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um Concelho em crescimento
Obras Municipais
Obras terminadas ou em fase final:
1 Cais dos Pescadores da Mota, Gafanha da Encarnação
2 Campo de Ténis de Ílhavo (2.º campo no Parque da Cidade)
• Salão Cultural e Sede da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo (reformulação)
• Habitação Social do Bebedouro (2.ª Fase, 6 fogos), Gafanha da Nazaré
• Saneamento Básico

· Lagoa/Corgo Comum, Ílhavo
· Coutada, Ílhavo

• Casa do Desporto da Gafanha do Carmo

Obras em desenvolvimento:
3 Ecocentro/Centro de Educação Ambiental, Gafanha D’Aquém
4 Escola Municipal de Trânsito (junto à Piscina da Gafanha da Nazaré)
• Saneamento básico

· Gafanha da Nazaré 2.ª Fase/C (e Travessa S. João)
· Légua/Moitinhos, Ílhavo
· Vale de Ílhavo/Moitas, Ílhavo
· Barquinha, Ílhavo

5 Escola de 1.º Ciclo da Barra
• Ampliação do Jardim de Infância da Remelha, Gafanha da Nazaré
6 Novos armazéns gerais da Câmara Municipal
• Requalificação urbana da Av. José Estevão, Gafanha da Nazaré, 3.ª Fase
7 ATL da Gafanha D’ Aquém
8 Canil Municipal, Gafanha D’Aquém
9 Novo Posto Médico da Gafanha do Carmo
10 Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré

Adjudicações concretizadas (obras a iniciar até
ao final de Jan 2003):
• Vista Alegre:

· Recinto da Feira dos 13
· Campo Desportivo
· Via de Acesso à Ponte VA

• Colector Pluvial da Av. 25 de Abril, Ílhavo
• Saneamento Básico da Barra, 3.ª Fase
• Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré, 3.ª Fase (Marinha Velha)
• Qualificação dos Espaços Exteriores dos Depósitos de Água da Lagoa, Ílhavo

Obras em fase de projecto (algumas):
• Saneamento básico (águas residuais e pluviais) da Gafanha da Encarnação e da Gaf. do Carmo.
• Jardim Oudinot (parte Sul)
• Qualificação da zona do Cais da Malhada
• Nova Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador (Vila Vieira)
• Centro Cultural de Ílhavo
• Biblioteca Municipal/Forum da Juventude
• Rede Viária Estruturante (vários troços)
• Qualificação Urbana da Costa Nova
• Mercado da Gafanha da Nazaré

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

No âmbito da actividade desenvolvida pela Câmara Municipal de Ílhavo e

da informação aos Munícipes e à opinião pública em geral, apresentamos uma

relação sumária das principais obras, em desenvolvimento e a iniciar até

ao final de Janeiro 2003, e com projecto em desenvolvimento.
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Distribuição

Gratuita

Adjudicação do concurso para a construção do novo

Recinto da Feira dos 13
e Parque Desportivo
da Vista Alegre

Abertura de concurso no âmbito do Protocolo CMI/APA para o
Plano de Pormenor da Gafanha da Nazaré Norte/Poente

Abertura de concurso para elaboração de projectos do Saneamento
Básico da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou a 6 de Novembro
de 2002 proceder à adjudicação da empreitada de construção
do novo Recinto da Feira dos 13 e do novo Parque Desportivo
da Vista Alegre, à empresa Vitor Almeida e Filhos, SA, pelo valor
de 534.000 Euros (+IVA) e um prazo de execução de 105 dias.

Foi enviada para deliberação na reunião de Câmara de 2 de
Dezembro, a proposta de abertura do concurso para elaboração
do estudo prévio e projecto da 1.ª fase das infraestruturas de
saneamento básico (águas residuais e pluviais) da Gafanha da
Encarnação e da Gafanha do Carmo. Desta forma, a Câmara

Municipal continua a materializar a forte aposta que iniciou no
mandato anterior, no sentido de dotar o Concelho de Ílhavo de
uma rede de saneamento básico, estrutura fundamental para
a qualificação ambiental do nosso Município e para o conse-
quente aumento da qualidade de vida das populações.

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou a 18 de Novembro
último proceder à abertura de concurso público de ideias para
elaboração do Plano de Pormenor da Gafanha da Nazaré Norte/
Poente, no âmbito de um Protocolo de Cooperação assinado
entre a Câmara Municipal e a Administração do Porto de Aveiro.

Esta é uma área muito importante e sensível, dado tratar-
-se da zona de interface (a Norte e a Poente da Gafanha da
Nazaré) entre a área urbana da cidade da Gafanha da Nazaré e
a área portuária que consideramos importante ordenar após a
realização dos devidos estudos.

O processo segue agora as tramitações formais, nomeada-
mente o envio para visto do Tribunal de Contas.

Com esta deliberação é cumprida mais uma importante
etapa no processo de qualificação da Vista Alegre, no âmbito
do contrato firmado entre a CMI e a VA em Setembro 2001.

Estando a encerrar o ano de 2002 na perspectiva de cons-
truir um balanço positivo, ao qual faremos a devida análise
dando o necessário destaque no início do próximo ano, este é
um tempo de preparar o novo ano de 2003, que queremos
cheio de acontecimentos importantes para o Concelho de Ílhavo.

Partilhamos neste Boletim Informativo, um sumário dos
objectivos definidos nas Grandes Opções do Plano da Câmara
Municipal de Ílhavo para 2003, conscientes das dificuldades
que se nos deparam e da importância do segundo ano do
mandato autárquico para o cumprimento dos compromissos
assumidos com a população do nosso Concelho. Vamos
continuar a mudar o Concelho, construindo mais e melhor
desenvolvimento, contando com a ajuda de todos quantos
queiram ser parte activa deste trabalho colectivo.

O quarto trimestre deste ano 2002, que agora está a
terminar, recebe uma análise global neste documento de
partilha solidária e de informação aos cidadãos.

Estamos a viver a época do Natal e a preparar a chegada
de um Novo Ano. Esta é uma época com um bom pretexto
para reflectirmos e aprofundarmos a nossa vida colectiva, para
nos fortalecermos em família e em comunidade, olharmos para
aquilo que já fomos capazes de construir para nos motivarmos,
e pegarmos naquilo que temos para construir para nos determi-
narmos a fazer mais e melhor. Juntos seremos capazes de ir
mais além. O Concelho de Ílhavo, a nossa terra, vai continuar
a contar com o nosso empenhamento e a nossa força. Conta-
mos também Consigo.

A todos ficam os nossos votos de um Santo e Feliz Natal
e de um Ano Novo de 2003 cheio de vida, alegria e sucessos.

Bem Hajam.

Editorial

Eng. José A. Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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I Concurso Literário Jovem
“Escreve um Conto”

1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “Saturno em minha casa”, de Sara Bio Biscaia, 9 anos

Numa noite escura em que só se viam sombras, eu estava a andar de skate. As sombras
não pareciam sombras, pareciam monstros! De repente, ouvi um estrondo!

Fui à frente da casa e vi… Saturno!!!!! Estava no jardim da minha casa! Abri os braços, peguei
em Saturno, e fui pô-lo na minha cave para os meus pais não verem.

No dia seguinte, de manhã cedo, fui ter com Saturno. Os anéis de Saturno eram desmon-
táveis. Com os anéis fiz pulseiras e colares.

Cada dia que passava, Saturno crescia cada vez mais.
Certo dia, fui ao pé do planeta e vi-o dividido em duas partes, mas pegadas. Uma parte era

dourada e outra era prateada. Fiquei admirada mas vim-me embora.
Passou-se uma semana. Fui novamente à cave e vi, em miniatura, trinta homenzinhos

dourados na metade dourada e outros trinta prateados na metade prateada.
Passou-se outra semana. Fui novamente à cave e os homenzinhos que tinha visto na outra

semana estavam do meu tamanho!
Todas as noites eu ia conversar e brincar com os extra-terrestres. Passada mais uma semana

eles já sabiam andar de patins e, na semana seguinte, aprenderam a andar de bicicleta.
No dia em que Saturno e eles, os anões, foram embora, disseram-me para pedir um desejo.
O desejo que lhes pedi foi que eles voltassem.
“ Oxalá que o meu desejo se realize! “ – pensei eu enquanto os via a desaparecer no espaço.

Decorreu, no passado dia 25 de Outubro, no Salão Nobre dos Paços do Município, a entrega
dos prémios e dos certificados de participação aos concorrentes ao I Concurso Literário Jovem
– “Escreve um Conto”, promovido por esta Câmara Municipal.

Estiveram presentes, para além dos alunos, os seus pais, familiares e amigos, assim como
professores das Escolas a que pertenciam os concorrentes.

Os trabalhos recebidos durante o período de duração do Concurso foram agrupados segundo
as categorias previstas nas Normas de Participação (1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico), tendo
depois sido alvo da análise de um Júri constituído para o efeito. Foi a seguinte a deliberação do Júri:
1.º Ciclo do Ensino Básico

1.º Prémio “Saturno em minha casa”, de Sara Bio Biscaia, da EB 1 da Sra do Pranto
2.º Prémio “As aventuras de Vanessa e Laroca”, de Catarina Feliz Reigota, da EB 1 da

Sra do Pranto
3.º Prémio “Maria e os amigos”, de Carolina Fidalgo Cruz Roldão, da EB 1 da Sra do Pranto

Menção Honrosa “O meu conto de fadas”, de Beatriz Marçal Gandarinho, da EB 1 da
Marinha Velha

2.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio “A filha do diplomata”, de Rita Vanessa Pereira da Rocha, da EB 2,3

da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “Uma lição de vida”, de Samantha Cardoso, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio “O estojo”, de Alexandra Vizinho Marques, da EB 2,3 da Ílhavo
2.º Prémio “Crónica”, de Mário Emanuel Matos Catarino Mateiro, da EB 2,3 de Ílhavo
3.º Prémio ”Fernando”, de Inês Machado Guimarães, da EB 2,3 de Ílhavo

Nesta edição publicamos o texto vencedor na categoria do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Os
textos vencedores nas restantes categorias serão publicados nas edições seguintes.

V Festilha Espaço Internet
de Ílhavo

Foi num Centro Cultural absolutamente repleto, que a Gafanha da Nazaré recebeu, no passado
dia 23 de Novembro, Sábado, mais um Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo, que vai já na sua
quinta edição.

Estavam a concurso cinco tunas provenientes de academias de Aveiro, Porto, Coimbra e
Lisboa, que mais uma vez proporcionaram a todos os presentes grandes momentos de
espectáculo, alegria e espírito académico.

Das tunas presentes, três participavam pela primeira vez – a Tuna da Faculdade de Ciências
do Porto, a Magna Tuna Cartola da Universidade de Aveiro e a Estudantina Académica do ISEL –
e duas eram “repetentes”, tendo inclusivamente sido vencedores de algumas edições – a Tuna
de Medicina da Universidade de Coimbra e a Tuna de Pharmacia da Universidade do Porto.

Durante a noite ouviu-se ainda Fado de Coimbra, tendo o Grupo de Fados e Guitarradas de
Coimbra “Romance” encantado a plateia. A apresentação do Festival esteve a cargo dos sempre
bem dispostos Jogralhos – Grupo de Jograis da Universidade do Minho.

Era já madrugada quando o júri anunciou a difícil decisão que teve de tomar:
1.º Lugar – Magna Tuna Cartola da Universidade de Aveiro
2.º Lugar – Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra
Tuna Mais Tuna – Magna Tuna Pharmacia da Universidade do Porto
Melhor Instrumental – Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra
Melhor Porta Estandarte – Magna Tuna Pharmacia da Universidade do Porto
Melhor Pandeireta – Estudantina Académica do ISEL
Melhor Solista – Magna Tuna Cartola da Universidade de Aveiro
Após o grande êxito que foi mais um Festilha, resta-nos esperar ansiosamente pela VI edição.

O passado dia 21 de Novembro foi dia de aniversário para o Espaço Internet de Ílhavo, que
nessa data completou 1 ano.

Este Espaço surgiu no âmbito do POSI (Plano Operacional Sociedade da Informação), através
de um Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Está equipado com 7 computadores, sendo a formação e gestão do espaço garantido por 3
formadores devidamente credenciados.

Funciona de Segunda a Sábado, das 9h00 às 20h00 no Forum da Juventude de Ílhavo (Antiga
Escola Primária n.º 1, Rua Ferreira Gordo).
Serviços

Actualmente, para além do acesso gratuito à Internet, são leccionados 8 cursos: Introdução
aos Computadores, Introdução à Internet, Introdução ao Windows, Introdução ao Word,
Introdução ao Excel, Introdução ao PowerPoint, Introdução ao Access e Informática Jovem.
Estatísticas

Durante este primeiro ano de funcionamento, inscreveram-se nos cursos do Espaço Internet
cerca de duas centenas de pessoas, com idades compreendidas entre os 7 e os 65 anos. Muitas
destas pessoas inscreveram-se em mais que um curso, perfazendo um total global de inscrições
que ultrapassa já as quatro centenas. Os módulos relacionados com o Windows, Word, Excel e
Internet são os mais procurados. Foram até ao momento entregues 136 certificados.

No que diz respeito ao acesso à Internet, fizeram uso deste serviço cerca de 5500 utilizadores,
o que representa uma média superior a 450 utilizadores/mês.

Face aos números apresentados, podemos concluir que o Espaço Internet de Ílhavo está a
superar as expectativas iniciais, quer no que diz respeito ao número de utilizadores, quer no que
diz respeito à sua diversidade etária, o que vem demonstrar que esta foi sem dúvida mais uma
aposta correcta desta Câmara Municipal no âmbito da promoção das novas tecnologias no
Concelho de Ílhavo.
Projectos Futuros

Prevê-se que no ano de 2003 este elevado índice de utilização se mantenha, estando ainda
a ser estudada a criação de novos cursos, nomeadamente ao nível da formação de pessoas idosas.

O ano de 2003 marcará igualmente o arranque definitivo de um Centro de Divulgação das
Tecnologias de Informação (Programa Inforjovem) na Gafanha da Nazaré, fruto de um protocolo
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação
(FDTI), e que surge no seguimento do investimento que esta Câmara Municipal tem vindo a
efectuar nos últimos anos ao nível da facilitação do uso da Informática no nosso Município.

Fica instalado no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, e permitirá aos jovens de todo o
Concelho, nomeadamente desta Freguesia, o acesso à formação numa área tão imprescindível
como é a Informática.

1.º Aniversário
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Programa Municipal
de Bolsas
de Estudo 2002/2003

Terminou, no passado dia 8 de Novembro, o período de candidaturas ao Programa Municipal
de Bolsas de Estudo 2002/2003, promovido e suportado financeiramente pela Câmara Municipal
de Ílhavo.

Este ano serão entregues oito novas Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Secundário e
Superior residentes no Concelho de Ílhavo. A estas oito ir-se-ão ainda somar as renovações das
Bolsas atribuídas em anos lectivos anteriores.

Na edição 2002/2003 concorreram 41 alunos, o que representa um substancial acréscimo
comparativamente com anos anteriores.

Estas candidaturas irão agora ser avaliadas por uma Comissão de Análise que será formal-
mente constituída para o efeito, composta por elementos indicados pela Câmara Municipal de
Ílhavo assim como pelos Conselhos Executivos e Associações de Pais das duas Escolas
Secundárias do Concelho.

Prevê-se que a entrega das Bolsa de Estudo, que no total irá rondar as duas dezenas, ocorra
no início do próximo mês de Fevereiro, depois de concluído todo o processo burocrático indispen-
sável neste tipo de Programa.

Plano Municipal
de Intervenção
Educativa 2002/2003

A Câmara Municipal de Ílhavo criou, em 1999, um documento com as principais linhas orienta-
doras da sua acção ao nível da Educação, ao qual chamou Plano Municipal de Intervenção Educativa.

Desde então, e no início de cada ano civil, a Câmara Municipal tem apresentado, a toda a
comunidade educativa do Concelho, este Plano contendo os principais projectos e ideias para
o futuro.

Com início em Outubro de 2002, toda a actividade da Câmara Municipal de Ílhavo no que à
“Educação” respeita, passou a ser gerida com uma planificação coincidente com o ano lectivo,
deixando a prática seguida desde 1999 referenciada ao ano civil. Nesse sentido, e durante a
Semana da Educação 2002/2003, procedeu-se à apresentação do Plano Municipal de Intervenção
Educativa 2002/2003, que contou com algumas novidades em relação aos anteriores.

Apesar da Câmara Municipal de Ílhavo considerar o Plano Municipal de Intervenção Educativa
como um documento de grande importância e orientador de toda a política educativa concelhia,
o mesmo não é um documento estanque e acabado, estando aberto a sugestões e críticas por
parte da comunidade educativa, no sentido de ser melhorado e aperfeiçoado, indo cada vez mais
ao encontro de todos.

Lançamento do livro
“A Identidade Ibérica em Miguel Torga”

Foi numa sala completamente cheia que decorreu, no
passado dia 22 de Novembro, Sexta-feira, no Auditório do
Museu Marítimo de Ílhavo, o lançamento do livro “A Identidade
Ibérica em Miguel Torga” da autoria de Sara Reis da Silva.

Este livro, cuja publicação contou com o apoio da Câmara
Municipal de Ílhavo, é o resultado de um trabalho de investi-
gação que esta jovem docente do nosso Concelho efectuou
no âmbito do seu Mestrado em Estudos Portugueses, e visa
demonstrar a presença de uma consciência Ibérica na produção
literária de Miguel Torga.

Depois das habituais intervenções, a cargo do Presidente
da Câmara Municipal, Eng. Ribau Esteves, do editor, Dr. Henri-
que Mota, e do Professor Luís Machado de Abreu, orientador
da investigação, para além da própria autora, seguiu-se uma
extremamente concorrida sessão de autógrafos, já que foram
muitos os presentes que aproveitaram a oportunidade para
adquirir a obra e conseguir, nesse mesmo dia, uma dedicatória
da jovem e promissora escritora Ilhavense.

Semana da Educação 2002/2003
No arranque de mais um ano lectivo, a Câmara Municipal

de Ílhavo realizou, de 18 a 25 de Outubro de 2002, a Semana
da Educação 2002/2003 com o objectivo de sensibilizar todos
os parceiros educativos, e a comunidade em geral, para a
importância de continuarmos a trabalhar na procura de mais e
melhor educação para as nossas crianças e jovens.

Para além de servir para apresentação de novos projectos
e ideias para o futuro, a Semana da Educação possibilita a
reflexão sobre a Educação no Concelho, potenciando a troca
de experiências e de opiniões, através da realização de várias
reuniões de trabalho com todos os parceiros educativos.

Nesse sentido, o Programa da Semana da Educação 2002/
2003 contou com a realização de várias reuniões de trabalho
com as Associações de Pais e com os Estabelecimentos de
Ensino do Concelho.

Este ano, pela primeira vez, foram incluídas no programa
da Semana da Educação as VI Jornadas Pedagógicas do
Concelho de Ílhavo, organizadas em parceria com o Centro de

Formação de Escolas do Concelho de Ílhavo e com a Equipa
Coordenadora dos Apoios Educativos.

Inserida nesta Semana, a Câmara Municipal de Ílhavo apre-
sentou ainda a toda a comunidade educativa o Plano Municipal
de Intervenção Educativa 2002/2003, com as principais linhas
de actuação da Autarquia no âmbito da Educação, nomeadamente
com a apresentação dos principais investimentos para 2002/
2003 bem como a implementação dos Planos de Emergência.

A finalizar a Semana da Educação 2002/2003 foi efectuada
uma visita às obras da nova Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
da Barra, que contou com a presença da Directora Regional de
Educação do Centro, e procedeu-se ainda à inauguração das
obras de ampliação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da
Gafanha da Encarnação.

A Semana da Educação 2002/2003 terminou com a entrega
dos prémios do I Concurso Literário Jovem, organizado pela
Câmara Municipal de Ílhavo, que contou com a participação de
muitos jovens e promissores escritores.
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Exposição 15.º aniversário de pintura
de António Neves

I Aniversário
Museu Marítimo de Ílhavo

O Museu Marítimo de Ílhavo comemorou no passado dia
21 de Outubro o seu primeiro aniversário após a renovação. O
novo edifício, alvo de inúmeros louvores pela traça arquitectónica,
foi concebido pelo gabinete de arquitectura ARX assinado pelos
Arquitectos Nuno e José Mateus. Inspirado na arquitectura de
Peter Eisenman, Alvar Alto e Álvaro Siza, este projecto possui
influências da temática marítima reflectidas em todo o seu
percurso expositivo.

“Embaixador de Portugal” numa exposição realizada em
Berlim, encontra-se o Museu Marítimo de Ílhavo a concorrer a
diversos prémios internacionais e nacionais, nomeadamente ao
prémio CECIL de Arquitectura, conferindo-lhe relevo no con-
texto arquitectónico nacional e internacional.

A Comemoração do 1.º Aniversário do renovado Museu
ficou marcada pela realização de um conjunto de actividades
culturais contribuindo, uma vez mais, para o estreitar de laços
entre a comunidade e o Museu. Estas comemorações compre-
enderam actividades repartidas entre os dias 19 e 21 de
Outubro, período em que este Museu recebeu um total de 797
visitantes. No dia 19 as actividades incidiram, particularmente,
em “workshops” de pintura para as crianças, atelier de mode-
lismo realizado por Samuel Corujo, atelier de caricaturas por
Daniel Silva e pela presença da companhia de teatro infantil

“Camaleão” com a peça de teatro O Pedro e o Lobo, que fez
as delícias das crianças e pais que afluíram ao Museu neste dia.

No dia 20 de Outubro contamos com a presença da Con-
fraria Gastronómica do Bacalhau, com mostra de algumas das
iguarias que se fazem em volta do “fiel amigo”, para além da
presença de todos os restantes ateliers. O dia terminou com
um grande concerto musical interpretado pela “Orquestra 12
de Abril”.

Depois de um fim-de-semana repleto de actividades que
abrangeram todos os níveis etários, na Segunda-feira em que
efectivamente se comemorava a sua reabertura ao público
depois de todas as transformações a que foi sujeito, o Museu
Marítimo de Ilhavo ofereceu, sobretudo ao público escolar mais
jovem, sessões de esclarecimento com visitas guiadas por
técnicos especializados da Direcção Geral de Faróis à exposição
que esteve patente na sala de exposições temporárias de 1 a
31 de Outubro – Faróis de Portugal.

Com mais de sete centenas de visitantes estas comemo-
rações foram ao encontro das expectativas tidas aquando da
sua planificação.

Actividades programadas para todos os níveis etários, que
se dirigiram a toda a população num claro convite de abertura
para um espaço que se espera ser de todos.

Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo
e a Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.

A Câmara Municipal de Ílhavo celebrou, no passado dia 31 de Outubro de 2002, um acordo de cooperação com a Direcção
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.

A assinatura deste protocolo, que contou com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José
Cesário, tem por objectivo prestar maior apoio aos munícipes que tenham estado emigrados, que estejam em vias de regresso
ou que ainda residam nos países de acolhimento.

Reconhecendo-se a importância das comunidades portuguesas dispersas pelo mundo, bem como os fortes elos de ligação
que mantêm com Portugal, reveste-se da maior importância dar resposta às informações solicitadas, bem como criar condições
de reinserção quando do seu regresso ao país.

Constata-se igualmente que 90% dos portugueses regressados o fazem para a Freguesia de onde partiram, o que significa
que sem o envolvimento do poder local os objectivos supra referidos não seriam atingidos.

Este protocolo vem assim reforçar um serviço já prestado pela Câmara Municipal de Ílhavo através do seu Gabinete de Apoio
ao Emigrante criado em Junho de 2000, e que vê agora alargado o leque de serviços prestados.

Para mais informação contacte o Gabinete de Apoio ao Emigrante através do telefone 234 329 631 (Linha Directa 24 Horas).

A Frota Bacalhoeira do Século XX
de Manuel Mário Bola

Com o aproximar do ano novo, este Museu irá viver mo-
mentos de mudança com a tomada de posse do novo director,
Dr. Álvaro Garrido professor da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, que seguramente irá trazer um novo
impulso ao Museu.

De 8 a 23 de Novembro, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo promoveu a realização da
Exposição de Artesanato denominada “A
Frota Bacalhoeira do Século XX”, de autoria do
artesão Manuel Mário Bola, natural da Gafa-
nha da Nazaré. Esteve patente ao público na
Galeria de Exposições do Centro Cultural
desta Cidade, tendo recebido a visita de cente-
nas de pessoas.

Com a realização desta exposição a Câmara
Municipal de Ílhavo pretendeu dois objectivos.

O primeiro foi o de promover e dar a co-
nhecer à opinião pública um dos grandes
valores artísticos do nosso Concelho na área
do Artesanato, Manuel Mário Bola, de há uns
anos a esta parte a colaborar com a Câmara
Municipal de Ílhavo aquando das participações
na FARAV e no Programa de Animação do
Mercado Municipal de Ílhavo.

O segundo, foi o de concretizar mais uma
vez na prática o lema que norteia a nossa
Cultura, “O Mar por Tradição”.

Miniaturas dos barcos que fizeram a história
da epopeia do bacalhau em pleno Século XX,
superiormente trabalhados por um artesão de
referencia, ele próprio homem do mar, propor-
cionaram a delícia do olhar e da apreciação das
pessoas que tiveram oportunidade de visitar
e observar esta exposição.

Lá estiveram réplicas do Brites, do Coimbra,
do Gazela Primeiro, do Santa Isabel, do Santa
Maria Manuela, do São Jacinto, do Inácio
Cunha, e de muitas outras embarcações, que
fizeram a história recente do nosso Concelho,
para além de inúmeros instrumentos e uten-
sílios únicos utilizados na pesca do bacalhau.
O artesão Manuel Mário Bola deliciou entre-
tanto os visitantes com trabalho ao vivo na
réplica do Hortense e do Aviz.

Esta exposição foi, o que se poderá dizer,
uma autêntica lição de Cultura sobre a História
da Pesca do Bacalhau em meio natural como
é a Gafanha da Nazaré.

De 20 de Novembro a 4 de Dezembro,
esteve patente ao público na Galeria Municipal
de Arte a Exposição Comemorativa dos 15
anos da actividade artística do pintor ilhavense
António Neves.

Este evento cultural foi uma iniciativa da
Câmara Municipal de Ílhavo com o objectivo
de reforçar mais uma vez a sua política cultural
para o Concelho de Ílhavo, assente na pro-
jecção e divulgação dos seus valores.

O pintor António Neves é actualmente um
dos pintores ilhavenses de maior projecção
nacional, e por isso trazê-lo de novo à Galeria
Municipal de Arte de Ílhavo foi motivo de
orgulho e privilégio para a autarquia e em
simultâneo para as pessoas que tiveram a opor-
tunidade de apreciar tão brilhante Exposição .

O artista ilhavense António Neves que de
há uns bons anos a esta parte tem colaborado

com a Câmara Municipal de Ílhavo, dando a
conhecer a sua talentosa e porventura genial
evolução artística, surpreendeu-nos de novo
nesta Exposição, na qual apresentou trabalhos
de rara beleza relevados ainda pelo ineditismo
de traços, cores e materiais utilizados de
forma a proporcionar a cada um de nós
momentos gratos de contemplação e de
imaginário sobre o conteúdo das suas obras,
de facto admiráveis.

As paisagens ilhavenses da nossa Ria, a
mui nobre e leal Cidade Invicta do Porto, a
Capital Lisboa e o Alentejo estiveram bem
evidenciados nesta Exposição reflectidas nas
maravilhas feitas roteiro de arte deste nosso
Portugal, onde técnica e estética se combinam
em perfeição, fruto do trabalho desenvolvido
pelo pintor ilhavense António Neves em 15
anos de actividade.
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Inauguração do Cais dos Pescadores da Mota,
Gafanha da Encarnação

Entrega de casas a famílias carenciadas Visita do Governador Civil do Distrito de Aveiro

Inauguração
• Salão Cultural
• Sede da Junta de Freguesia
• Casa do Desporto da Gafanha do Carmo

Teve lugar, no passado dia 23 de Novembro, com a presença do Secretário de Estado Adjunto
e das Pescas, a cerimónia de inauguração do novo Cais dos Pescadores da Mota, na Gafanha
da Encarnação. Na sessão solene o Presidente da Câmara ofereceu ao Secretário de Estado um
bacalhau, simbolo da pesca do Concelho de Ílhavo (foto da capa).

Esta obra marca o continuado investimento na criação de melhores condições de trabalho
para os pescadores do Município, cumprindo também objectivos de qualificação ambiental e
paisagística, em especial nesta zona especialmente nobre da “Bruxa”, no âmbito da aposta da
Câmara Municipal de Ílhavo em desenvolver com qualidade o nosso Concelho, neste caso com
financiamento do Programa Maris (III QCA).

A Câmara Municipal de Ílhavo, na pessoa
do seu Presidente Eng.º Ribau Esteves, en-
tregou no passado dia 29 de Novembro, as
chaves aos novos inquilinos camarários que
passaram a viver em 12 fogos novos de habi-
tação social. Das casas entregues, 6 localizam-
-se no lugar do Bebedouro – Gafanha da Nazaré
e 6 na Rua da Escola Secundária – Ílhavo. A
sessão solene de entrega das chaves aos
novos arrendatários decorreu no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Ílhavo, seguida de
visita aos fogos entregues.

Com a concretização destes dois projec-
tos, e por iniciativa da Câmara Municipal de
Ílhavo, doze agregados familiares passaram a
viver em condições habitacionais condignas,
concretizando-se assim na prática, mais uma
vez, a política de acção social direccionada
prioritariamente para os cidadãos mais caren-
ciados do Concelho de Ílhavo.

Com este acto assinalou-se de forma
muito significativa o encerramento da Semana
da Solidariedade 2002 promovida pela Câmara
Municipal de Ílhavo.

No seguimento do convite apresentado
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
o Governador Civil de Aveiro realizou uma
visita de trabalho ao Concelho de Ílhavo no dia
20 de Novembro de 2002.

O programa da visita foi o seguinte:

09h30 Recepção na Câmara Municipal de
Ílhavo e reunião com o Presidente

10h30 Visita ao Quartel dos Bombeiros de
Ílhavo e Gabinete Municipal de Protec-
ção Civil

11h30 Assinatura do Protocolo para a cons-
trução da Escola Municipal de Trânsito
e visita à obra (junto à Piscina Muni-
cipal da Gafanha da Nazaré)
- Conferência de Imprensa

12h30 Almoço de trabalho com Autarcas e
visita ao Hotel Cidade de Ílhavo

15h15 Visita ao Edifício Sócio-Educativo da
Gafanha da Encarnação

16h15 Visita ao local proposto para implan-
tação da Ponte sobre o Canal de Mira
(Gafanha do Carmo) – com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de
Vagos

16h45 Visita à Zona Industrial da Mota e à
unidade industrial da TEKA

18h00 Visita à Associação Cultural, Despor-
tiva e Recreativa “Os Ílhavos”

18h30 Encerramento

Semana da Solidariedade 2002
Promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo, decorreu entre

25 e 29 de Novembro a Semana da Solidariedade 2002, mo-
mento do ano que a autarquia reserva para dar maior visibilidade
pública aquilo que em matéria de Acção Social se está a fazer,
sempre com o objectivo de contribuir para um maior e melhor
bem estar das nossas populações, sempre em cooperação
com as IPSS’ s do Concelho de Ílhavo.

Das iniciativas que constavam do Programa, destaque para
a Sessão sobre o Diagnóstico Social do Concelho de Ílhavo,
realizada no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo, na abertura
da Semana da Solidariedade 2002, onde foram dadas infor-
mações contidas em tão importante ferramenta de suporte à
planificação futura do desenvolvimento social do Concelho de
Ílhavo, e que culminará com a construção do Plano de Desen-
volvimento Social, sendo este um trabalho realizado pelo CLAS
– Conselho Local de Acção Social direccionado para a Rede
Social, onde o nosso Concelho foi considerado um dos 41
concelhos piloto em 308 municípios existentes em Portugal.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.º Ribau
Esteves, classificou o Diagnóstico Social como «uma ferra-
menta da melhor utilidade para a gestão não só da área social,
mas para a gestão de tudo».

Os idosos do Lar de S. José, Lar Nossa Senhora da Nazaré
e Residencial CASCI, tiveram particular atenção nesta Semana
da Solidariedade 2002. Foram ver o filme português “O Pátio
das Cantigas” ao Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo,
visitaram o Departamento de Robótica da Universidade de
Aveiro e conviveram no magusto realizado na Casa Gafanhoa.

Da Semana da Solidariedade fizeram ainda parte:
• a Exposição “Ìlhavo Solidário” no Centro Cultural da Gafa-

nha da Nazaré, com as IPSS’ s do Concelho a apresentarem
publicamente trabalhos de artesanato e informação sobre
as suas actividades.

• a sessão de apresentação dos Projectos de Parceria desen-
volvidos pelo Centro de Saúde de Ílhavo, no Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré;

• o Forum Radiofónico sobre “Violência Doméstica” na Rádio
Terra Nova.
Nesta Semana da Solidariedade 2002, a Câmara Municipal

de Ílhavo deu especial enfase aos cidadãos portadores de
deficiência, como que a preparar o ano de 2003 – Ano Interna-
cional da Deficiência.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.º Ribau
Esteves encontrou-se com a Direcção da Associação de Apoio

ao Cidadão Deficiente de Ílhavo (AACDI), visitou as instalações
do CASCI na Costa Nova e as instalações da CERCIAV na
Colónia Agrícola, onde se encontrou e dialogou com as respec-
tivas Direcções sobre o momento actual e perspectivas para
o futuro destas Instituições.

No encerramento da Semana da Solidariedade 2002, o
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.º Ribau Esteves
entregou as chaves de habitações novas a 12 famílias caren-
ciadas do Concelho.

Realizou-se no passado dia 13 de Outubro, com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo e de um grande número de pessoas, a inauguração do renovado edifício da
Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo e do Salão Cultural.

Nessa mesma data foi igualmente inaugurada a Casa do Desporto e celebrado o protocolo
de cedência deste equipamento ao G. D. Beira Ria, no âmbito dos compromissos assumidos
pela Câmara Municipal de Ílhavo com a Associação.

Estas obras marcam a aposta na criação de melhores condições para as actividades da Junta
de Freguesia, das instituições e da população da Gafanha do Carmo, no âmbito da aposta da
Câmara Municipal de Ílhavo em desenvolver com qualidade o nosso Concelho.
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O Mar por Tradição

Projecto
“Coastwatch Europe”

Novos
Ecopontos

O projecto “Coastwatch Europe” é um projecto de âmbito
europeu, que consiste na caracterização ambiental da faixa
costeira, através do preenchimento de um questionário por
cada troço de 500 metros, em blocos de 5 Km.

Este projecto surgiu em 1988 na Irlanda (onde se encontra
a coordenação internacional), tendo-se alargado rapidamente
a 23 países da Europa. A nível Nacional, este projecto é coor-
denado pelo grupo litoral do GEOTA – Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (o apoio à CMI foi
solicitado pelo BioNúcleo, grupo de estudos pertencente à
Universidade de Aveiro). A realização da campanha ocorre, em
simultâneo, nos diferentes países durante os meses após o
período balnear (Outubro, Novembro e Dezembro).

Tendo a Câmara Municipal de Ílhavo a seu cargo as Praias
da Barra e da Costa Nova, haveria todo o interesse no envolvi-
mento/acompanhamento de um projecto com este âmbito, e
onde o principal objectivo será a recolha de dados sobre as

características das zonas de costa, bem como os principais
problemas ambientais que as afectam, elementos de extrema
importância para que se consiga uma gestão sustentada do litoral.

Assim, grande parte dos percursos a realizar no Distrito de
Aveiro ficaram inseridos dentro do Município de Ílhavo, ficando
as “nossas Escolas” distribuídas da seguinte forma:
• Bloco n.º 2 – Bairro dos Pescadores até à Praia da Vagueira

– Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
• Bloco n.º 3 – Zona de Costa da Praia da Barra até ao Bairro

dos Pescadores – Escola 1.º Ciclo da Barra;
• Bloco n.º 4 – Ponte da Barra, zona junto da Ria de Aveiro,

até ao Bairro dos pescadores – Escola Secundária de Ílhavo;
• Bloco n.º 5 – Senhora da Saúde na Costa Nova, e ao longo

da Ria de Aveiro, até à Quinta do Venceslau – Escola 1.º
Ciclo da Costa Nova;

• Bloco n.º 9 – Quinta da Vagueira até à Gafanha da Encar-
nação – ao longo da Ria de Aveiro – Escola EB 2,3 da
Gafanha da Encarnação;

• Bloco n.º 10 – Gafanha da Encarnação até à Cambeia, ao
longo da Ria de Aveiro – Escola 1.º Ciclo da Marinha Velha;

• Bloco n.º 11 – Cambeia até ao Forte da Barra – Escola 1.º
Ciclo da Cambeia;

• Bloco n.º 12 – Praia do Sol (junto dos Depósitos da Sacor)
até Cale da Vila – Escola 1.º Ciclo da Chave.
Este foi o Desafio lançado a cada uma das Escolas do

Concelho: o de motivar os seus alunos para aprender tendo um
pano de fundo bem diferente do habitual – as nossas Praias e
a Ria de Aveiro, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo apoiado
com o transporte e o material necessário à recolha das informa-
ções. No total estiveram envolvidas 200 pessoas, entre alunos,
professores, funcionários e técnicos da Autarquia.

Bem haja a todos pelo empenhamento e motivação
demonstrados!

A Câmara Municipal de Ílhavo, em colaboração com a
ERSUC (entidade responsável pela Recolha Selectiva no nosso
concelho), procedeu no passado mês de Novembro à insta-
lação de mais 19 novas baterias de Ecopontos nas quatro
Freguesias do Concelho.

Assim sendo, a Rede Municipal de Recolha Selectiva fica
a ser composta por um total de 66 baterias de Ecopontos.

Utilize bem os Ecopontos, através de uma correcta sepa-
ração dos Resíduos Sólidos Urbanos, lembrando assim que
“Cidade Limpinha é a Minha!”.

AVISO
Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo

Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da CM de Ílhavo, torna público que
verificando-se os pressupostos do Art. 93.º, Art. 94.º e Art. 98.º e nos termos do disposto
no Artigo 74.º do DL n.º 380/99 de 22 de Setembro, a Câmara Municipal de ílhavo, em
reunião realizada em dezoito de Novembro de 2002, deliberou por unanimidade, mandar
rever o Plano Director Municipal.
Participação

De acordo com o n.º 2 do Artigo 77.º, do mesmo DL, decorrerá, por um período de
30 dias, desde a publicação deste Aviso em DR, um processo de audição do público,
durante o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões, bem como
à apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas
no âmbito do respectivo procedimento de revisão.

Durante este período e com o objectivo de promover a participação neste processo,
os interessados poderão, junto da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos da
CM de Ílhavo, pedir esclarecimentos e consultar o documento de fundamentação da
Revisão do PDM, que acompanhou a deliberação de Câmara.

As observações ou sugestões deverão ser apresentadas, por escrito, em docu-
mento devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de ílhavo.

Paços do Município de Ilhavo, 4 de Dezembro de 2002

O Presidente da Câmara Municipal,

(José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º)

barraproguiness – missão cumprida
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Grandes Opções
do Plano 2003

Câmara Municipal de Ílhavo
Nota prévia

O mandato autárquico 2002/2005 tem em 2003 o segundo
ano da sua vigência, estratégico para que possamos concretizar
o conjunto de objectivos bem definidos, gerindo um conjunto
de premissas aparentemente contraditórias, são fundamentais
para a materialização da estratégia sólida de desenvolvimento
em curso, iniciada em Janeiro de 1998.

Os objectivos traçados para o ano 2003, assumem respon-
savelmente a gestão dos seguintes factores e condicionantes:
• equilíbrio financeiro das finanças municipais;
• perspectiva, já sentida, de paragem do crescimento ou

mesmo diminuição das receitas municipais;
• desenvolvimento de máxima pressão para cativação de

Fundos Comunitários, no ano da avaliação da execução do
III QCA, assim como da redistribuição das verbas pelas
várias medidas e do acesso à “reserva de eficiência;

• utilização (até Junho de 2004) do empréstimo bancário que
a CM tem contratado;

• implementação de novas metodologias de gestão, com
diminuição de “velhas despesas” e geração de “novas
receitas”;

• preparação da materialização dos investimentos de 2004
e 2005, numa matriz assumidamente plurianual.
As “Grandes Opções do Plano” da Câmara Municipal de

Ílhavo para 2003 (GOP/CMI – 2003)têm como matriz obrigatória
o Programa de Candidatura do Partido Social Democrata,
intitulado “Continuar a Mudar” e sufragado por larga maioria
dos eleitores em 16 de Dezembro de 2001. No respeito pela
vontade da maioria, considerámos importante a auscultação da
opinião de todos (Chefias da CMI e Autarcas Municipais e de
Freguesia que se encontram em exercício de funções), como
exercício de enriquecimento das decisões e do trabalho que
temos para desenvolver, deixando o agradecimento aos que
tiveram o acto solidário, por escrito ou verbalmente, de dar o
seu contributo.

As GOP/CMI – 2003, assumem uma ambição optimista, na
procura da boa sustentabilidade da sua gestão e no cumprimento
de compromissos já assumidos, lançando novas iniciativas que
consideramos relevantes para o desenvolvimento do Concelho
e a elevação da qualidade de vida da população.

Das infraestruturas à qualificação urbana e ambiental, da
educação à cultura, da dinamização dos equipamentos
existentes, à concepção e construção de novos, da acção social
às intervenções de carácter lúdico e recreativo, …, teremos

em 2003, e seguramente nos anos seguintes, mais e
melhores respostas.

O saneamento básico (sector com orçamento record e
objectivos previstos para todo o Concelho) e a rede viária
estruturante são áreas fundamentais e de forte investimento,
procurando-se continuar com ritmo acentuado a realização de
projectos e de obras no terreno, e a captação de Fundos
Comunitários.

O Ecocentro, a Escola Municipal de Trânsito, a nova Escola
Básica de 1º Ciclo da Barra, a Extensão de Saúde da Gafanha
do Carmo, o novo Recinto da Feira dos 13 e o novo Parque
Desportivo da Vista Alegre, são obras de referência que entra-
rão em funcionamento em 2003. Muitas outras terão um
desenvolvimento fundamental em termos de projecto, inician-
do algumas delas os processos de concurso público e de
arranque no terreno das respectivas obras.

A gestão em parceria será mantida e aprofundada, numa
relação estreita e de cooperação com os cidadãos e as forças
vivas do Concelho – as Juntas de Freguesia, as Associações,
as Empresas, as Entidades Públicas – assim como com o
Governo de Portugal, a Comissão Europeia, as nossas cidades
irmãs e as nossas comunidades de emigrantes e imigrantes.

Na concretização deste Plano de Trabalho, ao qual nos
dedicaremos com toda a nossa capacidade e energia,
contamos com todos aqueles que optam por serem cons-
trutores de futuro.
As linhas de orientação estratégica

A concretização do programa de candidatura que foi
sufragado em 16 DEZ 2001, transformado em programa de
acção da CMI, é a aposta que vai materializar esse “continuar
a mudar” que a população do Concelho escolheu de forma
tão expressiva.

No período de 1998/2001, o Concelho de Ílhavo viveu um
período de profunda mudança protagonizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo. Da construção de infraestruturas, à qua-
lificação dos equipamentos escolares, da construção de
equipamentos públicos vários, à qualificação urbana, do
investimento nas Associações à permanente atenção às
Pessoas (nomeadamente Crianças, Jovens e Idosos), da forte
dinamização cultural, à promoção da nossa cultura referenciada
n’ “O Mar por Tradição”.

É essa dinâmica de mudança que estamos determinados
a continuar. Queremos que o Concelho de Ílhavo continue
neste caminho de mudança, com mais determinação e sucesso,

resolvendo as questões das infraestruturas e concretizando
investimentos que nos permitam elevar em todos os aspectos
a qualidade de vida da população do Concelho e daqueles que
nos visitam.

As Pessoas, o Ambiente e a contínua Reforma dos Serviços
Municipais, foram os pilares base do programa de acção de
1998/2001 e continuam a ser. Vamos procurar aprofundar o
desenvolvimento integrado de todo o Concelho, gerindo esse
desenvolvimento debaixo da lógica da gestão de uma grande
cidade de 76 Km2, em estreita ligação aos nosso concidadãos
que vivem noutras paragens.

As obras definidas no programa de acção são a aposta para
este novo mandato iniciado em 2002 e que continuaremos a
concretizar em 2003 com muita determinação e trabalho de
equipa com a população do Concelho, por considerarmos
necessária a sua implementação no Concelho de Ílhavo, nos
próximos três anos.

Uma referência para algumas das obras de maior dimen-
são física ou financeira: o saneamento básico, a rede viária
estruturante, o Parque Municipal de Desporto e Lazer, a
Biblioteca Municipal e o Centro Cultural em Ílhavo, o Mercado
Municipal e o Jardim Oudinot na Gafanha da Nazaré, o Parque
da Meia Laranja na Barra, a qualificação da zona da “Bruxa” e
a Piscina Municipal na Gafanha da Encarnação, a qualificação
urbana e ambiental de toda a praia da Costa Nova, o Centro
Dia e Lar da Terceira Idade da Gafanha do Carmo, entre
muitas outras.

Como acções de excepcional relevância e nas quais a CMI
está muito empenhada com um forte investimento político e/
ou financeiro, destacamos a construção da Marina da Barra (um
notável investimento privado de cerca de 150 milhões de
Euros) e a requalificação de toda a zona da Vista Alegre (um
relevante investimento participado pela VA Grupo e a CMI).

É absolutamente fundamental que consigamos congregar
esforços para concretizarmos a aposta de desenvolvimento
que temos assumido, pelo que vamos continuar e aprofundar
a nossa política de parcerias. Uma verdadeira gestão moderna
e agressiva tem de assentar na constituição de parcerias
mobilizadoras e geradoras de novas sinergias. Assim faremos,
com o Governo e os seus vários departamentos, com as
empresas, com as Associações, com a Universidade de Aveiro
e outras, com a Administração do Porto de Aveiro, e sempre
com os cidadãos do nosso Concelho e todos quantos possa-
mos mobilizar para nele realizarem investimento.
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Destaque

1. Introdução
O documento das GOP/CMI – 2003 marca a opção de

manter um elevado nível de investimento Municipal, assu-
mindo o Plano 2003 um valor de 21.560.600 Euros. O montante
global do Plano e Orçamento CMI/2003 (investimento + despe-
sas de funcionamento), assume o valor de 31.998.200 Euros.

A Câmara Municipal de Ílhavo tem utilizado com quantidade
e qualidade relevante, os mecanismos financeiros do III QCA,
com especial incidência para o Programa Operacional do
Centro.

O ano de 2003 tem de receber um acentuado esforço de
cativação de mais Fundos Comunitários, de acesso às verbas
de “over-booking” numa operação cada vez mais difícil e
exigente dado o facto de algumas das medidas do POC/QCA
III estarem com níveis de cativação superiores a 100%.
Vamos manter uma postura agressiva e forte na cativação de
Fundos Comunitários, dando cumprimento ao já definido nas
GOP/CMI – 2002.

Este Plano e Orçamento assumem um nível de risco que
deriva da opção de agressividade referida, moderado pela
perspectiva de não crescimento da receita (ao contrário do que
aconteceu nos últimos quatro anos), exigindo-se um planea-
mento mais cuidado e uma apertada gestão de recursos e de
tesouraria. O saneamento básico e as infraestruturas rodo-
viárias são áreas fundamentais e de forte investimento,
procurando-se continuar com ritmo acentuado a realização de
projectos e de obras.

Os investimentos realizados nas Associações do Concelho
com base nos Protocolos, que continuam a receber um balanço
positivo, vão manter-se em 2003, assumindo-se à partida e
como regra geral, a diminuição da sua dimensão financeira.
2. Administração Geral

Com a auditoria interna iniciada em finais de Novembro
2002 e que terminará no primeiro trimestre de 2003, preten-
demos fazer um ponto de situação com balanço evolutivo da
situação geral de gestão da CMI, aproveitando-a para redefinir
estratégias e métodos de gestão, na procura incessante de
optimizar os recursos e aumentar a eficiência e a eficácia da
estrutura.

A implementação da maior parte do previsto no “Protocolo
de Modernização Administrativa – 3.ª fase” e o surgimento dos
seus primeiros resultados, acontecerá em 2003.

Ao nível das obras, ficam definidos os seguintes objectivos
principais:
• finalização dos novos armazéns gerais localizados na Gafanha

D’ Aquém;
• finalização da construção do Canil Municipal (com Gabinete

do Médico Veterinário Municipal);
• obras de adaptação e conservação do edifício municipal.

Terminadas as obras da renovada sede da Junta de Fregue-
sia da Gafanha do Carmo, teremos como aposta principal nas
estruturas das Juntas de Freguesia em 2003, o apoio à Junta
de Freguesia da Gafanha da Nazaré nas obras de beneficiação
da sua sede, e o concurso público e início da obra de construção

da nova sede da Junta de Freguesia de S.Salvador, com a
recuperação e adaptação da Vila Vieira.
3. Segurança e ordem pública

O apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo terá como principal objectivo a construção do
novo Quartel, trabalhando em equipa nos estudos de localização,
projecto, aquisição de terrenos e obra, dada a grande impor-
tância da activação de uma nova estrutura e a desactivação da
actual. O apoio á actividade dos Bombeiros será mantido com
toda a dedicação e no âmbito do determinado no Protocolo de
Cooperação a estabelecer para 2003.

O Serviço Municipal de Protecção Civil continuará o seu
trabalho regular, aumentando o trabalho com a população em
geral, em especial com a comunidade escolar, dando segui-
mento à implementação dos Planos de Emergência das Esco-
las de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância: parceria institucional,
capacidade de intervenção e sensibilização da população, são
as referência de actuação. O acompanhamento da realização
do projecto e da construção do novo Quartel da GNR da
Gafanha da Nazaré terá toda a nossa atenção.
4. Educação

A importante área da EDUCAÇÃO continuará a receber da
Câmara Municipal de Ílhavo uma atenção permanente e uma
aposta forte, estando os objectivos de actuação assumidos no
“Plano Municipal de Intervenção Educativa 2002/2003”.

A manutenção de boas condições de instalações e equipa-
mento das nossas Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, é
uma aposta conseguida pelas obras realizadas desde 1998 e
que tem de ser continuada: vamos continuar em 2003 esse
processo de boa manutenção e de construção de novos
equipamentos, mantendo-se de forma renovada e determinada
o assumir da prioridade do investimento nos cidadãos mais
novos do nosso Concelho e nos profissionais da educação.

No seguimento do trabalho realizado, vamos concretizar um
conjunto de obras que se explicita de forma sumária no “Plano
de Obras 2002/2003”, procurando cumprir três objectivos
fundamentais definidos para o período 2002/2005:
1. Manutenção regular dos edifícios escolares;
2. Construção de novas estruturas para ATL e Cantina e outras

actividades;
3. Construção de novos edifícios de Jardim de Infância e

Escolas de 1.º Ciclo.
Referenciam-se neste sumário aqueles que são os objec-

tivos principais no que respeita a obras que pretendemos
concretizar no ano 2003:
• finalizar e activar o ATL da Gafanha D’ Aquém;
• finalizar e activar o novo edifício da Escola Básica do 1.º Ciclo

da Barra;
• finalizar e activar as obras de ampliação e remodelação do

Jardim de Infância da Remelha, Gafanha da Nazaré;
• requalificação global do edifício (2.ª fase) e arranjos exte-

riores da Escola Básica do 1.º Ciclo de Ílhavo, N.º 1;
• Implementação de plano de manutenção e apetre-

chamento regular dos edifícios escolares, com várias
intervenções de Junho a Setembro 2003.

Referenciam-se neste sumário aqueles que são os objec-
tivos principais no que respeita a projectos que pretendemos
concretizar no ano 2003:
• Projecto do edifício para actividades complementares da

Escola Básica do 1.º Ciclo e do Jardim de Infância da Sra
do Pranto, Ílhavo e arranjos exteriores;

• Projecto e decisão de construção de um edifício para Jardim
de Infância, ATL e Cantina, na Barra;

• Aquisição de terrenos e projecto do complexo escolar da
Cale da Vila, Gafanha da Nazaré, com Escola Básica de 1.º
Ciclo, Jardim de Infância e Edifício para ATL e Cantina;

• Projecto do Jardim de Infância na Ermida, para servir a
Ermida e a Carvalheira;

• Projecto do novo Jardim de Infância em Vale de Ílhavo (junto
à Escola);

• Aquisição de terrenos e projecto da nova Escola Básica de
1.º Ciclo da Gafanha D’Aquém.
A construção e activação da Escola Municipal de Trânsito

é uma aposta forte na educação rodoviária, como meio impor-
tante para aumentar a segurança de quem circula nas estradas
do nosso Concelho (e não só), concretizando-se no âmbito de
uma parceria com a DGV e o Governo Civil de Aveiro.

A perspectiva de melhorarmos o nível de conhecimento do
Concelho por parte da população, em especial dos mais novos,
e a sua formação integral, motiva a continuação da implemen-
tação do Projecto “Ílhavo passo a passo”, “Conhecer Portugal
– Lisboa”, Festa de Natal, Educação Ambiental, Teatro,…

O Programa de Apoio a Projectos Educativos 2002/2003 vai
dar seguimento à experiência de parceria entre a CMI e todos
os estabelecimentos de ensino do Concelho, iniciada em 2002
com assinalável êxito, estimulando a realização de trabalhos
com referência principal ao ambiente e à cidadania.

A parceria com as Associações para a gestão das Cantinas
e dos ATL’s será continuada com toda a dedicação.
5. Saúde

No âmbito de parcerias em negociação com o Governo,
estamos determinados a trabalhar e investir em importantes
objectivos:
• finalização da construção do novo Posto Médico da Gafanha

do Carmo;
• o apoio à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo na definição

da urbanização do terreno do “velho Hospital” e da implan-
tação da nova unidade de saúde, para a qual a Câmara
providenciará uma parceria com a instituição gestora do
projecto;

• a sensibilização da Sub-Região de Saúde de Aveiro para a
preparação do projecto de instalação de um Posto Médico
na Barra.

6. Acção social
Continuaremos a assentar o trabalho da CMI na acção

social nas parcerias com um conjunto vasto de agentes, que
vão do Estado até às IPSS’s, perspectivando-se além da
intervenção directa a necessidade de construir estruturas que
permitam melhorar o apoio social a toda a população.

As Grandes Opções do Plano 2
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Continuaremos a desenvolver o trabalho da Comissão Local
de Acção Social, no âmbito da Rede Social (Projecto Piloto), na
procura da melhoria da eficiência da acção social, assim como
na Comissão de Protecção de Menores em Risco.

As obras sociais ligadas à terceira idade e à comunidade
que estão em desenvolvimento na Gafanha do Carmo (Centro
Comunitário), na Gafanha da Encarnação, na Gafanha da Nazaré
e em S. Salvador, continuarão a contar com o apoio da CMI.

Realizaremos a quinta edição da MAIOR IDADE/Semana
da Solidariedade, fazendo a fusão da Semana do Idoso com a
Semana da Solidariedade.

Dedicaremos especial atenção às questões ligadas aos
problemas dos cidadãos deficientes, no âmbito da vivência do
Ano Europeu do Cidadão Deficiente.
7. Habitação

Vamos implementar o programa “Recupera Ílhavo – Progra-
ma de Apoio e Incentivo à Recuperação e Reabilitação de
Edifícios do Concelho de Ílhavo” com o objectivo fundamental
de apoiar e incentivar a reabilitação de edifícios com valor
arquitectónico, urbano, cultural e social, numa perspectiva
complementar à iniciativa privada.

Aprofundaremos a análise, a definição (pelos serviços da
CMI) e a negociação de novos investimentos em habitação social.
8. Ordenamento do território

A revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo é a principal
prioridade da CMI para a área do planeamento, reconhecida que
está a sua grande importância.

No que respeita aos Planos de Pormenor e planos de
urbanização, assume particular importância o PP da Marina da
Barra. Vamos finalizar em 2003 o PP da Colónia Agrícola. Muitos
outros Planos estarão em desenvolvimento, ficando a referên-
cia a alguns deles: Zona Industrial da Ervosas, Zona da Bruxa
da Gafanha da Encarnação, Alameda da Gafanha da Nazaré,
Ermida (revisão), Museu (revisão),…
9. Iluminação pública

A prioridade na área da iluminação pública continua a fixar-
se no reforço da sua qualidade em todo o concelho, dando
seguimento ao trabalho que temos vindo a realizar nos últimos
anos, e numa acção de cooperação com a Electricidade do
Norte, SA, que procuraremos seja mais eficiente e geradora.
10. Urbanização

Os arranjos urbanísticos da zona da Bruxa (Gafanha da
Encarnação) e da Costa Nova, são os objectivos principais
para 2003.

A realização de outras intervenções de arranjos urbanísticos
e a aquisição de um conjunto de terrenos para realização de
acções de urbanização, são outros objectivos desta rubrica.
11. Saneamento

O saneamento básico terá uma reiterada opção de inves-
timento, em obras e projectos, sendo muito importante a
maximização da utilização dos Fundos Comunitários do III QCA
para continuarmos a aumentar o nível de cobertura do Con-
celho. As acções de boa gestão e manutenção das redes,
assumem cada vez mais uma importância relevante.

O acompanhamento atento da gestão da SIMRIA e da
definição do seu futuro no âmbito da nova política do Governo
será uma realidade, num ano eventualmente determinante para
a sua reestruturação.
12. Água

A boa gestão dos sistemas de captação e das redes de
distribuição, assim como da qualidade da água, continuam a ser
as referências principais do trabalho nesta importante e sensível
área.
13. Resíduos sólidos

A finalização e activação do Centro de Educação Ambiental
e do Ecocentro Municipal na Gafanha D’ Aquém marcarão de
forma muito vincada o ano 2003.

2003 é o quarto ano da operação do concessionário para a
gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) do Concelho e
limpeza urbana, que continuará a receber da CMI um atento e
exigente acompanhamento.
14. Jardins, parques e espaços verdes

Projectar e qualificar com obras são as ferramentas base
da actuação da CMI nesta área: a qualificação de espaços
verdes e de lazer, vai continuar a ser uma realidade, referen-
ciando-se os Parques/Jardins da Meia Laranja (Barra), de Ílhavo
(Centro) e do Oudinot.

Vamos realizar os projectos das Praias Fluviais da Gafanha
do Carmo e da Barquinha, e da zona da Malhada, procu-
rando autorização formal e parceiros financeiros para a sua
concretização.

Serão instalados novos parques infantis, nomeadamente
na Gafanha da Encarnação e na Gafanha D’ Aquém, proce-
dendo também à qualificação dos parques existentes.
15. Protecção do meio ambiente

A instalação e a activação da Ecoteca (no Centro de Educa-
ção Ambiental// Ecocentro), todo um vasto conjunto de acções
de educação e sensibilização ambiental da população, a quali-
ficação da frente-Ria na zona da Vista Alegre e a construção e
activação do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova
(projecto do GTL/CN) (estrutura a construir na Rua dos Banhos
no âmbito de uma parceria com a DRAOT-C), serão as referên-
cia principais nesta área.

ETAR Pedagógica de Ílhavo, dando nova vida à já desac-
tivada ETAR (na Malhada), terá o seu projecto e obra, no âmbito
de uma parceria institucional que estamos a construir.

O Plano Municipal de Ambiente será articulado com o
processo de revisão do PDM.
16. Higiéne pública

Procederemos à manutenção dos sanitários públicos
existentes, promovendo a sua gestão com operadores
privados.
17. Cemitérios

Após terem sido vencidas todas as vicissitudes, será
finalizada e activada a Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré.

A CMI deixou em 2002 de gerir directamente Cemitérios,
com a entrega da gestão do Cemitério de Ílhavo à Junta de
Freguesia de S. Salvador.

18. Cultura
A realização dos projectos de execução e dos concursos

públicos para a construção da Biblioteca Municipal e do Centro
Cultural de Ílhavo, são dois dos principais objectivos a cumprir
na importante área da cultura no ano 2003.

A cultura continuará a ser uma aposta de carácter estru-
turante, elemento base da imagem do Concelho que tem “O
Mar por Tradição”, confirmando-se como uma importante área
de investimento.

A promoção do Museu Marítimo de Ílhavo, do Navio-
-Museu Santo André e da Casa Gafanhoa terão acções
relevantes.

O trabalho de revitalização da Capela da Ermida, da Azenha
da Ermida/Vale de Ílhavo, do Cinema Velho e da Seca do Milena
são objectivos de grande importância, em relação aos quais
serão realizados os respectivos projectos e lançadas as obras
à medida das disponibilidades financeiras.

Aprofundaremos em 2003 a parceria com o Instituto Portu-
guês de Arqueologia e o Centro Nacional de Arqueologia
Náutica Subaquática, com vista à construção de um Museu
dedicado ao achado arqueológico do século XV (navio e
carga) encontrado no Canal de Mira, junto à Ponte da Barra,
assim como uma unidade de investigação na área da arqueo-
logia náutica.

Trabalharemos para resolver com o Governo o problema do
edifício da velha Escola Preparatória de Ílhavo, para que possa-
mos lançar com determinação as bases para a activação da
Escola de Artes e Ofícios.
19. Desporto

A activação de novas metodologias de gestão do desporto
serão uma marca importante no ano 2003, procurando opti-
mizar os recursos técnicos e financeiros, assim como os
equipamentos existentes, e promovendo a prática desportiva
junto da população.

O projecto e a gestão de novas infraestruturas – Piscina da
Gafanha da Encarnação, Pista de Tartan no Complexo do GDG,
Campo de Mini-Golfe de Ílhavo, Parque Municipal de Desporto
e Lazer, são algumas das apostas a desenvolver em 2003.
20. Juventude e tempos livres

A área da Juventude vai manter o seu ritmo de crescimento
e fortalecimento constante e progressivo, sendo o projecto do
novo Forum da Juventude, a grande aposta. As parcerias com
as Associações de Jovens continuarão a receber atenção
especial.

O novo Programa “Vocação” e a acção “Ílhavo Radical”,
serão as novas apostas a juntar às bem sucedidas que vamos
continuar a promover: o Programa Municipal de Ocupação de
Tempos Livres, o Programa “Mar 2003” e “Droga Não”, a par
da realização da já tradicional “Semana Jovem” e do “Festilha”.
21. Estruturas de apoio à actividade dos pescadores

Referenciam-se como principais objectivos, a construção
da 2.ª fase do Cais dos Pescadores da Mota na Gafanha da
Encarnação e a gestão de parcerias de investimento para a
instalação de estruturas de Cais na Gafanha da Nazaré (em
obra, pela APA) e na Gafanha D’ Aquém.

2003
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Destaque

A evolução da reforma dos serviços municipais
A reforma administrativa da CMI vai continuar, com a implementação da 3.ª fase do processo

de modernização administrativa (no âmbito do Protocolo assinado com o Governo), que tem os
seguintes objectivos:
• instalação de rede intranet, envolvendo a digitalização de toda a correspondência recebida e

expedida;
• dotar com melhores recursos informáticos o sector adstrito ao POCAL, de forma a facilitar e

melhorar o seu desempenho;
• disponibilizar e implementar o preenchimento de formulários via internet através do site CMI

(procedendo à sua reestruturação);
• informatização das plantas de localização, e facilitar o acesso de forma integrada à informação

geográfica e processual, contribuindo para o aumento da eficácia, traduzida num menor tempo
de resposta, maior fiabilidade e aumento da qualidade da gestão urbanística.
A auditoria em curso indicará novas frentes de reforma e de qualificação de metodologias e

procedimentos, procurando o aumento da eficiência e da eficácia da estrutura municipal. Continua
a ser nosso entendimento que a estrutura e os procedimentos administrativos de uma Câmara
Municipal, necessitam de estar em permanente reforma e modernização.

As acções de formação para os funcionários municipais vão receber especial atenção, no
âmbito de um trabalho de parceria com a Associação de Municípios da Ria.

Os investimentos da administração central
As Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Ílhavo para 2003 são um instrumento

de grande importância para o desenvolvimento do concelho, constituindo-se como uma forte
aposta de investimento. É importante, no entanto, referenciar que, em termos de investimentos
públicos, a Administração Central tem também investimentos importantes a realizar no Concelho
de Ílhavo, embora alguns deles derivando de adiamentos sucessivos, e muitos dos quais
assentam em parcerias com a Câmara Municipal ou outras entidades do Município.

Fica no entanto a relação daquilo que são os compromissos já assumidos e que esperamos
ver concretizados no ano 2003:
• Quartel da GNR, da Gafanha da Nazaré;
• Obras de Defesa da Costa (esporões da Costa Nova e protecção dunar para Sul)
• Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova;
• IC1, troço Maceda/Mira (concurso adjudicado à Lusoscut);
• Ajardinamento dos nós viários do IP5, pela JAE;
• Porto de Aveiro (continuação de vários investimentos);
• Apoio à construção da Biblioteca Municipal;
• Ligação ferroviária ao Porto de Aveiro e 3.ª Fase da Via de Cintura Portuária.
• Qualificação urbana da EN109 e sua desclassificação;
• Reabilitação e alargamento da Ponte da Barra.

Consideração final
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo para 2003,

assumem um conjunto de objectivos importantes, que vão da possibilidade de satisfazer
compromissos assumidos, de dar continuidade às obras e acções em curso, até ao
lançamento de novas obras e objectivos que consideramos importantes e que são
assumidos numa perspectiva plurianual.

A elevação da qualidade de vida da população num ambiente de desenvolvimento global
e integrado de todo o Concelho, é a aposta à qual se pretende dar continuidade com maior
profundidade e qualidade.

O ano 2003 tem um papel relevante para o cumprimento dos objectivos traçados para
o mandato autárquico 2002/2005, que os documentos de gestão traduzem de forma evidente.

Das infraestruturas à qualificação urbana e ambiental, da educação à cultura, da
dinamização dos equipamentos existentes, à concepção e construção de novos, da acção
social às intervenções de carácter lúdico e recreativo,…, teremos em 2003, e seguramente
nos anos seguintes, mais e melhores respostas.

A gestão em parceria será mantida e aprofundada, numa relação estreita e de
cooperação com os cidadãos e as forças vivas do Concelho – as Juntas de Freguesia, as
Associações, as Empresas, as Entidades Públicas – assim como com o Governo de Portugal,
a Comissão Europeia, as nossas cidades irmãs e as nossas comunidades de emigrantes
e imigrantes.

“Estaremos solidários, atentos e activos no trabalho de desenvolvimento da região em
que nos integramos: na relação com os nossos Municípios vizinhos de Aveiro e de Vagos,
na Associação de Municípios do Carvoeiro, na Associação de Municípios da Ria, no
Conselho da Região Centro, na Associação Nacional de Municípios Portugueses e noutros
foruns intermunicipais, daremos o nosso contributo forte, na certeza de que cada vez mais,
é no aprofundamento da intermunicipalidade que se fortalece o desenvolvimento de cada
um dos Concelhos.”

Queremos manifestar de forma clara o nosso total empenhamento, a nossa determina-
ção, motivação e confiança, para continuar a mudar o Concelho de Ílhavo, na promoção da
elevação da qualidade de vida das populações. Com todas as dificuldades e oportunidades
que se nos deparam, estamos certos que no ano 2003 conseguiremos construir mais e
melhor Concelho de Ílhavo, na rota do bom desenvolvimento.

22. Estabelecimentos industriais ligados ao abastecimento
A construção das infraestruturas da Zona Industrial da

Gafanha D’ Aquém, a conclusão do PP da Zona Industrial das
Ervosas, e a boa gestão da Z.I.Ervosas e Z.I.Mota, são os
objectivos principais.

O trabalho de preparação e negociação de um projecto de
intervenção na área do urbanismo comercial em várias zonas
do Concelho, é uma importante aposta que terá em 2003 um
ano crucial para a sua implementação.
23. Rede viária e sinalização

As vias estruturantes do Concelho continuam a ser a
grande aposta da CMI, reiterando-se para o ano 2003. Vamos
terminar os projectos que estão em desenvolvimento, apos-
tando no início das obras da Circular Poente Sul a Ílhavo e no
lançamento do concurso da Variante Sul Nascente ao Porto de
Aveiro (terminal da pesca longínqua) e de parte da Circular
Poente Norte a Ílhavo.

A desclassificação da EN 109 e a sua requalificação urbana
são objectivos que temos de concretizar, agora que conse-
guimos um acordo e um compromisso do Governo.
24. Estacionamento

Procederemos à aquisição e manutenção de parcómetros
e de abrigos para passageiros.
25. Transportes

O Plano Municipal de Trânsito será uma realidade em 2003,
procurando pela sua aplicação no terreno, reforçar a segurança
das estradas municipais (continuando o trabalho realizado no
terreno e nas acções de prevenção rodoviária nas Escolas).

Vamos proceder à implementação de protocolos com
operadores privados de transportes públicos, no sentido do
aumento da quantidade de carreiras no Concelho de Ílhavo.
26. Mercados e feiras

O projecto e a compra de terrenos necessários à construção
do novo Mercado da Gafanha da Nazaré terão em 2003 um ano
fundamental, constituindo o principal objectivo nesta área.

A transferência da Feira da Vista Alegre será materializada
em 2003, no seguimento das obras de construção que decorre-
rão desde o início do ano, e continuando a dar cumprimento
ao definido no contrato de parceria assinado com a VA Grupo.
27. Turismo

A iniciativa MAR AGOSTO/Festas do Município 2003 tem
o destaque fundamental, como peça central de um conjunto
de acções de dinamização e animação turística.

Vamos projectar o novo Posto de Turismo de Ílhavo, no
Parque da Cidade.

Vamos concessionar o Parque de Campismo da Barra.
28. Juntas de freguesia/protocolos

A política de cooperação com base protocolada entre a
Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia será mantida,
procurando-se que a implementação de novos procedimentos
de gestão, transferência financeira, e avaliação, resultem na
elevação da sua capacidade de realização.
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Quadro 2. Resultados da qualidade da água na origem – captações
Data Colheita: 19/08/02 Captações DL 236/98
Parâmetros da classe G3 MC JK2 AC3 VMA VMR
Salmonelas (em 5 l) Ausência Ausência Ausência – Ausência em 5 l
Fluoretos (ug F/l) 132 230 380 1.5 0.7-1.0
Arsénio (mg As/l) <0.004 <0.004 <0.004 0.05 0.01
Cádmio (mg Cd/l) <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 0.001
Cianetos (mg Cn/l) <50 <50 <50 0.05 –
Crómio (mg Cr/l) <0.006 <0.006 <0.006 0.05 –
Chumbo (mg Pb/l) <0.006 <0.006 <0.006 0.05 –
Selénio (mg Se/l) <0.008 <0.008 <0.008 0.01 –
Bário (mg Ba/l) <0.008 <0.008 <0.008 0.1 –
Hidrocarbonetos totais (mg/l) <10 <10 <10 0.05 –
Mercúrio (mg Hg/l) <0.001 <0.001 <0.001 0.0010 0.0005
Pesticidas totais (ug/l) 1.0 –
Pesticidas organoclorados
α- BHC <0.04 <0.04 <0.04
β- BHC <0.04 <0.04 <0.04
δ- BHC <0.04 <0.04 <0.04
γ- BHC <0.04 <0.04 <0.04
Heptacloro <0.04 <0.04 <0.04
Aldrina <0.04 0.050 0.070
Heptacloro epóxido <0.04 <0.04 <0.04
Endosulfão I <0.04 <0.04 <0.04
4,4’-DDE <0.04 <0.04 <0.04
Dialdrina <0.04 <0.04 <0.04
Endrina <0.04 <0.04 <0.04
Endosulfão II <0.04 <0.04 <0.04
4,4’-DDD <0.04 <0.04 <0.04
Endrina- aldeído <0.04 <0.04 <0.04
Endossulfão- sulfato <0.04 <0.04 <0.04
4,4 DDT <0.04 <0.04 <0.04
Metoxicloro <0.04 <0.04 <0.04
Pesticidas organofosforados
Diazinão <0.05 <0.05 <0.05
Metil – paratião <0.05 <0.05 <0.05
Paratião <0.05 <0.05 <0.05
Etião <0.05 <0.05 <0.05
Herbicidas
Triazinas <0.05 <0.05 <0.05
Atrazina <0.05 <0.05 <0.05
Simazina <0.05 <0.05 <0.05
Propazina <0.05 <0.05 <0.05
Trietazina <0.05 <0.05 <0.05
Terbutilazina <0.05 <0.05 <0.05
Ametrina <0.05 <0.05 <0.05
Prometrina <0.05 <0.05 <0.05
Terbutrina <0.05 <0.05 <0.05
Hidroc. Aromáticos polinucleares (ug/l) 0.2 –
Fluoranteno <0.0004 <0.0004 <0.0004
Benzo(b)fluoranteno <0.0003 <0.0003 <0.0003
Benzo(k)fluoranteno <0.0002 <0.0002 <0.0002
Benzo(a)pireno <0.0002 <0.0002 <0.0002
Benzo(g,h,i)perileno <0.003 <0.003 <0.003
Indeno-(1,2,3,c,d)-pireno <0.004 <0.004 <0.004
Captações Concelho de Ílhavo Minas Furo da Furo da Gafanha Valores Máximos

Castelhana Colónia Agrícola da Nazaré Admissíveis e Recomendados

Caracterização Hidráulico-funcional
do Sistema de Abastecimento

A Câmara Municipal de Ílhavo é a entidade
gestora do sistema de abastecimento de água
no Município, que constituído pelo sistema de
produção e distribuição, serve actualmente
100% da população residente no Concelho
(cerca de 40 000 habitantes) com uma capita-
ção aproximada de 130l/hab.dia.
Sistema de produção

O sistema de produção é constituído por
quatro subsistemas: Moitinhos (1987), Ílhavo
(Ano de instalação: 1950 e Actualização em
1988), Gafanha da Nazaré (1980) e Barra (1980).
Estes subsistemas, teoricamente, limitam a
zona de abastecimento de cada um dos reser-
vatórios, embora sempre que haja necessidade
a água circule de um subsistema para o outro,
através da rede de distribuição. O sistema de
produção é genericamente composto por
várias origens de natureza subterrânea exis-
tentes no espaço físico do Concelho:
• 1 Captação em galeria de mina (Minas da

Castelhana);
• 5 furos (JK1, JK2, AC1, AC3, AC4);
• 18 Km de adutoras;
• 4 Estações elevatórias;
• 4 Reservatórios: Moitinhos, Lagoa, Gafa-

nha da Nazaré e Barra, com uma capacidade
de armazenamento total de 7300 m3;

Sistema de Distribuição
A Câmara Municipal de Ílhavo necessita

de recorrer em cerca de 40% do total da água
que distribui ao Sistema Regional do Carvoei-
ro, sendo os restantes 60% provenientes das
origens existentes no espaço físico do Concelho.

Como breve nota, refere-se, que, a água
proveniente do Sistema Regional do Carvoeiro
(SRC), é de origem superficial, sendo captada
no rio Vouga, na localidade com o mesmo
nome. A Associação de Municípios do Car-
voeiro (ACM), da qual faz parte a Câmara de
Ílhavo foi constituída em 22 de Outubro de
1986, englobando os Municípios de Águeda,

A qualidade da
água na origem
as captações

Quadro 3. Resultados do Controlo Analítico da Água Distribuída parâmetros do grupo g1
Data Colheita: 04/11/02 Pontos de Recolha DL 236/98
Parâmetros: G1 1 2 3 4 5 6 7 8 VMA VMR
Bact. Aeróbias 22.ºC (UFC/ml) 0 0 16 2 0 0 0 0 – 100
Bact. Aeróbias 37.ºC (UFC/ml) 0 0 10 0 0 0 0 0 – 10
C. Fecais (UFC/100 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Totais (UFC/100 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheiro (Taxa de Diluição) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (25.ºC) 0
Sabor (Taxa de Diluição) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (25.ºC) 0
Cl. Residual (mg Cl

2
/l) – 0.17 0.07 0.07 <0.05 0.07 0.06 0.07 – –

Oxidabilidade (mg/l) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5 2
Condutividade (mS/cm) 394 295 290 354 372 413 421 406 – 400
Locais de Colheita Vale de Ílhavo Coutada Chousa Boa Vista Carmo Costa Nova Barra Cambeia Valores Máximos
Escola Primária de: Boa Vista Velha Admissíveis e Recomendados

Albergaria-a-Velha, Estarreja, Ílhavo, Aveiro e
Murtosa. O SRC é um projecto constituído por
um conjunto de órgãos de captação, trata-
mento, transporte e armazenamento de água
desde a sua origem, localizada em poços
abertos nos aluviões do rio Vouga, perto da
povoação do Carvoeiro no Concelho de Águe-
da, até aos Concelhos associados da AMC.
No caso de Ílhavo a água proveniente do SRC
é recepcionada no R7 – reservatório localizado
na Lagoa – junto ao reservatório elevado que
integra o sub-sistema de distribuição de Ílhavo.

De modo a dar uma ideia dos volumes de
água em causa, foram consumidos em 2001
cerca de 2,2 milhões de m3 sendo o volume de
água extraído e também para 2001 de 2,96
milhões de m3, o que equivale a cerca de 25%
de perdas no sistema.

Em termos do volume médio diário, a
água captada a partir das nossa captações, é
de aproximadamente 4840 m3/dia, e a adqui-
rida ao SRC é de 3050 m3/dia. No total o valor
médio diário é de 7890 m3/dia.

A água captada pelo SRC é como foi dito
de origem superficial e foi previamente sub-
metida ao controlo e correcção de todos os
parâmetros, inclusive o tratamento de desin-
fecção com cloro gasoso. Esta fracção de
água que vem garantir o reforço ao caudal a
consumir no Concelho é, actualmente, o único
contributo em cloro presente na rede de abas-
tecimento domiciliária do Concelho.
Qualidade da água subterrânea

A água para consumo humano captada no
Município de Ílhavo é de boa qualidade. O
único tratamento existente consiste numa
simples correcção de pH, com brita calcária na
água que é captada nas Minas da Castelhana.
Para além deste, não existem outros pa-
râmetros que sejam objecto de necessária
correcção. Apresentam-se seguidamente nos
Quadros 1 e 2, os resultados das nossas
captações para os parâmetros das classes G2
e G3.

Quadro 1. Resultados da qualidade da água na origem – captações
Data Colheita: 19/08/02 Captações DL 236/98
Parâmetros da classe G2 MC JK1 JK2 AC3 AC4 VMA VMR
Estreptococos fecais (UCF/100ml) 0 0 4 0 0 – 20
Sulfatos (mg SO4/l) 26.9 19.6 25.3 30.5 28.4 250 150
Ferro (mg Fe/l) <0.1 <0.1 0.120 <0.1 <0.1 0.3 0.1
Manganês (mg Mn/l) <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 – 0.05
Azoto kjeldahl (mg N/l) 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.1 – 1.0
Cobre (mg Cu/l) <0.004 <0.004 0.20 <0.004 <0.004 0.05 0.02
Zinco (mg Zn/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 3.0 0.5
Substâncias tensoactivas (ug/l LAS) <40 <40 <40 <40 <40 – 0.2
Fenóis (ug/l) <5 <5 <5 <5 <5 0.001 –
Captações Concelho de Ílhavo Minas Furo Furo da Furo da Furo da Barra Valores Máximos

Castelhana dos Moitinhos Colónia Agrícola Gafanha da Nazaré Admissíveis e Recomendados
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Escola Básica 1.º Ciclo Gafanha do Carmo
Morada: Rua Central; 3830 – 404 Gafanha do Carmo
Telefone: 234 391153
Coordenadora: Isabel Maria Fernandes Redondo Simões
Número de alunos: 62
Número de docentes: 3
Homepage: http://eb1-gafanha-carmo.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-carmo.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Solidariedade Social formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1999 foram executadas obras de ampliação com a construção de uma sala de computadores e uma sala de professores
e de um telheiro.

Escola Básica 1.º Ciclo Corgo Comum
Morada: Rua da Coutada; 3830 – 134 Ílhavo
Telefone: 234 327191
Coordenadora: Carmen Dolores Vizinho Rocha
Número de alunos: 42
Número de docentes: 2
Homepage: http://eb1-corgo-comum.rcts.pt
E-mail: info@eb1-corgo-comum.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1999, este Estabelecimento de Ensino recebeu obras de conservação e beneficiação.

Escola Básica 1.º Ciclo Ermida
Morada: Rua da Ermida; 3830 Ílhavo
Telefone: 234 324877
Coordenadora: Maria de Fátima Bichão Lavadinho Madalena de Oliveira
Número de alunos: 23
Número de docentes: 2
Homepage: http://eb1-carvalheira-n2-ermida.rcts.pt
E-mail: info@eb1-carvalheira –n2-ermida.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Esta Escola foi intervencionada em 2001, tendo sido efectuadas obras conservação e beneficiação.

Escola Básica 1.º Ciclo Chousa Velha
Morada: Rua Palmiro Peixe; 3830 – 213 Ílhavo
Telefone: 234 324265
Coordenadora: Maria Gorete Fernandes O. C. Marques
Número de alunos: 76
Número de docentes: 4
Homepage: http://eb1-chousa-velha.rcts.pt
E-mail: info@eb1-chousa-velha.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1998 foram executadas obras tendo em vista a construção de uma sala polivalente, dois arrumos e um telheiro coberto.

Escola Básica 1.º Ciclo Senhora dos Campos
Morada: Colónia Agrícola; 3830 - 025 Ílhavo
Telefone: 234 324399
Coordenadora:  Maria do Céu Pernadas Lages Gomes
Número de alunos: 25
Número de docentes: 2
Homepage: http://eb1-colonia-agricola.rcts.pt
E-mail: info@eb1-colonia-agricola.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 2001 foram realizadas obras de conservação e beneficiação neste Estabelecimento de Ensino, tendo sido igualmente
construído um edifício para ATL.

Escola Básica 1.º Ciclo Ílhavo
Morada: Travessa Ferreira Gordo; 3830 – 195 Ílhavo
Telefone: 234 324372
Coordenadora: Maria Isabel de Sá Campos Gil
Número de alunos: 132
Número de docentes: 15
Homepage: http://eb1-ilhavo-n1.rcts.pt
E-mail: info@eb1-ilhavo-n1.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Esta Escola sofreu obras de conservação (1.ª fase) em 2001, estando prevista uma 2.ª intervenção que incluí a substituição de
caixilharia, pintura e arranjos exteriores.

Educação
A aposta da Câmara Municipal de Ílhavo na área da educação é uma das vertentes de um dos pilares base do trabalho que

temos vindo a desenvolver desde 1998, facilmente comprovada pelos investimentos efectuados nos Estabelecimentos de Ensino,
tendo em vista a melhoria da qualidade e do conforto dos mesmos, e ao nível do desenvolvimento de vários Projectos colocados
à disposição de toda a Comunidade Educativa.

mais
Continuação da edição anterior
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Escola Básica 1.º Ciclo Senhora do Pranto
Morada: Av. N. Sra. do Pranto; 3830 – 046 Ílhavo
Telefone: 234 323017
Coordenadora: Maria Emília Gil Ribeiro Nascimento
Número de alunos: 203
Número de docentes: 16
Homepage: http://eb1-ilhavo-n2.rcts.pt
E-mail: info@eb1-ilhavo-n2.rcts.pt
Existe uma Associação de Pais formalmente criada
Em 2000 este Estabelecimento de Ensino foi alvo de obras de conservação e beneficiação, que incluiu a substituição de
caixilharia, arranjo de sanitários, substituição de pisos e pintura.

Escola Básica 1.º Ciclo Moitinhos
Morada: Rua da Escola; 3830 – 253 Ílhavo
Telefone: 234 324716
Coordenadora: Lucinda Maria Dias Ferreira
Número de alunos: 27
Número de docentes: 2
Homepage: http://eb1-moitinhos.rcts.pt
E-mail: info@eb1-moitinhos.rcts.pt
Em 1999 foi construído um telheiro e novas instalações sanitários, bem como efectuadas intervenções de beneficiação.

Escola Básica 1.º Ciclo Presa/Légua
Morada: Rua da Capela; 3830 – 248 Ílhavo
Telefone: 234 324832
Coordenadora: Maria Henriqueta Fonseca V. S. Pereira
Número de alunos: 55
Número de docentes: 4
Homepage: http://eb1-presa-legua.rcts.pt
E-mail: info@eb1-presa-legua.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 2002 foram efectuadas obras de beneficiação, nomeadamente com a conversão de um telheiro em sala de computadores,
a construção de uma ligação ao Jardim de Infância e a construção de um arrumo para o ATL.

Escola Básica 1.º Ciclo Vale de Ílhavo
Morada: Largo da Escola; 3830 – 276 Ílhavo
Telefone: 234 325619
Coordenadora: Silvia da Conceição Nascimento Bagão
Número de alunos: 59
Número de docentes: 3
Homepage: http://eb1-vale-ilhavo.rcts.pt
E-mail: info@eb1-vale-ilhavo.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Este Estabelecimento de Ensino foi alvo de uma grande intervenção em 1999, com a construção de uma sala polivalente, cozinha
e arrumos, para servir o ATL, e construção de instalações sanitárias, incluindo casas de banho para deficientes.

Escola Básica 1.º Ciclo Gafanha d’Aquém
Morada: Rua da Lomba; 3830 – 140 Ílhavo
Telefone: 234 326759
Coordenadora: Maria Paula Rocha do Bem
Número de alunos: 63
Número de docentes: 5
Homepage: http://eb1-gafanha-aquem-n1.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-aquem-n1.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1998 foram realizadas obras de beneficiação com a execução de um piso sintético em polidesportivo coberto.

Escola Básica 1.º Ciclo Boavista
Morada: Rua da Barca; 3830 – 005 Ílhavo
Telefone: 234 326836
Coordenadora: Maria da Conceição Lages
Número de alunos: 6
Número de docentes: 2
Homepage: http://eb1-gafanha-aquem-n2-boavista.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-aquem-n2-boavista.rcts.pt
Esta Escola recebeu obras de conservação e beneficiação em 1999, tendo sido substituída toda a caixilharia.

Escola Básica 1.º Ciclo Costa Nova
Morada: Rua da Companha; 3830 – 457 Gafanha da Encarnação
Telefone: 234 360154
Coordenadora: Armanda Vidal Jesus Valente Afonso
Número de alunos: 80
Número de docentes: 5
Homepage: http://eb1-costa-nova.rcts.pt
E-mail: info@eb1-costa-nova.rcts.pt
Em 2000, este Estabelecimento de Ensino recebeu obras de beneficiação geral, incluindo os arranjos exteriores.

Escola Básica 1.º Ciclo Gafanha Encarnação Centro
Morada: Rua Professor Francisco Corujo; 3830 – 524 Gafanha da Encarnação
Telefone: 234 367533
Coordenadora: Maria da Graça da Silva Correia
Número de alunos: 103
Número de docentes: 5
Homepage: http://eb1-gafanha-encarnacao-n1.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-encarnacao-n1.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1999 foram construídas duas salas de aula e um telheiro, que substituíram os velhos pavilhões de madeira, e beneficiadas
as instalações sanitárias.
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Escola Básica 1.º Ciclo Gafanha Encarnação Sul
Morada: Rua da Escola; 3830 – 470 Gafanha da Encarnação
Telefone: 234 366568
Coordenadora: Margarida Maria Brros Baptista
Número de alunos: 81
Número de docentes: 4
Homepage: http://eb1-gafanha-encarnacao-n2.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-encarnacao-n2.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1998 foi efectuada a ampliação da Escola com a construção de mais uma sala de aula ao nível do 1.º andar e execução de
uma nova cobertura.

Escola Básica 1.º Ciclo Gafanha Encarnação Norte
Morada: Rua da Parada; 3830 – 476 Gafanha da Encarnação
Telefone: 234 364916
Coordenadora: Maria I. Costa Ramos Fradinho
Número de alunos: 83
Número de docentes: 4
Homepage: http://eb1-gafanha-encarnacao-n3.rcts.pt
E-mail: info@eb1-gafanha-encarnacao-n3.rcts.pt
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
No ano de 2001 foram efectuadas obras de beneficiação e conservação.

Escola Básica 1.º Ciclo Barra
Morada: Rua Vasco da Gama; 3830 – 752 Gafanha da Nazaré
Telefone: 234 360415
Coordenadora: Rosa Maria Santana Rocha
Número de alunos: 71
Número de docentes: 3
Homepage: http://eb1-farol-barra.rcts.pt
E-mail: info@eb1-farol-barra.rcts.pt
Existe uma Associação de Pais formalmente criada.
Encontra-se em construção a nova Escola Básica do 1.º Ciclo da Barra.

Escola Básica 1.º Ciclo Cale da Vila
Morada: Rua Luís de Camões; 3830 Gafanha da Nazaré
Telefone: 234 361146
Coordenador: José Garcia Pascoal
Número de alunos: 176
Número de docentes: 11
Homepage:
E-mail:
Existe uma Associação de Pais formalmente criada.
No ano 2000 foram realizadas obras de beneficiação e conservação, tendo sido demolidas as velhas escadas de madeira e
construídas novas em betão.

Escola Básica 1.º Ciclo Cambeia
Morada: Rua Gil Eanes; 3830 – 670 Gafanha da Nazaré
Telefone: 234 365788
Coordenadora: Maria Isabel T. Pereira Oliveira
Número de alunos: 130
Número de docentes: 7
Homepage:
E-mail:
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 1999 foi construída uma sala polivalente, cozinha, despensa e sala de professores, com o objectivo da valência de
componente de apoio à família.

Escola Básica 1.º Ciclo Marinha Velha
Morada: Rua Padre Américo; 3830 – 705 Gafanha da Nazaré
Telefone: 234 361483
Coordenadora: Guilhermina Gama de Matos  L. Pinto
Número de alunos: 108
Número de docentes: 8
Homepage:
E-mail:
Existe uma Associação de Pais formalmente criada.
Em 1998 efectuou-se a construção de um ginásio coberto, de um campo cimentado e arranjos exteriores, com o objectivo de
resolver o problema da drenagem das águas pluviais.

Escola Básica 1.º Ciclo Chave
Morada: Rua de S. Gabriel; 3830 – 621 Gafanha da Nazaré
Telefone:  234 361394
Coordenadora: Madalena Neves Anastácio Roque
Número de alunos: 137
Número de docentes: 7
Homepage:
E-mail:
Serviços existentes: fornecimento de refeição e prolongamento de horário
Existe uma Associação de Pais formalmente criada (gestora do serviço de refeição e prolongamento de horário)
Em 2000 este Estabelecimento de Ensino sofreu obras de conservação e beneficiação.
Em 2001 foi construído um edifício novo para ATL, para servir os alunos da Escola da Chave.
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Concerto de Natal

Festa de Natal 2002

Concurso Literário
Jovem 2002
Escreve um Conto

Parque escolar do Concelho
continua em crescimento

Mantendo a tradição, a Câmara Municipal de Ílhavo vai promover mais uma vez a realização
do Concerto de Natal.

No próximo dia 18 de Dezembro, pelas 21 horas, no Auditório do Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré a Orquestra Filarmonia das Beiras dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço,
realizará um Concerto de Música Clássica alusivo à Quadra Natalícia.

O programa do concerto é o seguinte:
I Parte
• Francesco Manfredini (1684 – 1762)
• Concerto Grosso “para o Santíssimo Natal”,

Op. 32 n.º 12, em Dó Maior
• Pastoral
• Largo
• Allegro
• Giuseppe Sammartini ( 1693 – 1751)
• Concerto Grosso, Op.5 n.º 6, em sol menor

( Concerto de Natal)
• Spiritoso
• Allegro
• Spiritoso
• Allegro moderato e grazioso ( Rondo )
• Andante Sosotenuto ( pastoral)

II Parte
• Sérgio Azevedo (1968)
• A Christmas Carol (Estreia Absoluta)
• Eurico Carrapatoso (1962)

“10 Vocalizos para Leonor e Arcos”
1. O chorinho do mê filh’ Antônio
2. Adagietto para Olarinda
3. O que me diz a brisa de Évora
4. Slowly Rodriguez, el messicano
5. Vocalizo em forma de Alvites
6. ´Vocalizo em forma de Escalhão
7. Silvester de Pizzicat
8. O que me diz a brisa de Beja
9. Adagietto em forma de Gôndola
10. O Natal da Nô-nô

No âmbito do programa da Semana da Educação 2002/
2003, o Concelho de Ílhavo recebeu a visita da Dra. Maria de
Lurdes Cró, Directora Regional de Educação do Centro, no
passado dia 25 de Outubro, e que incluiu uma passagem pelas
obras da nova Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Barra,
uma obra municipal no valor de 350.000 euros.

A nova Escola da Barra será composta por quatro salas de
aula, uma sala de informática e vários espaços de arrumo, para

além de uma sala de reuniões e uma sala de professores, e
deverá estar concluída ainda durante o 1.º semestre de 2003.

Para além da visita à Escola da Barra, a Directora Regional
de Educação do Centro, na sua passagem pelo Concelho de
Ílhavo, inaugurou as obras de ampliação da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação, as quais vieram
melhorar significativamente a qualidade da mesma, uma
necessidade há muito sentida por aqueles que a utilizam.

Recorde-se que desde a sua inauguração, em 1995, foram
enveredados vários esforços, quer pelos órgãos de gestão da
Escola quer pela própria Autarquia, no sentido de ampliar o
edifício existente, atendendo ao aumento do número de alunos
servidos pela mesma, nomeadamente da Gafanha da
Encarnação, Gafanha do Carmo e da Costa Nova.

A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, de acordo com o compromisso assumido no Plano
Municipal de Intervenção Educativa 2002/2003, e pelo quinto ano consecutivo, uma Festa de
Natal para todas as crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e IPSS com valência de
Pré-Escolar do Concelho de Ílhavo, num total de cerca de 3.000 crianças.

Para este ano a organização optou por levar as crianças ao circo, reeditando a experiência de
1999, e que obteve um grande sucesso junto de todos os participantes.

A Festa de Natal 2002 realizar-se-á no próximo dia 16 de Dezembro, Segunda-feira, no recinto
junto ao Intermarché, na Vista Alegre..

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal facultará o transporte de todas as
crianças e respectivo corpo docente e auxiliares para o local do espectáculo e, em parceria com
as quatro Juntas de Freguesia do Concelho, oferecerá a cada criança uma lembrança deste dia
de Festa que comemora o Natal.

A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou recentemente as regras de participação do II Concurso
Literário Jovem – Escreve um Conto.

À semelhança da primeira edição, poderão participar neste Concurso todos os alunos das
Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do Concelho de Ílhavo.

Esta iniciativa visa, sobretudo, fomentar as práticas da escrita e da leitura entre os mais jovens,
assim como despertar-lhes capacidades como a curiosidade, a criatividade ou espírito crítico. Hoje,
devido ao crescente domínio de meios como a televisão, o vídeo ou a Internet, actos tão simples
e enriquecedores como ler um livro ou escrever uma pequena história, têm sido relegadas para
segundo plano entre os mais jovens.

O prazo de entrega dos trabalhos termina a 30 de Junho de 2003.



18 Município de Ílhavo Boletim Informativo Janeiro 2003

O Mar por Tradição

da Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberações

Proposta para atribuição de subsídio pontual ao CASCI para apoio a

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 957,72
Euros para comparticipação na renda de casa.

Proposta para atribuição de subsídio pontual ao CCD – Centro Cultural e

Desportivo dos Trabalhadores do Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio (terceiro subsídio

pontual do ano 2002) no valor de 7500 Euros ao para apoio ao desenvolvimento

das actividades previstas no Plano de Actividades do CCD para o ano de 2002.

Proposta para atribuição de subsídio pontual à Associação de Pais da Escola

Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de

1250 Euros, como forma de apoio à produção e apresentação do espectáculo

de magia realizado por um grupo de alunos dessa Escola, inserido no programa

da Semana Jovem Ílhavo 2002.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2002

Deliberado por unanimidade aprovar o Programa Municipal de Bolsas de Estudo.

Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Universidade de Aveiro

para a instituição do prémio escolar “Câmara Municipal de Ílhavo” ao nível

de finalistas da Licenciatura em Planeamento Regional e Urbano

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do ofício n.º. 245, P.º. 7.2./S.R.E,

de 23-09-2002, da Universidade de Aveiro, pelo qual informa o Executivo, que

não existe, entre os finalistas de 2001/2002 da licenciatura em Planeamento

Regional e Urbano, nenhum que preencha os requisitos que lhe permita receber

o Prémio “Câmara Municipal de Ílhavo”.

Protocolo a celebrar com a DRAOT/C com vista à instalação de posto de

medição da qualidade do ar na “E.B.2.3 das Cancelas”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

Protocolo entre os SMAS de Aveiro e a Câmara Municipal de Ílhavo –

pagamento das tarifas de utilização e de disponibilidade relativas aos

nossos munícipes abrangidos pelo referido protocolo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

Hasta Pública para venda de uma parcela de terreno na Praia da Barra para

construção de uma moradia bifamiliar e três parcelas de terreno na Gafanha

d´Aquém para construção de moradias unifamiliares

• Lote da Praia da Barra – a Mário Manuel Bizarro Cardoso pela importância

de 127 244,00 Euros;

• Lote 1 da Gafanha d’Aquém – à firma IDEALVENDA- Empreendimentos

Imobiliários, Ld.ª., pela importância de 55 800,00 Euros;

• Lote 2 da Gafanha d’Aquém – à firma URBICRUZ – Desenvolvimentos

Mobiliários e Urbanos, Ld.ª., pelo valor de 43 800,00 Euros;

• Lote 3 da Gafanha d’Aquém – à firma URBICRUZ – Desenvolvimentos

Mobiliários e Urbanos, Ld.ª., pelo valor de 43 300,00 Euros.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2002

Resumo

Rescisão dos contratos de empreitada celebrados com a firma Sereq –

Serviços e Equipamentos para Indústria, Lda., relativos às empreitadas de

“Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré” e “Posto Médico da Gafanha do

Carmo” e “Conservação e Ampliação do ATL da Gafanha de Aquém”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal e proceder de imediato em conformidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2002

Resumo

Proposta para alteração do dia e hora das reuniões ordinárias e definição

das normas de funcionamento do órgão colegial Câmara Municipal

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevê que, a partir de 1 de Novembro de 2002, as

reuniões ordinárias da Câmara Municipal se realizem na primeira, terceira e quarta
Segunda- feira de cada mês, com início às 15.30 horas, sendo as reuniões das

primeira e terceira Segunda- feira públicas, com audição do público a partir das
17.30 horas.

Proposta de apoio à Equipa de Coordenação Concelhia de Ílhavo dos

Serviços de Extensão Educativa

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 5 750

Euros.

Proposta de apoio à Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de

Ílhavo.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 5850

Euros.

Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação de

Pais da Escola de Ílhavo n.º. 1

Deliberado por unanimidade aprovar protocolo.

Regras de Participação no II Concurso Literário Jovem “Escreve um Conto”

Deliberado por unanimidade aprovar as Regras do Concurso.

Inserções publicitárias no Jornal “O Ilhavense”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, respeitante à inserção de duas páginas de publicidade relativas à

“Maior Idade” no valor de 416,50 Euros (IVA incluído) e ao “Dia Europeu sem
Carros” no valor de 416,50 Euros (IVA incluído).

Inserções publicitárias no Jornal “Bora Te Beio”

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, respeitante à inserção de duas páginas de publicidade relativas à

“Maior Idade” no valor de 270,00 Euros (IVA incluído) e ao “Dia Europeu sem

Carros” no valor de 270,00 Euros (IVA incluído).

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2002

Resumo

Propostas para compra de publicidade em órgãos de comunicação social

do Concelho no período de 1 de Outubro de 2002 a 31 de Dezembro de 2003

(Jornal Bora-Te-Beio, Jornal O Ilhavense, Jornal Timoneiro e Rádio Terra Nova)

Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,

aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Inserção publicitária no Semanário “Expresso”

Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,

ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara Municipal, respeitante à inserção

publicitária no caderno especial “Aveiro” do Semanário “Expresso” de 24 de

Agosto de 2002, no valor de 3379,60 Euros (IVA incluído).

Protocolos com os Agrupamentos de Escuteiros para o ano de 2002

Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos.

Proposta para apoio à realização da 5.ª prova de precisão e aterragem do

Município de Ílhavo e a 5.ª Taça de Portugal

Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo

e o voto a favor dos restantes membros, aprovar a proposta apresentada pelo

Sr. Vereador Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio ao

Aeroclube de Aveiro – Secção de Paraquedismo, no valor de 3. 950 Euros, relativo

à realização da referida Prova.

Proposta para atribuição de Subsídios de Estudo relativos ao Ano Lectivo

2002/2003

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de Subsídios de Estudo a 514 alunos

carenciados com o valor unitário de 45 Euros.

Venda de seis fogos do Parque Urbano da Senhora do Pranto (Ílhavo)

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal, com envio para a Assembleia Municipal para sua ratificação

e revogação das anteriores propostas, relativa à venda dos seis fogos do Parque

Urbano da Senhora do Pranto (Ílhavo), a jovens e ao abrigo do regulamento anexo

à proposta que usa como referência a legislação aplicável aos Contratos de

Desenvolvimento Habitacional (CDH).

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2002

Resumo

Proposta para atribuição de subsídio pontual à Associação Recreativa e

Cultural Chio-Pó-Pó

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Dr. Neves Vieira que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 400

Euros, relativo ao pagamento de despesas no âmbito da participação desta

Associação no Dia Europeu Sem Carros.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2002

Resumo

Programa de apoio a projectos educativos

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal.

Proposta para atribuição de subsídio pontual à Confraria Camoniana de

Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 175

Euros no âmbito da realização, por esta Confraria, de uma palestra subordinada

ao tema “Camões.

Inserção publicitária no Jornal “O Gandarêz”

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,

ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara Municipal, respeitante à inserção

de um quarto de página de publicidade no Jornal “O Gandarêz”, no valor de 100

Euros (acrescido de IVA), por ocasião do seu aniversário.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2002

Resumo

Adjudicação da empreitada de “Recinto da Feira dos 13 e Parque Despor-

tivo da Vista Alegre”

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma VITOR

ALMEIDA & FILHOS, SA., pelo valor de 534000,00 Euros (acrescido de IVA) de

acordo com o Relatório de Análise de Propostas. Mais se delibera proceder à

audiência prévia de acordo com o CPA: não havendo reclamação a adjudicação

é definitiva.

Adjudicação da empreitada de “Fornecimento e Montagem de Equipa-

mento Electromecânico da EE7- ILH- Légua”

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma VALÉRIO,

LDA., pelo valor de 15666,92 Euros (acrescido de IVA) de acordo com o Relatório

de Análise de Propostas. Mais se delibera proceder à audiência prévia de acordo

com o CPA: não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.

Inserção publicitária no Jornal “Correio do Vouga”

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,

ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara Municipal, respeitante à inserção

de duas meias páginas de publicidade no Jornal “Correio do Vouga”, no valor

global de 224,46 Euros, por ocasião do seu aniversário.

Proposta de atribuição de subsídio pontual à Comissão Fabriqueira da

Paróquia da Costa Nova

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de

1500,00 Euros como apoio à realização do Concerto de Órgão e Tubos inserido

na Semana da Música 2002.

Acordo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara

Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2002

Resumo

Acordo celebrado entre o Instituto para o Desenvolvimento Social e o

Município de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar este acordo que, entre outras coisas, prevê

uma comparticipação por parte do IDS no apoio logístico necessário ao funcio-

namento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens no Município de Ílhavo

através de uma transferência financeira, cabendo à Câmara Municipal o apoio

logístico nomeadamente ao nível da disponibilidade de instalações, de equipa-

mentos, de funcionário administrativo, etc.

Protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Ílhavo e

a Filarmonia das Beiras – Orquestra Regional das Beiras

Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo entre a Filarmónica das Beiras

e a Câmara Municipal de Ílhavo, que prevê, entre outras coisas, a realização

durante o ano de 2003 de três concertos no Concelho de Ílhavo, em datas a

acordar entre as duas partes pelo valor de 10849,00 Euros.

Abertura do Concurso Público de Ideias para elaboração do Plano de

Promenor da envolvente Norte /Poente da Gafanha da Nazaré

Deliberado por unanimidade proceder à abertura do concurso.

Proposta para atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para

apoio a renda de casa de família carenciada

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 1050,00 Euros.

Proposta para actualização das rendas das habitações camarárias

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Dr. Neves Vieira, que prevê aumentos de 3,6%, conforme Portaria n.º 1368/2002.

Protocolos de Cooperação com Associações de Acção Social para o ano de 2002

Deliberado por unanimidade aprovar os Protocolos de Cooperação com o Centro

Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro/Ílhavo, Centro

Social Paroquial da Gafanha da Encarnação, Centro Social Paroquial Nossa

Senhora da Nazaré e Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo.

Abertura do processo de revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta relativa à abertura do processo

de revisão.

3.ª Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento de

Despesa/2002

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo, e

o voto a favor dos restantes membros, aprovar esta Proposta de Alteração.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2002

Resumo

Protocolo de Comparticipação Financeira celebrado entre o Governo Civil,

a Direcção-Geral de Viação (DGV) e a Câmara Municipal de Ílhavo, para o

Projecto da Escola Municipal de Trânsito

Deliberado por unanimidade ratificar o Protocolo.

Abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio para a conclusão

da empreitada da “Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Eng. Fernando Caçoilo, com o preço base de 86275,00 Euros e um prazo de

execução de 2 meses.

Abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio para a conclusão

da empreitada de “Conservação Ampliação e Pequenas Construções – ATL

da Gafanha de Aquém”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Eng. Fernando Caçoilo, com o preço base de 40500,00 Euros e um prazo de

execução de 1 meses.

Abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio para a conclusão

da empreitada de construção do “Posto Médico da Gafanha do Carmo”

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Eng. Fernando Caçoilo, com o preço base de 119000,00 Euros e um prazo de

execução de 3 meses.

Horários de funcionamento dos estabelecimento de venda ao público e de

prestações de serviços do Município de Ílhavo, a praticar no Natal e Ano

Novo

Deliberado por unanimidade aprovar a definição do período de Natal (25 de

Novembro a 23 de Dezembro) e Ano Novo (28 de Dezembro a 01 de Janeiro de

2003) para os horários do comércio.

Proposta para atribuição de subsídio pontual ao Grupo de Jovens “A Tulha”

para organização do VII Festival Canção 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

4000,00 Euros.

Proposta de adesão da Câmara Municipal de Ílhavo ao Projecto “Anima-

dores do Design”, promovido pelo Centro Português de Design (CPD)

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Eng. Paulo Costa, que prevê adesão da Câmara Municipal de Ílhavo ao Projecto

“Animadores do Design”, mediante uma comparticipação financeira no valor de

2500,00 Euros (acrescido de IVA).

Actualização de taxas referentes a obras para o ano 2003

Deliberado por unanimidade proceder à actualização das taxas, prevendo um

aumento de 3,6%, conforme taxa de inflação.




