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Saneamento Básico
· Gafanha da Nazaré 2.ª Fase/C (e Travessa S. João) (terminada)
· Légua/Moitinhos, Ílhavo
1 Vale de Ílhavo/Moitas, Ílhavo
2 Gafanha da Nazaré 4.ª Fase (Marinha Velha)
3 Barra 3.ª Fase
Ampliação do Jardim de Infância da Remelha, Gafanha da Nazaré
Novos Armazéns Gerais da Câmara Municipal
Requalificação urbana da Av. José Estevão, Gafanha da Nazaré, 3.ª Fase (terminada)
Novo Posto Médico da Gafanha do Carmo
Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré
Ecocentro e Centro de Educação Ambiental
Arranjo/ajardinamento do espaço exterior do depósito de água da Lagoa
Escola Municipal de Trânsito
Vista Alegre
10 Recinto da Feira dos 13
· Campo Desportivo
11 Via de Acesso à Ponte VA
· Zona de Lazer (obra conjunta CMI/VA)
· Parques de Estacionamento (obra da empresa VA)
Passadiços de Praia, Duna Artificial, Núcleo Ambiental na Costa Nova
(obra do Ministério do Ambiente/DRAOT-C)

Obras Municipais em Concurso
•
•
•
•
•

Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré 3.ª Fase/Cale da Vila
Nova Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador/recuperação da Vila Vieira
Pavimentação de Estradas no Concelho
(aberto a 26 de Maio)
Via de Cintura Sul-Poente a Ílhavo (Malhada/Barquinha/Vista Alegre);
(aberto a 22 de Abril)
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré (concepção/construção)
(aberto a 22 de Abril)

Obras Municipais em Projecto (principais)
•
•
•
•
•
•

Centro Cultural de Ílhavo
Cais dos Pescadores da Gafanha da Encarnação, 2.ª Fase
Saneamento Básico na Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo
Biblioteca Municipal, Fórum da Juventude
Recuperação do Jardim Oudinot
Rede Viária Estruturante
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Nova Escola da Barra

Editorial

A Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou, no passado dia 30 de Abril, a nova Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Barra.
Frequentada actualmente por cerca de 70 crianças, esta nova Escola, a mais moderna de todo o Concelho, dispõe de quatro
salas de aula e uma de informática, bem como de todas as condições de conforto e segurança, desde sistemas de aquecimento
radiante até aos sistemas de detecção de incêndio e intrusão.
Esta importante obra para a Comunidade da Barra, traduzida num investimento de cerca de 500 mil euros, comparticipada
em 70 por cento por fundos comunitários, pretende dar uma resposta de qualidade às muitas crianças cujas famílias escolhem a
Praia da Barra para viver.
Para além da construção da nova Escola, a Câmara Municipal está a equacionar a construção de um segundo imóvel para
prestação da componente de apoio à família, ou seja, os serviços de refeição e prolongamento de horário.

Inauguração
do ATL Gafanha d’Aquém

Nos dias que correm, e devido às exigências da própria sociedade, as Famílias precisam de apoio para a satisfação de algumas
necessidades básicas das suas crianças, nomeadamente o fornecimento de almoço e as actividades de tempos livres (prolongamento de horário).
A componente de Apoio à Família tem sido tratada pela Câmara Municipal de Ílhavo de uma forma muito especial, na sua dupla
vertente, em íntima parceria com os seus destinatários, ou sejam, os Pais.
A Câmara Municipal tem efectuado avultados investimentos na criação de infra-estruturas com qualidade, capazes de dar
resposta às novas exigências da componente de apoio à família, sendo um exemplo o novo ATL da Gafanha d’Aquém.
A funcionar há vários anos em instalações localizadas na própria Escola, a componente de apoio à família na Gafanha d’Aquém
ganhou no passado dia 22 de Fevereiro melhores condições, com a inauguração de um novo ATL, dotado de duas grandes salas
capazes de dar resposta ao serviço de fornecimento de refeições e de prolongamento de horário.
Este novo equipamento, orçado em 225.000 euros, acolhe crianças do Jardim de Infância e da Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, sendo gerido pela Associação de Pais da Gafanha d’Aquém, em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo.

Acessos para deficientes
às Praias

A Câmara Municipal de Ílhavo instalou no dia 27 de Junho
na Costa Nova e no dia 30 de Junho na Praia da Barra, um
conjunto de três corredores (passadeiras) com um comprimento total de 120 metros, para possibilitar uma circulação
confortável na areia da praia aos cidadãos com dificuldades de
locomoção, em especial aos que se deslocam em cadeiras de
rodas. Com esta aposta (já assumida em anos anteriores)
mantemos a opção de termos as nossas praias disponíveis para
todos os cidadãos, propiciando assim a sua frequência a
cidadãos deficientes.
Na Costa Nova e sob a gestão do CASCI, é disponibilizada
a utilização de um “Tiralô”, uma cadeira de rodas que circula
na areia e permite o banho de mar. Este equipamento foi
custeado pela Câmara Municipal de Ílhavo, tendo entrado em
utilização no ano 2002.
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A informação municipal é uma forma directa de dar conta
aos cidadãos das obras e actividades que a Câmara Municipal
de Ílhavo vai concretizando, referenciando aquelas que no
futuro próximo terão forma de acontecimento. É um gesto de
solidariedade e uma obrigação legal que cumprimos com
responsabilidade e rigor, e com a alegria de quem trabalha pela
realização de mais e melhor.
Nesta edição damos nota de forma sumária das acções
respeitantes ao 1.º Semestre de 2003, marcado pela inauguração e activação de importantes obras e pela realização de
importantes acontecimentos culturais, sociais e políticos.
Nas novas estruturas que se colocaram ao serviço dos
cidadãos, destacam-se a nova Escola de 1.º Ciclo da Barra, o
novo edifício de ATL/Cantina da Gafanha D’Aquém, o Canil/Gatil
Municipal, e as redes de saneamento básico da Barquinha e
da Gafanha da Nazaré (2ªfase), referindo também o Ecocentro/
Centro de Educação Ambiental que inauguramos no dia 18 de
Julho. Muitas outras obras estão em curso, como pode constatar
dando uma volta pelo Concelho, numa aposta em continuar a
mudar o nosso Concelho de Ílhavo, dando mais qualidade de
vida aos cidadãos.
Além das comemorações do Feriado Municipal, momento
de homenagem e de convívio entre todos, quero deixar uma
palavra de particular satisfação pela honra e pelo sucesso que
constituíram as comemorações do Dia da Marinha, que decorreram no nosso Concelho durante o mês de Maio, e às quais
dedicamos uma atenção especial nesta edição do boletim
informativo. Fica para a história, fica para o enriquecimento dos
milhares de pessoas que participaram activamente em tão
nobres momentos: Marinha Portuguesa e a Câmara Municipal
de Ílhavo deram mais um importante contributo para honrar a
história de Mar de Portugal, e para reafirmar uma aposta forte
e segura no papel do Mar na construção do futuro.
“O Mar por Tradição” está vivo, de saúde e cada vez mais
se recomenda.
Seguimos já na segunda metade de 2003, determinados
em dar cumprimento aos nossos compromissos, trabalhando
para ultrapassar as dificuldades do caminho, e para aproveitar
as oportunidades que temos pela frente. Com o contributo de
todos quantos querem mais e melhor para o Concelho de
Ílhavo, vamos continuar a atingir objectivos traçados e a servir
o interesse público com energia e firmeza, gerindo solidariamente as nossas responsabilidades ao nível regional e nacional.
A Semana Jovem (Julho), o MarAgosto/Festas do Município (Agosto), a Experiência Mar-Creoula (Agosto) e a Maior
Idade/Semana da Solidariedade (Setembro) estão à porta,
espreitando a sua atenção e desafiando a sua participação.
Que o trabalho seja cada vez mais produtivo e realizador,
que as férias tenham o gosto que cada um deseja, e que o seu
contributo de cidadania possa ser partilhado com todos, são os
votos que apresento neste Verão de 2003.
Bem Haja.

Eng. José A. Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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O Mar por Tradição

Carnaval de Vale de Ílhavo
De 22 de Fevereiro a 4 de Março, Vale de Ílhavo viveu mais
uma vez a tradição do seu Carnaval, uma manifestação de
cultura popular única caracterizada pelas figuras e motivos que
o determinam e que provocam a atenção e a curiosidade de
muita gente, especialmente dos forasteiros, que visitam a terra
de cardadores e de padeiras, em busca da vivência carnavalesca
ímpar com espírito folião bem vivo.
Em tempo de autêntico Verão, Vale de Ílhavo foi pequeno
demais para albergar o mar de gente que acorreu para viver a
folia carnavalesca, os corsos carnavalescos demonstraram
essencialmente o entusiasmo e a alegria que as gentes de Vale
de Ílhavo colocam nesta iniciativa marcante e tradicional, para
além das actuações da Banda do Tó-Có-Corno, a magnífica
chegada dos Reis, os Bailes e a imprescindível participação dos

Cardadores que são a referência emblemática de cartaz do
Carnaval de Vale de Ílhavo, proporcionaram momentos de
riqueza cultural popular.
Esta iniciativa cultural parte da Associação Cultural e Recreativa OS BALDAS, de Vale de Ílhavo, que conta com o apoio
financeiro e logístico da Câmara Municipal de Ílhavo bem
determinado no Protocolo de Cooperação que a autarquia
celebra com esta Associação, com o objectivo de reforçar mais
uma vez a sua política cultural para o Concelho de Ílhavo,
assente na manutenção, projecção e divulgação das suas
tradições culturais, bem como de colaboração com as Associações que realizam actividades que proporcionam visibilidade
cultural e turística para o Município, para além de serem
agentes de dinamização sócio-cultural local.

Festival de Teatro 2003
De 25 de Abril a 24 de Maio, a Câmara
Municipal de Ílhavo promoveu o Festival de
Teatro 2003 que percorreu o Concelho de
Ílhavo, levando esta forma de Cultura junto
dos sítios onde vivem as pessoas, numa atitude louvável de descentralização cultural, às
quatro Freguesias, com espectáculos diversificados e em respeito essencialmente pelas
Associações que se dedicam ao Teatro.
Nesta ordem de ideias, o Grupo de Teatro
Ribalta da Vista Alegre abriu o Festival no dia
25 de Abril, Dia da Liberdade, no Auditório do
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, com a
representação da peça “O Retrato”, de autoria
de António Paiva. Realizou também a Semana
do Teatro Infantil de 5 a 9 de Maio, com a
representação da peça “ No Mundo dos Piratas” no Teatro da Vista Alegre e dirigida aos
Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do
Concelho de Ílhavo, na qual participaram cerca
de 2.500 crianças, tendo o Ribalta encerrado
ainda o Festival no dia 24 de Maio, também
no Teatro da Vista Alegre.

De igual modo, o GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua, fez a alegria das crianças
que no dia 27 de Abril estiveram no Salão de
Festas da Casa de Nossa Senhora da Luz, na
Légua, para assistir à representação da peça
infantil “O Planeta Bunga”.
O Festival de Teatro 2003 esteve na Gafanha da Encarnação no dia 3 de Maio, com a
representação do “Auto da Barca do Inferno”
de Gil Vicente, pelos alunos do 9.º Ano da EB
2,3 da Gafanha da Nazaré, no Salão Cultural da
Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação.
A 10 de Maio, esteve em Vale de Ílhavo,
com a representação da peça “O Berço do
Herói”, de autoria de Dias Gomes, pela Escola
Dramática de Valbom – Gondomar, no Salão
de Festas do Centro de Nossa Senhora da
Paz, e a 17 de Maio, na Gafanha do Carmo,
com a representação da peça “O Espantalho
Teso”, comédia, pelo Fantástico – Grupo de
Teatro da Santa Casa da Misericórdia de Vagos,
no Salão Cultural da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo.

Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2003

Em Ílhavo cumpriu-se
a tradição
das Marchas Sanjoaninas

A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu mais uma vez esta iniciativa de grande riqueza sob o ponto de vista de cultura popular,
com a realização dos desfiles no dia 21 de Junho na Avenida Mário Sacramento em Ílhavo, e dia 28 no Pavilhão Municipal dos
Desportos de Ílhavo.
Em tempo de Santos Populares, as Marchas Sanjoaninas fizeram a alegria da população que aos milhares acorreram a ver as
marchas, a festejar e confraternizar.
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo teve como principais objectivos:
• manter viva a tradição desta festa de cultua popular bem acarinhada pelas populações do Concelho de Ílhavo, e que faz parte
do calendário anual das iniciativas culturais promovidas pela autarquia;
• promover a divulgação da criação artística a nível da coreografia, da música, da poesia e demais componentes envolvidos nesta
manifestação pública de cultura predominantemente de raiz popular;
• promover a notoriedade e visibilidade cultural e turística do Concelho de Ílhavo.
Para esta edição de 2003 verificou-se a presença das marchas da Costa Nova, da Carvalheira e da Tulha/Gafanha D’ Aquém,
que honrando e querendo manter viva a tradição, trabalharam com grande alegria e entusiasmo para que a festa das Marchas
Sanjoaninas tivessem a alegria e entusiasmo por demais evidentes em quem teve a rara oportunidade de as ver.
A Marcha de Ílhavo 2003 (marcha obrigatória) foi de autoria (poema e música) do ilhavense João Orlando Rodrigues Madalena,
autor recentemente homenageado pela Câmara Municipal de Ílhavo, com a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil, raro
talento com um passado digno, glorioso e de prestígio da Cultura Ilhavense, neste caso, com muitas e muitas marchas no seu
historial de compositor, músico e poeta.
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Comemorações

do Feriado Municipal de Ílhavo

Tiveram lugar, no passado dia 21 de Abril, segunda-feira de
Páscoa, as Comemorações do Feriado Municipal de Ílhavo.
O arranque foi dado logo pela manhã com a Cerimónia do
Hastear das Bandeiras em frente à Câmara Municipal, seguida
da Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal. Esta sessão
ficou marcada pelas intervenções do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal
e dos líderes de bancada dos partidos políticos com assento
da Assembleia Municipal, assim como pela atribuição das

Condecorações Honoríficas Municipais à Obra da Providência,
Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo (n.º 189), Capitão Adriano
Agualusa Nordeste, João Orlando Rodrigues da Madalena, Dra
Ana Paula Vizinho Branco e Armando da Rocha Calisto (a título
póstumo).
Igualmente integrado no programa das Comemorações,
realizou-se mais um Mercado à Moda Antiga, no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, organizado pela Associação Recreativa
e Cultural Chio Pó Pó, que teve o seu início também pela manhã.

Ao início da tarde decorreu, na Zona Pedonal, um Concerto
com a participação das bandas Música Nova e Música Velha,
ao qual assistiram centenas de pessoas.
Pelas 17 horas disputou-se mais um jogo de futebol entre
as “velhas guardas” do Grupo Desportivo da Gafanha e do
NEGE, no terreno do primeiro, do qual se realça novamente o
grande convívio entre aqueles que, durante muitos anos,
encantaram as tardes futebolísticas de domingo no nosso
Concelho.

Reabertura do Circuito de Manutenção

Teresa Machado
Comemoração do 1.º de Maio

Dia do Trabalhador
No cumprimento de uma tradição e numa acção conjunta entre a Câmara Municipal de Ílhavo,
a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos, o Rancho Regional da
Casa do Povo de Ílhavo e a Junta de Freguesia de S. Salvador, realizaram-se um conjunto de
acções comemorativas do Dia do Trabalhador, no lugar da Senhora dos Campos
Do programa desta iniciativa fizeram parte actividades como um Baile com o Grupo Musical
“Central” (dia 30 de Abril), o II Torneio do Trabalhador em Futebol de 5, o VII Festival de Folclore
da Primavera (dia 1 de Maio), assim como o já habitual jogo de futebol Autarcas/Dirigentes
Associativos (2 de Maio).
Esta Comemoração ficou ainda marcada pela reabertura do renovado Circuito de Manutenção
Teresa Machado, após importantes obras de beneficiação levadas a cabo pela Câmara Municipal.

Integrado no programa da Comemoração
do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador, realizou-se, pelas 9h00 do dia 1, a reabertura do
renovado Circuito de Manutenção Teresa
Machado, iniciativa que contou com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
da própria atleta, para além de muitas outras
pessoas que não quiseram perder a oportunidade de experimentar o Circuito.

Localizado no centro da Senhora dos Campos, este equipamento foi alvo de importantes
obras de recuperação, levadas a cabo pela
Câmara Municipal, tornando assim possível
aos habitantes do nosso Concelho e não só,
melhorarem a sua forma física em estreito
contacto com a Natureza, que só uma zona
densamente arborizada como a Senhora dos
Campos pode proporcionar.

Comemorações

do Dia de Portugal 2003
No âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas (10 de Junho), a Câmara Municipal de Ílhavo participou num conjunto de acções
que se realizaram em New Bedford e Newark nos Estados Unidos da América, em especial com
a Comunidade de Emigrantes do Concelho de Ílhavo.
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, deslocou-se aos EUA, de 5 a 9 de Junho, tendo
estado presente na Feira de artesanato do Dia de Portugal de New Bedford (6 e 7 de Junho),
para onde a Câmara Municipal de Ílhavo enviou um artesão – Manuel Mário Bola – como forma
de apoiar a participação da Associação Humanitária dos Amigos de Ílhavo nessas comemorações,
e de apresentar parte da nossa cultura honrando o compromisso assumido com a Comunidade
pelo Presidente da Câmara em Outubro de 2000.
No âmbito desta visita foi ainda assinado novo protocolo de cooperação entre a Associação
Humanitária dos Amigos de Ílhavo e a Câmara Municipal de Ílhavo (aprovado em reunião de
Câmara de 19 de Maio). Realizou-se também uma reunião com o Mayor. Registamos também
a participação vitoriosa da atleta ilhavense Sara Pinho na prova de atletismo das comemorações
do Dia de Portugal em NewBedford.
No dia 8 de Junho o Presidente da Câmara Municipal e o Vereador Eng.º Marcos Ré, que o
acompanhou, participaram no desfile do Dia de Portugal em Newark, naquela que é já considerada
a maior manifestação de portugalidade fora de Portugal, representando ainda a Câmara Municipal
de Ílhavo na recepção oficial da Câmara de Newark a 9 de Junho.
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Música na Escola
Em 2002 a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu aceitar o
desafio da Orquestra Filarmonia das Beiras e associou-se à
iniciativa “Música na Escola – quem quer ser maestro?”,
levando ao Centro Cultural da Gafanha da Nazaré cerca de 750
crianças para um primeiro contacto com uma orquestra.
Atendendo à grande receptividade verificada quer pelas
crianças, quer pelos respectivos Professores na edição de
2001/2002 deste Programa, a Câmara Municipal decidiu mantêlo no presente ano lectivo, inscrevendo-o no Plano Municipal

Ílhavo Passo a Passo
– Caminhos da Terra e do Mar
O Município de Ílhavo assume no seu slogan de referência
“O Mar por Tradição” a sua relação histórica e profunda com
o Mar, tendo no Museu Marítimo de Ílhavo e no seu pólo, o
Navio Museu Santo André, elementos da maior importância
para o conhecimento dessa história, numa convivência cuidada
com as novas tecnologias do vídeo e da informática, e tendo
na “Casa Gafanhoa” o elemento de referência da cultura
agrícola desta nossa região.
Assim, e no âmbito da criação dos Serviços Educativos do
Museu Marítimo de Ílhavo, foi lançado neste ano lectivo o
Projecto Ílhavo Passo a Passo – Caminhos da Terra e do Mar,
com o objectivo de oferecer a todas as Escolas do Concelho
de Ílhavo e distritos vizinhos um programa de visitas guiadas.
Estas visitas pretendem dar a conhecer às novas gerações
a história e o património de Ílhavo através de visitas orientadas
aos vários museus municipais, sendo as mesmas gratuitas para
os Estabelecimentos de Ensino do Concelho, incluindo a oferta
de transporte suportada pela Câmara Municipal.

de Intervenção Educativa 2002/2003. No entanto, a Câmara
Municipal decidiu, este ano, alargar este projecto a todas as
crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo sido realizadas
quatro sessões, duas no dia 13 e outras duas no dia 14 de
Fevereiro de 2003.
As sessões decorreram no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré, culminando este projecto com a realização de um
concerto de família aberto a toda a comunidade, em que os Pais
foram convidados a assistir com os seus filhos.

Acção “Conhecer Portugal/
Lisboa” 2003
No dia 18 de Junho (Quarta-feira), a Câmara Municipal de
Ílhavo levou a efeito a edição 2003 da Acção “Conhecer
Portugal/Lisboa” que corresponde a uma visita a Lisboa com
os alunos do 3.º Ano das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho, num
total de 400 crianças (acompanhadas pelas suas professoras
e alguns funcionários da CMI).
Esta iniciativa está integrada nas acções definidas no Plano
Municipal de Intervenção Educativa 2002/2003, e realizou-se
pelo quinto ano consecutivo, sendo um momento de cultura
e de convívio do agrado especial das nossas crianças.
Do programa constaram visitas ao Oceanário, Parque das
Nações, passagem por Belém e Jardim Zoológico de Lisboa
(com espectáculo dos golfinhos).
A Câmara Municipal de Ílhavo assumiu todos os custos
com o transporte e entradas nos vários locais de visita.

Dia Mundial da Criança – dia 2 de Junho
No país do Arco-Iris
Dando cumprimento ao Plano Municipal de Intervenção Educativa 2002/2003, a Câmara Municipal de Ílhavo assinalou, no dia
2 de Junho, mais um Dia Mundial da Criança, com uma festa dirigida a todas as crianças do Pré-escolar da rede pública do Concelho.
Para tal, a Câmara Municipal preparou um espectáculo de ciência com o tema “No País do Arco Íris”, que esteve a cargo da
Mad Science.
Tendo como componente principal o divertimento, este espectáculo privilegia também a formação, havendo a preocupação
de que as crianças percebam o que se está a passar do ponto de vista científico.
Para além de proporcionar um momento mágico às cerca de 500 crianças do Pré-Escolar, com a participação neste espectáculo,
a Câmara Municipal de Ílhavo ofereceu a cada uma um lanche bem como uma experiência para levarem para casa e realizarem
em família.
O espectáculo “No País do Arco Íris” teve lugar no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, com sessões às 9.30 e às 10.45
horas, sendo o transporte de todas as crianças assegurado pela Câmara Municipal.

Pedy-paper do Livro Infantil
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil, que decorreram no passado dia 2 de Abril, a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou no dia 2 de Junho, um Pedi-paper, em parceria com o IPLB (Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas).
Esta iniciativa, tal como o Projecto Baú de Histórias, pretende incentivar e promover a leitura junto das nossas crianças e jovens,
preparando-os e sensibilizando-os para a importância do contacto com os livros e com as bibliotecas, desafiando-os a serem
utilizadores e frequentadores da futura Biblioteca Municipal e dos seus pólos.
O objectivo do pedi-paper foi convidar as crianças a ler e, com base nessa leitura, responder às perguntas sobre acontecimentos
ou personagens das histórias previamente lidas, que foram escondidas num determinado percurso.
A acção decorreu no Jardim Henriqueta Maia, no centro de Ílhavo, e teve o seu início pelas 9.30 horas, desenvolvendo-se
posteriormente no Museu Marítimo de Ílhavo, a partir das 10.30 horas, com a projecção de um filme.

Autocarro

“Escola Viva”– dias 5 e 6 de Junho

O Concelho de Ílhavo recebeu, nos dias 5 e 6 de Junho, a visita do Autocarro “Escola Viva”,
integrado no VII Festival de Arte Infantil “Riscos e Rabiscos” da ACADE, que tem como principal
missão a promoção da “Educação pela Arte” como instrumento fundamental do processo de
socialização das crianças.
O tema abordado este ano foi “A Segurança começa em Criança”, sobre o qual as crianças
poderam desenvolver a sua sensibilidade através das diferentes expressões artísticas, apresentando trabalhos relacionados com a segurança nas estradas e com a segurança no trabalho
O objectivo foi alertar para os acidentes laborais e rodoviários, promovendo uma consciencialização do problema e das suas consequências.
O Autocarro “Escola Viva” é um autocarro de dois andares, num conceito original de escola,
de carácter itinerante, onde animadores e monitores orientam várias actividades dirigidas para
as crianças.
No interior do autocarro encontra-se instalado um mini estúdio de televisão, no andar térreo,
e um espaço informático com vários computadores, no andar superior. No exterior, foram também
instalados ateliers onde as crianças poderam exprimir várias expressões sobre o tema “Segurança”.
O Autocarro “Escola Viva” esteve sediado no Jardim 31 de Agosto, na Gafanha da Nazaré,
e foi visitado pelos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Ílhavo, que foram transportados
pela Câmara Municipal.
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DesportÍlhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no dia 25 de Junho de 2003
(Quarta-feira), o DESPORTÍLHAVO 2003 – Festa do Desporto Escolar,
durante todo o dia, no campo relvado do Grupo Desportivo da Gafanha.

A realização da acção DESPORTÍLHAVO 2003 assinala o fim de mais um ano do Projecto de
Expressão e Educação Físico-Motora, organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, e que este
ano contou com a parceria do Illiabum Clube e o Grupo Desportivo da Gafanha, permitindo a
utilização de dois pavilhões para que a prática desportiva pudesse ocorrer com uma periodicidade
de uma vez por semana.
Tal como nas edições anteriores, o DESPORTÍLHAVO 2003 consistiu num dia desportivo em
que as cerca de 2.000 crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho tiveram a oportunidade

de, em convívio e em festa, praticarem vários tipos de modalidades desportivas e jogos
tradicionais, para além de outras actividades, como por exemplo os insufláveis.
Cada participante recebeu um lanche, um diploma de participação, um boné, entre outras
ofertas cedidas pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Esta realização contou com a parceria do Illiabum Clube e do Grupo Desportivo da Gafanha
que cederam alguns dos seus atletas que apoiaram na execução dos vários jogos, bem como
as próprias instalações.

IV Festival de Natação
do Concelho de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo realizou nos dias 14 e 21 de Junho o IV Festival de Natação do Concelho de Ílhavo.
Esta iniciativa, que vai já na sua quarta edição, assinalou o final de mais uma época nas Piscinas Municipais, quer ao nível do
Projecto de Iniciação à Natação, dirigido às crianças do Pré-Escolar, quer ao nível das próprias classes de natação das Escolas CMI
dirigidas ao público em geral.
Assim, no dia 14 de Junho foi a vez das crianças do Projecto de Iniciação à Natação efectuarem a sua exibição para familiares
e amigos na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, estando o dia 21 de Junho reservado para as classes de natação, cuja exibição
teve lugar na Piscina Municipal de Ílhavo.
Para além do convívio que esta iniciativa propiciou entre os participantes, foi um momento único para familiares e amigos presenciarem as aprendizagens efectuadas ao longo do ano/época, sendo criado para o efeito um ambiente de festa e de animação contínuo.
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Bolsas de Estudo Municipais
Decorreu, no passado dia 22 de Fevereiro, Sábado, pelas
20h00, a cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo Municipais – Ano Lectivo 2002/2003.
Concorreram a esta edição do Programa um total de 41
jovens, tendo a Câmara Municipal atribuído 18 Bolsas a alunos
do Ensino Secundário e Superior, residentes no Concelho de
Ílhavo. Do total atribuído, 8 tratam-se de novas Bolsas e 10 de
renovações, isto é, alunos que já se tinham candidatado em
anos anteriores e que tiveram aproveitamento escolar no último
ano lectivo.
O valor mensal das Bolsas varia entre os 51,13 e os 102,25
Euros, consoante se trate do Ensino Secundário ou Superior.
O investimento da Câmara Municipal na presente edição
rondou os 14.000,00 euros.
Esta iniciativa, que vai já no seu quarto ano consecutivo,
surge no âmbito do compromisso assumido pela autarquia de
promoção do aumento do número de jovens que prosseguem
estudos e a formação após a escolaridade obrigatória. Nesse
sentido, a atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes carenciados, a partir da conclusão do ensino escolar obrigatório,
assume uma particular importância.

SAFE – Serviço de Apoio
à Formação e ao Emprego
Uma das grandes dificuldades (senão mesmo a maior)
que um jovem encontra quando termina os seus estudos,
superiores ou não, é sem dúvida alguma conseguir o seu
primeiro emprego. Mesmo quando este já trabalha mas, por
qualquer razão, decide mudar, esta dificuldade muitas vezes
mantém-se.
As razões são diversas, e ultrapassam muitas vezes a
normal falta de oferta de emprego em quantidade e qualidade:
não consegue elaborar convenientemente coisas tão simples
como o seu Curriculum Vitae, uma Carta de Apresentação ou
uma Carta de Resposta a um anúncio, não sabe onde e como
procurar o emprego ou o estágio, não sabe onde recorrer para
obter formação profissional de forma a aumentar as suas
capacidades, etc.
Considerando que uma autarquia pode e deve ter uma
palavra a dizer nesta área, nunca tentando, obviamente, tomar
o papel de outras instituições com maiores responsabilidades
e capacidades nesta matéria, decidiu a Câmara Municipal de
Ílhavo criar o SAFE – Serviço de Apoio e ao Emprego.
O SAFE funciona do Fórum da Juventude (Antiga Escola
Primária n.º 1, Rua Ferreira Gordo, Ílhavo), de Segunda a Sextafeira, das 9h00 às 17h30, prestando os seguintes serviços:
• Apoio à elaboração de Curriculum Vitae, à redacção de
Cartas de Apresentação e à composição de Cartas de
Resposta a anúncios;
• Procura de emprego e estágios;
• Escolha de Cursos ou de acções de formação profissional.
Assim, para além do apoio prestado por pessoas com
formação na área, o jovem poderá ter ainda acesso a uma bolsa
de emprego e de formação, sempre actualizada. Para esse
efeito, a Câmara Municipal estabeleceu já parcerias com
entidades publicas e privadas ligadas a esta área.

V Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres

Iniciou-se, no passado dia 1 de Julho, o V Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres, ao qual concorreram 124
jovens, o que representa um record absoluto no que diz
respeito a inscrições neste programa.
Suportado financeiramente pela Câmara Municipal, este
programa destina-se a jovens dos 16 aos 30 anos, decorrerá
durante os meses de Julho e Agosto, e é composto por 6
projectos: Ateliers de Actividades de Tempos Livres na Costa
Nova (Agosto), Apoio à Infância (Agosto), Apoio à Terceira Idade
(Agosto), Animação de Espaços Lúdicos e Culturais (Julho e
Agosto), Apoio Administrativo em Projectos da Câmara Municipal (Agosto) e Educação Ambiental (Agosto). Nestes projectos
participarão um total de 57 jovens.
Relativamente às edições anteriores, o Programa de 2003
apresenta como grande novidade o facto de um dos seus
maiores projectos passar a ter uma duração de dois meses

(Animação de Espaços Lúdicos e Culturais), e de o Projecto
Apoio à Terceira Idade passar a abranger também o Lar N. Sra
da Nazaré, na Gafanha da Nazaré.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende
ocupar, de forma salutar, os tempos livres dos jovens, através
de diversas actividades para as quais tenham apetência e que
se revistam de um claro interesse para a comunidade, podendo
ainda contribuir de forma marcante para a formação da sua
personalidade, incrementando a sua autoconfiança, a sua
capacidade de organização, o seu espírito de equipa e de
entreajuda, ao mesmo tempo que funciona como um excelente complemento à sua formação académica.
A todos os participantes será atribuído um Certificado de
Participação assim como uma bolsa pecuniária, cujo montante
varia entre 160 e 250 Euros, consoante o Projecto em que
participam.

Encontro Inter-Escolas
do Concelho de Ílhavo 2003
Realizou-se no dia 18 de Junho, o Encontro Inter-Escolas do Concelho de Ílhavo 2003 com a
colaboração das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos de Ílhavo, da Gafanha da Nazaré e da Gafanha
da Encarnação.
Esta acção, em edição experimental, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo, tendo
como principal objectivo o estreitamento de relações entre as várias Escolas, nomeadamente
entre os seus alunos, proporcionado assim uma importante troca de experiências e de saudável
convivência, fundamental para a unidade e desenvolvimento do nosso Concelho, assim como a
formação dos próprios alunos.
Do programa deste Encontro fizeram parte actividades como Street Basket e Ténis de Mesa
(na EB 2,3 de Ílhavo), Futebol de 5 (EB 2, 3 da Gafanha da Nazaré) e actividades de carácter radical,
como parede de escalada, slide, tirolesa e skate (EB 2, 3 da Gafanha da Encarnação), envolvendo
centenas de alunos dessas Escolas.
O balanço final da actividade é extremamente positivo, tendo sido alcançados na sua plenitude
os principais objectivos inicialmente propostos. Isso mesmo foi constatado quer através da
reacção dos alunos, quer da análise efectuada pelas Escolas e pela Camara Municipal.
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Semana Jovem Ílhavo 2003

Vai-se realizar entre os dias 18 e 26 de Julho, mais uma
edição da Semana Jovem.
Esta iniciativa, da responsabilidade da Câmara Municipal de
Ílhavo, permitirá aos jovens de todas as idades a participação
num conjunto vasto de actividades, que irão decorrer um pouco
por todo o Concelho e que preencherão por completo os dias
previstos para a realização da Semana. Estas actividades são
promovidas pela Câmara Municipal ou por Associações do
Concelho, como por exemplo o Grupo de Jovens da Praia da
Barra, o Grupo de Jovens A Torre, o Grupo de Jovens Arco Íris,
o Ílhavo Andebol Clube, o Clube Natureza Aventura de Ílhavo,
a Associação de Surf de Aveiro, a Rota da Poesia – Produções
Culturais e o Pestinhas – Grupo de Dança.

OTL/IPJ
2003

A edição 2003 apresenta bastantes novidades, das quais
podemos destacar Baptismos de Mergulho, Escolas de Surf,
Concurso de Karaoke, Concurso de Pesca, Noite de Astronomia, um espectáculo de stand-up comedy, entre outras.
Para além destas novidades, uma referência ainda para os
concertos, insufláveis para crianças, rampas radicais, exposições, pista de karting, espectáculo de música e poesia, sarau
de dança, visitas ao Farol da Barra, cinema ao ar livre, ou ainda
para as manhãs animadas no Forum da Juventude.
Por estas razões, perspectiva-se mais uma grande Semana
Jovem, cheia de acção, alegria e jovens.
O programa completo pode ser consultado no Site da
Câmara Municipal de Ílhavo (www.cm-ilhavo.pt).

Para quem ainda não se inscreveu nas actividades, aconselhamos a que o faça de imediato, pois os prazos estão quase
a acabar: VI Mostra Jovem d’Artes (até 15 de Julho), Ílhavo
Jovem em Canoa 2003 (até 15 de Julho), V Torneio de Matraquilhos (até 17 de Julho), III Torneio de Andebol (até 17 de
Julho), VI Torneio de Futsal (até 18 de Julho), IV Torneio de Ténis
(até 18 de Julho), V Torneio de Street-Basket (até 23 de Julho),
II Concurso de Pesca de Mar – GJPB (até 18 de Julho), I
Consurso de Karaoke Arco Íris (até 21 de Julho).
Mais Informações, Normas de Participação e Fichas de
Inscrição disponíveis em www.cm-ilhavo.pt, na Câmara Municipal
de Ílhavo (234329602), no Forum da Juventude (234 325 726)
e no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (234 367 433).

Fórum da Juventude de Ílhavo

No âmbito do Programa de Ocupação de
Tempos Livres 2003, promovido pelo Instituto
Português de Juventude, a Câmara Municipal
de Ílhavo apresentou candidaturas, abrangendo áreas como Juventude e Ambiente.
Assim, durante os meses de Julho e Agosto, muitos jovens do nosso Concelho, e não
só, poderão ocupar os seus tempos livres em
época de férias escolares integrando projectos
que não só os irão divertir mas também contribuir para o aumento do seu conhecimento
em diversas áreas.
Como exemplo desses projectos encontramos o Forum da Juventude Vivo ou os
Vigilantes da Praia, já experimentados em
anos anteriores com grande sucesso.

O Fórum da Juventude de Ílhavo, situado
na antiga Escola Primária n.º 1 (Rua Ferreira
Gordo), foi inaugurado em Março de 2000,
com o objectivo de criar um espaço lúdicopedagógico, informativo e de divulgação das
novas tecnologias, dirigido à população jovem
do Concelho.
Lá encontramos a Biblioteca Jovem, uma
Mediateca e Ludoteca, Acesso Gratuito à
Internet, para além de diversas Revistas para
consulta.
Actualmente encontram-se registados no
Fórum mais de 1200 jovens, que ali se dirigem
por motivos escolares, profissionais ou de
simples lazer.
No Fórum da Juventude funciona igualmente o Espaço Internet de Ílhavo, inaugurado
em Novembro de 2001. Este espaço tem
como principais objectivos a formação ao nível
da informática, assim como a utilização da
Internet.

Actualmente dispõe de 8 cursos (Introdução aos Computadores, Introdução ao Windows,
Introdução ao Word, Introdução ao Excel,
Introdução ao PowerPoint, Introdução à Internet,
Introdução ao Access e Informática Jovem).
Todos estes cursos são gratuitos.
Desde a sua criação, já foram emitidos no
Espaço Internet de Ílhavo mais de 300 diplomas, tendo o número utilizadores da Internet
ultrapassado os 6000.
Por todas estas razões, estes importantes
serviços dirigidos em particular aos mais jovens,
mas também à população em geral, têm-se
revelado um grande sucesso.
Neste momento encontra-se em desenvolvimento o projecto do novo edifício que
albergará a Biblioteca e o novo Fórum da
Juventude, a ser construído no Palácio de
Alqueidão, e que seguramente irá contribuir
para uma significativa melhoria na qualidade
dos serviços prestados.

III Pedalada do Milénio
A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado dia 15
de Junho, Domingo, a terceira edição da Pedalada do Milénio,
referenciado no slogan “Cada um anda na sua”.
Este iniciativa surge no seguimento do grande sucesso
verificado nas edições de 2001 e 2002, assim como da política
da Câmara Municipal no que diz respeito à promoção da
actividade física da sua população e da utilização da bicicleta
como um meio privilegiado de promoção da saúde e protecção
do meio ambiente.
A edição 2003 reuniu mais de duas centenas de participantes de todas as idades, oriundos de todo o Concelho e
também de fora dele, que puderam, durante este dia, apreciar
a grande beleza natural desta região, ao mesmo tempo que
puderam praticar uma actividade tão saudável e amiga do
ambiente como é o ciclo-turismo.
A Pedalada teve início cerca das 10h30 junto à Câmara
Municipal de Ílhavo, tendo depois passado por vários pontos
do Concelho, terminando cerca das 17h00 na Piscina Municipal
de Vale de Ílhavo, que nesse mesmo dia, como vem sendo
habitual, reabriu ao público, possibilitando assim um refrescante
mergulho após o esforço. O almoço/piquenique decorreu no
Parque de Merendas do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré,
tendo este período sido animado com jogos tradicionais e
gincana de bicicleta, iniciativas promovidas pelo CCD da Câmara Municipal.
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Programa de Apoio
a Projectos Educativos 2002/2003
A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou, na reunião extraordinária do passado dia 31 de Março, a atribuição de subsídios
pontuais aos Estabelecimentos de Ensino cujas candidaturas ao
Programa de Apoio a Projectos Educativos foram seleccionadas.
Este Programa foi criado pela Câmara Municipal de Ílhavo
em 2002, tendo-se registado na primeira edição a apresentação de vinte e nove candidaturas das quais foram apoiadas
vinte e uma, no total de cerca de 30000,00 Euros.
Nesta segunda edição foram apoiadas pelo Programa de
Apoios a Projectos Educativos (PAPE 2002/2003) dezassete
das vinte e seis candidaturas apresentadas, num investimento
de cerca de 20000,00 Euros.
O PAPE tem como principal objectivo incentivar a implementação e o desenvolvimento de projectos que possibilitem
uma melhoria efectiva da qualidade da educação no Concelho
de Ílhavo, com o envolvimento directo da comunidade educativa.
Este apoio materializa-se no financiamento de projectos
dos Jardins de Infância da rede pública e Escolas Básicas do
1.º Ciclo, assim como das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos
e Escolas Secundárias, privilegiando as áreas do Ambiente e
da Educação para a Cidadania.

Comissão de Protecção
de Crianças
e Jovens de Ílhavo
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Ílhavo ganhou autonomia e capacidade de resposta para fazer face aos
casos de menores em risco no concelho, deixando de partilhar instalações com os Serviços de Acção Social da Câmara de Ílhavo,
agora com um espaço próprio a funcionar no edifício dos Paços do Concelho.
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho de Ílhavo acompanha actualmente 223 casos de menores
em risco cujas problemáticas tem a ver na sua maior parte com situações de abandono escolar precoce, a que estão associados
fenómenos de marginalidade.
A CPCJ gere processos de natureza muito diversa, que vão desde o problema dos adolescentes com abandono escolar precoce
até menores vítimas de abandono e negligência por parte dos pais, etc.
A Comissão funciona em Ílhavo desde 1992, data em que foi celebrado um protocolo de cooperação institucional entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e o Ministério da Justiça, tendo conhecido reajustamento no seu modelo e forma de funcionamento por efeitos
da aplicação da Lei N.º 147/99 – Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.
Com esta decisão da Câmara Municipal de Ílhavo, a Comissão passou a funcionar de forma mais eficaz, nomeadamente em
matéria de gestão dos processos, com saliência na sua vocação de aconselhamento e orientação, num espaço no qual trabalham
profissionais de diferentes áreas, entre eles técnicos de serviço social e psicólogos com a disponibilização de uma linha telefónica
directa para atender os casos de risco (234 329 632), facilitando o acesso da população ao serviço.

Planos de Emergência
nas Escolas
As questões relacionadas com a Segurança nos Estabelecimentos de Ensino têm assumido nos últimos tempos uma
grande importância, sendo uma das principais preocupações
dos agentes educativos.
Nesse sentido, tornou-se necessária a elaboração de Planos
de Emergência para os Estabelecimentos de Ensino, constituindo-se como um instrumento preventivo e de gestão
operacional em caso de acidente ou catástrofe.
Apesar da elaboração destes Planos de Emergência serem
da responsabilidade das direcções dos Estabelecimentos de
Ensino, a Câmara Municipal de Ílhavo, através do Serviço
Municipal de Protecção Civil e com o apoio directo dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, assumiu um papel de parceria
neste trabalho.

Assim, e durante o ano lectivo 2002/2003, todos os Jardins
de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho
de Ílhavo passaram a estar dotados de um Plano de Emergência, o qual foi acompanhado pela colocação de meios de
combate a incêndio em todos os Estabelecimentos de Ensino.
Para além de dotar todos os Estabelecimentos com os
meios necessários para fazer face a uma situação de incêndio,
a Protecção Civil Municipal realizou três acções de formação,
dirigidas para aos Chefes de Segurança de todas as Escolas e
Jardins de Infância, relativas ao correcto manuseamento de
extintores.
Para o próximo ano lectivo está prevista a realização de três
simulacros, como forma de testar a eficiência e eficácia dos
meios e dos instrumentos envolvidos nos Planos de Emergência.
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“A Segurança
começa em
criança”
A ACADE – Associação de Cultura, Ambiente, Desporto e
Educação, entidade que organiza o Festival Nacional de Arte
Infantil “Riscos e Rabiscos”, com o apoio da Câmara Municipal
de Ílhavo, do PNESST (Programa Nacional de Educação para a
Segurança e Saúde no Trabalho), o IDICT (Instituto de desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho), realizou
um Seminário Pedagógico de Expressões Artísticas subordinado
ao tema “A Segurança começa em Criança”.
Este seminário teve lugar no Auditório do Museu Marítimo
de Ílhavo, no dia 3 de Junho, destinando-se a Professores do
1.º e 2 Ciclos do Ensino Básico do Distrito de Aveiro.
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I Concurso Literário Jovem
“Escreve um Conto”
No seguimento da publicação no Boletim Informativo de Dezembro do conto
vencedor na categoria “1.º Ciclo do Ensino Básico”, de seguida apresentamos
os vencedores nas restantes duas categorias.
Aos vencedores, assim como a todos os participantes, mais uma vez os
nossos parabéns.
2.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “A Filha do Diplomata”, de
Rita Vanessa Pereira da Rocha
Num belo dia de sol, Ana foi ao parque do
bairro onde vivia, para brincar com os seus
amigos.
Quando lá chegou, todos eles estavam
felizes, mas logo o seu olhar se dirigiu para
uma pobre rapariga, sem amigos, a olhar para
todos eles, com um olhar triste e solitário.
Ana dirigiu-se para a menina e disse:
– Olá. Eu sou a Ana, e tu?
– Chamo-me Inês. Porque vieste ter comigo?
– Porque te achei muito triste.
– Tens razão, eu sou muito triste, não tenho
amigos.
– Eu quero ser tua amiga posso?
– Como?
– Quero ser tua amiga.
– A sério?
– Claro.
– Obrigada.
As duas meninas estiveram a conversar o
resto do dia, e combinaram para o dia seguinte,
encontrarem-se no parque, mas os amigos da
Ana não gostaram muito, pois não gostavam
muito da Inês.
– A Ana, ela é uma pé rapada, veste-se mal,
não é como nós, estás tola por andar com
ela.
– Lá por ela não ter dinheiro não quer dizer
nada, pois não?
– Claro que sim, ela é suja. Não cheira mal?
– Não, és parvo.
Estas eram as conversas que os amigos
da Ana tinham. Isto repetiu-se durante vários
dias, e se a Inês se tentava aproximar deles
estes arranjavam sempre maneira de a humilhar.
Um certo dia, Inês apareceu muito arranjada, roupa limpa e cara, o cabelo muito esticado,
parecia uma princesa.
– Inês és tu?
– Claro, quem haveria de ser?
– Ma...mas tu...

–

Ana, eu sou filha de um diplomata e em
tempo de férias não tenho muito que
fazer, então arranjo amigos, mas disfarço-me de mendiga e arranjo verdadeiros
amigos.
Ao saberem disso, os amigos da Ana também quiseram fazer as pazes com a Inês, mas
esta, não os quis como amigos e foi esta a
mensagem que lhes deixou:
“Rico ou pobre, velho ou novo, todos
somos iguais, e os que hoje são ricos amanhã
podem vir a ser pobres.”

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “O Estojo”, de Alexandra
Vizinho Marques
Cor-de-laranja, com ondas bege e “UNITED
COLORS OF BENETTON” escrito em plástico
mole e cinzento por cima do fecho preto. Por
todo o lado tinha assinaturas de amigas minhas
e desenhos que eu própria desenhava, distraída com qualquer coisa. Era assim que eu
descrevia o meu estojo, velho e sujo com
canetas novas e brilhantes lá dentro, como um
avô enrugado que transporta ao colo um netinho recém-nascido.
Todos os dias eu levava o estojo sujo, mas
de que eu gostava muito, para a escola. Escola
essa onde toda a gente tinha os estojos limpinhos e bonitinhos, como meninas foleiras
com o cabelo alisado com azeite e vestidos
aos folhos. Por isso eu gostava tanto do meu,
não estava limpo, nem era bonito, mas era
meu e nele tinha guardado todos os números
de telefone das minhas amigas e amigos.
Jamais mudaria de estojo e se eu o tivesse
que fazer, guardaria-o para sempre como uma
rapariga que guarda as recordações do seu
primeiro namorado.
Isto é o que sempre se diz, “nunca” vou
fazer isto ou “nunca” vou fazer aquilo, mas a
verdade é que o estojo laranja rapidamente foi
esquecido num canto do sótão e substituído
por outros.

Concurso Literário
Jovem 2002/2003
A Câmara Municipal de Ílhavo lançou, durante a Semana da Educação 2002/2003, a segunda
edição do Concurso Literário Jovem – “Escreve um Conto”, novamente dirigido a 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.
Os trabalhos recebidos vão agora ser apreciados por um júri designado para o efeito, sendo
os resultados do Concurso divulgados na Semana da Educação 2003/2004, que decorrerá no
próximo mês de Outubro.

Dez anos mais tarde, completara eu o
meu vigésimo segundo aniversário e todos,
incluindo o meu marido António, com quem
casara por amor, me desejavam felicidades.
“Parabéns Clotilde!”- diziam. Eu sorria, agradecia e metia conversa como quem não quer
a coisa. Mas rapidamente o dia acabou e eu,
cansada, fui-me deitar e deixei a “arrumação”
por conta do meu marido. Deitei-me na cama
fofa e fechei os olhos. Nem cinco minutos
tinham passado, e eu já estava a sonhar... a
imagem do sonho apareceu-me lentamente
e eu percebi que quem eu estava a ver era o
“eu” de há dez anos. Estava a arrumar qualquer coisa em caixotes, não sei o quê, e foi a
curiosidade que me levou a perguntar: “Olá...
o que estás a fazer?”. A pequena Clotilde
demorou tempo a responder, e era curioso
que eu sentia uma enorme sensação de “dejá
vu”. Por fim ela respondeu :“Não te lembras?
Então é assim que eu vou ser... uma egoísta
que não se lembra das suas coisas nem dos
seus amigos!”. O QUÊ?! Eu não estava a
perceber... eu não era egoísta... e o que é que
ela queria dizer com não me lembrar das
minhas coisas? A voz dela fez-se ouvir repetidas vezes nos meus ouvidos, mas desta
vez com apenas três palavras “SÓTÃO...
ESTOJO... LARANJA...”. E de repente tudo
ficou branco e eu parei para pensar, como se
pára um jogo de computador. Sim, é verdade,
eu tinha um estojo laranja no sótão, e tinha lá
dentro... sim! É isso! Era isso que ela queria
dizer... os meus amigos... os meus amigos...
os meus amigos... E acordei com os pensamentos claros e transparentes como água.
Eram apenas seis da manhã, mas eu não tinha
sono e por isso dirigi-me à casa de banho
ainda com o robe vermelho meio vestido.
Olhei-me ao espelho e, talvez tenha sido da
memória da minha face, que o sonho e o meu
passado me vieram à cabeça. Com pressa
para ir ao sótão, lavei a cara muito mal lavada
e dirigi-me às escadinhas.

Há já muito tempo que eu não ia ao sótão,
e ele continuava igualzinho, excepto, claro,
que tinha muito mais teias de aranha do que
anteriormente. Antes de me dirigir a um canto
que dizia “ESCOLA”, pus-me a olhar, imaginei
o sótão quando a casa estava ainda recémconstruída. As paredes de madeira, em tempos brilhante, mas agora sem brilho por causa
do pó. O chão, também de madeira, ainda
chiava quando se davam passos pesados e,
quando se saltava, parecia que o tecto ia
ceder. Avancei, passo por passo até ao cantinho das minhas velhas coisas escolares. Vi
os caixotes muito bem organizadinhos, ano
por ano. “Ora bem”, pensei, “eu tive o estojo
laranja no sétimo ano”, olhei e vi “QUINTO
ANO”, “SEXTO ANO”, e, finalmente “SÉTIMO ANO”. Abri o caixote e comecei a tirar
as coisas; o meu antigo livro de autógrafos; os
meus livros; a fotografia da minha turma…
e… o meu ESTOJO LARANJA! Não podia
acreditar, eu encontrara-o! Abri-o e vi os papéis
mais importantes para mim nesse momento;
todos os números de telefone dos meus
amigos! Bem, eu sabia que provavelmente
não os ia encontrar a todos, pois os números
já eram bem velhos, mas deveria achar, pelo
menos, alguns deles ou os pais, e assim era
como se os tivesse encontrado, pois era só
perguntar...
Com tudo isto já eram perto das nove
horas e o despertador acordava o António ás
nove e meia. Por isso, desci as escadinhas
com o coração bem mais leve e fui preparar
um pequeno-almoço surpresa. Contei ao meu
marido o que eu tinha visto e ele disse que o
melhor era telefonar a todos para matar as
saudades que eu sentia, talvez até para marcar
uma festa, um encontro, ...
E foi assim que reencontrei a maior parte
dos meus melhores amigos de infância e de
juventude louca, com um simples sonho que
para mim foi muito mais do que isso...

Baú de Histórias
No ano lectivo 2001/2002, a Câmara Municipal de Ílhavo lançou o Projecto “Baú de Histórias”,
com o objectivo de estimular as nossas crianças para a adopção de hábitos de leitura.
Após a realização da primeira edição, com resultados bastante positivos, e tendo em vista a
comemoração de mais um Dia Internacional do Livro Infantil, que se realizou no dia 2 de Abril, a
Câmara Municipal de Ílhavo reeditou o Projecto “Baú de Histórias”.
Para tal, a Câmara Municipal colocou à disposição das Escolas Básicas do 1.º Ciclo três baús
com vários livros, que andaram em itinerância até ao final do ano lectivo, tendo sido adquiridas
novas obras literárias para “rechear” os baús com histórias de encantar.
Cada Estabelecimento de Ensino usufruiu do seu Baú durante duas semanas, tendo sido
utilizadas várias estratégias para estimular a leitura junto das crianças, nomeadamente a
possibilidade de requisitarem os livros para levarem para casa.
Este projecto foi ainda apoiado com a deslocação de uma técnica bibliotecária da Câmara
Municipal a cada Estabelecimento de Ensino, permitindo um acompanhamento mais próximo
do mesmo, com o objectivo de restituir ao livro o “poder de formação e de entretenimento que
tem vindo a perder em detrimento de outras formas de comunicação”, de forma a enriquecer
os conhecimentos e o imaginário das nossas crianças.
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O Mar por Tradição

+Eco 2003 (Semana do Ambiente)

Realizou-se, de 14 a 22 de Março, mais uma edição da Semana do Ambiente do Concelho
de Ílhavo, que este ano adoptou a designação de +Eco 2003.
Do vasto programa fizeram parte actividades tão diversas como exposições abordando as
temáticas da Ria e da reciclagem de papel, ou ainda mostrando trabalhos elaborados pelos alunos
das Escolas; lançamento de campanhas ambientais sobre a gestão correcta dos resíduos
domésticos ou reciclagem de papel na Câmara Municipal; acções de reflorestação dunar,
plantação de pinheiros na Costa Nova, construção de jardins pedagógicos em Escolas, plantação
de árvores e limpeza de zonas verdes levada a cabo por jovens; aplicação de placas em Braille
em Ecopontos; visitas de estudo de alunos de Escolas e Autarcas do Concelho, para além do V
Colóquio Ambiental, onde foram debatidas temáticas como a Agenda 21 Local e a Biodiversidade
do Litoral.
O balanço desta iniciativa é extremamente positivo, calculando-se que o número total de
alunos envolvidos tenha ultrapassado os 3000, o que demonstra o assinalável êxito obtido por
esta iniciativa.

Ambiente
Educar para a Cidadania!
O Ambiente vai à Escola…
A Educação Ambiental tem como principal objectivo, contribuir para que cada um tome
consciência da importância da conservação do ambiente. A mesma deverá conseguir despertar
no indivíduo uma dupla atitude de respeito por si próprio e pelo meio em que vive!
Assim, e no âmbito das “Novas Orientações de Gestão” para os Mini-Ecopontos Escolares,
a Câmara Municipal de Ílhavo tem procurado, através do apoio que tem vindo a ser prestado pela
Divisão de Ambiente desta Autarquia, sensibilizar a Comunidade Escolar a fim de se melhorar,
por um lado a deposição dos vários tipos de materiais no Mini-Ecoponto, e por outro lado o cuidado
com o estado de conservação do equipamento referido.
Esta parceria, entre Escolas e Autarquia, foi o “ponto de partida” para um trabalho conjunto
na sensibilização para a Separação Selectiva de Resíduos Sólidos Urbanos, que se quer cada vez
mais abrangente e eficaz.
Queremos contar, em cada Escola, com uma “Infantaria dos Cavaleiros de Coração
Limpinho”, constituída por uma nova geração motivada e que nos exiga cada vez mais, no que
à preservação do meio ambiente diz respeito.
Esta “Infantaria”, poderá e deverá constituir sempre a linha da frente da sensibilização da
Comunidade para os valores ambientais a preservar.
As Escolas que mais se têm destacado, após cinco meses de intenso trabalho de dedicação
e dinamização com vista a uma Redução, Reciclagem e a uma Reutilização, cada vez mais
perfeitas, são as seguintes: Jardim de Infância da Gafanha do Carmo, Escola Básica 1.º Ciclo da
N.º Sr.ª dos Campos, Escola Básica 1.º Ciclo de Vale de Ílhavo, Escola Básica 1.º Ciclo da Coutada,
Jardim de Infância da Légua.
É fundamental, por isso, continuarmos extremamente empenhados no objectivo de ensinar
a “ler, escrever e contar” em ambiente, numa colaboração muito próxima com os Docentes das
nossas Escolas. Só assim conseguiremos dotar as nossas novas gerações de uma sensibilidade
e responsabilidade acrescidas para as questões ambientais, e assim para a gestão dos tesouros
ambientais do seu Concelho.

Posto de Monitorização
da Qualidade do Ar
(Escola EB 23 de Ílhavo, nas Cancelas)

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado, em todo o planeta, um aumento da
emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações atmosféricas destas
substâncias, a sua deposição no solo, nos vegetais e nos materiais, é responsável por danos nos
mais variados campos.
A gestão de qualidade do ar obriga, por isso, à conjugação de esforços de todos nós. Assim,
a Câmara Municipal de Ílhavo, numa acção conjunta com a Direcção Regional do Ambiente e
Ordenamento do Centro, alerta e motivada para enfrentar estas realidades, bem como ciente
da importância, para o nosso Concelho e/ou Região, que a Estação de Monitorização da Qualidade
do Ar representa, realizou a apresentação pública do referido equipamento, no dia 4 de Junho
de 2003 na Escola EB 2,3 das Cancelas, estando já em pleno funcionamento.
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Comemorações
do Dia da Marinha 2003
Município de Ílhavo Boletim Informativo Julho 2003

Destaque

Comemorações do Dia da Marinha 2003

O Dia da Marinha de 2003 realizou-se no Concelho de Ílhavo no seguimento de um convite apresentado
pela Câmara Municipal de Ílhavo à Marinha Portuguesa em 2001 e que agora se concretizou.
Tratou-se de um acontecimento da maior importância histórica, social, cultural e política para Portugal e
muito em especial para o Concelho de Ílhavo, que enobreceu a nossa terra e honrou a gente e a história do
Município que tem “O Mar por Tradição”.
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O programa das comemorações organizado pela Marinha
Portuguesa e pela Câmara Municipal de Ílhavo demonstrou pela
sua diversidade, a aposta das duas instituições no aprofundamento do seu relacionamento, na promoção dos valores
históricos de Portugal e dos enormes potenciais que o Mar
encerra na sua tradição, vitalidade e futuro.
Se é verdade que as muitas acções do programa que
decorreram durante todo o mês de Maio, com especial incidência para o período compreendido entre os dias 14 e 25,
merecem a nossa referência pela sua importância, queremos
realçar a presença do Navio Treino de Mar “Creoula” de uma
forma muito especial.
De facto, o “Creoula” teve a sua actividade de treino de
mar, suspensa desde meados do ano 2001. A Câmara Municipal de Ílhavo desenvolveu um importante trabalho junto do
Governo e da Marinha, no sentido de conseguir o regresso do
“Creoula” à sua relevante actividade, apostando na parceria
activa entre o Ministério da Defesa Nacional, a Marinha Portuguesa e a comunidade, na qual a Câmara Municipal de Ílhavo
assumirá o papel de utilizador permanente (anual) do NTM
“Creoula”. A recente decisão do Governo, comunicada ao

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo pelo Secretário de
Estado da Defesa, marca a boa aposta do Governo de Portugal
neste elemento vivo de promoção da nossa cultura marinheira.
A viagem Lisboa/Ílhavo que o “Creoula” realizou nos dias
11 e 12 de Maio marca o seu regresso ao mar, tendo sido
recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo à
entrada da barra do nosso Porto de Aveiro, como gesto de
amizade e particular alegria por este momento de regresso.
É com este enquadramento que neste ano 2003 a Câmara
Municipal de Ílhavo vai voltar a realizar a “Experiência Mar
Creoula”.
Nesta edição do Dia da Marinha, referencia-se um momento histórico e de carácter único para o Concelho de Ílhavo,
registando-se a presença do Ministro de Estado e da Defesa
Nacional que presidiu às cerimónias militares a 20 de Maio.
Para a Câmara Municipal de Ílhavo, para todos os cidadãos
do Concelho e para todo o Município, esta iniciativa foi mais um
importante contributo para o nosso crescimento cultural, social
e político, na promoção da nossa história, na aposta na construção de mais e melhor futuro e no estreitamento das ligações
institucionais ao mais variado nível.
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Navios Presentes
Abertos a visitas (de 16 a 20 de Maio):
• NRP “Alvares Cabral”(Fragata da classe Vasco da Gama)
– 3701 visitantes
• NRP “Sacadura Cabral” (Fragata da classe João Belo) –
2764 visitantes
• NRP “João Coutinho” (Corveta) – 1511 visitantes
• NRP “Auriga” (Hidrográfico) – 800 visitantes
• NRP “Polar” e NRP “Vega” (Veleiro) – 76 visitantes
• NRP “Sagres” – 8250 visitantes
Aberto a visitas de 16 a 26 de Maio:
• NTM “Creoula” – 6263 visitantes
A realizar 270 “Baptismos de Mar” nos dias 17, 18 e 19 de Maio:
• NRP “Cacine” (Patrulha)
• NRP “Pégaso” (Lancha de Fiscalização Rápida)
A Recepção Oficial ao Comandante da Frota foi feita pelo
Presidente da Câmara de Ílhavo, Eng.º Ribau Esteves nos Paços
do Concelho, no dia 16 de Maio, pelas 18h00.
Exposição de Actividades da Marinha
Esteve patente de 17 a 25 de Maio no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré e contou com 3200 visitantes.

Município de Ílhavo Boletim Informativo Julho 2003

Destaque

Comemorações do Dia da Marinha 2003

Referências a algumas das acções do Programa
Dia 17 de Maio:
• Apresentação da obra “A Força do Vento” do capitão
António Marques da Silva, às 17h00 a bordo do NTM
CREOULA.
• Palestra “Os Faróis e a Navegação” às 19h45 no Farol da
Barra. Estas palestras serão seguidas de visita guiada ao Farol.
• Observações Astronómicas às 21h30 no Molhe Sul.
• (e 18) Torneio de Futsal entre as equipas da Capitania do
Porto da Aveiro, Grupo Desportivo da Gafanha, Grupo de
Jovens da Gafanha da Encarnação e Marinha Portuguesa.
Dia 18 de Maio:
• Concerto pela Banda da Armada às 16h00 no Farol da Barra.
• Jogo de Futebol entre as equipas da Câmara Municipal de
Ílhavo e da Marinha Portuguesa no Complexo Desportivo
da Gafanha da Nazaré.
Dia 19 de Maio:
• Jantar oficial de recepção ao Almirante CEMA e sua comitiva,
oferecido pela CMI.
• Concerto da Banda da Armada no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré.
Dia 20 de Maio:
• Missa Solene.
• Cerimónia Militar, na Av. 25 de Abril.
• Almoço oficial oferecido pela Marinha a bordo do NRP
“Sagres”.
• Desfile Naval e Tatoo Militar na Barra.
Dia 23 de Maio:
• Concerto pela Banda da Armada às 21h30 no Centro Cultural
e de Congressos de Aveiro.
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Organização conjunta com a Associação
de Municípios da Ria
Dia 24 de Maio:
• Apresentação do livro “Creoula-Navio de Treino de Mar” do
1.º Tenente, António Gonçalves, a bordo do NTM CREOULA, e
• Apresentação pública da acção da Câmara Municipal de
Ílhavo “Experiência Mar Creoula 2003”, ligação Ílhavo-Cádiz.
Dia 25 de Maio:
• Regata/Passeio na Ria, com o NTM Creoula, onde foi
lançada uma coroa de flores em homenagem a todos os
Ilhavenses que perderam a sua vida no mar.

Agradecimento Público
Em Nota de Imprensa de 28 de Maio de 2003, e como
corolário das acções comemorativas do “Dia da Marinha 2003”
realizadas no Concelho de Ílhavo, de 3 a 31 de Maio, a Câmara
Municipal de Ílhavo quis agradecer publicamente à Marinha
Portuguesa na pessoa do Almirante Vidal Abreu, Chefe de
Estado Maior da Armada, a todas as entidades parceiras e à
população do Município de Ílhavo e de outros Municípios
vizinhos, a parceria profícua e a adesão às muitas acções
realizadas, que permitiram um balanço muito positivo e de
grande sucesso desta iniciativa que se materializou a convite
da Câmara Municipal de Ílhavo e contou com a nossa participação activa.
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Núcleo de Educação Ambiental
da Costa Nova
Encontra-se actualmente em construção, na Rua dos
Banhos, o Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova.
Esta obra, cujo projecto foi realizado pelo Gabinete Técnico
Local (GTL) da Costa Nova, resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Direcção Regional
de Ambiente e Ordenamento do Território do Centro (DRAOTC), e está a ser construída recorrendo a técnicas, materiais e
ferramentas tradicionais. Terá como principais objectivos a
divulgação e sensibilização dos ecossistemas litorais existentes
para além da requalificação ambiental e paisagística da zona.
A sua área de construção é de cerca de 75m2, sendo
constituída por uma zona de recepção/atendimento, uma sala
de exposições temáticas, uma sala de leitura e um arquivo.

Praias da Barra e Costa Nova com Bandeira Azul
As praias do Concelho de Ílhavo foram novamente, tal como tem acontecido nos últimos anos, galardoadas com a Bandeira
Azul, tendo as mesmas sido hasteadas oficialmente a 11 de Julho.
A atribuição mais uma vez de tão importante galardão, constitui, sem dúvida alguma, o reconhecimento claro da importância
do forte investimento que esta Câmara Municipal têm efectuado nos últimos anos ao nível do Ambiente, por exemplo no que diz
respeito à limpeza e preservação das praias propriamente ditas, às obras de Saneamento Básico que têm acontecido por todo o
Concelho, aos investimentos realizados no âmbito da recolha selectiva de Resíduos Sólidos Urbanos, ou ainda às imensas iniciativas
relacionadas com a Educação Ambiental que acontecem durante todo o ano, sobretudo junto dos mais jovens.
Por todas estas razões, é com grande satisfação que o Concelho de Ílhavo recebe tal distinção, sendo agora ainda mais pertinente
o apelo para que todos contribuam para um Ambiente cada vez melhor.

Ecocentro Municipal

Contentor
Papel/Cartão
(previamente espalmado)

Resíduos Admissíveis
Cartão canelado;
Jornais;
Revistas;
Papel/cartão de embalagem;
Papel de escrita e de impressão;
Folhetos de publicidade;

Vidro

Garrafas de vidro;
Garrafões de vidro sem invólucro de plástico;
Embalagens de vidro (de iogurtes, copos, frascos);

Embalagens (plástico/metal)

De plástico:
Garrafas e garrafões de Plástico (PET, PEAD, PVC);
Embalagens (PET, PEAD, PVC), de produtos alimentares,
de limpeza e higiene;
Bidões e baldes de plástico;
Plástico em filme (sacos);
Esferovite (dentro de sacos transparentes);
Sacos de rede (ex. sacos de batatas);
Grades de vinhos, cerveja, refrigerantes, louça descartável,
embalagens de ovos (plásticas);
De metal:
Latas (cerveja, sumos, conservas);
Utensílios domésticos em alumínio;
Latas de aerossóis (desodorizantes, insecticidas, etc.)
Restos de pequenas obras (demolições, restos de materiais
de construção);
Azulejos e pavimentos cerâmicos;
Restos de tijolos; Grés; Telhas; Loiças e outras peças em
faiança;
Electrodomésticos (frigoríficos, arcas congeladoras,
fogões, microondas, esquentadores, maquinas de lavar,
ferros de engomar, cilindros, etc.);
Móveis metálicos, sucatas;
Bidões metálicos e outros materiais ferrosos e não
ferrosos (sucatas);
Os materiais aceites devem estar limpos e livres de
produtos contaminantes;
Paletes de madeira; Divisórias e tectos falsos; Prumos
de madeira; Tábuas, andaimes, barrotes; Aglomerados
de madeira s/ acabamento
Restos de jardinagem e pequenas podas;

Inauguração: 18 de Julho, às 17 horas

Entulhos

SEPARAR PARA RECICLAR E TODOS TEMOS A GANHAR! Uma das maiores apostas por
parte do Município de Ílhavo, na procura crescente de soluções viáveis que conduzam à resolução
efectiva de um dos maiores problemas da nossa sociedade – a gestão de resíduos -, tem como
corolário a construção de uma infra-estrutura específica (única no Distrito de Aveiro), o
ECOCENTRO MUNICIPAL DE ÍLHAVO. Este equipamento destina-se à deposição selectiva de
uma ampla variedade de materiais (vidro, resíduos de embalagem, papel e cartão, madeiras,
resíduos verdes, entulhos, monos, e electrodomésticos usados e sucatas), com vista à sua
posterior valorização e reciclagem.
O público alvo potencial utilizador do ECOCENTRO, são os Munícipes em geral, os Comerciantes, Serviços, as pequenas Unidades Industriais, etc. Este equipamento visa, por um lado, a
minimização dos problemas associados ao abandono indiscriminado de resíduos, tanto nas vias
públicas, como em áreas de floresta, e, por outro, servir de exemplo a todo um público mais
sensível, atento e interessado para as questões ambientais – as nossas crianças e jovens – para
o que terá a funcionar, nas suas instalações, um CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Entendeu-se que o espaço mais adequado para aquele fim, seria o do próprio ECOCENTRO, razão
pela qual toda a arquitectura foi estudada, tendo presente os objectivos pedagógicos subjacentes,
como o são a Educação para o Ambiente e para a Cidadania.

Electrodomésticos Usados

Madeiras
Resíduos Verdes
Monstros
(não metálicos)
Zona de resíduos especiais
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Objectos volumosos de grandes dimensões, equipamento
informático e de telecomunicações:
Sofás; Colchões; Alcatifas; Móveis; Estantes de madeira;
Televisores; Computadores; Rádios; Telefones;
Pilhas;
Acumuladores e baterias;

Não são admissíveis
Papel e cartão encerado;
Cartão complexo (ex. pacotes de leite e sumo);
Papel plastificado;
Fotografias;
Radiografias;
Papel contaminado ou impregnado (ex. com
comida, sprays);
Lâmpadas;
Espelhos;
Cerâmicas;
Vidros de pára-brisas de viaturas;
Vidro planos (janelas);
Garrafas ainda c/ líquidos no interior;
Embalagens (plásticas ou metálicas) contaminadas
c/ líquidos, restos de alimentos, óleos, tintas...
Brinquedos de plástico;
Toalhas de mesa plastificadas;
Pára-choques, tabeliers e outros componentes de
viaturas;
Embalagens de óleos de motores e lubrificação;
Embalagens de produtos químicos;
Poliuretano (semelhante a esferovite, mas sem
alvéolos, sendo mais duro e compacto);

Resíduos Urbanos (lixos domésticos, resíduos
resultantes de limpezas e resíduos industriais;

Material informáticos e de telecomunicações
(telefones, computadores, impressoras, cabos
eléctricos);
Mobiliário domésticos fora de uso (móveis, sofás,
colchões, etc.);

Madeiras impregnadas (com vernizes e/ou outros
produtos); Móveis, colchões e outros materiais
estranhos;
Flores e plantas envolvidas em celofane ou outro
tipo de material de embalagem;
Flores e plantas envasadas;
Resíduos urbanos;
Electrodomésticos;
Madeiras e outros materiais estranhos;
Óleos; Medicamentos e Radiografias,
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Entrada em funcionamento

Canil/Gatil Municipal

Entrou em funcionamento no passado mês de Maio, o Canil/Gatil Municipal, localizado na
Gafanha d’Aquém, junto aos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Ílhavo, estando já em
desenvolvimento todas as suas funções ligadas ao seu funcionamento, com um balanço positivo.
Este equipamento vem assim contribuir para a resolução de um importante problema ao nível
da segurança e higiene públicas, causado pelo elevado número de animais que sistematicamente
eram abandonados em vários pontos do Concelho.
Coincidindo com a abertura do Canil/Gatil Municipal, a Câmara Municipal de Ílhavo lançou a
campanha “Adopte um Novo Amigo”.

Esta campanha permitirá a qualquer pessoa adoptar um ou vários dos animais recolhidos no
Canil Municipal. Para isso, bastará deslocar-se directamente ao Canil, que se situa na Gafanha
d’Aquém, junto aos Armazéns Gerais da Câmara Municipal, ou então visitar a página do Canil na
Internet, em www.cm-ilhavo.pt, onde se encontra permanentemente actualizada uma relação
dos cães e gatos disponíveis para adopção, e escolher o animal que deseja.
Para mais informações contacte a Câmara Municipal (234 329 600), ou então dirija-se ao Canil.
Adopte um amigo que não o abandona!

Visita do Secretário de Estado Adjunto
e das Pescas ao Concelho de Ílhavo
O Secretário de Estado Adjunto e das Pescas, Dr. Frazão Gomes,
realizou, no passado mês de Fevereiro, uma importante visita de
trabalho no Concelho de Ílhavo
Esta visita teve como momento mais alto a cerimónia de assinatura dos contratos de construção do navio de pesca do largo
da “Sociedade de Pesca Miradouro” e de dois arrastões costeiros da firma “Testa & Cunhas”.
10h45 visita ao navio “INDICO”, na ponte cais n.º 1
(em frente às instalações da “Sociedade de Pesca Miradouro”)
11h15 visita ao navio “DELPHINUS”, na ponte cais n.º 5
(em frente às instalações da firma “Testa & Cunhas”)
11h45 cerimónia de assinatura dos contratos de construção no Navio Museu Santo André

Rede de transporte públicos
alargada no Concelho de Ílhavo
Fruto de um protocolo recentemente assinado entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e a empresa Auto Viação Aveirense, SA, por proposta da primeira, as populações do Concelho
de Ílhavo vão ver reforçada a cobertura da rede de transportes
públicos que as servem, passando a dispor de um número
superior de carreiras, na ligação aos principais centros de
actividade e lazer do Concelho, como por exemplo Escolas,
Centros Médicos e de Saúde, Equipamentos Desportivos e
Serviços Públicos – Câmara Municipal, Tribunal, Bancos,
Repartição de Finanças e Tesouraria da Fazenda Pública,

Conservatórias do Registo Civil, Predial e Comercial, praias da
Costa Nova e Barra, etc.
Este protocolo surge no seguimento do interesse manifestado pela população do Concelho, nomeadamente da Costa
Nova, Barra, Gafanha d’Aquém, Gafanha da Encarnação e
Gafanha da Nazaré, neste reforço, e prevê que a Câmara
Municipal atribua à empresa uma compensação financeira por
cada dia em que os serviços se realizarem, já que as receitas
obtidas pelo operador de transporte não cobrem os custos de
exploração dos serviços.

Conselho Municipal de Segurança de Ílhavo
O Conselho Municipal de Segurança de Ílhavo, criado em
2001, é um órgão consultivo a quem compete cooperar com
a Câmara Municipal e os Serviços Municipais de Protecção
Civil, analisando, reflectindo e propondo estratégias de actuação, nomeadamente, em matéria de segurança, criminalidade,
toxicodependência, marginalidade e exclusão social.
Integram este Conselho, entre outros, o Presidente da
Câmara, que preside, o Presidente da Assembleia Municipal,
os presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, o coordenador da Protecção Civil, o Delegado de Saúde, o comandante
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, o Capitão do Porto de
Aveiro, o comandante do Destacamento Territorial de Aveiro da
GNR, e representantes do Ministério Público, Polícia Judiciária,
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, Cruz Vermelha, Instituto
da Droga e Toxicodependência, Conselho Local de Educação,

Centro Regional de Segurança Social e da Assembleia Municipal de Ílhavo.
Compete, designadamente, ao Conselho Municipal de
Segurança emitir parecer sobre as seguintes matérias:
a) a evolução dos níveis de criminalidade na área do Município;
b) o dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional
das forças de segurança;
c) os resultados da actividade municipal de protecção civil e
de combate a incêndios;
d) as condições materiais e os meios humanos empregues
nas actividades sociais de apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar;
e) o acompanhamento de acções dirigidas, em particular, à
prevenção da toxicodependência e á análise da incidência
social do tráfico de droga;
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f)

o levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior potencialidade
criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.

A próxima reunião do Conselho terá lugar no próximo dia
16 de Julho, destacando-se da respectiva ordem de trabalhos
a análise de vários do relatórios sobre as matérias que são da
competência do órgão e uma intervenção do Presidente sobre
a situação económica municipal.
Nessa ocasião merecerá especial destaque o facto de, após
a realização da última reunião do Conselho, terem sido elaborados, aprovados e testados os Planos de Emergências de
TODOS os estabelecimentos de ensino pré-escolar e de 1∫ ciclo
do Concelho, tendo sido Ílhavo o primeiro Município do Distrito
de Aveiro a cumprir essa exigência legal.
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Museu Marítimo de Ílhavo
Actividade Cultural – 1.º Semestre 2003
No seguimento da adopção de uma política de gestão do Museu Marítimo de Ílhavo, que vê este equipamento como um
importante espaço cultural, multidisciplinar, tiveram lá lugar, durante o primeiro semestre de 2003, relevantes acções culturais,
das quais se destacam as seguintes:
• Exposição “Alfredo Magalhães Ramalho – Vida e Obra”, com a realização de uma conferência sobre o tema, a 15 de Março
(patente até 30 de Abril);
• Exposição de Fotografia “Maresias”, de Casimiro Madail, patente de 5 de Abril a 5 de Junho;
• Conferência no Auditório a 12 de Abril com: Prof. Mário Ruivo, “Ciência e conhecimentos para um desenvolvimento sustentável
dos Oceanos”, e Prof. Carlos Sousa Reis, “Biopolítica do bacalhau no Atlântico Norte”;
• Exposição “Museu da Marinha – um Mundo de Descobertas”, patente de 3 a 25 de Maio, realizada no âmbito das
Comemorações do Dia da Marinha;
• Comemoração do Dia Mundial da Criança (1 de Junho), com Teatro Infantil e Atelier’s para as crianças;
• Exposição de Fotografia “Nigredo – duas visões da costa da morte”, da autoria de Clara Meneres, parente de 6 a 25 de Junho;
• Exposição de Fotografia “Maresias II”, da autoria de Casimiro Madail, patente de 21 de Junho a 31 de Agosto.

Museu Marítimo presente no VI Encontro
de Embarcações Tradicionais da Galiza
Terminou, no passado dia 6 de Julho, domingo, o VI Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza, no qual esteve presente
o Museu Marítimo de Ílhavo.
Este certame, organizado pela Federación Galega pela Cultura Marítima e a “Barcos do Norte – Associação para a Preservação,
Defesa e Estudo do Património Marítimo”, teve o seu início no dia 3 de Julho, e decorreu na ilha de Arousa, na Galiza. A Câmara
Municipal de Ílhavo aproveitou esta oportunidade para efectuar uma ampla campanha de divulgação do Museu Marítimo no norte
de Espanha, através do seu stand, onde, entre outras coisas, os interessados puderam apreciar um dóri aparelhado e a proa de
um barco moliceiro dos anos 30, para além de filmes em DVD e uma apresentação multimédia, que proporcionou aos muitos
visitantes uma interessante viagem virtual ao Museu Marítimo.
Do programa deste VI Encontro fizeram ainda parte actividades com treino de mar (regatas e escola de vela), exposições, jornadas
de cultura marítima, animação e uma “feira do mar”.

Presidência Aberta da Câmara Municipal de
Ílhavo na Gafanha da Nazaré
19 a 30 de Abril de 2003

No âmbito das comemorações do 2.º aniversário da elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade,
e numa organização conjunta da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e da Câmara Municipal
de Ílhavo, realizaram-se acções comemorativas no dia 19 de Abril:
17.00
Hastear das Bandeiras junto à Sede da Junta de Freguesia
17.30
Largada de Pombos no Jardim 31 de Agosto
18.00
Sessão Solene Evocativa no Navio Museu Santo André, com inauguração da exposição
“Evolução dos Faróis” (exposição integrada nas comemorações do Dia da Marinha)
Esta acção marcou também o início da Presidência Aberta da Câmara Municipal de Ílhavo na
Freguesia da Gafanha da Nazaré, que decorreu de 19 a 30 de Abril, com o seguinte programa:
19 de Abril (Sábado)
• Reunião com o Pároco da Gafanha da Nazaré
• Comemorações da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade
20 de Abril (Domingo)
• Participação na Missa Dominical, Cale da Vila
22 de Abril (Terça-feira)
• Demolição do Posto de Leite/Rua S. Francisco Xavier – Rua João XXIII
• Reunião da Câmara Municipal de Ílhavo, Sede da Junta de Freguesia
23 de Abril (Quarta-feira)
• Visita à Freguesia (obras)
• Assinatura do Protocolo CMI/JFGN, Sede da Junta de Freguesia
24 de Abril (Quinta-feira)
• Audições de Público na Casa Gafanhoa (Presidente) e Centro Cultural (Vereadores)
• Reunião da Assembleia Municipal de Ílhavo, Sede da Junta de Freguesia
25 de Abril (Sexta-feira)
• Abertura do Festival de Teatro do Concelho de Ílhavo, Centro Cultural
26 de Abril (Sábado)
• Reuniões com Associações da Freguesia

27 de Abril (Domingo)
• Almoço com Dirigentes Associativos na Casa Gafanhoa (organização conjunta com o Grupo
Etnográfico da Gafanha da Nazaré)
• Jogo de Futebol 11 GDGafanha – Fornos de Algodres
28 de Abril (Segunda-feira)
• Reunião de Trabalho sobre “Planeamento” com Equipa CMI/DPUP
• Almoço com Dr. Paulo Maia (Coord. Sub-Região de Saúde de Aveiro)
29 de Abril (Terça-feira)
• Reunião com o CA/Administração do Porto de Aveiro e Visita às Obras
• Apresentação do “Roteiro Turístico da Gafanha da Nazaré”, Centro Cultural (Trabalho da Escola
Secundária realizado com o apoio da CMI no âmbito do PAPE)
30 de Abril (Quarta-feira)
• Almoço na Cantina/ATL da Escola da Marinha Velha
• Visita ao Parque de Campismo da Barra
• Reunião com o Pároco da Barra (15.00h)
• Inauguração da nova Escola da Barra (16.00h)
• Reunião com o Conselho Pastoral e Económico da Paróquia Gaf. Nazaré
Da reunião do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada no dia 22 de Abril, pelas
21.00 horas, na Sede da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, destacamos duas importantes
decisões respeitantes ao planeamento do território:
• Ratificação da decisão do júri do concurso de ideias do Plano de Pormenor da Gafanha da
Nazaré Norte/Poente e adjudicação da execução do PP à firma Graqui (acção protocolada entre
a CMI e a APA);
• Abertura formal do processo de elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Boavista.
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1.º Aniversário
do Boletim Informativo – Município de Ílhavo

Foi em Abril de 2002 que a Câmara Municipal decidiu publicar aquele que é já hoje considerado
um meio fundamental de divulgação daquilo que se vai passando de mais relevante no nosso
Concelho: o Boletim Informativo – Município de Ílhavo.
Com uma tiragem média de 16000 exemplares, o Município de Ílhavo tem levado a casa dos
nossos munícipes, não só aqueles que vivem no Concelho de Ílhavo, mas também os que vivem

espalhados pelo nosso país e por todo o mundo, diversa informação com interesse sobre o nosso
Município.
Em jeito de balanço, e olhando às várias reacções entretanto obtidas por parte dos seus
leitores, podemos afirmar com segurança, que este projecto ultrapassou as expectativas iniciais,
confirmando que esta foi sem dúvida uma aposta acertada deste executivo municipal.

Boletim Interno CMI

Recupera Ílhavo

Foi lançado, no passado mês de Abril, o
primeiro número do “Nosso Pessoal”, uma
publicação semestral, com 12 páginas, dirigida
aos funcionários da Câmara Municipal de
Ílhavo.
Neste primeiro número os principais destaques foram para os novos Armazéns Gerais
da Câmara Municipal, o novo organigrama,
legislação diversa, planos de formação, e
ainda diversas iniciativas organizadas e a organizar pela Câmara Municipal, assim como pelo
CCD/CMI.
Pretende-se com esta publicação criar um
novo canal de comunicação dirigido a todos os
funcionários da Câmara Municipal, de forma
a que estes tenham acesso à informação de
uma forma ainda mais eficaz.

Programa Municipal de Apoio e Incentivo
à Recuperação e Reabilitação de Edifícios do
Concelho de Ílhavo
O “Recupera Ílhavo” surge como uma aposta na sensibilização e na motivação dos cidadãos
para a tarefa importante de preservação de valores culturais e arquitectónicos, que tornam única
a paisagem urbana do Município de Ílhavo.
Esta ideia surge como uma das consequências do trabalho do Gabinete Técnico Local da
Costa Nova, analisada com pormenor a importância dos referidos valores para a Costa Nova, e
verificada a necessidade de intervenção de qualificação em muitos desses elementos e um pouco
por todo o Município.
A Câmara Municipal entende a relevância de incentivar a prática da recuperação e reabilitação
dos edifícios considerados de interesse, assumindo uma postura de apoio com expressão a vários
níveis, nomeadamente ao nível financeiro, aos cidadãos que aceitarem o desafio de, valorizando
o seu património, contribuírem de facto para a preservação de elementos de referência da
paisagem urbana do Município.
O ano de 2003 será, obviamente, experimental, ficando para a execução deste programa a
possibilidade de enriquecer em termos regulamentares e orçamentais.
Para obter mais informações contacte a Câmara Municipal, através do 234 329 600.

Site da CMI
na Internet
O site da Câmara Municipal de Ílhavo na Internet, foi recentemente alvo de algumas
alterações, quer ao nível da estrutura, quer ao nível do design, com o objectivo de o tornar mais
atraente e funcional.
As reacções recebidas até à data demonstram que as medidas tomadas forma correctas,
continuando este site a ser considerado um dos melhores do país no âmbito das Câmaras
Municipais.
Ainda no âmbito destas alterações, prevê-se a disponibilização em breve de novas funcionalidades, sempre com o objectivo de facilitar o acesso dos munícipes à Câmara Municipal, assim
como promovê-lo no país e no estrangeiro.

21

Município de Ílhavo Boletim Informativo Julho 2003

O Mar por Tradição

Campanha
“Pescado com Identificação”
Realizou-se no passado dia 30 de Maio, nas instalações da
Docapesca, na Gafanha da Nazaré, a apresentação pública da
campanha “Olha o Peixe com BI – Pescado com Identificação”,
acção de informação ao consumidor, referenciando também o
“Dia do Pescador”, que se assinalou a 31 de Maio.
Esta campanha, lançada pela Câmara Municipal de Ílhavo,
pretende ser um contributo para a venda e o consumo de peixe
e outros produtos do mar, de qualidade e com informação que
possibilite a sua boa identificação.
O Concelho de Ílhavo que tem “O Mar por Tradição”,
referenciada em especial no Museu Marítimo de Ílhavo e no
Navio Museu Santo André, cultiva também a boa mesa, com
destaque para a presença do bom peixe.
Com esta campanha todos temos a ganhar: o pescado, os
pescadores, a indústria pesqueira, os comerciantes e os
consumidores.

Parque de Campismo da Barra
– Concessão da Exploração

Na reunião de 13 de Maio último, deliberou a Câmara
Municipal adjudicar à firma Catarino & Associados, Lda a
concessão da exploração do Parque de Campismo Municipal
da Praia da Barra, cuja abertura do concurso tinha sido aprovado
na reunião de 2 de Dezembro.
Com esta medida, pretende a Câmara Municipal dotar este
importante equipamento turístico do Concelho de Ílhavo com
uma gestão privada, a cargo de uma empresa com experiência
no sector, com o objectivo de alcançar uma ainda maior qualidade no serviço prestado, de forma a cativar um número mais
elevado de turistas ao nosso Concelho.

Protocolos de Cooperação 2003

Câmara Municipal de Ílhavo/
Juntas de Freguesia
Em reunião de Câmara de 31 de Março, foi deliberado aprovar os Contratos-Programa/Protocolos de Cooperação 2003 entre
a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do Concelho. As verbas destinadas a cada uma das Juntas de Freguesia destinamse à concretização de um vasto conjunto de obras e de aquisições de equipamentos (descriminados nos textos do Protocolo), e
têm os seguintes valores totais:
• Junta de Freguesia de S. Salvador: 104.575,00 Euros;
• Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré: 73.775,00 Euros;
• Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação: 36.910,00 Euros;
• Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo: 17.619,00 Euros.
Os Protocolos aprovados derivam de acordos com as Juntas de Freguesia, negociados pelo Presidente da Câmara e pelo
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, constituem o corolário de diversas reuniões de trabalho, e tiveram como base as propostas
apresentadas por cada uma das Juntas de Freguesia.

Posto de Turismo da Costa Nova

Mostra de Artesanato
Tendo em conta que o Concelho de Ílhavo é visitado anualmente por milhares de turistas nacionais e estrangeiros, que procuram
sobretudo a beleza das praias, decidiu a Câmara Municipal proporcionar-lhes um contacto mais próximo com outras realidades do
nosso Concelho, nomeadamente o nosso rico artesanato.
Para isso, durante os fins de semana da época balnear, o Posto de Turismo da Costa Nova contará com a presença de artesãos
do nosso Concelho que, para além de exporem as suas obras, executarão trabalhos ao vivo. Em cada fim de semana encontraremos
um artesão diferente, o que permitirá abranger áreas tão diversas como a cestaria, o barro, a pintura, miniaturas de barcos, etc.

Novo Regulamento Municipal
da Urbanização e da Edificação

Entrou em vigor, no início deste ano, o novo Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação e respectivas taxas.
A nova legislação aplicável ao licenciamento municipal das
operações de loteamento, das obras de urbanização e das
obras particulares, determina a necessidade de adequar a
regulamentação municipal a essa nova legislação, tarefa para
a qual se mobilizaram os serviços municipais, procurando um
trabalho determinado pela opção política de materializar esses
novos instrumentos à realidade de desenvolvimento urbano do
Concelho de Ílhavo e da região em que nos inserimos.
Este documento prevê uma actualização extraordinária das
taxas, dada a circunstância da última actualização relevante ter
ocorrido em 1993, e de se justificar um aproximação aos
valores praticados em Municípios vizinhos, sendo que se
entende nesta fase que é necessário efectuar uma verificação
prática da aplicação das novas regras e taxas, verificar as
decisões que outros Municípios vão tomar sobre estas matérias, para um eventual ajustamento ao documento, tendo como
horizonte temporal o final do corrente ano.
A introdução de normas no Regulamento Municipal de
Urbanização e da Edificação que possibilitam um apoio extraordinário a indivíduos com carências económicas e aos jovens,
constituem um novo instrumento de intervenção social das
Câmara Municipal de Ílhavo, definido neste novo Regulamento.

Adesão da Câmara Municipal de Ílhavo
à Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Porto de Recreio
No seguimento de contactos entre o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, simultaneamente Presidente do Conselho Directivo da Associação Europeia de Municipalidades com
Marina/Porto de Recreio, e o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, foi formalmente
apresentado o convite para que a Câmara Municipal adira à referida Associação, proposta aceite
pelo Executivo Camarário e pela Assembleia Municipal.
Considerando a rica história de Ria e de Mar, as potencialidades naturais do Concelho de Ílhavo
para a prática de actividades náuticas, a existência no Concelho de diversos portos de recreio,
geridos por Associações com um forte actividade ao nível do recreio mas também da formação,
assim como o trabalho actualmente em desenvolvimento para a construção da Marina da Barra,
importante infraestrutura turística e de apoio à náutica de recreio, não esquecendo, obviamente,
a grande importância da promoção do Concelho de Ílhavo noutras regiões de Portugal e em países
europeus com viva cultura marinheira, trata-se, sem dúvida, de uma oportunidade a não perder,
e que muitos benefícios trará para o nosso Concelho.
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Brevemente no nosso Concelho…

Julho
Presidencia Aberta da Câmara Municipal de
Ílhavo na Freguesia de S. Salvador

Agosto
I Ilhavo Radical

Agosto
MarAgosto – Festas do Municipio

Setembro
MaiorIdade – Semana do Idoso

Outubro
Semana da Educação 2003/2004

Outubro
Lançamento do III Concurso Literário Jovem

Novembro
V Programa Municipal de Bolsas de Estudo

Novembro
VI Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo

Ano Europeu do Cidadãos Deficiente
Programa Câmara Municipal de Ílhavo
No passado dia 14 de Abril, em conferência de imprensa, procedeu-se ao lançamento do
programa de acção da Câmara Municipal de Ílhavo, denominado “Juntos Somos Capazes” no
âmbito do Ano Europeu do Cidadãos Deficiente”.
Do programa fazem parte as seguintes actividades:

Abril
•
•
•

Dia16 – Divulgação do direito de prioridade no atendimento público da pessoa com deficiência;
Dia20 – Início da utilização de um produto das oficinas cerâmicas do CASCI como prenda
institucional da Câmara Municipal de Ílhavo;
8.º Torneio de Ílhavo de Natação (para deficientes mentais), do calendário competitivo da
ANDDM. Organização CASCI, com o apoio da CMI.

Maio
•
•
•
•

Dia30 – Catálogo em braille do Museu Marítimo de Ílhavo;
Acção de sensibilização da equipa de análise de projectos da DOPGU da CMI e dos técnicos
das empresas de construção para a problemática das acessibilidades;
Dia 8 – Utilização da linguagem braille em equipamentos públicos, nomeadamente os
destinados à recolha de resíduos sólidos urbanos;
Dias 11 e 12 – Campeonatos Nacionais de Escalões em ciclismo para deficientes mentais, do
calendário da ANDDEM. Organização CASCI, com o apoio da CMI.

Junho
•

Dia 22 – Pedipaper “Viver a Deficiência por uma hora”. Organização: AACDI, com o apoio
da CMI.

Julho/Setembro
•

Potenciar/multiplicar o uso do TIRALÔ, para os banhos de mar das pessoas incapacitadas.

Agosto
•

Tornar acessível à pessoa com deficiência os equipamentos e conteúdos informáticos do
Museu Marítimo de Ílhavo.

Setembro
•
•

Instalação, junto das escolas do Concelho, de sinalização de trânsito adequada às especiais
necessidades das crianças com deficiência;
Participação da equipa do CASCI no Campeonato do Mundo de Ciclismo para atletas portadores
de deficiência mental, organizado pelo CPI.

Outubro
•
•

II Encontro de Trissomia 21 – novas intervenções.
Dia 26 – Campeonato de Portugal de Estrada em atletismo para deficientes mentais.
Organização ANDDEM com o apoio da CMI.

Novembro
•

Dia 26 – Jornadas Municipais da Deficiência. Balanço das actividades desenvolvidas no
Concelho.

Dezembro
•

Dia 3 – Espectáculo de encerramento com participação do CASCI e CERCIAV, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré.

Abril/Dezembro
•
•
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Continuar a dotar as escolas do 1.º ciclo do Concelho de bibliotecas e salas de actividades
audiovisuais e informática no r/c, por facilidade de acesso;
Implantação de adequadas acessibilidades a 18 edifícios e equipamentos públicos nas quatro
freguesias.
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O Mar por Tradição

Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2002
Resumo
Despacho n.º 1. Nov/02 – Auditoria
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente
da Câmara Municipal relativo à adjudicação do trabalho de auditoria à CMI à
empresa Delloite & Touche, com base nos pressupostos referidos e de acordo
com a proposta apresentada, pelo valor de 24.900,00 Euros + IVA. O trabalho
será iniciado a 28 de Novembro de 2002.
Abertura de Concurso para Estudo Prévio do Sistema de Drenagem de

Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Recuperação e Reabilitação de
Edifícios do Concelho de Ílhavo (Recupera Ílhavo)
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Marcos Ré e o seu envio à Assembleia Municipal, que surge como uma
aposta na sensibilização e na motivação dos cidadãos para a tarefa importante
de preservação de valores culturais e arquitectónicos, que tornam única a
paisagem urbana do Município de Ílhavo.
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré, e o seu envio
à Assembleia Municipal.

Águas Residuais e Pluviais das Gafanhas da Encarnação e do Carmo, e
Projecto de Execução das Redes de Drenagem de Águas Residuais e
Pluviais das Gafanhas da Encarnação e do Carmo – 1.ª Fase

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2002

Deliberado por unanimidade proceder à abertura do presente concurso de acordo
com a informação do Chefe da Divisão de Saneamento.
Aprovação dos Contratos de Arrendamento Relativos a doze casas de
Habitação Social (seis na Rua da Escola Secundária, em Ílhavo e seis no
Bebedouro, na Gafanha da Nazaré)
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Resumo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de subsídio unitário, no valor de 45,00
Euros, a sete alunos carenciados transferidos para Escolas do Concelho de Ílhavo
posteriormente à data limite de pedido de subsídio escolar.
Atribuição de subsídio ao 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 (quarto e último subsídio pontual do ano 2002) no valor de 22.500,00 Euros, para apoio ao desenvolvimento das actividades previstas no Plano de Actividades para o ano 2002.
Abertura de Concurso Público para a concessão da “Exploração do Parque
de Campismo Municipal da Praia da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa, que prevê à abertura de Concurso Público para a concessão

aprovação do Júri do Concurso, Programa de Concurso e Caderno de Encargos,
e seu envio à Assembleia Municipal.
Documentos Previsionais – 2003
Deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento da C.M.I./2003, assumindo
o Plano um valor de 21.560.600,00 Euros e um Orçamento total de 31.998.200,00
Euros.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Resumo
Regulamento Interno do Cais dos Pescadores da Gafanha da Encarnação
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal e o seu envio à Assembleia Municipal.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
apoio a renda de casa a pessoa carenciada
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 1.496,40 Euros.

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do ofício n.º. 7666, P.º. S.P.11.000, de 05DEZ02, pelo qual o Inspector-Geral da Administração do Território,
Sr. Dr. Raúl Melo Santos, informa a Câmara que, a partir do dia 09 de Dezembro
corrente, aquela Inspecção- Geral iniciará a diligência em epígrafe.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
apoio a renda de casa de família órfã e carenciada
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 2.394,24 Euros.

Adjudicação da Empreitada de “Conservação, Ampliação e Pequenas
Construções – ATL da Gafanha de Aquém – Conclusão”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma SRTC –
Construções pelo valor de 27.246,95 Euros + IVA, de acordo com o relatório da
Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia de acordo com
o CPA: não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI para apoio a renda de casa de

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI para apoio a renda de casa de
munícipe carenciada
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 748,20 Euros.
Acta da decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Externo de Ingresso para provimento de uma vaga de Técnico
Superior Estagiário – Sociólogo (Art.º 38.º, n.º 7, do Decreto- Lei n.º 204/98,
de 11/07)
Deliberado por unanimidade homologar a acta nos termos do art.º 39.º do DL n.º
204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local, pelo DL n.º 238/99, de
25 de Junho.

da “Exploração do Parque de Campismo Municipal da Praia da Barra”, com um
valor estimado de 250.000,00 Euros (50.000,00 Euros/ano), assim como a

Atribuição de subsídio pontual à Associação Rota da Poesia – Produções
Culturais
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 500,00
Euros, como apoio à realização de um Espectáculo de Poesia com a presença
dos actores Vítor de Sousa e Luís Pedro Parada.

Inspecção Ordinária ao Município de Ílhavo

Dr. Neves Vieira.
Atribuição de Subsídios de Estudo: Ano Lectivo 2002/2003

Adjudicação da empreitada de “Execução de arruamento de ligação da
Quinta da Vista Alegre à ponte sobre o Rio Boco”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Manuel
Vieira Bacalhau, Lda, com o valor de 68.896,88 Euros + IVA, de acordo com o
relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia
de acordo com o CPA: não havendo reclamações a adjudicação é definitiva.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002
Resumo
Adjudicação da conclusão da empreitada da “Casa Mortuária da Gafanha
da Nazaré”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma ENCOBARRA, no valor de 99.647,75 Euros + IVA, de acordo com o relatório da
Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia de acordo com
o CPA: não havendo reclamações a adjudicação é definitiva.
Adjudicação da conclusão da empreitada de construção do “Posto Médico
da Gafanha do Carmo”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Lucas &
Paula – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com o valor de 129.691,18 Euros
+ IVA de acordo com o relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera
proceder à audiência prévia de acordo com o CPA: não havendo reclamações a
adjudicação é definitiva.
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agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 1.047,48 Euros
Utilização de um espaço público para estacionamento na Alameda Prior
Sardo na Gafanha da Nazaré, pela Escola de Condução D. Pedro
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo.
Regulamento Municipal do Transporte Público de Aluguer em Veículos de
Automóveis Ligeiros de Passageiros do Concelho de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, que prevê, entre outras coisas um contingente de dois
táxis na Gafanha do Carmo, dois na Gafanha da Encarnação, nove na Gafanha
da Nazaré e onze em Ílhavo, por um período de dois anos.
Acta da apreciação das alegações e da classificação final e ordenação dos
candidatos do Concurso Externo de ingresso para provimento de duas
vagas de Técnico Superior – Engenheiro Civil (Art.º 38, n.º 7, do Decreto- Lei
n.º 204/98, de 11/07)
Deliberado por unanimidade, aprovar a presente acta, nos termos do art.º 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à Administração Local pelo
Decreto- Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2002
Resumo
Ratificação do Protocolo de Cooperação Pedagógico-Profissional entre a
C.M.I. e a Escola Secundária de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratificar o referido Protocolo, que prevê, entre outras
coisas, que a Escola Secundária designe dois formandos com competências no
domínio da Contabilidade e Administração para frequentar um estágio de
Formação Profissional nas instalações ou organização da Câmara Municipal, por
um período de seis meses, ficando a Câmara Municipal obrigado ao pagamento
de uma Bolsa de Estágio no valor de 1.500,00 Euros por cada Formando, durante
o período de realização do Estágio.
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Pagamento de indemnização a Munícipe residente na Rua Dr. Frederico
Cerveira, em Ílhavo
Decido por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara Municipal,
referente ao pagamento de uma indemnização no valor de 695,23 Euros, por
prejuízos causados por uma rotura na rede pública de saneamento, ocasionando
a inundação da habitação da Munícipe.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2003
Resumo
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré, e o envio da
revisão última do Regulamento (entretanto já submetida à apreciação pública) à
Assembleia Municipal.
Pedidos de isenção de taxas municipais pela realização de Bailes de
Carnaval pelo Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré e pela Associação
Chio Pó Pó
Deliberado por unanimidade autorizar a realização dos bailes de acordo com o
solicitado e com as informações.
Acta da decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga de Técnico
Superior – Jurista
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do art.º 39.º
do DL n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local, pelo DL n.º
238/99, de 25 de Junho.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2003
Atribuição de subsídios pontuais a instituições do Concelho
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de subsídios pontuais às seguintes
Instituições: Caritas Paroquial da Costa Nova – 550,00 Euros; Caritas Paroquial
da Barra – 425,00 Euros; Conferências Vicentinas da Gafanha da Nazaré –
1.120,00 Euros; Associação Cultural/Porto de Abrigo – 375,00 Euros; CERCIAV
– CAO/Gafanha da Nazaré – 750,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Comissão Fabriqueira da Paróquia de S.
Salvador de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 500,00, como
apoio à instalação e ao financiamento do funcionamento da Agência do Banco
de Tempo em Ílhavo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2003
Resumo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a aceitação da doação da referida peça pelo Sr. José

respectivos, referente ao ano de 2002, do Cais dos Pescadores da Costa Nova

Maria Pereira Ribau, para ser colocada no Museu Marítimo de Ílhavo.

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, que prevê que a Câmara Municipal de Ílhavo decida na sua reunião
de 17 de Fevereiro retirar o lugar de amarração e direito de ocupação dos arrumos
aos respectivos titulares que até ao próximo dia 10 de Fevereiro não tenham pago
a anuidade prevista no art.º 12.º/3 do Regulamento Interno do Cais dos Pescadores
da Costa Nova.

Atribuição de subsídio pontual à Paróquia de S. Salvador, relativo à obra
de recuperação da Capela da Coutada
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 Euros.
Pagamento de indemnização a Munícipe

a Norte do Bairro dos Pescadores/Rotunda da Ponte Romana
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação de acordo com a informação
técnica, que prevê a adjudicação do trabalho ao gabinete GAPEC, LDA, pelo valor
de 10.320,00 euros + IVA.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2003

Doação de fotografia “Ex-Votos” à Câmara Municipal de Ílhavo

Pagamentos referentes à utilização dos lugares de atracação e arrumos

Elaboração dos projectos de execução de Vias Estruturantes – Via localizada
Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a 4.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento de Despesa/2002.

Resumo

Adjudicação do “Estudo Prévio do Sistema de Drenagem de Águas Residuais

Deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada pelo Sr.
Vereador Eng. Fernando Caçoilo, que prevê o pagamento de uma indemnização
no valor de 30,00 Euros, em virtude de danos sofridos em sequência de queda
numa caixa de saneamento.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2003

e Pluviais das Gafanhas da Encarnação e do Carmo, e Projecto de Execução
Resumo

Resumo

das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais das Gafanhas da
Encarnação e do Carmo – 1.ª fase”

Programa de Apoio a Projectos Educativos 2002/2003
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, relativa às normas do Programa de Apoio a Projectos
Educativos – PAPE 2002/2003.
Bolsas de Estudo Municipais do Ano Lectivo 2002/2003
Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório Final elaborada pelo Comissão
de Análise das Bolsas de Estudo Municipais do Ano Lectivo 2002/2003, e
proceder em conformidade.
Venda dos seis fogos do Parque Urbano da Senhora do Pranto a Jovens
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, relativa à lista provisória dos candidatos que concorreram para
a compra dos referidos fogos (T2, T3 e T4).

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2003
Resumo
Minutas de Contratos das empreitadas de “Redes de Drenagem de Águas
Residuais e Pluviais da Barra – 3.ª fase“, à firma Alberto Couto Alves, SA,
no valor de 973.068,38 euros, e “Recinto da Feira dos 13 e Parque Desportivo da Vista-Alegre”, à firma Vitor Almeida & Filhos, SA, no valor de
534.000,00 euros.
Deliberado por unanimidade aprovar as presentes minutas de contrato.

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória dos referidos
estudos ao gabinete GAPEC, LDA pelo valor de 31.275,00 Euros + IVA, de acordo
com o relatório da Comissão de Análise. Mas se delibera proceder à audiência
prévia de acordo com o CPA: não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.

Acta da decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga de Técnico
Superior Estagiário – Economista
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do art.º 39.º
do DL n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local, pelo DL n.º
238/99, de 25 de Junho.

Gafanha do Carmo – Conclusão“, no valor de 129.691,18 Euros, à firma Lucas
& Paula – Construção Civil, Lda
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta.

Estudo Urbanístico da Lomba – Gafanha d´Aquém (Estudo Prévio)

Compromissos financeiros da Câmara Municipal de Ílhavo relativos à

Deliberado por unanimidade aprovar o presente estudo urbanístico.

Promoção do Património Paisagístico, Cultural e Arquitectónico dos
Municípios da Ria, no montante de 1.715,31 euros

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2003
Resumo

Deliberado aprovar por unanimidade a proposta.
Lista definitiva da venda dos seis fogos do Parque Urbano da Senhora do
Pranto a jovens
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Minuta de contrato da empreitada da “Casa Mortuária da Gafanha da
Nazaré – Conclusão”, no valor de 99.547,75 Euros, à firma ENCOBARRA –
Engenharia e Construções, Lda
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta.
Abertura de Concurso da Empreitada de “Redes de Drenagem de Águas

Dr. Neves Vieira.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2003
Resumo

Residuais e Pluviais da Nazaré – 3.ª fase”
Deliberado por unanimidade aprovar o projecto, programa do concurso e
caderno de encargos, e proceder a abertura de concurso, com o preço base de
1.429.875,25 Euros.

Minuta de contrato da empreitada da “Execução de Arruamento de Ligação
do Loteamento da Quinta Vista Alegre à Ponte sobre o Rio Bôco“, no valor
de 68.896,88 Euros, com a firma Manuel Vieira Bacalhau, Lda

Horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de
prestação de serviços no Carnaval

Atribuição de Subsídios de Estudo: ano lectivo 2002/2003
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de subsídio unitário, no valor de 45,00
Euros, a um aluno carenciado transferidos para uma Escola do Concelho de Ílhavo
posteriormente à data limite de pedido de subsídio escolar.

Minuta de contrato da empreitada da “Construção do Posto Médico da

Deliberado por unanimidade considerar o período de Carnaval de 28 de Fevereiro
a 05 de Março inclusivé.

Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta.
Aquisição de viatura para utilização da Presidência da Câmara
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando Caçoilo, que

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

prevê a aquisição de uma viatura Mercedes-Benz, Classe E, modelo 270 CDI

Deliberado por maioria, com a abstenção, do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a 1.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento de Despesa/2003.

Classic, no valor de 59.440,00 Euros, que substituirá a viatura Mercedes-Benz,

Compra de uma parcela de terreno com a área de 3.850 metros quadrados,
no lugar da Gafanha de Aquém, para integrar na Via Estruturante de acesso

de utilização da presidência da Câmara, adquirida em 1994, cuja manutenção nos
últimos 3 anos atingiu o valor de 13.931,51 Euros, não contando com a reparação
que seria necessária fazer actualmente (cerca de 3.500,00 Euros).

à zona Industrial e ao Ecocentro

Revisão do Estudo Urbanístico 12-PP 12 – Estudo Urbanístico da Zona

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

Envolvente ao Depósito da Água (S. Salvador)

Municipal, que prevê a compra da referida parcela pelo valor de 35.000,00 Euros.

Deliberado por unanimidade aprovar o presente estudo urbanístico (alteração).
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O Mar por Tradição
Alienação da viatura Mercedes-Benz/ matrícula 26-83-DP
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2003

Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a alienação da viatura, cujo valor está estimado

Resumo

em 10.000,00 Euros, recorrendo para isso a um procedimento por consulta prévia,
consultando para o efeito três concorrentes.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2003
Resumo
Plano de Formação 2003 para os funcionários da Câmara Municipal de
Ílhavo, realizado com a Associação de Municípios da Ria, no âmbito do
Programa Foral

Ratificação dos processo de Geminação/Acordos de Amizade do Município
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, relativa aos processos de Geminação/Acordo de Amizade
com St. John’s (Canadá), Newark (Estados Unidos da América), Paraty (Brasil),
Ihtman (Bulgária) e Cuxhaven (Alemanha). Mais se delibera proceder ao envio à
Assembleia Municipal.
Organigrama Funcional e Quadro de Pessoal
Deliberado por unanimidade aprovar a presente Estrutura e Organização dos
Serviços Municipais e o proposto Quadro de Pessoal. Mais se delibera o seu envio
à Assembleia Municipal.

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Relatório da “Acção de Controlo de 1.º Nível” ao projecto financiado pelo

Horário de funcionamento do comércio na época da Páscoa
Deliberado por unanimidade considerar o período de Páscoa de 17 a 21 de Abril

POC/IIIQCA do Parque Urbano da Senhora do Pranto

inclusivé.

Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a Prestação de Contas CMI 2002. Mais se delibera proceder à aprovação
em minuta e enviar à Assembleia Municipal.
Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício de 2002
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que o Resultado Líquido do Exercício de 2002,
no valor de 3.177.591,24 Euros, seja transferido para a conta Património.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a localização deste edifício, cujo projecto será
desenvolvido pela equipa de arquitectos e engenheiros da Câmara Municipal de
Ílhavo, albergando uma Delegação da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré,
o Posto de Turismo da Barra, a Extensão de Saúde da Barra e outros a estudar
(serviço dos CTT, Caixa Multibanco, ...), num terreno de cerca de 1.156 m2, a
nascente do restaurante do Parque de Campismo da Barra, com frente para o
Largo da Igreja, com a seguinte planificação: Junho a Dezembro 2003 – realização
de projecto; Janeiro a Junho 2004 – realização do concurso público; Outubro de
2004 a Março 2005 – realização da obra; Abril 2005 – activação do edifício.
Adjudicação do Concurso Público de Ideias para Elaboração do Plano de
Pormenor da Envolvente Norte/Poente da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do júri do concurso, tendo sido a
seguinte a classificação do concurso: 3.º lugar – Empresa liderada pelo Arquitecto
Nuno Pinto Cardoso – prémio de 1.500,00 Euros; 2.º lugar – A firma Off 4 – prémio
de 3.500,00 Euros; 1.º lugar – A firma Graqui Arquitectos, Lda – execução do
trabalho, no valor de 57.500,00 Euros + IVA.

Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Prestação de Contas de 2002 (Relatório e Conta)

Localização de Edifício de Serviço Público da Barra

Atribuição de Condecorações Municipais
Deliberado por unanimidade, utilizando como forma de votação o escrutínio
secreto, aprovar as propostas apresentadas pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal, que prevêm a atribuição das seguintes condecorações na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de Abril de 2003: Medalha do

Concelho em Vermeil a título póstumo ao Sr. Armando da Rocha Calisto, pelos
bons serviços prestados ao Concelho de Ílhavo, assim como a atribuição do nome
de Armando Calisto a um dos arruamentos do futuro Recinto da Feira dos 13,
na Vista Alegre, de acordo com compromisso assumido aquando da sua morte;

Conselho Municipal de Educação do Concelho de Ílhavo
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, relativa à
adaptação do Conselho Local de Educação do Concelho de Ílhavo a Conselho
Municipal de Educação do Concelho de Ílhavo e nomeação dos seus elementos,
nos termos da legislação vigente. Mais foi deliberado aprovar em minuta e enviar
à Assembleia Municipal.
Elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Boavista (PP 12)

Medalha do Concelho em Vermeil à Associação Obra da Providência, IPSS da
Gafanha da Nazaré, pelos bons serviços prestados ao Concelho de Ílhavo nos
seus cinquenta anos de existência; Medalha do Concelho em Vermeil ao

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal.

Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo (N.º 189), pelos bons serviços prestados
ao Concelho de Ílhavo nos seus setenta e cinco anos de existência; Medalha de

REUNIÃO ORINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2003
Resumo

Municipal de Ílhavo e as Juntas de Freguesia do Concelho

Mérito Cultural Prata à Associação Cultural e Recreativa Chio-Pó-Pó, pelos bons
serviços prestados ao Concelho de Ílhavo nos seus vinte e cinco anos de vida;
Medalha do Concelho em Vermeil ao Sr. João Orlando Rodrigues da Madalena,

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

pelos bons serviços prestados ao Concelho de Ílhavo; Medalha do Concelho em

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

Ouro ao Sr. Capitão Adriano Agualusa Nordeste, pelos bons serviços prestados
ao Concelho de Ílhavo, assim como a atribuição do nome do Capitão Adriano
Nordeste ao Pavilhão Desportivo Municipal de Ílhavo, normalmente utilizado pelo
Illiabum Clube, entidade que dirige à cerca de duas décadas; Medalha do

1.ª Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento CMI 2003
Deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento de Despesas/
2003. Mais se delibera aprovar em minuta e o enviar à Assembleia Municipal.
Contratos-Programa/Protocolos de Cooperação 2003 entre a Câmara

Abertura de Concurso Público para construção das nova sede da Junta de
Freguesia de S. Salvador (remodelação da Vila Vieira)
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, com o preço base de 551.115,62 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Associação de Jovens da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
250,00 Euros, para fazer face a parte das despesas relativas à organização da
sexta edição do “Caminho das Estrelas”.
Proposta para atribuição de subsídio pontual ao CASCI para apoio a renda
de casa de agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 748,20 Euros.

Concelho em Prata à Dra Ana Paula Vizinho Branco pelos bons serviços prestados
ao Concelho de Ílhavo.
Atribuição de subsídio ao Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara, que prevê a atribuição de um subsídio (primeiro subsídio pontual do
ano 2003), no valor de 7.500,00 Euros ao CCD dos Trabalhadores do Município
de Ílhavo, para apoio ao desenvolvimento das actividades previstas no Plano de

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

Atribuição de um subsídio à Paróquia da Gafanha da Nazaré para apoio à

da Câmara Municipal, que prevê a aprovação de dezassete das vinte e seis

obra de recuperação da Igreja Matriz
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00
Euros, considerando o custo do projecto de execução da obra.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2003
Resumo
Regulamento do “Canil e Gatil Municipal de Ílhavo – CMI”
Deliberado por unanimidade aprovar o Presente Regulamento e Tabela de Taxas.
Mais se delibera a sua aprovação em minuta e o envio à Assembleia Municipal.
Concurso Público para aquisição de serviços de locação financeira (leasing)
para uma viatura limpa-fossas

Alteração da hora e local da Reunião de Câmara de 22 de Abril de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que a reunião de câmara respeitante à terceira
Segunda- feira do mês de Abril (dia 21 de Abril de 2003, Feriado Municipal), se
realize no dia 22 de Abril (Terça-feira), na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré,
pelas 21.00 horas, com audição do público às 22.30 horas, ou antes, logo que
termine a apreciação dos processos pelo executivo, no âmbito da realização de
uma “Presidência Aberta” na Freguesia da Gafanha da Nazaré, de 19 a 30 de
Abril 2003.

Deliberado por unanimidade proceder à abertura do presente concurso de acordo
com a informação técnica, no valor de 139.754,47 Euros.
Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2003

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Resumo

plano de transferências mensais.
Renovação da quota de 2003 de sócio extraordinário do Grupo de Amigos
do Jardim Zoológico de Lisboa
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo.
Adjudicação da concessão da “Exploração do Parque de Campismo
Municipal da Praia da Barra”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Catarino

Costa Almeida, e ao funcionário com a categoria de técnico de informática grau
1/nível 2/escalão 2/índice 390, Pedro Miguel da Silva Coelho. Mais se delibera a
sua aprovação em minuta e o seu envio à Assembleia Municipal.

do Parque Urbano da Senhora do Pranto (Ílhavo) a jovens
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Aquisição de prédio urbano sito no gaveto das Ruas S. Francisco Xavier e
João XXIII, na Freguesia da Gafanha da Nazaré, para espaço público/passeio
Deliberado por unanimidade aprovar o contrato de promessa de compra e venda,
com os Lacticínios do Vale do Mondego, SA, no valor de 1.500,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 2003
Resumo
Alienação da viatura Mercedes-Benz/matrícula 26-83-DP
Deliberado por unanimidade aprovar a informação técnica, que prevê a alienação
da viatura à firma Vergas & Vergas, Lda, que apresentou o valor de 9.500,00 Euros.
Havendo a audiência prévia e não havendo reclamação considerar a alienação
definitiva.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2003
Resumo
Adjudicação do Concurso Público para Concessão da “Exploração do
Parque de Campismo Municipal da Praia da Barra”

da Mota (ampliação)
Deliberado por unanimidade aprovar o presente Regulamento. Mais se delibera
a sua aprovação em minuta e o seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2003

Abertura de Concurso da Empreitada de “Construção do Novo Mercado
Municipal da Gafanha da Nazaré (concepção/construção), com uma
estimativa de custo de 1.500.000,00 Euros
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal.

audiência prévio no âmbito do CPA: não havendo reclamação a adjudicação é
definitiva.

da Câmara Municipal.

o relatório do Júri de Selecção de Propostas. Mais se delibera proceder à

tadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição da menção
de mérito excepcional ao jardineiro principal (escalão 3, índice 218) José Manuel
Cruz Ferreira Rocha, à tesoureira especialista (esc. 3, ind. 370) Maria Arlete Santos

Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva à firma Catarino
& Associados, Lda., de acordo com o relatório do júri.

Abertura de Concurso da Empreitada de construção da “Circular Poente a
Ílhavo, 2.ª fase – troço Malhada/Vista Alegre”, com uma estimativa de custo
de 1.600.000,00 euros
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

& Associados, Lda., pelo valor anual de 60.500,00 Euros + IVA, de acordo com

Atribuição de Méritos Excepcionais
Deliberado por unanimidade em escrutínio secreto aprovar as propostas apresen-

Regulamento para compra e venda de lotes de terreno na Zona Industrial

Fernando Caçoilo, que prevê um subsídio no valor de 5.000,00 Euros durante este
mês, como forma de pagamento antecipado ao Protocolo e a descontar ao futuro

logotipo”, no valor de 500,00 Euros. Mais se delibera autorizar o leilão e isentar
de taxas.

Aprovação de lista de atribuição definitiva relativa à venda dos seis fogos
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
apoio a renda de casa de agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
1.496,40 Euros.

candidaturas apresentados pelos Estabelecimentos de Ensino.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a compra de publicidade tipo “patrocínio em

Actividades para o ano de 2003.

2002/2003

Aprovação de candidaturas ao Programa de Apoio a Projectos Educativos

Comparticipação publicitária no catálogo das Bolsas de Estudo José
Sacramento/Rotary Clube de Ílhavo

Resumo
Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Parque de Campismo da
Praia da Barra
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.
Minuta do Contrato de Concessão da Exploração do Parque de Campismo
Municipal da Praia da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta de contrato, a assinar com
a firma Catarino & Associados, Lda.
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Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,

Parecer sobre a proposta de Patrono para a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos
de Ílhavo, da iniciativa do Conselho Executivo (nome proposto: José

aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando Caçoilo, que

Ferreira Pinto Basto)

prevê que a Piscina funcione de 15 de Junho a 14 Setembro, todos os dias das

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

13h00 às 20h00.

da Câmara Municipal.

Horário de Funcionamento da Piscina ao Ar Livre de Vale de Ílhavo

Taxas de Utilização da Piscina ao Ar Livre de Vale de Ílhavo
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Fernando Caçoilo. Enviar

Edifício de Serviço Público
da Barra

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2003
Resumo

à Assembleia Municipal.
Adesão da Câmara Municipal de Ílhavo à Associação Europeia de Munici-

Hasta Pública para venda de uma habitação, Tipo T5, situada no complexo

palidades com Marina/Porto de Recreio

habitacional da Lagôa

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente

Arrematada por Isaque Paulo Portugal Marques, pelo valor de 45.200,00 Euros,

da Câmara Municipal.

não se tendo registado qualquer reclamação.

Normas de Participação nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2003

Pedido de Pagamento de Honorários no âmbito da acção intentada pelo

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, contra o Sr. Dr. Humberto
Rocha – Proc. n.º 4 R.O JRF/2002

Dr. Neves Vieira.

Deliberado por unanimidade proceder ao pagamento dos honorários, no valor de
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Desportiva, Cultural e Recrea-

2.000,00 Euros + IVA, de acordo com a solicitação e informação.

tiva da Senhora dos Campos
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Protocolo de Cooperação Pedagógico-Profissional a celebrar entre a Câmara

Eng. Paulo Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de

Municipal de Ílhavo e a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes

800,00 Euros para fazer face às despesas no âmbito da Comemoração do 1.º

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente, que prevê a

de Maio – Dia do Trabalhador.

prorrogação por mais dois meses do protocolo celebrado em 22 de Outubro de 2002.

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI para apoio a renda de casa de
munícipe carenciado

Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo – para apoio a renda de casa a munícipe carenciado

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

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

Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 374,10

Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 639,36 Euros.

Euros.

Apoio publicitário ao 25.º Grande Prémio Abimota

Protocolo de Cooperação/2003 entre a C.M.I. e a Associação Humanitária

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

– Os Amigos de Ílhavo (New Bedford – Estados Unidos da América)

Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a um apoio no valor de 6.250,00 Euros.

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação.

Festejos em Honra do Divino Espírito Santo – Vale de Ílhavo

Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2003

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente, que prevê a isenção
do pagamento de taxa.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa.
Alienação da Habitação Tipo T5, sita no Complexo Habitacional da Lagôa

Restrição do Horário de Funcionamento do “Café Biarritz”, situado na Costa
Nova do Prado

Deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada pelo Sr.

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Vereador Eng. Marcos Ré,

Vereador, Eng. Fernando Caçoilo, que prevê um preço base de 33.500,00 Euros,

passando o referido estabelecimento a ter o seguinte horário: segundas, terças,

sendo o valor de cada lanço de 50,00 Euros.

quartas e quintas feiras até às 22 horas; sextas feiras, sábados, domingos, feridos

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2003
Resumo

e vésperas de feriados até às 24 horas. O presente horário entrou em vigor no
dia 27 de Maio de 2003.
Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos “Dolphin´s
Café” e “Parasempre Bar”, situados na Praia da Barra
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara

Abertura de Concurso de Empreitada de “Pavimentação com Tapete

Municipal, passando a ter o seguinte horário: domingo a quinta até à 1 hora;

Betuminoso 2003”

sextas, sábados e vésperas de feriado até às 2 horas.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, com um preço base de 120.000,00 Euros.
Abertura de Concurso de Fornecimento de Refeições – Escolas e Jardins
de Infância do Município – 2003/2004
Deliberado por unanimidade proceder à abertura do concurso de acordo com a
informação técnica, que prevê um valor estimado de 138.750,00 Euros.
Taxa devida pela substituição das licenças existentes para transporte
público de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (Táxis)

O Executivo Municipal aprovou a 22 de Abril, uma proposta
do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, respeitante ao
novo “Edifício de Serviço Público da Barra.
Esta proposta surje da constatação que possuindo a Freguesia da Gafanha da Nazaré dois aglomerados urbanos que
registam assinalável dinamismo e crescimento urbano e
populacional (a Cidade da Gafanha da Nazaré e a Praia da Barra),
e estando a Sede da Freguesia dotada de um conjunto de
equipamentos públicos que respondem com a devida dimensão à solicitações da população, não é essa a situação existente
na Praia da Barra, onde se entende necessária a construção de
um edifício público municipal, que possa albergar os seguintes
serviços:
• Delegação da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré;
• Posto de Turismo da Barra;
• Extensão de Saúde da Barra;
• Outros a estudar (serviço dos CTT, Caixa Multibanco,...).
Na análise realizada à realidade urbana da Barra e à sua
perspectiva de desenvolvimento, entendeu-se valorizar um conjunto de factores importantes para a definição da sua localização:
• ser preferencialmente central em relação à área urbana da
Barra;
• contribuir para a definição de um centro cívico e de serviços;
• ser de fácil acesso e estacionamento;
• contribuir para a valorização por complementaridade de
outros equipamentos de uso público já existentes.
Nesta ordem de valores, o Executivo Municipal aprovou o
seguinte:
• Que o edifício em causa seja projectado e venha a ser
construído num terreno de cerca de 1.156 m2, a nascente
do restaurante do Parque de Campismo da Barra, com
frente para o Largo da Igreja (de acordo com o assinalado
no mapa anexo);
• Que o projecto seja desenvolvido pela equipa de arquitectos e engenheiros da Câmara Municipal de Ílhavo;
• Que a planificação dos passos a desenvolver seja a seguinte:
· Junho a Dezembro 2003 – realização do projecto;
· Janeiro a Junho 2004 – realização do concurso público;
· Outubro 2004 a Março 2005 – realização da obra;
· Abril 2005 – activação do edifício.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo.

Ficha Técnica

Actualização de preço relativo à aquisição de habitação n.º 8 no Bairro dos

Munícipio de Ílhavo
Boletim Informativo

Pescadores na Malhada (Ílhavo) à Segurança Social
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara

Director
Eng. José Agostinho Ribau Esteves

Municipal.

Propriedade e Edição
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril
Apartado 69
3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 329 600
Fax: 234 329 601
E-mail: geral@cm-ilhavo.pt

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2003
Resumo
Minuto de Silêncio em Memória do Reverendo Padre Dr. Urbino de Pinho
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs que fosse guardado um minuto

Redacção
Pelouro da Comunicação e Informação

de silêncio em memória do Reverendo Padre Dr. Urbino de Pinho, que exerceu
o cargo de Pároco na Paróquia de S. Salvador de Ílhavo, desde 1980, falecido no
passado dia trinta do mês de Maio findo, proposta esta que foi acolhida de
imediato por todos os presentes.
Voto de Pesar – Padre Dr. Urbino Pinho
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Piscina Municipal
de Vale de Ílhavo
Aberta todos os dias

Periodicidade
Trimestral

Financeira (Leasing) para uma viatura limpa-fossas
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva à firma SANTANDER,
que apresentou uma renda de 3.878,27 Euros e um spread de 0,7%, de acordo

Design
AJF
Impressão
FIG

Dr. Neves Vieira, tendo a mesma sido igualmente subscrita por todos.
Adjudicação do Concurso Público para aquisição de serviços de locação

Fotografias
Arquivo Câmara Municipal de Ílhavo
Gabinete do Chefe do Estado Maior da Armada

Horário de funcionamento:
• das 13.00 horas às 20.00 horas.

com o relatório do Júri do Concurso.

Tiragem
18000 Exemplares
Depósito Legal
N.º 178608/02

Pedido de Licenciamento dos Festejos em Honra da Sra. Dos Campos e S. Isidro

Distribuição
Gratuita

Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente, que prevê a isenção
do pagamento de taxa.
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