande Au-
ditório (com teia de palco) e várias Salas
de Exposições, surgirá também uma
grande praça para utilização pedonal e
realização de eventos ao ar livre. O Cen-
tro Cultural de Ílhavo será o elemento
central da operação de urbanismo co-
mercial que vamos levar a cabo com
entidades privadas, no seguimento da
aprovação recente pelo Governo de uma
candidatura a Fundos Comunitários.

Vamos continuar a trabalhar em prol do
desenvolvimento do nosso Município de
Ílhavo, da nossa região e de Portugal.

Fazer mais e melhor continua a ser a
nossa determinação. Contamos Consigo.

Eng. José A. Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Nota
do Presidente

de modernidade e de beneficiação da
tradição da nossa Cidade, surge igual-
mente como espaço privilegiado para a
prática de diversas manifestações cul-
turais ou simples fruição por munícipes
de todas as idades, como aliás tem sido

bem visível desde o momento em que
foi inaugurado.

A seguir à sessão de inauguração, reali-
zou-se um espectáculo com António
Pinto Basto, presenciado por centenas
de pessoas.

Inauguração do renovado Jardim

Henriqueta Maia

No passado dia 30 de Maio, Domingo,
foi inaugurado pelo Presidente da Câ-
mara de Ílhavo, o Largo junto ao Salão
Cultural da Gafanha da Encarnação, que
passou a denominar-se Largo Nossa Se-
nhora da Encarnação.

Com esta importante obra foi possível
requalificar aquela área muito frequen-
tada, sobretudo pelos habitantes da Ga-
fanha da Encarnação, criando diversos
lugares de estacionamento, assim como
um parque infantil que tem feito as de-
lícias dos mais novos, que diariamente o
utilizam em grande número.

O Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo anunciou no seu discurso de inau-
guração, que no seguimento de uma ini-
ciativa e de uma solicitação sua, e de um
trabalho que se vem realizando há vários
anos pela mão dos Autarcas da Fregue-
sia e do Concelho, o Deputado Dr. Jorge
Tadeu iria apresentar na Assembleia da
República a Proposta de Lei para a eleva-
ção da Gafanha da Encarnação a Vila
(o que já aconteceu), culminando o traba-
lho que vem desenvolvendo há cerca de
dois anos.

A seguir à sessão de inauguração, reali-
zou-se um espectáculo de stand-up come-

Inauguração do Largo

N. Sr.ª da Encarnação
Elevação da Gafanha da Encarnação a Vila

dy com Aldo Lima, um jovem do nosso
Concelho, que hoje é sem qualquer tipo

de dúvida uma das referências máximas
a nível nacional neste tipo de espectáculo.
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Dando cumprimento ao Plano Muni-
cipal de Intervenção Educativa 2004, a
Câmara Municipal realizou nos dias 19 e
26 de Junho o V Festival de Natação do
Concelho de Ílhavo.

Esta iniciativa, que vai já na sua quinta
edição, assinalou o final de mais uma
época nas Piscinas Municipais, quer ao
nível do Projecto de Iniciação à Natação,

Educação – um proj
V Festival de Natação do Concelho de Ílhavo

dirigido às crianças do Pré-Escolar, quer
ao nível das próprias classes de natação
das Escolas da Câmara Municipal, diri-
gidas ao público em geral.

Assim, no dia 19 de Junho foi a vez
das crianças do Projecto de Iniciação à
Natação efectuarem a sua exibição para
familiares e amigos, na Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré, tendo-se realizado

A Câmara Municipal de Ílhavo come-
morou, no passado dia 1 de Junho (terça-
feira), mais um Dia Mundial da Criança,
proporcionando um dia diferente a cerca
de 600 crianças do Pré-Escolar da rede
pública e privada do Concelho de Ílhavo.

Esta iniciativa desenvolveu-se durante
toda a manhã, no relvado da Costa Nova,

Dia Mundial da Criança 2004

Com o objectivo de promover uma cul-
tura musical mínima junto dos alunos do
1.º Ciclo e proporcionar-lhes um contacto
directo com a orquestra, instrumentos e
repertório de referência, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo aderiu em 2002 ao pro-
grama de animação musical “Música na
Escola”, organizado pela Orquestra Filar-
monia das Beiras.

Atendendo à grande receptividade das
crianças e respectivos Professores a este
Programa, a Câmara Municipal decidiu
mantê-lo no ano lectivo 2003/2004, vol-
tando a contemplar todas as crianças do
1.º Ciclo do Ensino Básico com o Pro-
grama “Música na Escola – Assobias
melodias… e bates palmas nas calmas”.

Música na Escola

Nesse sentido, foram realizadas quatro
sessões, duas no dia 10 e outras duas
no dia 11 de Fevereiro, bem como um
Concerto de Família, no dia 14 de Feve-
reiro, no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré.

Para além das várias sessões reali-
zadas, a Câmara Municipal de Ílhavo e a
Orquestra Filarmonia das Beiras lan-
çaram um concurso de instrumentos
musicais produzidos pelas crianças com
recurso a materiais usados, o qual se
revelou um grande sucesso tendo-se rea-
lizado, posteriormente, uma interessante
exposição para mostrar os trabalhos
produzidos durante a +ECO (Semana do
Ambiente).

onde as Crianças tiveram oportunidade
de lançar vários papagaios de papel, cria-
dos pelas mesmas nos seus Estabeleci-
mentos de Ensino, o que conferiu um
colorido diferente ao céu daquela praia.

Ainda durante a manhã, todos os parti-
cipantes puderam brincar nos diversos
insufláveis, montados para o efeito, e

divertiram-se nos ateliers de pinturas fa-
ciais e nos de modelagem de balões.

Para além de proporcionar todas estas
actividades às Crianças do Pré-Escolar
do Concelho, a Câmara Municipal fa-
cultou o transporte das mesmas para o
local e ofereceu um lanche a cada par-
ticipante.

no final do dia uma prova de competição
entre o Clube da Associação de Pais da
Gafanha da Encarnação (CAPGE) e o
Beira-Mar.

O dia 26 de Junho foi reservado para
as classes de natação, cuja exibição teve
lugar na Piscina Municipal de Ílhavo. Para
além da habitual parte dedicada à na-
tação propriamente dita, este dia ficou

marcado por algumas novidades, no-
meadamente mergulho e slide para a
água, que fez as delicias dos inúmeros
participantes.

Para além do convívio que esta inicia-
tiva propicia entre os participantes, cons-
titui momento único para os familiares e
amigos presenciarem as aprendizagens
efectuadas ao longo do ano/época, sendo

criado para o efeito um ambiente de festa
e de animação contínuo.

A Câmara Municipal presenteou todos
os participantes com uma touca alusiva
ao evento, um diploma de participação e
um lanche para as crianças do Projecto
de Iniciação à Natação, e uma t-shirt para
os adultos das classes de natação da
Câmara Municipal.
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jecto assumido

A Escola Municipal de Educação Rodo-
viária (EMER), localizada junto à Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré, é o
corolário de uma aposta da Câmara
Municipal de Ílhavo, partilhada por proto-
colo 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.

Desde a sua abertura, a Escola Muni-
cipal de Educação Rodoviária já foi visi-
tada por cerca de 1.000 crianças e jovens

Escola Municipal
de Educação Rodoviária (EMER)

de vários Estabelecimentos de Ensino do
Concelho de Ílhavo e de toda a região
Centro.

Em termos de funcionamento, a EMER
pode receber quatro grupos diariamente,
dois de manhã e dois de tarde, sendo
que cada sessão tem a duração de uma
hora e trinta minutos, correspondendo 45
minutos a uma aula teórica, dada pelo
monitor da Escola, e o restante tempo a
uma parte prática em que os participantes
são convidados a colocar na pista as
aprendizagens efectuadas.

Acção “Conhecer Portugal/Lisboa” 2004
No passado dia 9 de Junho (Quarta-

feira), a Câmara Municipal de Ílhavo reali-
zou mais uma edição da Acção “Conhecer
Portugal/Lisboa”, que consiste numa visita
de estudo a Lisboa, dirigida aos alunos
do 3.º ano de Escolaridade das Escolas
do 1.º Ciclo do Concelho.

Esta visita contou com a participação
de 400 crianças acompanhadas por 50
adultos, professoras e alguns funcioná-
rios da CMI que directamente se relacio-
nam com as escolas.

Esta iniciativa, integrada nas acções
definidas no Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2003/2004, realizou-se
pelo sexto ano consecutivo, sendo um
momento de cultura e de convívio do
agrado especial das nossas crianças.

Durante o dia a comitiva visitou o Ocea-
nário, o Parque das Nações e o Jardim
Zoológico de Lisboa, tendo-se efectuado
uma passagem pela zona histórica de
Belém (Torre de Belém, Padrão dos Des-
cobrimentos e Mosteiro dos Jerónimos).

A Câmara Municipal de Ílhavo assumiu
todos os custos com o transporte e en-
tradas nos vários locais de visita, tendo
ainda oferecido a cada um dos parti-
cipantes um boné.

Na sequência da Acção “Conhecer Por-
tugal/Lisboa” 2004, a Câmara Municipal
lançou um concurso de textos e de-
senhos sobre as experiências vividas
pelas crianças que nela participaram,
tendo  recebido trabalhos extremamente
interessantes.

Realizou-se no passado dia 18 de Março,
pelas 11h30, a inauguração da Escola Municipal
de Educação Rodoviária (EMER), com a
presença do Secretário de Estado
da Administração Interna, Dr. Nuno Magalhães
e do Governador Civil do Distrito de Aveiro.
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Decorreu no passado dia 21 de Abril,
pelas 18h00, no Salão Nobre dos Paços
do Município, a entrega dos prémios do
III Concurso Literário Jovem.

A edição 2004 deste Concurso teve a
adesão de mais de meia centena de alu-
nos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos das escolas
do Concelho de Ílhavo, que participaram
com trabalhos no género Narrativo e Poé-
tico, facto que constituiu a grande novida-
de desta edição, já que até aqui apenas
era admitido o género Narrativo.

No que diz respeito às classificações,
decidiu o júri atribuir os seguintes prémios:

Texto Poético
1.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “Juvenal, o Menino Espa-

cial”, de Rui Filipe Pinto Romarigo, da
EB 1 da Sra do Pranto

· Menção Honrosa – “Limpeza do nosso
mundo”, de Ana Cláudia dos Santos Rei-
gota, da EB 1 da Gafanha da Boavista

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou
a 1 Março aprovar as candidaturas ao
PAPE 2003/2004, a 3.ª edição do Pro-
grama de Apoio a Projectos Educativos,
dirigido a todos os Estabelecimentos de
Ensino do Concelho.

Este Programa tem como objectivo
incentivar a implementação e o desen-
volvimento de projectos que possibilitem
uma melhoria efectiva da qualidade da
educação nos Estabelecimentos de En-
sino, tendo-se registado nas edições
anteriores resultados bastante positivos.

Na edição do presente ano lectivo a
Câmara Municipal recebeu vinte e três
candidaturas, das quais foram seleccio-
nadas para apoio dezassete, das quais
duas são de Jardins de Infância, uma de
um Jardim de Infância em conjunto com
uma Escola do 1.º Ciclo, quatro do 1.º
Ciclo, seis de Escolas do 2.º e 3.º Ciclos
e quatro de Escolas Secundárias.

Os Projectos do Pré-Escolar e 1.º Ci-

clo apresentam um orçamento total de
12.485,43 euros, dos quais a Câmara
Municipal comparticipou com 4.350 euros.

Relativamente ao 2.º e 3.º Ciclos e
Secundário, os Projectos apresentam um
orçamento de 27.006,34 euros, dos
quais a Câmara Municipal comparticipou
com 9.942 euros.

Ao nível do Pré-Escolar foram apro-
vadas as candidaturas dos Jardins de
Infância da Remelha e da Cale da Vila,
com os projectos “Oficina de reciclagem”
e “Papel velho vira novo” respectivamente,
ambos com um orçamento de 1.345 eu-
ros, sendo apoiados pela Câmara Muni-
cipal em 850 euros cada um.

A única candidatura conjunta foi apre-
sentada pelo Jardim de Infância de Ílhavo
e Escola do 1.º Ciclo da Senhora do Pran-
to, intitulada “Em volta da água”, com um
orçamento de 1.400 euros, recebendo da
Câmara Municipal um apoio de 720 euros.

Relativamente ao 1.º Ciclo, a Escola da

Chave candidatou-se com o projecto
“Educar para reciclar”, com um orçamen-
to de 1.350 euros, recebendo um apoio
da Câmara Municipal no valor de 720
euros. Também na área do ambiente foi
apoiado o projecto “Horta pedagógica”,
da Escola da Costa Nova, em 230 eu-
ros, sendo o orçamento do mesmo de
510 euros.

A Escola da Barra apresentou o projecto
“Gosto de ler”, com um orçamento global
de 2.690,43 euros, o qual recebeu um
apoio de 500 euros da Câmara Municipal.

Ainda ao nível do 1.º Ciclo foi contem-
plado o projecto da Escola da Senhora
do Pranto, intitulado “A segurança co-
meça em criança”, que apesar do orça-
mento de 3.845 euros, recebeu um apoio
de 480 euros.

No que diz respeito ao 2.º e 3.º Ciclos,
foram mantidos os apoios aos projectos
dos jornais escolares, nomeadamente o
da Escola Básica 2/3 da Gafanha da Na-
zaré, com o projecto “Ria Mar”, orçado
em 540 euros e que recebeu da Câmara
Municipal um apoio de 432 euros.

Também o projecto de jornal escolar da
Escola Básica 2/3 de Ílhavo, denominado
“A Lâmpada”, foi apoiado em 750 euros,
apresentando um orçamento global de
940 euros.

Para além do projecto do jornal escolar,
a Escola Básica 2/3 de Ílhavo foi con-
templada com a aprovação de mais quatro
projectos: “Um mar de tradições”, “Estação
meteorológica”, “IV Sarau de Ginástica”
e “Eco-escolas”.

O primeiro, com um orçamento de 2.600
euros, foi apoiado em 1.480 euros. O
segundo recebeu um apoio de 650 euros
para fazer face a um orçamento global
no valor de 891,34 euros. O projecto do
IV Sarau foi contemplado com 480 euros,
tendo um orçamento de 600 euros. Por
último, o projecto “Eco-escolas”, avaliado
em 1.190 euros, recebeu um apoio de
750 euros.

Ao nível do Ensino Secundário, a Esco-
la Secundária da Gafanha da Nazaré foi
contemplada com a aprovação de três
candidaturas: “Rádio onda escola”, “O
Gafanhoto” e o projecto “Escola em rede”.

Estes três projectos apresentam um
valor total de 17.145 euros, tendo sido
comparticipados pela Câmara Municipal
em 4.650 euros.

Por último, foi ainda apoiado no âmbito
do PAPE 2003/2004 o projecto “Jornal
Aberto”, da Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, em 750 euros,
sendo o orçamento total do projecto de
3.100 euros.

Programa de Apoio a Projectos Educativos – PAPE 2003/2004

reia Casqueira, da EB 1 da Barra
· Menção Honrosa – “A Menina e o Cuco”,

de Maria do Rosário Peixoto Silva Ro-
cha, da EB 1 da Sra do Pranto

· Menção Honrosa – “A Escola”, de Ma-
riana Ferreira Matos da Silva, da EB 1
da Cale da Vila

· Menção Honrosa – “As vogais e as con-
soantes”, de Daniel Barbosa e Oliveira,
da EB 1 da Cambeia

· Menção Honrosa – “O meu caderno
novo”, de Catarina Sarabando Gomes,
da EB 1 da Marinha Velha

2.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “Uma Lição Espacial”, de

João Gonçalo Peixe Ribeiro, da EB 2,3
de Ílhavo

· 2.º Prémio – “O Mundo em que vive-
mos”, de Ana Sofia Gonçalves Marieiro,
da EB 2,3 de Ílhavo

3.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “A mais bela história de

amor”, de Ana Marta C. Conde Pinto,
da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

· 2.º Prémio – “O Quarto”, de Mário Ema-
nuel Matos Catarino Monteiro, da EB
2,3 de Ílhavo

· 3.º Prémio – “À beira do Lago”, de Alexan-
dra Vizinho Marques, da EB 2,3 de Ílhavo

· Menção Honrosa – “A Pequena Aldeia
do Interior”, de Inês Machado Guima-
rães, da EB 2,3 de Ílhavo
Para qualquer um dos escalões e das

modalidades o 1.º Prémio tem o valor de
100,00 Euros, o 2.º de 50,00 Euros e o
3.º de 25,00 Euros. Os prémios foram en-
tregues sob a forma de material didáctico.

Nota: No próximo número deste Boletim serão

publicados os trabalhos vencedores na categoria

Texto Narrativo.

Juvenal, O Menino Espacial
No seu planeta distante, eis que acorda
Juvenal, o menino especial.
O robot, que também é cozinheiro,
muito lampeiro, faz-lhe o pequeno almoço:
papa de farelo roxo.
Depois, Juvenal chama o seu cão,
“Depressa, entra no foguetão.”
Lá partem felizes e radiantes em busca
de mundos diferentes, distantes…
“Uma montanha de gelo!
Vamos dar uma espreitadela”,
gira Juvenal, espreitando pela janela.
“Olha, uma imagem igual! Que impressão!”
E para saírem dali, dão mais força ao
foguetão.
“Só doces e rebuçados! Que planeta deli-
cioso.
E eu que sou tão guloso!”
Agora encontraram uma lua furada.
Entram e saem vezes sem conta.
Não custa nada!
E eis que se cruzam com amigos especiais.
Cabeças à frente e no rabo!?! Nunca
visto, é de mais!
“Querem fazer esqui espacial?
Venham daí!”, diz o Juvenal.
A brincadeira foi muita, houve grande
alegria,
Mas vai-se fazendo tarde e termina mais
um dia.
Juvenal foi-se deitar. Ajudou-o o robot…
Adivinha tu agora:
Com quem é que ele sonhou?

Mãe
Beija-me
Sorri-me
Diz-me um «Até manhã»
Um «Até manhã» como só tu sabes dizer.

III Concurso Literário Jovem

2.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “Mãe”, de Joana Martins

Brites, da EB 2,3 de Ílhavo
· 2.º Prémio – “Emoções e Crenças”, de

Mónica Nogueira Ribau, da EB 2,3 de
Ílhavo

3.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “O Livro”, de Berta Martins

Sofia Brites, da EB 2,3 de Ílhavo
· Menção Honrosa – “Ílhavo de Marinhei-

ros”, de Catarina Isabel Fonseca da
Silva, da EB 2,3 de Ílhavo

Texto Narrativo
1.º Ciclo do Ensino Básico
· 1.º Prémio – “Um plano entre legumes

e frutas”, de Maria Inês Oliveira Gomes,
da EB 1 da Barra

· 2.º Prémio – “Aventuras nas férias de
Verão”, de Mariana Pio Parracho Mon-
teiro, da EB 1 da Sra do Pranto

· 3.º Prémio – “Os cavalos de Mar-e-Sol”,
de Constança Miguel de Seabra Cor-

E eu dormirei descansada
Toda a noite, a noite inteira.
Não te esqueças de me dizer:
«Dorme bem não tenhas medo»
Sim, não te esqueças!
Porque se na quietude da noite
Sentir medo penso em ti
No que me disseste
E vejo que sou demasiado criança,
Mas não me importo.
Não me importa que digas
«És ainda uma criança»
Desde o momento
Que todas as noites
Me venhas beijar, dizer «Até manhã»
E sorrir como só tu
Sabes fazer – MÃE

O Livro
Um livro é um amigo!
É aventura,
É romance,
É magia,
É suspense,
É companhia,
É prazer e alegria.
Ler um livro é conversar;
É viajar,
É sentir o coração a palpitar,
E voar nas asas de um pássaro azul…
É ir ao fundo do mar
Nos olhos de um peixe vermelho!
É entrar em orbita e gritar:
Eureka!
Descobri um planeta.!
Ler é voltar a ser criança
E entrar numa história de encantar.
Ler é prazer!
Para o sentires,
Deves ler!

Decorreu no dia 31 de Janeiro, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, a
sessão de atribuição das Bolsas de
Estudo Municipais – Ano Lectivo 2003/
2004.

Na presente edição foram atribuídas
pela Câmara Municipal 22 Bolsas a estu-
dantes do Ensino Secundário e Superior,
residentes no Concelho de Ílhavo. Do
total atribuído, 8 tratam-se de novas Bol-
sas e 14 de renovações, isto é, alunos
que já se tinham candidatado em anos
anteriores e que tiveram aproveitamento
escolar no último ano lectivo. 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 quinto
ano consecutivo, surge no âmbito do
compromisso assumido pela autarquia
de promoção do aumento do número de
jovens que prosseguem estudos e a for-
mação após a escolaridade obrigatória.
Nesse sentido, a atribuição de Bolsas de
Estudo a estudantes carenciados, a partir
da conclusão do ensino escolar obriga-
tório, assume uma particular importância.

Bolsas de Estudo
Municipais
Ano Lectivo 2003/2004
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papel, exposições, laboratórios abertos,
demonstrações de dança, teatro, entre
outras. O encerramento desta iniciativa
aconteceu no sábado, com a realização
de um Festival de Bandas Amadoras.

Integrada no programa realizou-se ain-
da a I Feira de Emprego e Formação
UniSAFE (Unidade de Inserção na Vida

Activa da Câmara Municipal de Ílhavo),
que contou com a participação, quer na
exposição, quer nas sessões de orien-
tação, do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional, Instituto Português da
Juventude, Associação Comercial de
Aveiro, FORPESCAS e Escola Secun-
dária da Gafanha da Nazaré.

A pretexto de levar a
biblioteca às escolas e de
promover o livro e a leitura,
a Câmara Municipal de
Ílhavo concretizou pelo
terceiro ano consecutivo o
projecto Baú de Histórias.

À semelhança dos anos anteriores, os
baús viajaram até às Escolas do Ensino
Básico do 1.º ciclo do Concelho, onde
permaneceram durante um mês, satis-
fazendo uma necessidade sentida nos
anos anteriores, já que este ano foi
possível dinamizar o projecto logo desde
Outubro. O calendário traçado no início
do ano lectivo foi totalmente cumprido e,
mais uma vez, este projecto demons-
trou como de uma forma muito simples
se pode encantar os nossos mais novos
munícipes.

Nem sempre a sala de aula e a necessi-
dade de cumprir os conteúdos progra-
máticos permitem ao professor o espaço
para uma leitura animada em voz alta de
um texto, num momento lúdico ou num
curto intervalo descomprometido. As
Crianças lêem e gostam de ler, mas ouvir
a mesma história que acabaram de ler
contada a alta voz por outro alguém é
sempre um momento de prazer. E este
ano, a partir do Dia Mundial do Livro, foi
possível animar a chegada ou a partida
dos baús com alguns contos recriados
por duas funcionárias da Biblioteca.

Esta novidade foi muito aplaudida pelos
mais pequeninos e apreciada pelos
docentes, pelo que no próximo ano a
nossa intenção é concretizar este projecto
da recriação de um conto na entrega e
saída dos baús desde o início do ano.

Recriar, inventar, animar histórias, são
apenas algumas estratégias que pode-
mos desenvolver para continuar a nossa
missão para criar e motivar hábitos de
leitura nas nossas Crianças, sensibili-
zando-as para a importância dos livros.

Baús
de Histórias

Com o objectivo de animar alguns es-
paços públicos ao ar livre do nosso
Concelho, nomeadamente Jardins, com
actividades especialmente direccionadas
para os mais jovens, decorreu de 5 de
Junho a 10 de Julho a iniciativa “Sába-
dos no Jardim”.

Realizada em parceria com Associa-
ções do Concelho, esta iniciativa da res-
ponsabilidade da Câmara Municipal de
Ílhavo, tem transformado os sábados em
dias de grande animação, em que os in-
sufláveis, as rampas de skate, os jogos
tradicionais, a música, entre outras activi-

dades, têm feito a delícia de centenas
de jovens.

A primeira fase dos “Sábados no Jar-
dim”, que voltarão durante o mês de
Agosto, decorreram no renovado Jardim
Henriqueta Maia, em Ílhavo (5 de Junho),
Largo do Tobarô, na Praia da Barra (12
de Junho), Largo da Capela da Costa
Nova (19 de Junho), Jardim do Centro,
na Gafanha do Carmo (26 de Junho),
Jardim 31 de Agosto, na Gafanha da Na-
zaré (3 de Julho) e Largo Nossa Senhora
da Encarnação, na Gafanha da Encar-
nação (10 de Julho).

Sábados no Jardim

No seguimento do sucesso obtido em
2003, a Câmara Municipal de Ílhavo orga-
nizou, de 10 a 15 de Maio, a 2.ª edição
do Encontro InterEscolas do Concelho
de Ílhavo.

No corrente ano a iniciativa foi com-
posta por diversas actividades de carác-
ter desportivo (organizadas em parceria

II Encontro InterEscolas

com o CAE de Aveiro – Desporto Esco-
lar), cultural e recreativo, envolvendo
centenas de alunos e professores das
EB 2,3 e Escolas Secundárias do Con-
celho de Ílhavo.

Do vasto programa destacam-se ini-
ciativas como clubes de fotografia e
matemática, ateliers de reciclagem de

Realizou-se no passado dia 20 de Ju-
nho mais uma edição da Grande Peda-
lada do Milénio, referenciada no slogan
“cada um anda na sua”.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, vai já na sua 4.ª
edição consecutiva, consequência do ba-
lanço extremamente positivo das edições
de 2001, 2002 e 2003, que reuniram cen-
tenas de participantes de todas as idades,
oriundos de todo o Concelho e também
de fora dele, que puderam, durante esses
dias, apreciar a grande beleza natural
desta região, ao mesmo tempo que prati-
cavam uma actividade tão saudável e

amiga do ambiente como é o ciclo-turismo.
A Grande Pedalada 2004 teve início

pelas 10h30, passando por vários pontos
do Concelho e terminando cerca das
17h00 na Piscina Municipal de Vale de
Ílhavo, que nesse mesmo dia reabriu ao
público (até 19 de Setembro, todos os
dias entre as 13h00 e as 20h00), possi-
bilitando assim um refrescante mergulho
após o esforço. O almoço/piquenique rea-
lizou-se no Parque de Merendas da
Gafanha da Encarnação.

No final desta Pedalada foram sortea-
das duas bicicletas e outros prémios entre
os participantes.

Reabertura da Piscina Municipal
de Vale de Ílhavo

Pedalada do Milénio 2004
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Comemorou-se, no passado dia 12 de
Abril, mais um Feriado Municipal, que
este ano voltou a ter um programa rico e
diversificado, com actividades por todo
o Concelho.

O pontapé de saída foi dado logo na
sexta-feira, dia 9, com os primeiros jogos
do Torneio Quadrangular de Velhas Guar-
das em Futebol de 11, que terminaria no
dia 12, tendo decorrido em ambiente de
grande alegria e camaradagem. Partici-
param as equipas do S.C. Vista Alegre,
G.D. Gafanha, NEGE e Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, que levaram a magia
do futebol de outros tempos ao Complexo
Desportivo da Gafanha do Carmo, ao
Complexo Desportivo do NEGE, ao Cam-
po Municipal da Vista Alegre e ao Com-
plexo Desportivo do Grupo Desportivo da
Gafanha. A final foi disputada entre as
equipas do G.D. Gafanha e Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, cabendo a vitória ao G.D.
Gafanha por 2-1.

O dia 12 ficou marcado, como tem sido
hábito, pela Sessão Solene Comemora-
tiva do Feriado Municipal, que decorreu
no Salão Nobre dos Paços do Concelho,

logo após o Hastear das Bandeiras com
a presença da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo e da Filarmónica
Gafanhense.

Esta Cerimónia ficou marcada, como
tem sido habitual, pela entrega das Con-
decorações Honoríficas, que este ano
couberam a:
· Manuel Ferreira Cuco, Irene Ferreira

Nunes Ribau Esteves, Manuel Cravo
da Rocha e Álvaro Manuel da Rocha
Ramos – os quatro Cidadãos do Con-
celho de Ílhavo (um por cada Fregue-
sia) que exerceram ou exercem fun-
ções em órgãos autárquicos do Muni-
cípios e/ou das Freguesias (medalha do
Concelho em Vermeil);

· José Ferreira Pinto Basto (a título
póstumo) – fundador há 180 anos da
Fábrica da Vista Alegre, projecto ino-
vador e arrojado à data, promotor de
emprego e gerador de riqueza no Con-
celho de Ílhavo e na região, com base
numa actividade económica gerida em
equilíbrio com a promoção cultural e
social (medalha do Concelho em Ouro);

· José Manuel da Silva Ribeiro – prestou

Comemorações
do Feriado Municipal

serviço na Câmara Municipal de Ílhavo
durante 23 anos, tendo servido com
dedicação, excepcional zelo, compe-
tência e espírito de bem servir, assumin-
do-se como um funcionário atento, activo
e colaborador nas várias tarefas (Me-
dalha de Dedicação em Prata);

· Thereza e Tom Maia – grandes entu-
siastas desde o início da geminação
Ílhavo/Paraty, tendo realizado relevante
trabalho em Ílhavo e em Paraty para
publicação de um livro de textos e de-
senhos sobre o Concelho de Ílhavo, ao
qual chamaram “Ílhavo Terra Maruja”,
lançado em Paraty no dia 21 de No-
vembro de 2003 e em Ílhavo no Feriado
Municipal (Medalha de Mérito Cultural
em Prata).
No final desta Cerimónia foi então inau-

gurada a Exposição do Lançamento do
livro “Ílhavo, Terra Maruja“, dos autores
brasileiros Tom Maia e Thereza Maia, na
Galeria Municipal de Arte.

O já tradicional Mercado à Moda Antiga
marcou a tarde deste dia, que terminou
com um concerto com as Bandas Música
Nova e Música Velha.

de 9 a 12 de Junho, tendo estado pre-
sente na Feira de Artesanato do Dia de
Portugal de New Bedford, para onde a
Câmara Municipal de Ílhavo enviou uma
artesã – Teresa Morgado – como forma
de apoiar a participação da Associação
Humanitária dos Amigos de Ílhavo nes-
sas comemorações, e de apresentar parte
da nossa cultura honrando o compro-
misso assumido com a Comunidade pelo
Presidente da Câmara de Ílhavo em Ou-
tubro de 2000.

No âmbito desta visita foi entregue o
original do novo Protocolo de Coopera-
ção entre a Associação Humanitária dos

No âmbito das comemorações do Dia
de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas (10 de Junho), a
Câmara Municipal de Ílhavo participou
num conjunto de acções que se realizaram
em New Bedford nos Estados Unidos da
América, em especial com a Comunidade
de Emigrantes do Concelho de Ílhavo.

Tendo assumido a opção política de não
enviar nenhum Autarca eleito, dado o facto
de Portugal se encontrar a viver as Elei-
ções ao Parlamento Europeu, o Presi-
dente da Câmara Municipal de Ílhavo foi
representado pela Assessora Dra Rosa
Conceição, que se deslocou aos EUA,

Comemorações do Dia de Portugal 2004

A jovem cidade da Gafanha da Nazaré
comemorou, no passado dia 19 de Abril,
o seu terceiro aniversário.

Para assinalar a data, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré prepararam um con-
junto de iniciativas comemorativas, que
tiveram o seu início no dia 19, com a
tradicional Cerimónia do Hastear das Ban-
deiras e a Sessão Solene. Nesse mesmo
dia foi inaugurada no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré uma Exposição Co-
lectiva de Jovens Artistas da Gafanha da
Nazaré, que reuniu trabalhos de cerca
de uma dezena de jovens.

Já no dia 24 decorreu, durante todo o
dia, a iniciativa Trocas à Moda Antiga,

organizada pela Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré, que desta forma
pretendeu associar-se a esta simbólica
data. O mesmo aconteceu com o Agru-
pamento de Escuteiros da Gafanha da
Nazaré, que, durante a tarde, organizou
uma mostra de papagaios em papel, no
Jardim 31 de Agosto.

O encerramento das comemorações
aconteceu pelas 21h30, com um espec-
táculo comemorativo que contou com a
actuação do Grupo Etnográfico da Ga-
fanha da Nazaré, classes de Ginástica
da Casa do Povo da Gafanha da Nazaré,
Pestinhas – Grupo de Dança, Clube Fit-
ness e Classes de Judo da Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré.

3.º Aniversário
Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade

Amigos de Ílhavo e a Câmara Municipal
de Ílhavo (já acordado entre as partes e
aprovado em Reunião de Câmara de 21
de Junho). Foi inaugurada uma expo-
sição (em inglês) sobre a história da pes-
ca do bacalhau à linha, oferecida pela
CMI à CM New Bedford. O Mayor de New
Bedford foi oficialmente convidado a vi-
sitar o Concelho de Ílhavo, tendo sido
entregue pessoalmente uma missiva ofi-
cial do Presidente da CMI. Registamos
também a participação da atleta ilha-
vense Sara Pinho na prova de atletismo
das comemorações do Dia de Portugal
em NewBedford.
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Mês de Maio, mês de Teatro, tradição
que a Câmara Municipal de Ílhavo criou
e daí tivemos o Festival de Teatro 2004
a percorrer o Concelho de Ílhavo, levando
a Cultura em forma de Teatro até junto
dos nossos munícipes, no âmbito da polí-
tica de descentralização cultural, extensiva
às quatro Freguesias, com espectáculos
diversificados e com a participação das
Associações que no nosso Concelho se
dedicam à nobre arte de Talma.

O Grupo de Teatro Ribalta da Vista Ale-
gre abriu e encerrou o Festival. De 3 a 6
de Maio, decorreu a Semana do Teatro
Infantil, com a representação da peça “O
Prisioneiro” no Teatro da Vista Alegre e
dirigida aos Jardins de Infância e Escolas
do 1.º Ciclo do Concelho de Ílhavo. Nesta

Festival de Teatro 2004

Semana participaram cerca de 2.500
crianças, em que a grande atracção foi
KINAS, mascote da Selecção de Portugal
que tão brilhantemente participou na Fa-
se Final do Campeonato da Europa de
Futebol disputado no nosso País. Bri-
lhante foi igualmente o KINAS, que fez a
alegria e a felicidade da gente mais jovem
que passou pelo Teatro da Vista Alegre.
O Ribalta encerrou o Festival no dia 30
de Maio, também no Teatro da Vista Ale-
gre, com a representação da peça de
autoria de Luís Francisco Rebelo, “O Fim
está na última página”.

Mas outras associações do nosso Con-
celho que se dedicam à actividade do
Teatro estiveram em plano de evidência
neste Festival de Teatro 2004. O GRAL

– Grupo Recreativo Amigos da Légua,
fazendo jus à experiência que vem acu-
mulando na participação activa nesta
iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo,
apresentou uma peça magnífica de auto-
ria de Zé Perdigão, “Atrás do Biombo”,
uma comédia muito viva e alegre que
proporcionou momentos de grande satis-
fação e agrado a todos os que encheram
literalmente o Salão da Casa de Nossa
Senhora da Luz, na Légua, no passado
dia 29 de Maio.

Também a Associação Cultural da Ga-
fanha do Carmo fez a sua reaparição de
forma brilhante com uma excelente par-
ticipação no Festival de Teatro 2004 .É
um regresso que se saúda pelo seu signi-
ficado para a promoção da Cultura no

Concelho de Ílhavo, e de modo muito
particular na Freguesia da Gafanha do
Carmo. A Associação Cultural da Gafanha
do Carmo realizou o seu espectáculo no
passado dia 22 de Maio no Salão Cultural
da Junta de Freguesia da Gafanha do
Carmo com a representação de duas
peças, uma dramática, “Nem só de pão
vive o homem” e outra de comédia,
“Medicomania”, as quais motivaram a
presença e a satisfação do muito público
que encheu por completo o referido sa-
lão, para presenciar o excelente trabalho
realizado.

O Festival de Teatro 2004 esteve na
Gafanha da Encarnação no dia 8 de
Maio, com a representação da peça “Po-
bres e Corcundas” de Daniel Branco, pela

Associação Cultural de Fátima – Fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima –
Aveiro, foi à Gafanha da Nazaré no dia
15 de Maio, onde esteve a Companhia
de Teatro Amador de Braga, Nova Comé-
dia Bracarense, com a representação da
comédia grega “Os dois Menecmos”, de
Cícero, e esteve ainda em Vale de Ílhavo,
no dia 23 de Maio, com a representação
de teatro de revista “A Crise e a Tanga”,
pelo Grupo “Os Rouxinóis”, de Anadia.

O Festival de Teatro da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo marca indelevelmente o
calendário das actividades cultuais do
Município Ilhavense. O muito público que
acorre a presenciar os espectáculos é
disso uma prova indesmentível. Para
2005, há mais.

Mês de Junho, mês dos Santos Po-
pulares e das Marchas, bem à moda do
nosso Povo. A Câmara Municipal de
Ílhavo manteve a tradição e organizou
novamente o Concurso das Marchas
Sanjoaninas.

Dia 19 de Junho, um mar de gente na
Avenida Mário Sacramento em Ílhavo
para assistir ao desfile das marchas. Pelas
bancadas ouvia-se falar outras línguas,
sendo a italiana a mais notada, reflexo
do Euro 2004 que estava a decorrer em
Portugal. As Marchas de Ílhavo foram por
isso filmadas e fotografadas para serem
levadas para outras paragens. Costa No-
va, Centro Cultural e Desportivo dos Tra-

Marchas Sanjoaninas
Ílhavo/2004

balhadores da Câmara Municipal de Ílha-
vo, Gafanha da Encarnação, Gafanha D’
Aquém e Carvalheira, desfilaram e exi-
biram-se com garra e determinação, cada
uma a seu modo, diferentes nas coreo-
grafias, arcos e balões, trajes e músicas,
numa simbiose plena de festa popular
recriando os mais variados temas. Da Ria
ao Turismo, passando pela História, São
João, até ao Mar tão marinheiro, tão ilha-
vense, proporcionaram noite de grande
folia, que terminou com um espectacular
arraial popular no Mercado de Ílhavo,
com todos os participantes das Marchas
em magnífico convívio de confrater-
nização. Dir-se-ia uma autêntica festa

popular de unidade concelhia.
No dia 26 as Marchas voltaram, desta

vez ao Pavilhão Municipal dos Desportos
de Ílhavo, o qual foi pequeno para mais
uma vez albergar o povo que acorreu em
massa a esta extraordinária festa popular,
motivado pelo fascínio que as Marchas
sempre provocam. Em ambiente diferen-
te, com outra visão, com outra perspec-
tiva, as Marchas desfilaram a contento,
provocando sistematicamente os aplau-
sos do público, sinal de agrado, grati-
ficante para quem trabalhou tanto para
apresentar o seu melhor em duas noites
de brilho.

A convite da Câmara Municipal de Ílha-

vo tivemos o ilhavense Manuel Teles na
apresentação dos desfiles das Marchas,
com a competência e qualidade a que já
nos habituou há largos anos, e publica-
mente bem reconhecida recentemente.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de
Ílhavo teve como principais objectivos:
· manter viva a tradição desta festa de

cultura popular bem acarinhada pelas
populações do Concelho de Ílhavo, e
que faz parte do calendário anual das
iniciativas culturais promovidas pela au-
tarquia;

· promover a divulgação da criação ar-
tística a nível da coreografia, da música,
da poesia e demais componentes en-

volvidos nesta manifestação pública de
cultura, predominantemente de raiz
popular;

· promover a notoriedade e visibilidade
cultural e turística do Concelho.
A Marcha de Ílhavo 2004 (marcha obri-

gatória), denominada “Ílhavo Florido”,
teve poema do ilhavense Santos Vidal e
música do também ilhavense Professor
Arnaldo Seiça Ribeiro.

Pelo êxito alcançado em 2004 com as
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, estão
criadas as condições que permitem pers-
pectivar para 2005 mais uma excelente
edição desta festa tão popular e tão do
agrado das nossas gentes.
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Voto de Pesar pela morte de João Carvalho
“O falecimento inesperado do dirigente associativo João Carvalho dos Santos,

constitui motivo de significativa tristeza para todos os ilhavenses que tinham nele
uma referência de cidadania plena, pela forma como se afirmava no exercício desta
no mais completo respeito e qualidade de trato, que captava a admiração e o carinho
de todos os que lidavam com ele.

João Carvalho dos Santos marca indelevelmente o dirigismo associativo de Ílhavo
da última metade do Século XX , princípios do Século XXI. Também como autarca
deu de si em prol dos outros, servindo a comunidade ilhavense. Do Illiabum Clube
ao Núcleo do Sporting de Ílhavo, da Associação de Basquetebol de Aveiro à Asso-
ciação Cultural e Desportiva OS ÍLHAVOS, passando pelo Rancho Regional da Casa
do Povo de Ílhavo, deixou marcas de grande dedicação e empenho, trabalhando em
várias frentes, quer dirigindo, quer simplesmente colaborando, sempre activo e dis-
ponível para servir o Associativismo.

Mas foi na Associação Recreativa e Cultural Chio-Pó-Pó que a sua acção se tornou
mais relevante e preponderante como dirigente dinâmico e sempre disponível para

colaborar com a autarquia e com outras associações, que culminou com a atribuição
da Medalha de Mérito Cultural em Prata da Câmara Municipal de Ílhavo em 2003,
ano em que a Associação Recreativa e Cultural Chio-Pó-Pó celebrou o seu 25.º
Aniversário.

João Carvalho dos Santos, de comportamento exemplar onde primavam a
correcção e a educação no trato, tolerante e respeitador, deixa-nos um bom exemplo
de homem de família, de cidadão e de dirigente associativo.

Nestas circunstâncias, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
proponho que a Câmara Municipal de Ílhavo aprove um voto de pesar pelo falecimento
de João Carvalho dos Santos, que o mesmo seja comunicado à família, reco-
mendando à Comissão Municipal de Toponímia a atribuição do topónimo Rua João
Carvalho dos Santos a uma das ruas de Ílhavo.”

Voto de Pesar apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo na
reunião do Executivo Municipal de 7 de Junho último, que o aprovou por unanimidade.

Exposições Temporárias
13.Olhos sobre o Mar, exposição colec-

tiva de fotografia, 1.º concurso de foto-
grafia temática marítima da Câmara
Municipal de Ílhavo. 1 a 31 de Agosto.
(Navio-Museu Santo André – Porão
de Salga)

14.Olhares sobre o Museu Marítimo de
Ílhavo II, exposição de fotografia de
arquitectura, com a participação do
finalistas da Escola Superior de
Comunicação e Imagem do Porto.
Setembro e Outubro (Galeria de Foto-
grafia do MMI)

15.Alan Villiers, exposição de fotografia.
Outubro a Dezembro. (Sala de Expo-
sições Temporárias do MMI)

16.Aurélio da Paz dos Reis, exposição
de fotografia. Novembro e Dezembro.
(Galeria de Fotografia do MMI)

Lançamentos de Obras
17.Museu Marítimo de Ílhavo, colecção

de postais de autoria de Luís Oliveira
Santos, com texto de Jorge Figueira.
Apresentação no dia 8 de Agosto, no
MMI

18.Antárctida – Terra Gelada, catálogo
da exposição de Ana Paula Vizinho.
Apresentação no dia 23 de Agosto,
no NMSA

Actividade prevista
2.º Semestre de 2004

19.Santo André – Navio-Museu, colecção
de postais. Apresentação no dia 23
de Agosto, no NMSA

20.Figuras e Factos do Passado: Recor-
dações da Pesca do Bacalhau, de
Valdemar Aveiro. Apresentação no dia
23 de Agosto, no NMSA

AGOSTO
Veja o Filme, Leia o Livro 2004
Dia 3 de Agosto, 21h00

Atlântida: O Continente Perdido
Dia 5 de Agosto, 21h 00

À Procura de Nemo
Dia 10 de Agosto, 21h30

Mystic River
Dia 12 de Agosto, 21h30

O Americano Tranquilo
Dia 17 de Agosto, 21h30

Master and Commander: O Lado
Longínquo do Mundo

Dia 19 de Agosto, 21h30
O Último dos Moicanos

Dia 24 de Agosto, 21h30
Big Fish: O Grande Peixe

Dia 26 de Agosto, 21h30
Solaris

Exposições Temporárias
1. Estética e Ideologia da Faina Maior –

Faina Maior, exposição de fotografia
de Aníbal Lemos, até 15 de Janeiro
(Sala de Exposições Temporárias do
MMI)

2. Estética e Ideologia da Faina Maior –
Peça de teatro Entre a Terra e o Mar,
pelo CETA – Círculo Experimental de
Teatro de Aveiro. 17 e 24 de Janeiro
(auditório do MMI), e 31 de Janeiro (CC
Gafanha da Nazaré)

3. Viagem aos Mares Boreais, exposição
de fotografia de Eduardo Lopes, cedi-
da pelo Centro Português de Foto-
grafia. 7 de Fevereiro a 7 de Maio (Sala
de Exposições Temporárias e Galeria
de Fotografia do MMI)

4. Antárctida – Terra Gelada, exposição
de fotografia de Ana Paula Vizinho. 5
de Maio a 25 de Julho (Porão de Salga
do NMSA)

5. Olhares sobre o Museu Marítimo de
Ílhavo, exposição fotografia de arqui-
tectura, de Luís Oliveira Santos, 22 de
Maio a 30 de Agosto (Galeria de Foto-
grafia do MMI)

6. Um Mergulho na História – O navio do
século XV Ria de Aveiro A, exposição
de arqueologia subaquática, em par-
ceria com o CNANS. 3 de Julho a 15
de Outubro (Sala de Exposições Tem-
porárias do MMI)

Resumo da actividade
1.º semestre 2004

Lançamentos de Obras
7. Estética e Ideologia da Faina Maior,

catálogo da exposição em cd-rom.
Apresentação a 6 de Março, no CAE
da Figueira da Foz

8. Os Pescadores de Dori, de Eduardo
Lopes. Apresentação no dia 7 de
Fevereiro, na Sala de Exposições
Temporárias do MMI

9. Museu Marítimo de Ílhavo – Guia, de
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
Apresentação no dia 28 de Abril, no
Auditório do MMI

10.Sala da Ria, catálogo da exposição
permanentes. Apresentação no dia 18
de Maio, no Auditório do MMI

Outros Eventos
11.Participação da Câmara Municipal de

Ílhavo e do Museu Marítimo de Ílhavo
na exposição Nós e o Mar, no CAE
da Figueira da Foz. 4 a 11 de Março

12.Dia Mundial da Criança. Comemora-
ção com ateliers de pintura, desenho,
contos, criação artística e canto. 1 e
6 de Junho

As exposições, o lançamento de obras
literárias, as peças de teatro, o cinema,
os concertos ou os seminários fazem já
parte do seu dia a dia.

A comprovar o sucesso destes espaços
estão os mais de 25.000 visitantes re-
gistados de Janeiro a Junho no que às
Exposições Permanentes diz respeito,
oriundos dos quatro cantos do mundo,
aos quais podemos ainda adicionar o
infindável número de participantes nos
constantes eventos que lá têm lugar.

Resta agora aguardar pela actividade
do segundo semestre que agora se inicia,
e em relação à qual levantamos desde
já a “pontinha do véu”.

Um olhar atento à actividade do Museu Marítimo de Ílhavo,

e do seu pólo Navio Museu Santo André, durante os primeiros

seis meses deste ano, permite-nos concluir que qualquer

um destes espaços ultrapassou já a esfera museológica na

sua componente mais tradicional, transformando-se em

dinâmicos, versáteis e surpreendentes espaços de cultura.

2. 3. 5. 8. 9.
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No âmbito das Comemorações do 30.º
Aniversário do 25 de Abril, a Câmara
Municipal de Ílhavo, em parceria com a
ACDR Senhora dos Campos, GD Gafa-
nha, Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, Grupo Co-
lumbófilo da Gafanha da Nazaré, Asso-
ciação 25 de Abril e Aero-Clube de Aveiro/
Secção de Paraquedismo, levou a efeito
um conjunto de acções comemorativas,
de carácter desportivo, cultural e recrea-
tivo, destinadas à população em geral.

Assim, no dia 21, pelas 19h00, na Gale-
ria Municipal, foi inaugurada a exposição
“Os Painéis da Liberdade”, a que se se-
guiu uma palestra sobre o 25 de Abril
proferida pelo General Augusto José
Monteiro Valente (Capitão de Abril).

Comemorações do 30.º Aniversário
do 25 de Abril

A manhã do dia 25 foi ocupada, como
já vem sendo hábito, pelo XII Grande
Prémio de Atletismo da Senhora dos
Campos. Às 16h00 decorreu o jogo de
Futebol Grupo Desportivo da Gafanha –
Penalva do Castelo (Campeonato Nacio-
nal de Futebol 3.ª Divisão – Seniores).
Este jogo teve a particularidade de ter
decorrido com as portas abertas, o que
permitiu a centenas de pessoas assistir
a um programa de animação preparada
para o efeito com música, desfile de atletas
do Grupo Desportivo da Gafanha das
diversas modalidades, largada de pombos
e lançamentos de paraquedistas.

As comemorações terminaram no final
da tarde com um muito concorrido e ani-
mado baile na Senhora dos Campos.

Cumprindo uma tradição de há vários
anos e dando seguimento a uma acção
sempre muito participada, realizaram-se
as comemorações do 1.º de Maio – Dia
do Trabalhador.

As Comemorações do 1.º de Maio/2004
foram organizadas conjuntamente pela

Câmara Municipal de Ílhavo, Junta de
Freguesia de S. Salvador, ADCR Sr.ª dos
Campos e Rancho Regional da Casa do
Povo de Ílhavo, e do programa destaca-
se a realização do já tradicional jogo de
futebol Autarcas/Dirigentes Associativos,
que este ano teve lugar no Campo Des-

Comemorações do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador

Câmara Municipal de Ílhavo

Novo logótipo

A decisão de referenciar o Município de
Ílhavo com um logótipo composto pelos
elementos principais da nossa condição
geográfica e natural, ajudou-nos a cons-
truir uma imagem moderna desta nossa
terra. O Sol (bola amarela), o Mar (onda
grande azul escura) e a Ria (onda pe-
quena azul clara), são os elementos da
natureza que se conjugam de forma úni-
ca no Concelho de Ílhavo, e de forma
harmoniosa no logótipo que até hoje
exerceu a sua função.

Agora é tempo de entrarmos Mar den-
tro, encontrando nessa viagem a raiz
mais profunda da nossa história, refe-
renciada na pesca do bacalhau à linha,

na silhueta imponente de um Lugre, no
Museu Marítimo de Ílhavo…

Nessa viagem encontramos o “Creoula”
bem vivo e um Mar cheio de oportuni-
dades de vida e de futuro para esta terra.
Um Mar que se delicia no seu encontro
com as nossas praias da Costa Nova e
da Barra, e aceita ser parte da vida da
nossa Ria de Aveiro.

As velas brancas do Lugre e dos velei-
ros de recreio que rasgam o Mar e a Ria,
mexidas pelo vento, o azul do Mar e o
amarelo do Sol, surgem como elementos
de referência num encontro renovado,
nesta terra que sempre terá “O Mar por
Tradição”.

A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou
no passado dia 31 de Maio, Segunda-
-feira, o Dia do Pescador, através da
realização de uma sessão comemorativa,
que contou com a presença de antigos
Homens do Mar assim como de outros
convidados. Esta sessão decorreu no
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo,
com o seguinte programa:

Sessão Comemorativa do Dia do Pescador
18h30 · Abertura da Sessão Comemora-

tiva do Dia do Pescador
· Apresentação do novo logótipo
da Câmara Municipal de Ílhavo
· Lançamento da Experiência
Mar Creoula 2004 (com a pre-
sença do Comandante Martins
da Cruz, do Navio de Treino de
Mar CREOULA)

19h15 Palestra “St. John´s – Porto de
Acolhimento” – Proferida pelo
Capitão Francisco Marques e
Dr. Álvaro Garrido

A sessão terminou com a selecção dos
Homens do Mar, que integram a comitiva
oficial a St. John´s (Canadá) para a inau-
guração do Parque de Ílhavo no final do
mês de Julho.

portivo da Vista Alegre, os bailes, o III
Torneio do Trabalhador em Futsal, assim
como o VIII Festival de Folclore da Pri-
mavera, que mais uma vez trouxe à Sr.ª
dos Campos Ranchos de diversos pontos
do país, que deliciaram as muitas cen-
tenas de pessoas presentes.
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Centro Cultural de Íl
uma aposta de futuro

Câmara Municipal

Grande Praça/Estacionamento (cave)

Unidade Comercial

Grande Auditório/Salas de Apoio
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A Câmara Municipal de Ílhavo proce-
deu, no passado dia 19 de Julho, à aber-
tura do concurso público para construção
do Centro Cultural de Ílhavo, com uma
estimativa de custo de 10.010.275,00
Euros e um prazo de execução previsto
de dois anos.

O edifício será construído no centro da
Cidade de Ílhavo, ao lado dos Paços do
Concelho, nos terrenos ocupados pelo
antigo Mercado (“da pala”), pelo antigo
Mercado do Peixe e pela actual Sede da
Junta de Freguesia de S. Salvador.

Trata-se, sem dúvida, de um equipa-
mento público da maior importância, que
para além de cumprir funções relevantes

havo
de qualificação urbana da Cidade e do
Município de Ílhavo, irá contemplar:
· a construção de um estacionamento

automóvel em cave para cerca de 220
viaturas (com gestão concessionada);

· a construção de uma unidade comercial
com seis lojas (para venda ao mercado);

· a construção de um Grande Auditório
com 520 lugares com Teia de Palco,
para realização de acções culturais,
Salas de Exposições e Salas de Apoio
à Actividade Cultural;

· a construção de uma ampla Praça de
uso pedonal (e qualificação urbana com
pedonalização de toda a área envol-
vente do edifício), que se interligará com

os espaços públicos adjacentes e deve-
rá evoluir no sentido de uma melhor
relação com o jardim existente.
A arquitectura que se propõe privilegia

a transparência e a permeabilidade visual
entre os diversos espaços e a estrutura
urbana envolvente. Entre o edifício da
Câmara e a Ria poderá então perspec-
tivar-se um notável eixo de produção de
cidadania, em que nomeadamente a nova
e ampla praça é desenhada de modo a
acolher actividades lúdico culturais di-
versas, em articulação funcional com a
infraestrutura da sala de espectáculos e
exposições do centro cultural.
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Uma das maiores apostas por parte do
Município de Ílhavo, na procura crescente
de soluções viáveis que conduzam à re-
solução efectiva de um dos maiores pro-
blemas da nossa sociedade – a gestão
de resíduos, tem como corolário a cons-
trução de uma infra-estrutura específica
(única no Distrito de Aveiro), o Ecocentro
Municipal de Ílhavo.

É neste grande espaço que está igual-
mente instalado o Centro de Educação
Ambiental Municipal, que entrou em fun-
cionamento no passado mês de Março
(durante a “+ECO 2003”) e que quere-
mos ver funcionar como uma “Escola de
Ambiente”, onde procuraremos ensinar,
às nossas Escolas e a todas as outras
que pretendam visitar-nos, a “ler, escrever
e a contar” em Ambiente. Será, certamen-
te, a mais valia indispensável à concre-
tização da estratégia agora iniciada, de

Centro de Educação
Ambiental/Ecocentro

informação e sensibilização da comuni-
dade escolar para as várias temáticas/
problemáticas ambientais, e a partir dela
de toda a Comunidade em geral.

No referido espaço são dinamizados
diferentes tipos de actividades, podendo
a Escola interessada optar por uma das
seguintes temáticas ambientais (cada um
dos temas é composto por uma parte
teórica – pequena aula de sensibilização
– e por uma parte prática – jogo didático
ou visita de campo):

Tema 1 – Resíduos Sólidos Urbanos;
Tema 2 – Ar;
Tema 3 – Zonas Costeiras;
Tema 4 – Água;
Tema 5 – Visita à ECOTECA;
Tema 6 – Florestas e Património Natural

e Construído.
Esta grande “Escola do Ambiente” rece-

beu já a visita de aproximadamente 850

crianças, oriundas de vários Concelhos,
de entre os quais se destacam Aveiro,
Vagos, Oleiros, Condeixa-a-Nova, Oliveira
de Frades, para além de vários Esta-
belecimentos de Ensino do nosso Con-
celho. A nossa vontade é que este novo
espaço seja encarado, de facto, como a
“Escola de Educação Ambiental”, mere-
cendo o carinho, o respeito e a dedicação
de todos. Procuraremos, numa parceria
cada vez mais próxima com os Docentes,
que sejam as nossas Escolas a dina-
mizarem e/ou preservarem esse espaço,
e assim o mesmo possa constituir um
motivo de grande orgulho para todos nós.

Nesta educação, virada para os grandes
valores do que é «viver em cidadania»,
ganharemos cada vez mais defensores
para a defesa e a preservação dos tesou-
ros ambientais do Concelho e, porque
não, do País.

A Educação Ambiental representa o
somatório de comportamentos cívicos,
que formando a natureza humana, im-
põem, por isso, a conjugação da infor-
mação com a formação. Mas é também
cada vez mais notório que o “catalisador”
desse somatório “toma corpo” nas nos-
sas crianças e, dessa forma, actua no
trabalho que está a ser desenvolvido em
parceria com as nossas Escolas, procu-
rando assim multiplicar e/ou potenciar os
ensinamentos e alertas recebidos para
a construção de mais e melhor Cidada-
nia, bem como de mais e melhor Conce-
lho, País e Planeta.

Cada vez mais consciente de que é a
Educação Ambiental o meio mais privile-
giado para uma cidadania mais cons-
ciente em direcção ao desenvolvimento

sustentável, a Câmara Municipal de Ílhavo
promove anualmente, de alguns anos a
esta parte, no mês de Março (coincidindo
com as comemorações do Dias da Água
e da Árvore), uma Semana inteiramente
dedicada ao Ambiente, a “+ECO”, na
qual são abordados temas ambientais
diversos (ex: RSU; Zonas Costeiras;
Água; Florestas; etc).

A “+ECO 2004” constituíu um importante
momento de reflexão, aprendizagem e
encontro, com vista a proporcionar a to-
dos os intervenientes um olhar mais atento
para a nossa Terra, desempenhando um
papel igualmente importante para que a
nossa geração futura possa, também ela,
ter um olhar diferente e como tal mais
valorizador, para o património ambiental
que, aos poucos, se lhe vai delegando.

Em 2004 a +ECO conseguiu envolver
aproximadamente 4400 crianças, as quais
encheram de bom ambiente as muitas e
variadas actividades que tiveram ao seu
dispor e das quais se realçam: a ex-
posição “Ambiente Vivo” (com trabalhos
dinamizados pelas próprias Escolas);
publicação da revista de Educação Am-
biental “O Ambúzio” (a qual faz já a delícia
das nossas crianças e respectivos Pais);
o VI Colóquio de Ambiente da Câmara
Municipal de Ílhavo e acção “dar uma
mãozinha às dunas”, entre muitas outras.

Sentimos que cada vez “+ECO(S)” se
juntam a nós nesta causa (que é de todos)
de protecção, conservação e construção
de mais e melhor Ambiente, para que
todos possamos viver o nosso dia-a-dia
com mais qualidade.

Semana do Ambiente

“+ECO 2004”

À semelhança do que vem acontecen-
do desde 1989 ,as Praias da Barra e da
Costa Nova foram novamente galardoa-
das com a Bandeira Azul, o que vem mais
uma vez demonstrar a excelência das
nossas Praias.

A Campanha Bandeira Azul da Europa
teve o seu inicio em 1987, integrada no
programa do Ano Europeu do Ambiente.
A iniciativa da Foundation Environmental
Education (FEE), com o apoio da Comis-
são Europeia, tem como objectivo elevar
o grau de consciencialização dos cida-
dãos em geral, e dos decisores em parti-
cular, para a necessidade de se proteger
o ambiente marinho e costeiro, e incen-
tivar a realização de acções que con-
duzam à resolução dos problemas aí
existentes.

A Bandeira Azul constitui pois um certifi-
cado de qualidade ambiental que distingue
o esforço de diversas entidades, no cum-
primento de diversos critérios nas áreas
de Educação Ambiental (no nosso Con-

celho, a campanha “Praia Limpa tem Mais
Pinta, vai já no seu terceiro ano de edição)
e informação, gestão e segurança, e qua-
lidade da água. Ela tem servido como
mote para a potenciação de um turismo
de qualidade, em que a paisagem, o am-
biente e os recursos naturais podem
constituir os pólos de atracção que hoje,
para além de se constituírem como pi-
lares decisivos na sustentabilidade da
indústria turística, são igualmente pólos
de desenvolvimento de acções de di-
vulgação, sensibilização e educação
cívica e ambiental, que igualmente urge
explorar e integrar como componentes
de um turismo que se requer, cada vez
mais, de maior qualidade.

Continuamos, pois, empenhados em
gerir as nossas Praias de forma equi-
librada e sustentada, e, consequente-
mente, oferecer uma melhor e mais qua-
lificada e diversificada oferta turística em
que o Ambiente, ou sua preservação,
assumirá sempre o papel principal!

Bandeira Azul
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Saneamento Básico da Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo
Abertura de concurso público

Saneamento Básico
da Gafanha da Nazaré

No seguimento dos fortes investimen-
tos que o nosso Concelho tem vindo a
assistir nos últimos anos no domínio da
construção e activação das redes de
saneamento básico, torna-se pertinente
efectuar um ponto de situação relativa-
mente a este tipo de intervenção que se
transformou, nos nossos dias, numa ne-
cessidade básica das nossas populações,
como outrora o eram a energia eléctrica
e a água canalizada.

Neste artigo iremos abordar especifica-
mente o caso da Freguesia da Gafanha
da Nazaré, ficando para edições futuras
a análise a outras freguesias do Concelho.

Há apenas 6 anos atrás, em 1998, a
disponibilização de saneamento básico
nesta freguesia era inexistente. A Praia
da Barra possuía uma rede já com alguns
anos, que cobria cerca de 40% das
habitações, mas que não estava ainda
activada. Na restante área da freguesia
encontrava-se em curso (fase inicial) a
denominada 1.ª fase da Gafanha da Na-
zaré (Av. dos Bacalhoeiros, parte da Av.
José Estêvão e Rua Gil Vicente) cuja taxa
de execução rondava os 15%, e que, tal
como a rede da Praia da Barra, ainda
não se encontrava em funcionamento. Tal
significava que a cobertura efectiva na

freguesia da Gafanha da Nazaré era, por
isso, inexistente.

Contudo a situação alterou-se em 2000,
com a conclusão da 2.ª fase da Praia da
Barra (construção de uma Estação Ele-
vatória e prolongamento do ramal), num
investimento que rondou os 500.000,00
euros, e que permitiu finalmente activar
o sistema. Mais tarde, já em 2002, teve
início a 3.ª e última fase, que se encontra
actualmente em fase de conclusão, e que
representa um investimento de cerca de
1.000.000,00 de euros. A activação desta
última fase concede à Praia da Barra uma
cobertura de 100%.

Em 2001 assiste-se igualmente à activa-
ção da já referida 1.ª fase do saneamento
da Gafanha da Nazaré (investimento de
1.500.000,00 euros). Um ano depois ter-
mina a empreitada relativa à 2.ª fase A/B
(Av. José Estêvão), cujo investimento
rondou os 800.000,00 euros.

Actualmente encontram-se em fase de
construção/conclusão a 3.ª e a 4ª fase
(Cale da Vila e Marinha Velha, respec-
tivamente), que representam um inves-
timento global de cerca de 3.000.000,00
de euros. Assim que forem activadas,
permitirão à freguesia da Gafanha da
Nazaré uma cobertura a rondar os 63%,

fruto de um investimento global que se
aproxima dos 7.000.000,00 de euros em
apenas 6 anos.

Estes investimentos concretizados no
terreno marcam bem a aposta na quali-
dade urbana e ambiental da Freguesia
da Gafanha da Nazaré e do Concelho
de Ílhavo, que a Câmara Municipal tem
vindo a realizar desde 1998, com uma
atenção muito especial na área do Sa-
neamento Básico.

Assim, damos contributos importantes
para a elevação da qualidade de vida das
populações. Mais e melhor continua a ser
a nossa aposta.

Para o bom funcionamento da sua rede de esgotos, não deposite
materiais como:
· Pensos higiénicos, preservativos, algodão, cotonetes e fraldas descartáveis;
· Restos de comida, molhos, gorduras, toalhetes de limpeza, fragmentos de utensílios
partidos e espinhas;

· Cabelos, embalagens em cartolina, embalagens de shampôs e plásticos;
· Restos de desperdícios, de colas, óleos, lixas usadas, parafusos, molas e desperdícios
de madeira.
Estes materiais podem causar o entupimento da rede, e quem fica a perder somos todos

nós. Colabore!

Foi deliberado na reunião da Câmara
Municipal de Ílhavo de 3 de Maio, pro-
ceder à abertura do concurso para a 1.ª
fase da construção das redes de dre-
nagem de águas pluviais e residuais da
Gafanha da Encarnação (zona Sul) e da
Gafanha do Carmo (zona Norte), com
uma estimativa de custo de cerca de
1.500.000,00 Euros e um prazo de exe-
cução previsto de 210 dias.

Com a abertura deste concurso é dado
mais um passo para o arranque das obras
de saneamento básico na Gafanha da
Encarnação e na Freguesia da Gafanha
do Carmo, no seguimento dos elevados
investimentos que a Câmara Municipal
de Ílhavo tem vindo a desenvolver desde
1998, que permitiram passar de uma co-
bertura de cerca de 15% em 1997 para
cerca de 70% no final de 2004.
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Terminou no passado dia 4 de Julho o
mais importante acontecimento despor-
tivo alguma vez realizado no nosso país:
o Euro 2004. Este evento marcante me-
receu por parte de diversas entidades,
nacionais e internacionais, assim como
pelo público em geral, os mais rasgados
elogios, sobretudo no que diz respeito à
sua organização, que se revelou um su-
cesso. Este sucesso estendeu-se igual-
mente à nossa selecção que teve uma

O EURO 2004 no Concelho de Ílhavo

prestação de grande relevo, tendo al-
cançado o prestigiante estatuto de vice-
-campeã da Europa.

Para além dos êxitos desportivos e
organizativos, o Euro 2004 concedeu a
Portugal uma enorme visibilidade a nível
europeu e mesmo mundial, com resulta-
dos extremamente positivos no domínio,
por exemplo, do turismo. Para isso muito
contribuiu a já conhecida capacidade na-
tural que os portugueses têm de bem

No âmbito da realização de um im-
portante conjunto de investimentos com
o objectivo de promover o nome do
Concelho de Ílhavo no mercado externo
e interno, a Câmara Municipal de Ílhavo
esteve presente, pela primeira vez, na
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a
maior feira de promoção turística de
Portugal.

Este certame, que decorreu de 21 a 25
de Janeiro de 2004, foi sem dúvida uma
excelente oportunidade de promoção do
nosso Concelho, bem como de aprofun-
damento do conhecimento de Portugal,
e de todos os outros países presentes
na feira, sobretudo no que diz respeito
às suas potencialidades e estratégias
turísticas. A comprová-lo temos as largas
centenas de pessoas que visitaram o

Câmara Municipal de Ílhavo na

Bolsa de Turismo de Lisboa
nosso stand, solicitando diversas in-
formações e levando consigo material
promocional relativo à oferta turistica do
nosso Concelho, ficando ainda deveras
encantadas com todo o nosso potencial,
nomeadamente, com os “palheiros da
Costa Nova”, um dos elementos deco-
rativos do próprio stand.

A convite do Presidente da Câmara
Municipal, um grupo de Autarcas e Di-
rigentes Associativos do Concelho de
Ílhavo visitou a BTL no Sábado, dia 24,
onde, pelas 17h00, foi servido no stand
da Câmara Municipal de Ílhavo uma
pequena mostra da gastronomia típica
do nosso Concelho, não faltando o pão
e os folares de Vale de Ílhavo, e, obvia-
mente, as “pataniscas”, rissóis e pastéis
de bacalhau.

receber quem nos visita, assim como o
grande esforço desenvolvido por diversas
entidades, como é o caso das Câmaras
Municipais, em propiciar aos inúmeros
adeptos do futebol que neste período nos
visitaram, assim como à população de
cada Concelho, condições especiais e
diferentes de acompanhar o Euro 2004.

Com este objectivo em mente, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo organizou um
conjunto de iniciativas, das quais se des-

tacam a Praça do Mar, na praia da Barra
e a Praça da Ria, na praia da Costa Nova,
onde, para além da transmissão de todos
os jogos em ecrã gigante, milhares de
adeptos de diversas nacionalidades se
deliciaram com animação variada, desde
a música ao folclore, passando pela
ginástica, cinema e artesanato, sem
esquecer, obviamente, a nossa boa
gastronomia, superiormente preparada
preparada e divulgada pelas Associações

do Concelho que aderiram em grande
número a esta iniciativa.

Terminado que está o Euro 2004, fica a
saudade de dias bem passados, sempre
em ambiente de grande alegria e confra-
ternização, e a certeza de que todo o
investimento realizado valeu a pena,
nomeadamente pelo forte impulso que o
nome de Portugal e de Ílhavo sofreram
nestes inesquecíveis meses de Junho e
Julho de 2004.
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Após um longo processo de negociação
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Instituto de Estradas de Portugal (ex-
JAE), as duas entidades formalizaram no
mês de Junho 2004 um importante e
histórico Protocolo, no seguimento do
acordo conseguido.

O Protocolo, homologado pelo Secretá
rio de Estado das Obras Públicas no dia
15 de Junho, tem os seguintes objectivos:
· integrar na rede municipal do Concelho

de Ílhavo o lanço da Estrada Nacional
109 (entre o km 60,720 e o km 65,892;
o troço respeitante ao Concelho de Ílha-
vo), numa extensão total de 5,172 km,
assumindo a Câmara Municipal de Ílha-
vo toda a gestão desta via;

· financiar em 1.100.000 euros as obras
da 2.ª e da 3.ª fase da Via de Cintura
Poente à Cidade de Ílhavo (50% da sua
estimativa de custo) a realizar pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo.
Com esta situação, a Câmara Municipal

de Ílhavo vai continuar o trabalho de quali-

ficação da rede viária da Cidade de Ílhavo
e a construção da Rede Viária Estrutu-
rante, estando em desenvolvimento o
seguinte planeamento:
· Via de Cintura Poente à Cidade de Ílhavo

- 1.ª fase  – Via da Malhada
(inaugurada em Dezembro 2001);
- 2.ª fase – Malhada/Barquinha/Vista
Alegre
(em obra, com final previsto para Se-
tembro 2004)
- 3.ª fase – Malhada/Ribas
(obra a iniciar em breve, com final pre-
visto para Fevereiro 2005)
- 4.ª fase – Ribas/Coutada/Verdemilho
(obra perspectivada para 2006/2007)

· Qualificação urbana da EN 109  – redes,
pavimento, passeios
(projecto em execução, com final de obra
previsto para o último trimestre de 2005)
Com estas obras vamos continuar a

elevar a qualidade de vida das popu-
lações, dando cumprimento aos com-
promissos assumidos.

Desclassificação
da EN 109

A Câmara Municipal de Ílhavo em par-
ceria com a Associação Comercial de
Aveiro, apresentou um projecto de Ur-
banismo Comercial de Ílhavo (zona do
centro da Cidade de Ílhavo) ao programa
“PRIME/URBCOM”, com uma despesa
pública total prevista de 1.348.132,50
euros, que mereceu a aprovação do Mi-
nistério da Economia.

Este projecto que foi apresentado aos
Comerciantes no passado dia 14 de Julho
(pela CMI e pela ACA), visa o financia-
mento da qualificação dos estabeleci-
mentos comerciais da zona em causa e
a qualificação urbana dos espaços públi-
cos, existindo ainda apoios para acções
de dinamização comercial.

O UrbCom de Ílhavo entrará em breve
na fase de execução do “Estudo Global”,
findo o qual se iniciarão as candidaturas
para que este projecto entre em exe-
cução física. A CMI e a ACA instalarão
em devido tempo um gabinete de apoio
aos comerciantes para apoio à realização
das suas candidaturas.

Dado que consideramos este projecto
da maior importância, nomeadamente
para a actividade comercial e para a qua-
lificação urbana do centro da nossa Cida-
de de Ílhavo, apresentamos publicamen-
te esta nota de chamada de atenção,
como contributo para o bom aproveita-
mento desta oportunidade que consegui-
mos ter em mãos.

Urbcom

No âmbito de trabalho de parceria entre
a Associação de Solidariedade Social da
Gafanha do Carmo, a Câmara Municipal
de Ílhavo e os CTT/Correios de Portugal,
os serviços dos Correios da Freguesia
da Gafanha do Carmo estão disponíveis
desde o dia 20 de Abril de 2004, no Edifício
Sócio-Educativo da Gafanha do Carmo,
com horário das 09.00 às 12.00 horas,
de Segunda a Sexta-feira.

Da parceria entre estas três entidades,

Serviços de Correios
– Gafanha do Carmo

que durante alguns meses trabalharam
em equipa – Associação de Solidarieda-
de Social da Gafanha do Carmo, Câmara
Municipal de Ílhavo e CTT/Correios de
Portugal, foi possível iniciar a prestação
de vários serviços dos Correios, no novo
Posto de Correios da Gafanha do Carmo.

A Câmara Municipal de Ílhavo dispo-
nibilizou o Edifício Sócio-Educativo da
Gafanha do Carmo, criando uma nova
sala, que no futuro servirá também para

a gestão autónoma do Pólo da Biblioteca
Municipal, que vai ser instalado neste
Edifício Municipal.

A Direcção da Associação de Solida-
riedade Social da Gafanha do Carmo
assume a gestão dos serviços dos CTT,
disponibilizando em especial os meios
materiais e humanos.

Os CTT são responsáveis pelo controlo
e gestão dos vários serviços prestados,
dos quais se podem destacar:
· venda de selos e produtos facilitadores

(envelopes pré-franquiados de correio
normal e azul, cartões todos as ocasiões,
cartões de boas festas, embalagens
postais, saquetas almofadadas,…);

· aceitação de pagamentos de cobran-
ças postais, com as quais existe acor-
do para serem pagas nos CTT (factu-
ras de água, electricidade, telefone,
seguros,…);

· emissão de vales (excepto urgentes);
· pagamentos de vales de correio;
· aceitação de registos e encomendas;
· entrega de avisados (registos e en-

comendas) da área de influência da
Gafanha do Carmo.
Os serviços dos CTT são prestados em

total e cuidada compatibilidade com o
bom funcionamento dos serviços de ATL
e Cantina, que a Associação de Soli-
dariedade Social da Gafanha do Carmo
gere no Edifício Sócio-Educativo, em par-
ceria com a Câmara Municipal de Ílhavo.

Entrada em funcionamento
a 20 Abril 2004
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A Câmara Municipal de Ílhavo tem vin-
do a desenvolver um importante trabalho
de gestão e de apoio às Associações do
nosso Concelho que desenvolvem acti-
vidades em várias áreas.

Registando-se o facto de muita dessa
actividade se revestir de relevante inte-
resse público, o Executivo Municipal
aprovou durante o mês de Junho de
2004, trinta e dois Protocolos de Coo-
peração, num valor total de 222.600
euros, referentes à actividade do ano
2004, e distribuídos pelas Associações
em função da dimensão da sua ac-
tividade e como consequência do acordo
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
cada uma dessas Associações.

Os referidos Protocolos foram assina-
dos no passado dia 7 de Julho, tendo os
seguintes valores:

Associação Valor de Protocolo (em euros)
Associações de Jovens
Grupo de Jovens A Tulha ............................................................................. 6.150
Grupo de Jovens da Praia da Barra ............................................................. 6.950
Grupo de Jovens A Torre (Moitinhos) ............................................................ 1.700
Agrupamentos de Escuteiros
N.º 189 – Ílhavo ............................................................................................ 2.250
N.º 588 – Gafanha da Nazaré ...................................................................... 2.300
N.º 1024 – Gafanha da Encarnação ............................................................. 1.800
N.º 531 – Gafanha do Carmo ....................................................................... 1.500
N.º 1021 – Barra ........................................................................................... 1.200
Associações Desportivas
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo (CNAI) ............................................... 2.000
Assoc. Desportiva, Cultural e Recreativa da Sra dos Campos ..................... 3.000
Sporting Clube da Vista Alegre ..................................................................... 5.200
Assoc. Cultural e Desportiva “Os Ílhavos” .................................................. 21.000
Grupo Desportivo da Gafanha D’ Aquém ..................................................... 4.000
Grupo Desportivo Beira-Ria (Gaf. Carmo) .................................................... 3.500
Sport Benfica e Gafanha .............................................................................. 4.000
Grupo Columbófilo da Gafanha da Nazaré ................................................... 4.700

Protocolos de Cooperação 2004
CMI/Associações

Associação Valor de Protocolo (em euros)
Sociedade Columbófila de Ílhavo ................................................................. 2.700
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação .......................................... 9.000
Ílhavo Andebol Clube .................................................................................. 20.000
Associação de Surf de Aveiro ....................................................................... 3.000
Associações de Acção Social
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo ............................................ 7.500
Centro Paroquial A. F. D. Manuel Trindade Salgueiro/S. Salvador ............... 7.000
Caritas Paroquial da Gafanha da Nazaré ..................................................... 2.400
Sociedade de S. Vicente de Paulo/Conferências de Ílhavo .......................... 3.000
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo ........................................................ 12.000
Fundação Prior Sardo ................................................................................ 14.000
Lar do Divino Salvador ................................................................................. 2.500
Associações Culturais
Rancho Folclórico As Ceifeiras da Gafanha da Encarnação ........................ 1.800
Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo .................... 2.500
Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros da Costa Nova ................... 5.000
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré ................................................. 14.000
Escola de Música Gafanhense ..................................................................... 3.500
Outros Protocolos encontram-se em fase de negociação.

Os Contratos-Programa/Protocolos de
Cooperação 2004 entre a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo (CMI) e as Juntas de Fre-
guesia do Concelho foram assinados no
passado dia 5 de Julho, após a devida
negociação entre as entidades. As verbas
destinadas a cada uma das Juntas de
Freguesia, destinam-se à concretização
de um vasto conjunto de obras e de aqui-
sições de equipamentos, nas seguintes
áreas:
· Limpeza regular de bermas das ruas e

arruamentos;
· Melhoramento de ruas e caminhos;
· Desobstrução, limpeza regular e emani-

lhamento de valas;
· Pequenas Obras de construção civil;
· Realização de obras no Cemitério;
· Estruturas e equipamentos da Junta.

O valor total das verbas que a CMI
transfere para cada uma das Juntas de
Freguesia, para realização das obras de-
finidas e discriminadas em cada Proto-
colo, são as seguintes:
· Junta de Freguesia de S. Salvador:

124.670 euros;
· Junta de Freguesia da Gafanha da Na-

zaré: 88.719 euros;
· Junta de Freguesia da Gafanha da En-

carnação: 43.945 euros;
· Junta de Freguesia da Gafanha do Car-

mo: 21.000 euros.

Protocolos de Cooperação 2004
CMI/Juntas de Freguesia

Os Protocolos aprovados derivam de
acordos com as Juntas de Freguesia ne-
gociados pelo Presidente da Câmara e
pelo Vereador Eng. Caçoilo.

Os Protocolos formalizam uma relação
de cooperação e parceria, entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e cada uma das
Juntas de Freguesia do Concelho, no
âmbito da política de gestão de objectivos
e recursos de ambas as entidades, esta-
belecendo-se as regras e os meios de
cooperação para benefício da comuni-
dade e do interesse público. Registe-se
ainda as seguintes notas sobre os acor-
dos alcançados:
· foram corolário das reuniões de tra-

balho entre ambas as partes ocorridas
entre Maio e Junho 2004;

· tiveram como base as propostas apre-
sentadas por cada uma das Juntas de
Freguesia;

· referencia-se o esforço financeiro da
CMI em proceder a um aumento de
cerca de 20% do valor financeiro do
Protocolo (face ao valor de 2003), mes-
mo considerando os condicionalismos
financeiros existentes e o facto do Orça-
mento do Estado ter aumentado em
4,6% o Fundo de Financiamento das
Freguesias (FFF), das Juntas de Fre-
guesia do Concelho de Ílhavo (cres-
cimento do valor total).
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A publicação da Lei 10/2003, de 13 de
Maio, ao estabelecer o “regime de criação,
o quadro de atribuições e competências
das áreas metropolitanas e o funciona-
mento dos seus órgãos”, veio disponi-
bilizar aos Municípios uma nova oportuni-
dade de associação e de construção de
maior capacidade de realização, nomea-
damente pela possibilidade de exercer
novas competências entregues pelos
Municípios e/ou transferidas ou contra-
tualizadas com o Governo.

Atentos a esta nova realidade, herdeiros
de uma já longa experiência associativa,
os Municípios de Águeda, Albergaria-A-
Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro,
Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Vale de
Cambra, constituíram a Grande Área Me-
tropolitana de Aveiro, tendo a escritura
pública de constituição sido realizada no
dia 23 de Abril 2004, em Aveiro, em ceri-
mónia que decorreu com a presença do
Primeiro-Ministro Dr. Durão Barroso, após
o encerramento do Congresso da Ria.

A GAMA foi constituída tendo em conta
os seguintes elementos principais em
termos de enquadramento:
1. Proximidade Geográfica
· Os Municípios signatários ocupam um

Constituição da GAMA/Grande Área
Metropolitana de Aveiro

espaço territorial contíguo, enquadrado
com referência principal pela bacia do
Rio Vouga e da Ria de Aveiro, ligados
em eixos importantes em termos viários
e ferroviários, e portadores de uma histó-
ria feita da ligação entre as suas gentes;

2. História Política Comum
· Os Municípios signatários integram há

quase dois séculos o Distrito de Aveiro,

municipais, com evidentes vantagens
para as populações (Associação de
Municípios da Ria, do Carvoeiro, das
Terras de Santa Maria, da Bairrada-
Vouga, …);

3. Membros de um Novo Centro
· A região constituída pelos Municípios

signatários é no seu todo um centro de
vitalidade e dinamismo, com elevada

sendo portadores de capital político que
daí adveio, e aliás bem vivo em vários
movimentos da sociedade (acção social,
desporto, organização de bombeiros,
organizações empresariais, …);

· Os Municípios signatários integram vá-
rias associações de Municípios onde
têm vindo a construir espaços comuns
de actividade, obras e projectos inter-

densidade populacional, uma relevante
actividade económica com base na ini-
ciativa privada e na actividade do Poder
Local e Central. Este novo centro, ali-
mentado de um crescimento feito ao
longo da história, de uma capacidade
de realizar motora do seu presente, tem
relevantes potencialidades de desen-
volvimento à volta de novos desafios e
apostas, das quais destacamos:
· Porto de Aveiro, de importância na-

cional;
· IP5, ligação rodoviária de referência

na ligação Portugal/Espanha/Europa;
· TGV/Ligação Aveiro-Salamanca, opor-

tunidade nova de aproximação à
Europa;

· Universidade de Aveiro, pólo de for-
mação, investigação e modernidade;

· Ria de Aveiro, ecossistema complexo
e rico para rentabilizar por uma gestão
integrada, localmente liderada e equi-
librada na relação Homem-Natureza;

Com a institucionalização da Grande
Área Metropolitana de Aveiro, esta região
tem a possibilidade de estruturar melhor
o seu desenvolvimento integral, no apro-
fundamento da intermunicipalidade, se-
guros de por esta via podermos construir
em Portugal, um novo centro.

A Câmara Municipal de Ílhavo assinou
no passado dia 15 de Junho, com a Asso-
ciação Nacional dos Planeadores do Ter-
ritório (APLLA) o contrato programa de
colaboração e trabalho, que formalizou
a adesão do Município à Rede Nacional
das Cidades e Vilas com Mobilidade para
Todos.

Na cerimónia pública, que decorreu nos
Paços do Concelho, estiveram presentes
técnicos da autarquia, representantes de
associações que gerem a problemática
da mobilidade, o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo  e alguns Vereadores,
assim como responsáveis da APLLA,
designadamente o seu presidente, Dr.
Pedro Silva e a directora executiva Eng.ª
Paula Teles.

A assinatura deste contrato testemunha
a permanente preocupação da Câmara
Municipal com a qualidade de vida de
TODOS os seus cidadãos e que, no nos-
so Concelho, a dinâmica criada com as
acções do ANO EUROPEU DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, não se esgotou no
vasto conjunto de iniciativas que tivemos
a oportunidade de protagonizar durante
o ano de 2003.

Ao subscrever este acordo a Câmara
Municipal de Ílhavo renova o compro-
misso de, gradual e sucessivamente, ir
adequando a Cidade e o Concelho à
circulação de todos os indivíduos, abo-
lindo as barreiras arquitectónicas, sociais
e psicológicas existentes, eliminando dis-

Adesão à Rede de Cidades e Vilas
com Mobilidade para Todos

criminações de qualquer natureza e afir-
mado o seu respeito pelos valores funda-
mentais da solidariedade, da igualdade
e da equiparação de oportunidades.

Recorde-se, a propósito, que numa
acção original e muito saudada, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo já tinha convidado

todos os técnicos que desenvolvem tra-
balho na área do projecto em construção
civil, a participar numa reunião de traba-
lho com vista à sua sensibilização para
esta problemática, sendo que o Regu-
lamento Municipal da Urbanização e Edi-
ficação do Concelho é, nesta matéria,

mais exigente que a própria lei, porquanto
já determina a obrigatoriedade de em
todos os edifícios (sejam públicos, como
prevê a lei, sejam privados) ser asse-
gurada a acessibilidade de todos, desi-
gnadamente os cidadãos de mobilidade
condicionada.
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O Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Saúde, Dr. Adão e Silva, realizou
no passado dia 10 de Maio uma visita de
trabalho ao Concelho de Ílhavo, tendo
como motivo a construção do Novo Hos-
pital de Ílhavo, da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ílhavo.

Após uma reunião de trabalho com o
Presidente da Câmara Municipal de Ílha-
vo, decorreu a visita às instalações do
velho Hospital de Ílhavo e a apresentação
do projecto do Novo Hospital, que terá
como valência principal uma unidade de

Novo Hospital de Ílhavo

cuidados continuados (ao abrigo da nova
legislação).

O Secretário de Estado reiterou a dispo-
nibilidade e o interesse do Governo em
apoiar este investimento, fortalecendo de
uma forma muito importante a aposta da
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e
da Câmara Municipal de Ílhavo na con-
cretização deste importante investimento.

Prosseguem os trabalhos de execução
do projecto (cujos custos foram assu-
midos pela CMI) e de negociação para o
financiamento da obra.

- Visita do Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde

O Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Administração Interna, Dr. Luís
Pais de Sousa, realizou no passado dia
31 de Março uma visita de trabalho ao
Concelho de Ílhavo, tendo como motivo
a construção do Novo Quartel da GNR
da Gafanha da Nazaré.

A visita teve início com a recepção no
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Ílhavo, onde decorreu a sessão solene
de assinatura do despacho de abertura
do concurso público para a construção
do Quartel da GNR da Gafanha da Na-
zaré, pelo Secretário de Estado.

De seguida realizou-se uma visita aos
seguintes locais:
· Quartel da GNR da Gafanha da En-

carnação (a desactivar);
· Terrenos do futuro Quartel da GNR da

Gafanha da Nazaré;
· Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré

(Avenida José Estêvão).
Este novo Quartel da GNR será cons-

truído em terrenos adquiridos pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo (entre o IP5 e
a Escola Secundária da Gafanha da Na-
zaré) e servirá em termos operacionais
as Freguesias da Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo.

O concurso público para a construção
está neste momento em curso, prevendo-
se o início das obras até ao final do ano
2004.

Novo Quartel da GNR
da Gafanha da Nazaré
- Visita do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna

No passado dia 9 de Julho realizaram-
se as comemorações oficiais dos 180
anos da Fábrica da Vista Alegre, com a
presidência do Ministro da Economia
Dr. Carlos Tavares (a presença anun-
ciada de Sua Excelência o Presidente da
República foi cancelada, por força da
gestão da situação política derivada da
demissão do Primeiro-Ministro de Por-
tugal, Dr. Durão Barroso).

Após a visita à muito renovada fábrica
da Vista Alegre, com o descerrar da placa

que assinala este aniversário especial,
realizou-se a Sessão Solene evocativa.

Nessa sessão evocativa os responsá-
veis da Vista Alegre – Eng. Bernardo
Vasconcelos (Presidente do Conselho de
Administração) e Eng. Mário Pais de Sou-
sa (Administrador-Delegado) proferiram
palavras sobre a história e a moderni-
zação em curso da Vista Alegre (agora
Vista Alegre Atlantis).

O Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo assinalou a data com palavras de

Vista Alegre
comemora 180 anos

parabéns, de agradecimento e de comp-
romisso, destacando o excelente trabalho
realizado pela equipa Câmara Municipal
de Ílhavo/Vista Alegre nos últimos seis
anos, com obra bem visível.

O Ministro da Economia Dr. Carlos Ta-
vares realçou o exemplo da Vista Alegre,
pela capacidade de realizar e modernizar
no mercado global, após 180 anos de
vida.

Parabéns à Vista Alegre e muitos anos
de vida.

– Com a presença do Ministro da Economia
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REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 2 de Dezembro de 2003

Resumo

Regulamento Municipal de Inspecção e Ma-

nutenção de Ascensores. Monta-cargas, Escadas

Mecânicas e Tapetes Rolantes

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

Aquisição de terrenos para a execução da Circular

Poente a Ílhavo – 2.ª fase (troço Malhada/Vista

Alegre) por via do Direito Privado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Aquisição de terrenos para a execução da Circular

Poente a Ílhavo – 2.ª fase (troço Malhada/Vista

Alegre) por via da expropriação por Utilidade

Pública

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2004

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê, entre outras coisas, que

se fixem as seguintes taxas de Imposto Municipal

sobre Imóveis (IMI), para vigorar no Município

de Ílhavo: prédios rústicos – 0,8%, prédios urbanos

– 0,8%, prédios urbanos avaliados nos termos

do CIMI – 0,5%.

Novo tarifário dos serviços de abastecimento de

água, drenagem e tratamento de águas residuais

domésticas

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

Actualização de taxas para 2004 do Regulamento

Municipal de Urbanização e da Edificação (RMUE)

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê que as taxas de urbanização

e de edificação sejam actualizadas, para o

próximo ano, em 3,5% (taxa de inflação).

Actualização da renda de concessão para 2004

do Parque de Campismo Municipal da Praia da

Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta,

que prevê que a renda da concessão seja

actualizada para o próximo ano tendo em atenção

a taxa de inflação.

Estudo Urbanístico 10 – envolvente ao pro-

longamento da Avenida 25 de Abril – S. Salvador;

Estudo Urbanístico 11 – envolvente ao antigo

Hospital de Ílhavo – S. Salvador; Estudo Urba-

nístico 54 – estudo urbanístico da envolvente

sul da Escola C+S da Gafanha da Encarnação;

Estudo Urbanístico 61 – envolvente ao Solar da

Lagoa – S. Salvador

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes

estudos urbanísticos.

Adjudicação da empreitada do “Parque do Centro

de Ílhavo – requalificação do Jardim Henriqueta

Maia”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação provisória ao consórcio Victor Almeida

& Filhos, SA e Vidal, Pereira Gomes, Lda., pelo

valor de 180.821,64 Euros, de acordo com o

relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera

proceder à audiência prévia de acordo com o

CPA: não havendo reclamações a adjudicação

é definitiva.

Abertura do Concurso Limitado sem publicação

de anúncio da empreitada da “Requalificação

do Largo do Salão Cultural da Gafanha da

Encarnação”

Deliberado por unanimidade aprovar a abertura

do presente concurso, com um valor estimado

de 73.000,00 Euros.

Abertura do Concurso Público da empreitada do

“Cais da Gafanha da Encarnação – 2.º fase (Infra-

Estruturas Terrestres)”

Deliberado por unanimidade aprovar a abertura

do presente concurso, com um valor estimado

de 359.000,00 Euros.

Abertura do Concurso Público da empreitada da

“Circular Poente a Ílhavo, 3.ª fase – troço Malhada/

Ribas”

Deliberado por unanimidade aprovar a abertura

do presente concurso, com um valor estimado

de 1.025.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de munícipe carenciada

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 748, 20 Euros.

Subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para

apoio a renda de casa de 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 1.250,00 Euros.

Documentos Previsionais – 2004

Deliberado por maioria, com a abstenção do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo aprovar as

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2004

e o seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 15 de Dezembro de 2003

Resumo

Alteração ao Regulamento do Parque de Cam-

pismo Municipal da Praia da Barra

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa

e o seu envio à Assembleia Municipal.

Cedência de terreno à Associação de Solida-

riedade Social da Gafanha do Carmo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a cedência de uma parcela

de terreno com a área de 1752,50m2, para efeitos

de construção do imóvel designado por Centro

Comunitário da Gafanha do Carmo.

Venda de fogo no Parque Urbano Nossa Senhora

do Pranto

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a venda do apartamento Tipo T2 –

Fracção X – 1.º Esq.º n.º 9, com a área de 108,80

m2, a Dora Márcia Pinto Martins pelo valor de

62.766,72 Euros.

Venda de fogo no Parque Urbano Nossa Senhora

do Pranto (T3)

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a venda do apartamento Tipo T3 –

Fracção AB – 1.º Dt.º n.º 14, com a área de 126,70

m2, a Adriana Cláudia Bilelo Pita e Lúcio João

Carrilho Espanhol, pelo valor de 73.093,23 Euros.

Concurso Externo de Ingresso para um lugar de

Técnica de Relações Públicas de 2.ª classe

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, de 25 de Junho.

Abertura do Concurso Público para execução da

empreitada de “Requalificação da Rua 1.º de Maio

(Gafanha da Nazaré)”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Muni-

cipal, com um valor estimado de 228.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo de

Jovens “A Tulha” para organização do VIII Festival

da Canção da Vida

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 2.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 22 de Dezembro de 2003

Resumo

Permuta entre Diário de Bordo do Lugre “Júlia

IV”, pertença do Sr. Alexis Passechnikoff, e uma

singa, pertença do Museu Marítimo de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

de permuta.

Actualização dos valores das rendas das ha-

bitações camarárias alugadas

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 29 de Dezembro de 2003

Resumo

Adenda à listagem inicial dos Subsídios de Estudo

para o Ano Lectivo 2003/2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 45,00 Euros a mais um aluno do 1.º Ciclo

do Ensino Básico.

Atribuição de Subsídios Pontuais a Instituições

– Natal 2003

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de subsídios pontuais

às seguintes Instituições: Cáritas Paroquial da

Costa Nova – 400,00 Euros; Conferências

Vicentinas da Gafanha da Nazaré – 500,00 Euros;

Associação Cultural Porto de Abrigo – 375,00

Euros; CERCIAV – CAO/Gafanha da Nazaré –

750,00 Euros.

Adesão à Rede Nacional de Cidades e Vilas com

Mobilidade para Todos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal e enviá-la à Assembleia Municipal.

4.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e

Orçamento 2003

Deliberado por maioria., com a abstenção do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, ratificar a

presente Alteração.

Programa de Apoio a Projectos Educativos 2003/

2004

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

Programa.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 5 de Janeiro de 2004

Resumo

Concurso Interno de Acesso Geral para provi-

mento de quatro vagas de Assistente Admi-

nistrativo Principal

Deliberado por unanimidade homologar a presente

acta nos termos do art.º 39.º do Decreto-Lei n.º

204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração

Local, pelo Decreto-Lei N.º 238/99, de 25 de

Junho.

Concurso Interno de Acesso Geral para provi-

mento de seis vagas de Assistente Administrativo

Especialista

Deliberado por unanimidade, homologar a

presente acta nos termos do art.º 39.º do Decreto-

Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à

Administração Local, pelo Decreto-Lei N.º 238/

99, de 25 de Junho

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de 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.

Relatório final das Bolsas de Estudo Municipais

do ano lectivo 2003/2004

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

relatório. Mais se deliberou proceder à audiência

prévia de acordo com o CPA. Não havendo

reclamações a deliberação é definitiva.

Limitação de horário do estabelecimento – Bar

Visual

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê que se limite o horário de

funcionamento do “Bar Visual” aos seguintes

períodos: de Domingo a Quinta-feira até às 00h00,

Sextas-feiras, Sábados e vésperas de feriado

até à 1h00.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 19 de Janeiro de 2004

Resumo

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de duas vagas de Técnico Superior de 2.ª classe

– Planeamento Regional e Urbano

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo
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Concurso Externo de Ingresso para provimento

de seis vagas de Assistente Administrativo

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Doação de parcela de terreno

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que prevê a doação à Câmara Municipal

pela PT – Portugal Telecom, SA de faixa de terreno

com 20 (vinte) metros quadrados, sita na Rua

Prior Guerra, na freguesia da Gafanha da Nazaré.

EU 14 – Estudo Urbanístico da envolvente ao Cento

Cultural da Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta.

Proposta de alteração ao EU 44 – Estudo Urba-

nístico da envolvente à Rua 1.º de Maio, na Gafanha

da Nazaré

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta.

Abertura do Concurso da empreitada de cons-

trução da “Variante Sul/Nascente ao Porto (via

de ligação do nó do IP5 à Estrada da Mota)”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, com uma estimativa de custo de

1.100.000,00 Euros.

Segunda adenda à listagem inicial dos Subsídios

de Estudo para o ano lectivo 2003/2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 45,00 Euros a mais dois alunos do 1.º Ciclo

do Ensino Básico.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 26 de Janeiro de 2004

Resumo

Proposta para aquisição de terrenos para a

execução da Circular Poente a Ílhavo – 2.ª fase

(troço Malhada/Vista Alegre) por via do Direito

Privado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Proposta para aquisição de viaturas para os

serviços municipais

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Proposta de aquisição de serviços de locação

financeira (leasing) para a compra de viaturas para

os serviços municipais

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Adjudicação da empreitada da “Requalificação

do Largo do Salão Cultural da Gafanha da

Encarnação”

Deliberado por unanimidade adjudicar à empresa

SRTC – CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de

71.899,98 Euros + IVA, de acordo com o Relatório.

Mais se deliberou proceder a audiência prévia

de acordo com o CPA: não havendo reclamações

a adjudicação é definitiva.

Proposta de antecipação de verbas por conta do

Protocolo de Cooperação do corrente ano com

a Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

de 4.000,00 Euros no mês de Janeiro e 5.000,00

Euros no mês de Março.

Proposta de comparticipação publicitária ao Clube

Minigolfe da Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê uma comparticipação publi-

citária no valor de 300,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 2 de Fevereiro de 2004

Resumo

Alteração da taxa a pagar na “Feira dos 13”

(Regulamento Municipal da Actividade de Comér-

cio a Retalho Exercida por Feirantes)

Deliberado por maioria, com o voto contra do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a

proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves

Vieira.

Acidente de viação envolvendo Rosa Engracia

Cardoso Figueiredo Marçal

Deliberado por unanimidade proceder ao paga-

mento da quantia de 147,00 Euros, referente à

substituição de um pneu danificado.

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de três vagas de Assistente de Conservador

Deliberado por unanimidade homologar a presente

acta nos termos do artigo 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.

Ractificação de comparticipação publicitária no

Jornal “O Gandarez”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê

a comparticipação publicitária no valor de 119,00

Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 16 de Fevereiro de 2004

Resumo

Propostas para atribuição de Méritos Excepcionais

Deliberado por escrutínio secreto e por unani-

midade aprovar as propostas apresentadas pelo

Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê

a atribuição de méritos excepcionais aos funcio-

nários Mário Júlio Marques Gomes e João Gomes

Ferreira da Silva.

Ratificação da comparticipação publicitária no

Jornal “O Ilhavense”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê

uma comparticipação publicitária no valor

de178,50 Euros.

Ajuste pontual ao EU 27 – Estudo Urbanístico

da Avenida José Estevão na Gafanha da Nazaré

e envolvente

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

alteração.

Proposta de atribuição de topónimos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição dos seguintes topónimos:

Freguesia da Gafanha da Nazaré – Beco Simões,

beco sem saída, localizado na Rua Júlio Dinis,

no prolongamento da Rua D. Manuel I; Praça

Comendador Carlos Roeder, arruamento envol-

vente ao obelisco da Praia da Barra; Rua dos

Teixeiras, arruamento localizado entre a Rua Pedro

Nunes e a Rua António da Bicha; Freguesia de

S. Salvador – Beco da Rua Professora Vicência,

arruamento transversal à Rua Professora Vicência,

no lugar da Gafanha D’ Aquém; Via da Malhada,

troço rodoviário compreendido entre a Rotunda

da Ponte Juncal Ancho e a Rotunda da Malhada,

em Ílhavo; Beco da Avó Isália, arruamento

existente entre a Rua dos Coquins e a Rua do

Sul, no lugar da Gafanha D’ Aquém; Beco do

Pombo, arruamento transversal à Rua do Sul,

na Gafanha da Boavista; Beco Capitão Júlio

Pereira da Bela, trata-se de uma correcção de

um topónimo atribuído e que mereceu reclamação

dos moradores, e que depois de ouvido o parecer

da Junta de Freguesia de S. Salvador, foi

reconhecido como um lapso seu aquando do

parecer para a atribuição de topónimo ao beco

em causa. Assim, o Beco Capitão Júlio Pereira

da Silva, artéria sem saída, transversal à Rua

Arcebispo Pereira Bilhano, em Ílhavo, passa a

denominar–se Beco Capitão Júlio Pereira da Bela.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 25 de Fevereiro de 2004

Resumo

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de uma vaga de Leitor de Consumos

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Doação de duas exposições de cartazes, em

português, relativas ao tema “Terra Nova, terra

do bacalhau”

Deliberado por unanimidade aprovar a doação

de duas exposições de cartazes, em língua

portuguesa, às Câmaras Municipais da Figueira

da Foz e da Murtosa.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro de

Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira que prevê a

atribuição de um subsídio pontual no valor de

500,00 Euros.

Terceira adenda à listagem inicial dos Subsídios

de Estudo para o ano lectivo 2003/2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 45,00 Euros a mais um aluno do 1.º Ciclo do

Ensino Básico.

Ratificação do Protocolo de Depósito do arquivo

da extinta Parceria Geral de Pescarias no Museu

Marítimo de Ílhavo

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

Protocolo, que permitirá ao Museu Marítimo de

Ílhavo promover o estudo e a pesquisa científica

da empresa Parceria Geral de Pescarias, Limitada.

Atribuição de subsídio pontual ao CETA – Circulo

Experimental de Teatro de Aveiro

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira que prevê a

atribuição de um subsídio pontual no valor de

2000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 1 de Março de 2004

Resumo

Adjudicação da empreitada de “Construção do

novo Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré

(concepção/construção)”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

da Comissão de Análise, que prevê a adjudicação

à firma EUSÉBIOS, SA pelo valor de 1.587.738,82

Euros + IVA. Mais se delibera a realização de

audiência prévia de acordo com o CPA: não

havendo reclamações; a adjudicação será

definitiva.

Abertura do Concurso Público da Empreitada de

“Construção da Biblioteca e novo Fórum da

Juventude ”

Deliberado por unanimidade proceder à abertura

do Concurso, com uma estimativa de 2.343.270,

00 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais relativos ao

Programa de Apoio a Projectos Educativos 2003/

2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de subsídios

pontuais aos Estabelecimentos de Ensino, cujas

candidaturas ao Programa de Apoio a Projectos

Educativos 2003/2004 foram seleccionadas.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 15 de Março de 2004

Resumo

Integração do Município de Ílhavo na Grande Área

Metropolitana de Aveiro

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal,

e o seu envio à Assembleia Municipal.

Alteração do Quadro de Pessoal

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

Aquisição de terrenos para a execução da Circular

Poente a Ílhavo – 2.ª fase (troço Malhada/Vista

Alegre) por via da expropriação por utilidade

pública

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a rendas de casa de agregados

familiares carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 1.575,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Equipa de

Coordenação de Apoios Educativos Aveiro Centro

Litoral

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

pontual no valor 400,00 Euros, para fazer face

à despesa com a tradução simultânea em língua

gestual, durante os dois dias de duração do II

Fórum “A Surdez: Problemáticas/perspectivas

de intervenção”.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 22 de Março de 2004

Resumo

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de duas vagas de Técnico Superior de 2.ª classe

(Arquitecto)

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º238/99, de

25 de Junho.

Aquisição de terrenos para a execução da Circular

Poente a Ílhavo-2.ª fase (troço Malhada/Vista

Alegre) por via da Expropriação por Utilidade

Pública

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Protocolo de promessa de transferência de bens

imóveis e dos respectivos direitos do instituto

de gestão e alienação do património habitacional

do estado (IGAPHE) para o Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê que a Câmara Municipal

de Ílhavo renuncie ao direito de subscrição de

um protocolo de promessa de transferência de

bens imóveis e dos respectivos direitos e

obrigações propriedade do Instituto de Gestão

e Alienação do Património habitacional do Estado

(IGHAPE) para o Município de Ílhavo, e, em

consequência, não aceite o património em apreço.

Ajustes pontuais ao EU 27 – Estudo Urbanístico

da Avenida José Estêvão na Gafanha da Nazaré

e envolvente

Deliberado por unanimidade aprovar as alterações

Protocolos de Cooperação 2003/2004 com Asso-

ciações de Pais

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes

Protocolos, relativos a 14 Associações.

Funcionamento dos estabelecimentos de venda

ao público e de prestação de serviços existentes

no Município de Ílhavo na Páscoa

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta, que define que, no corrente ano, o

período de funcionamento dos estabelecimentos

que se situem na área do Município, na Páscoa,

abarque o período compreendido entre os dias

08 (Quinta-feira) a 12 (Segunda-feira e Feriado

Municipal) de Abril próximos.

Normas de participação no concurso de fotografia

“Olhos Sobre o Mar”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Prestação de Contas de 2003 (Relatório e Contas)

Deliberado por maioria, com o voto contra do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a

Prestação de Contas CMI 2003, assim como o

seu à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 5 de Abril de 2004

Resumo

Atribuição de Condecorações Honoríficas Mu-

nicipais

1.ª – “Condecoração Honorífica Medalha do

Concelho em Ouro para José Ferreira Pinto Basto

(a título póstumo).

Deliberado por unanimidade, utilizando como

forma de votação o escrutínio secreto, aprovar

a presente proposta.

2.ª – “Condecoração Honorífica Medalha do

Concelho em Vermeil para Álvaro Manuel da

Rocha Ramos.

Deliberado por maioria, com seis votos a favor

e um contra, utilizando como forma de votação

o escrutínio secreto, aprovar a presente proposta.

3.ª – “Condecoração Honorífica Medalha do

Concelho em Vermeil para Irene Ferreira Nunes

Ribau Esteves

Deliberado por maioria, com cinco votos a favor

e um contra, utilizando como forma de votação

o escrutínio secreto, aprovar a presente proposta.

4.ª – “Condecoração Honorífica Medalha do

Concelho em Vermeil para Manuel Cravo da

Rocha.

Deliberado por maioria, com seis votos a favor

e um contra, utilizando como forma de votação

o escrutínio secreto, aprovar a presente proposta.

5.ª – “Condecoração Honorífica Medalha do

Concelho em Vermeil para Manuel Ferreira Cuco.

Deliberado por maioria, com seis votos a favor

e um contra, utilizando como forma de votação

o escrutínio secreto, aprovar a presente proposta.

6.ª – “Condecoração Honorífica Medalha de

Dedicação em Prata para João Manuel da Silva

Ribeiro.

Deliberado por unanimidade, utilizando como

forma de votação o escrutínio secreto, aprovar

a presente proposta.

7.ª – “Condecoração Honorífica Medalha de Mérito

Cultural Prata para Thereza e Tom Maia.

Deliberado por unanimidade, utilizando como

forma de votação o escrutínio secreto, aprovar

a presente proposta.

Adjudicação da empreitada de “Construção do

novo Mercado da Gafanha da Nazaré – concepção/

construção”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação definitiva à firma EUSÉBIOS, SA de

acordo com o presente relatório.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo, para apoio

a renda de casa de 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 642,00 Euros
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REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 19 de Abril de 2004

Resumo

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de um lugar de Técnico Superior de 2.ª classe

(Economista)

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Protocolo de cedência de uso da Escola Primária

da Carvalheira à Associação dos Amigos da Malha

da Carvalheira

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

protocolo, a vigorar pelo prazo de 5 anos,

renováveis por períodos sucessivos iguais.

Adjudicação da empreitada “Circular Poente a

Ílhavo, 3.ª fase – troço Malhada/Ribas”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação provisória à firma CONSTRUÇÕES

CARLOS PINHO, LDA, pelo valor de 819.243,84

Euros, de acordo com o relatório. Mais se delibera

a audiência prévia de acordo com o CPA: não

havendo reclamações a adjudicação é definitiva.

Normas de participação no concurso das Marchas

Sanjoaninas de Ílhavo/2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.

Atribuição de subsídio pontual à Associação

Cultural, Desportiva e Recreativa Os Amigos da

Malha da Carvalheira

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 2.900,00 Euros.

Arrematação em hasta pública da loja K no

Mercado da Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê uma base de licitação de 125,00 Euros/

mês, e o valor mínimo de cada lanço de 25,00

Euros, para o período de Junho a Setembro de

2004.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 26 de Abril de 2004

Resumo

Ratificação de comparticipação publicitária na

revista “Casa das Beiras”

Deliberado por unanimidade ratificar a presentes

comparticipação publicitária no valor de 1.200,00

Euros.

1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e

Orçamento de 2004

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo aprovar as presentes

revisões às Grandes Opções do Plano e ao

Orçamento.

Abertura do Concurso Limitado sem publicação

de anúncio da empreitada de “Construção do

Parque da Meia Laranja – execução de passeios

e estacionamentos”

Deliberado por unanimidade proceder à abertura

do Concurso, com uma estimativa de 115.000,00

Euros.

Adjudicação da empreitada de “Requalificação

da Rua 1.º de Maio“

Deliberado por unanimidade aprovar a adju-

dicação provisória à firma Construtora do Corga,

S.A., pelo valor de 190.027,45 Euros . Efectuar

a audiência prévia de acordo com o C.P.A.. Caso

não haja reclamações considerar a adjudicação

definitiva.

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo Des-

portivo da Gafanha

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 2.000,00 Euros, como apoio à

concretização de iniciativas inseridas no programa

da Comemoração dos 30 anos do 25 de Abril.

Contrato – Programa entre a Associação para o

Desenvolvimento do Turismo na Região Centro

e a Câmara Municipal de Ílhavo, inserido no Plano

de Promoção da Região Centro no âmbito do Euro

2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 3 de Maio de 2004

Resumo

Donativo de um particular ao Museu Marítimo de

Ílhavo para edição do livro “Os Pescadores de Dóri”

Deliberado por unanimidade aceitar a doação

em causa, no valor de 1.884,72 Euros, enviada

pelo Sr. Eduardo Lopes.

Ratificação de comparticipações publicitárias aos

órgãos de comunicação social do Concelho de Ílhavo

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão

do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativa

a comparticipações publicitárias nos órgãos de

Comunicação Social de Ílhavo durante o primeiro

trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março inclusivé)

de 2004 nos seguintes montantes: Bora-Te-Beio

– 297,50 Euros; O Ilhavense – 1.523,20 Euros;

Timoneiro – 495,00 Euros; Rádio Terra Nova –

2.260,95 Euros.

Concurso Público para a “Concessão da Cons-

trução e Exploração dos Equipamentos da Zona

Industrial da Mota

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta e o seu envio à Assembleia Municipal.

Abertura do Concurso Público da empreitada de

“Construção das redes de drenagem de águas

pluviais e residuais da Gafanha da Encarnação

e Carmo – 1.ª fase”

Deliberado por unanimidade proceder à abertura

do concurso, com uma estimativa de 1.463.282,00

Euros.

Redução do horário do “Café Abstracto”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê

a restrição do respectivo horário de funcionamento

aos seguintes períodos: de Domingo a Quinta-

feira até às 0h00; Sextas-feiras, Sábados e

vésperas de feriado até à 1h00.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 17 de Maio de 2004

Resumo

Concurso Externo de Ingresso para um lugar de

Técnico Superior de 2.ª classe (Jurista)

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 Admi-

nistração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de

25 de Junho.

Concurso Externo de Ingresso para provimento

de uma vaga de Aferidor de Pesos e Medidas de

2.ª classe

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 Adminis-

tração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25

de Junho.

Hasta pública para arrematação do direito de

ocupação da loja K, do Mercado da Costa Nova

Arrematada a Maria Otília Simões Dias pelo valor

de 500,00 Euros/mês.

Adjudicação do concurso público para “aquisição

de serviços de locação financeira para viaturas”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação definitiva ao Santander Central Hispano,

Crédito Especializado, S.A.

Adjudicação da empreitada do “Cais da Gafanha

da Encarnação – 2.ª fase (infra-estruturas terres-

tres)”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação provisória à firma CPTP, SA, pelo valor

de 315.088,00 Euros + IVA, de acordo com o

relatório. Mais se delibera a audiência prévia de

acordo com o CPA: não havendo reclamações

a adjudicação é definitiva.

Adjudicação da empreitada de “Construção da

Biblioteca Municipal e novo Fórum da Juventude”

Deliberado por unanimidade proceder à adjudi-

cação provisória à firma RAMOS CATARINO, SA,

pelo valor de 2.155.000.00 Euros + IVA, de acordo

com o relatório. Mais se delibera a audiência prévia

de acordo com o CPA; não havendo reclamações

a adjudicação é definitiva.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio a renda de casa de munícipe

carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 450,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

a renda de casa de agregado familiar carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 600,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual para o 26.º Grande

Prémio de Cliclismo da Abimota

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

no valor de 1.250,00 Euros para uma Meta Volante.

Atribuição de subsídio pontual à Associação

Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos

Campos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa,

que prevê a atribuição de um subsídio no valor

de 1.000,00 Euros para fazer face a despesas

relativas à Comemoração do 1.º de Maio – Dia

do Trabalhador.

Programa Municipal de Ocupação de Tempos

Livres 2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 24 de Maio de 2004

Resumo

Aquisição de terrenos para implementação futura

do Estudo Urbanístico 24 – Estudo Urbanístico

do eixo estruturante da Gafanha da Nazaré

(Mercado)

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo.

Posição da Câmara Municipal de Ílhavo sobre o

zonamento proposto pela Direcção-Geral dos

Impostos no âmbito do Imposto Municipal sobre

Imóveis (IMI)

Deliberado por maioria, com o voto contra do

Sr. Vereador Prof. João Bernardo, aprovar a

presente proposta, que prevê que, quanto à

habitação, se fixe em todas as zonas do Concelho

um Coeficiente de Localização de 1,0, com

excepção da Praia da Barra e o norte da Costa

Nova do Prado, com um maior valor de mercado

imobiliário, em relação às quais o Coeficiente

de Localização situa-se em 1,5. Quanto às

afectações industriais, comércio, e serviços, sejam

fixados em 1,0, e quanto aos terrenos para

construção na Barra e Costa Nova se fixe um

valor de 30% do valor da habitação e quanto

aos demais 20% desse valor.

Atribuição de um subsídio pontual à Associação

de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 1.250,00 para pagamento

da tenda do 3.º Encontro Gastronómico.

Ratificação do Protocolo de Cooperação entre

a Associação Comercial de Aveiro e a Câmara

Municipal de Ílhavo no âmbito do SAFE – Serviço

de Apoio à Formação e ao Emprego

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

protocolo.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 7 de Junho de 2004

Resumo

Minuto de silêncio em memória de João Carvalho

dos Santos

O Sr. Presidente da Câmara propôs que fosse

guardado um minuto de silêncio em memória

do dirigente associativo João Carvalho dos Santos,

falecido no passado dia cinco do corrente mês,

proposta esta que foi acolhida de imediato por

todos os presentes.

Voto de Pesar – João Carvalho dos Santos

Deliberado por unanimidade aprovar o presente

Voto de Pesar.

Adjudicação da empreitada da “Variante Sul/

Nascente ao Porto (via de ligação do nó 2 do IP5

à Estrada da Mota)”

Deliberado por unanimidade proceder à adju-

dicação à firma SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA.,

pelo valor de 820.166,81 Euros, de acordo com

o relatório. Mais se delibera a realização de

audiência prévia ao abrigo do CPA: não havendo

reclamação a adjudicação é definitiva.

Adjudicação da empreitada de “Construção do

Parque da Meia Laranja – execução de passeios

e estacionamentos”

Deliberado por unanimidade proceder à adjudi-

cação à firma CONSTRUTORA DO CORGA, S.A.,

pelo valor de 80.139,00 Euros, de acordo com

o relatório. Mais se delibera a realização de

audiência prévia no termos do CPA: não havendo

reclamação a adjudicação é definitiva.

Ajuste pontual ao “EU 54 – envolvente Sul da C+S

da Gafanha da Encarnação”

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta.

Projecto Experiência Mar Creoula 2004

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.

Declaração de doação de 37 imagens de autor

sob o tema “A Faina Maior”

Deliberado por unanimidade aceitar a doação

de Aníbal Fernando Simões Nogueira de Lemos

Atribuição de subsídio pontual à Associação

Cultural da Gafanha do Carmo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 1.000,00 Euros como incentivo ao

seu regresso à actividade e apoio à participação

do Festival de Teatro 2004 do Concelho de Ílhavo.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo para apoio de renda de casa de munícipe

carenciada

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 750,00 Euros.

Ratificação de Protocolo de Cooperação peda-

gógico – profissional celebrado entre a C.M.I. e

a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino

Gomes

Deliberado por unanimidade ratificar o presente

Protocolo de Cooperação.

REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL

Realizada no dia 21 de Junho de 2004

Resumo

Protocolos de Cooperação a celebrar entre a C.M.I.

e as Juntas de Freguesia do Município de Ílhavo

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr.

Vereador Prof. João Bernardo, aprovar os

presentes Contratos-Programa.

Alteração pontual ao EU-24

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

alteração ao EU-24.

Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior

Sardo 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 137,12 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro

de Acção Social do Concelho de Ílhavo para apoio

de renda de casa de munícipe carenciada

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves Vieira,

que prevê a atribuição de um subsídio pontual

no valor de 750,00 Euros.

Protocolos de Cooperação entre a C.M.I. e as

colectividades desportivas do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes

Protocolos.

Atribuição de subsídio pontual à Associação de

Motoristas da Beira Litoral

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta

apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando

Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio

pontual no valor de 1.000,00 Euros.

Protocolos de Cooperação a entre a C.M.I. e os

grupos de jovens do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes

Protocolos.

Protocolos de Cooperação a entre a C.M.I e os

agrupamentos escuteiros

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes

Protocolos.

Resolução de requerer a Declaração de Utilidade

Pública da expropriação de parcelas com carácter

de urgência com vista à construção do novo

mercado da Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade aprovar a presente

proposta e seu envio à Assembleia Municipal.
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