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DESTAQUE ESPECIAL
Grandes Opções do Plano 2004

Neste Natal de 2003 queremos partilhar com
todos o nosso gosto pela Vida, a nossa aposta
em fazer mais e melhor, e a nossa certeza de
podermos ser construtores de um Mundo com
mais Paz, Alegria e Felicidade, na inspiração
dos valores do Natal e na ponderação da
mensagem do Menino Jesus.
Em nome de todos quantos prestam serviço
público na Câmara Municipal de Ílhavo,
apresentamos votos de um Feliz Natal e de
um Ano Novo 2004 cheio de Vida.
Um Abraço,

O Mar por Tradição

Obras Municipais
para Continuar a Mudar
1

2

Obras Municipais em desenvolvimento
Saneamento Básico:
Légua/Moitinhos, Ílhavo
Vale de Ílhavo/Moitas, Ílhavo
1 Gafanha da Nazaré – 4.ª fase (Marinha Velha)
2 Barra – 3.ª fase
• Colector pluvial da Av. 15 de Abril, Ílhavo (terminado)
3 Ampliação do Jardim de Infância da Remelha, Gafanha da Nazaré (terminada)
• Beneficiação (2.ª fase) da Escola Básica do 1.º Ciclo de Ílhavo (Ferreira Gordo)
4 Novos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Ílhavo (pavimentação)
5 Novo Posto Médico da Gafanha do Carmo (terminado)
6 Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré (terminada)
7 Ecocentro e Centro de Educação Ambiental (terminado)
• Arranjo/ajardinamento do espaço exterior ao depósito de água da Lagoa
8 Escola Municipal de Trânsito
• Vista Alegre:
9 Recinto da Feira dos 13
Campo Desportivo
10 Via de Acesso à Ponte
Zona de Lazer (obra conjunta CMI/VA)
Parque de Estacionamento (obra conjunta CMI/VA)
11 Passadiços de Praia, Duna Artificial, Núcleo de Educação Ambiental (obra do Ministério do
Ambiente/DRAOT-C; terminada)
12 Pavimentação de estradas do Concelho (terminada)
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Obras Municipais em Concurso
•

•
•

•
•
•

Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré – 3.ª fase/Cale da Vila (adjudicada à empresa
Henriques, Fernandes & Neto, Lda, pelo valor de 704.851,71 Euros + IVA e um prazo de
execução de 7 meses)
Nova Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador/recuperação da Vila Vieira (adjudicada à
empresa Pascal2, pelo valor de 477.077,17 Euros + IVA e um prazo de execução de 12 meses)
Via de Cintura Sul-Poente a Ílhavo – Malhada/Barquinha/Vale de Ílhavo (adjudicada à empresa
Vitor Almeida & Filhos, SA, pelo valor de 1.215.076,30 Euros + IVA e um prazo de execução
de 6 meses)
Requalificação do Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo (adjudicada à empresa Vítor Almeida &
Filhos, pelo valor de 180.821,64 Euros + IVA e um prazo de execução de 60 dias)
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré (concepção/construção)
Cais dos Pescadores da Mota (2.ª fase), Gafanha da Encarnação

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

Centro Cultural de Ílhavo
Biblioteca Municipal, Fórum da Juventude
Recuperação do Jardim Oudinot (CMI/APA)
Rede Viária Estruturante
Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo

2

Município de Ílhavo Boletim Informativo Dezembro 2003

Casa Mortuária
da Gafanha da Nazaré

Editorial

Abertura Oficial da Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré e Assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
Realizou-se a 26 de Novembro a cerimónia da abertura oficial da Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré, um investimento da
Câmara Municipal de Ílhavo que rondou os 200.000,00 Euros.
Nessa ocasião foi realizada a cerimónia de bênção do edifício e a assinatura oficial do Protocolo para a gestão da Casa Mortuária,
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. O edifício localiza-se ao lado da Igreja Matriz da
Gafanha da Nazaré.

Nova Sede da Junta
de Freguesia de S. Salvador
- Recuperação da Vila Vieira

A Câmara Municipal de Ílhavo adquiriu por 250.000,00 Euros
o edifício e os terrenos da Vila Vieira, tendo desenvolvido o
respectivo projecto de recuperação e adaptação para instalação
da Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador. Lançado o
concurso público, foi feita a adjudicação da obra à empresa
Pascal2, por 477.077,17 Euros + IVA, estando o processo em
fase de visto de Tribunal de Contas e assinatura do contrato para
execução de obra durante doze meses.
Embora com um conjunto de vicissitudes na compra do
terreno, na realização do projecto e no desenvolvimento do
concurso, continuamos determinados em realizar esta obra,
entregando-a para propriedade da Junta de Freguesia de
S. Salvador logo que terminada.
Depois do apoio à Junta de Freguesia de S. Salvador na
construção dos seus armazéns gerais (cedência de terrenos e
da estrutura de um pavilhão, apoio financeiro), inaugurados no
passado dia 11 de Julho 2003, estaremos em 2004 a concretizar em obra a sua nova Sede.

Via de Cintura Portuária – 3.ª fase
e Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro
Sessão Pública de Apresentação dos Projectos
no âmbito dos Inquéritos Públicos dos Estudos
de Impacte Ambiental
A Administração do Porto de Aveiro e a Câmara Municipal
de Ílhavo realizaram uma Sessão Pública de apresentação dos
projectos da “Via de Cintura Portuária – 3.ª fase” e da “Ligação
Ferroviária ao Porto de Aveiro” (com incidência directa na área
da Freguesia da Gafanha da Nazaré, Concelho de Ílhavo), no âmbito do Inquérito Público do Estudo de Impacte Ambiental de cada
um dos projectos referidos (ambos encontram-se em curso).
Tendo sido convidados a participar os Autarcas, Dirigentes
Associativos, Empresários e População, a referida Sessão
Pública realizou-se no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
no dia 28 de Novembro.
Estes são projectos da maior importância para o desenvolvimento do Porto de Aveiro, do Concelho de Ílhavo e da
nossa região, pelo que consideramos que esta Sessão foi uma
boa oportunidade para aprofundar o conhecimento dos projectos em causa, e para o debate sobre as soluções projectadas
e os seus impactes aos mais variados níveis.
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Neste final do ano 2003 a Câmara Municipal de Ílhavo vem
pelo seu “boletim informativo” dar nota de algumas das
acções ocorridas no segundo semestre deste ano, numa
partilha motivada pela obrigação e pela opção de prestar contas
aos Munícipes, no âmbito do compromisso que assumimos
para a gestão Municipal no período 2002/2005.
São muitas e diversificadas as concretizações que realizámos
neste ano, sendo que muito do trabalho foi preparatório das
realizações do ano novo 2004.
Nos últimos meses colocámos em funcionamento algumas
importantes e novas estruturas municipais, prestando vários
serviços às populações. Referencio algumas delas: o Ecocentro
e o Centro de Educação Ambiental, na Gafanha D’Aquém; o
Parque Municipal da Vista Alegre, com um Parque de Estacionamento, o novo Recinto da Feira dos 13, o novo Campo
Desportivo (entregue à gestão do S.C.Vista Alegre), a nova
Zona de Lazer com Parque de Merendas, e ainda a nova Via
de Acesso à Ponte da Vista Alegre; o Posto Médico/Extensão
de Saúde da Gafanha do Carmo; a Casa Mortuária da Gafanha
da Nazaré (entregue à gestão da Junta de Freguesia). A
extensão da rede de saneamento básico segue com obras em
várias frentes, chegando cada vez mais perto de um maior
número de cidadãos (terminadas as obras em curso teremos
um nível de cobertura de cerca 70%).
A aposta no desenvolvimento turístico do Município tem
dado passos relevantes, destacando-se, as obras já materializadas na Vista Alegre, o Protocolo assinado para a elaboração
do Plano de Pormenor da Quinta da Boavista, onde se vai
construir um aldeamento turístico com campo de golf, e a
Marina da Barra cujo estudo de impacte ambiental recebeu
declaração de conformidade, tendo-se realizado o respectivo
inquérito público.
Nesta edição apresentamos as grandes opções do plano
de actividades da Câmara Municipal de Ílhavo para 2004, com
uma aposta forte, clara e ambiciosa em continuar a mudar o
nosso Concelho, fazendo mais e melhor, optimizando ao
máximo as oportunidades que temos pela frente e lutando
diariamente para ultrapassar as dificuldades que vão surgindo.
Partimos para o novo ano 2004 desafiando os cidadãos do
Concelho de Ílhavo, a vivermos juntos novas construções e
realizações, em nome da elevação da qualidade de vida, em
nome das gerações vindouras.
Que o Natal seja feliz e retemperador na boa vivência da
família e dos amigos, e que a entrada em 2004 seja feita com
alegria e determinação, carregando baterias para os trabalhos
que vão chegar.
Bem hajam e tudo de bom.

Eng. José A. Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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ZL
CD
AM

F13
PE

ZL Zona de lazer
CD Complexo desportivo
F13 Feira dos 13

P

PE Parque de estacionamento
LQ Quinta a lotear

VAL
LQ

P Ponte a melhorar
VAL Via de acesso ao Loteamento a criar
AM Área Marginal

Inauguração das Obras na

Vista Alegre

No cumprimento de um acordo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Fábrica da Vista Alegre
assinado em Setembro de 2001, foram inauguradas no passado dia 12 de Outubro de 2003 um
conjunto importante de obras: o novo Parque Municipal da Vista Alegre, com o seu Parque de
Estacionamento, o Campo Desportivo, a Zona de Lazer e o novo Recinto da Feira dos 13, além
da nova Estrada da Ponte, que faz a ligação da Ponte da Vista Alegre à EN 109.
Estas obras marcam um investimento total de cerca de 1.700.000,00 Euros, e a concretização
de objectivos assumidos pelas duas entidades, em nome da qualificação desta importante zona
do Concelho de Ílhavo, estando outras obras em curso e outras em estudo e planificação financeira.
No jogo inaugural do novo Campo Desportivo da Vista Alegre, a equipa da Câmara Municipal
de Ílhavo derrotou a equipa das Velhas Guardas do S.C. Vista Alegre por 3-0.
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Ano Europeu das Pessoas
com Deficiência
Juntos Somos Capazes

A Câmara Municipal de Ílhavo aderiu com particular entusiasmo à iniciativa da Comissão Europeia que designou o ano
de 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência.
Para o efeito promoveu um conjunto dezoito iniciativas que
concretizou ao longo do ano, sob o lema “JUNTOS SOMOS
CAPAZES”, e das quais se destacam:
a) a divulgação da prioridade de atendimento da pessoa com
deficiência nos nossos balcões;
b) a utilização de um produto das oficinas cerâmicas do CASCI
como prenda institucional da Câmara Municipal;
c) a elaboração de um catálogo em linguagem Braille para o
Museu Marítimo;
d) a realização de um colóquio sobre Trissomia 21;
e) a implantação de adequadas acessibilidades a 18 edifícios
públicos nas quatro freguesias do Concelho (alguns exemplos em cima).

Iniciativas realizadas
Abril
• Divulgação do direito de prioridade no atendimento público
da pessoa com deficiência;
• 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
• 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;
• Utilização da linguagem braille em equipamentos públicos,
nomeadamente os destinados à recolha de resíduos sólidos
urbanos;
• Campeonatos Nacionais de Escalões em ciclismo para
deficientes mentais, do calendário da ANDDEM.
Organização CASCI, com o apoio da CMI.
Junho
• 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.
• Campeonato de Portugal de Estrada em atletismo para
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deficientes mentais. Organização ANDDEM com o apoio
da CMI.
Dezembro
• Balanço das actividades desenvolvidas no Concelho.
Abril/Dezembro
• Continuação da dotação das 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.

Seminário Trissomia 21 – Novas intervenções
Realizou-se dia 24 de Outubro, um seminário subordinado ao tema “Trissomia 21 – Novas intervenções”, no
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo. O encontro, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, inseriu-se num
conjunto de acções realizadas no âmbito do Plano Municipal
do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência.
Cerca de dez técnicos, peritos nesta matéria abordaram
temas como “Modelo de Apoio às Famílias”, “Grupos de
Pais para Ajuda Mútua”; “Intervenção no âmbito da motricidade
Grosseira”; “Programa para o treino da Memória”; “Reportório
de Gestos: Metodologias de Observação e Registo”.
O encontro incluiu ainda a apresentação de exemplos
práticos do treino da consciência fonológica com o objectivo
de ensinar a ler, bem como de um software para ensinar a ler.
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Requalificação da Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo iniciou em 1998 a concretização de importantes investimentos
na área da educação, nomeadamente no que diz respeito às obras tendo em vista a melhoria
das condições de trabalho dos Professores e das nossas Crianças.
Na prossecução desse objectivo, a Câmara Municipal realizou em Julho e Agosto de 2003 a
2.ª fase das obras de requalificação global da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Ílhavo.
Nesta fase foram substituídas todas as caixilharias de madeira por alumínio, efectuada uma
pintura global do edifício, remodelada a cozinha e criado um pátio em cimento para actividades
diversas, entre outras intervenções, num investimento que rondou os 100.000,00 Euros.
Numa primeira fase, realizada em 2001, foi revista toda a rede eléctrica e a cobertura dos
blocos de aulas, de modo a eliminar o problema das infiltrações até então existentes.
Esta importante obra para toda a comunidade educativa da Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico foi inaugurada no dia 15 de Outubro, no âmbito da Semana da Educação 2003, com a
realização de uma festa em parceria com a Associação de Pais.

Ampliação do Jardim de Infância
da Remelha
A Câmara Municipal de Ílhavo finalizou em
Setembro de 2003 as obras de ampliação e
remodelação do Jardim de Infância da Remelha
(Gafanha da Nazaré), uma obra que, apesar de
pequena em termos financeiros, se revestiu
de grande importância para todos os que
frequentam este Estabelecimento de Ensino.
Esta intervenção consistiu na ampliação
da única sala existente, construindo-se ainda
no seu interior um arrumo para fazer face às
necessidades de espaços para guardar materiais do próprio Jardim de Infância.
Para além da ampliação do Jardim de
Infância foi efectuada a substituição do piso e
efectuados arranjos exteriores.
Esta pequena mas importante obra traduziu-se num investimento da Câmara Municipal
no valor de cerca de 25.000,00 Euros.

Projectos de Desporto Escolar

Semana
da Educação 2003
O arranque de mais um ano lectivo ficou
marcado pela realização da Semana da Educação 2003, uma organização da Câmara
Municipal de Ílhavo e que decorreu de 9 a 15
de Outubro.
Esta iniciativa teve como principal objectivo
efectuar a recepção aos novos Professores e
Educadores, destacando-se a apresentação
do Plano Municipal de Intervenção Educativa
2003/2004, com as principais linhas estratégicas para o presente ano lectivo.
A Semana da Educação 2003 serviu, ainda,
para assinalar as obras realizadas no Jardim de
Infância da Remelha (ampliação) e Escola do
1.º Ciclo de Ílhavo (beneficiação e remodelação), inscritas no plano de intervenção da
Câmara Municipal.
Durante a Semana da Educação a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou uma reunião de
trabalho com os seus parceiros Associações
de Pais, com o objectivo de planificar mais um
ano e, ao mesmo tempo, apresentar também
as principais orientações definidas no Plano
Municipal de Intervenção Educativa 2003/
2004, nomeadamente no que diz respeito à
Componente de Apoio à Família.
A Câmara Municipal aproveitou a realização
desta semana temática para apresentar a
nova Agenda Escolar 2003/2004, que foi distribuída por todos os docentes e alunos do 2.º
ciclo, 3.º ciclo e secundário do Concelho.

Programa Municipal
de Bolsas de Estudo
Terminou no passado dia 7 de Novembro
o período de candidaturas ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2003/2004.
Estas Bolsas de Estudo destinam-se a
jovens residentes no Concelho há mais de um
ano, que tenham visto aprovadas as suas
candidaturas ao Ensino Superior no ano em
que se candidatam ou que tenham concluído
o ensino escolar obrigatório e cujo rendimento
mensal do agregado familiar per capita seja
inferior ao Salário Mínimo Nacional em vigor.
Serão atribuídas oito novas Bolsas de
Estudo, às quais se irão ainda somar as renovações de Bolsas atribuídas em anos anteriores, e
cujos jovens tenham tido aproveitamento
escolar. O valor mensal das Bolsas de Estudo,
a liquidar em nove mensalidades, varia entre
os 102,25 Euros e os 51,13 Euros, consoante
se tratem de alunos do Ensino Superior ou do
Ensino Secundário.
Neste momento as mais de trinta candidaturas recebidas encontram-se em fase de
análise, prevendo-se que a atribuição das
Bolsas, depois de cumpridos todos os procedimentos legais necessários, ocorra durante
o mês de Fevereiro de 2004.

Agenda Escolar
2003/2004

A prática desportiva regular é fundamental
para o desenvolvimento global e harmonioso
das nossas crianças, sendo importante criar
nelas, desde cedo, o gosto pela adopção de
hábitos saudáveis.
Tendo por base este objectivo, bem como
auxiliar o sistema de monodocência existente
ao nível do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico, a Câmara Municipal de Ílhavo criou em
1998 os Projectos de Iniciação à Natação,
dirigido às crianças do Pré-escolar, e o Projecto
de Expressão e Educação Físico Motora para

as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Com uma periodicidade de duas sessões
semanais, o Projecto de Iniciação à Natação
desenvolve-se nas duas Piscinas Municipais,
sendo as aulas asseguradas por monitores
especializados/funcionários municipais, estando
o transporte ao encargo da Câmara Municipal.
Relativamente ao Projecto de Expressão
e Educação Físico Motora, este realiza-se em
dois Pavilhões Municipais, com a coordenação técnica de um Professor de Educação
Física e em parceria com o Illiabum Clube e o

Grupo Desportivo da Gafanha, que cedem
monitores para acompanhamento das sessões,
que se realizam uma vez por semana.
Tal como no Projecto de Iniciação à Natação, a Câmara Municipal de Ílhavo assegura
o transporte das crianças para os Pavilhões
Municipais, bem como o seu apetrechamento
em termos materiais.
Ambos os Projectos de Desporto Escolar
desenvolvem-se durante o ano lectivo, tendo-se iniciado em meados do mês de Outubro,
interrompendo-se apenas nas paragens lectivas.

6

Como forma de dar as boas vindas a mais
um ano lectivo, a Câmara Municipal de Ílhavo
produziu uma Agenda Escolar destinada a
professores e alunos das escolas do Concelho
de Ílhavo.
Para além do objectivo normal de uma
qualquer agenda, a Agenda Escolar disponibiliza
um vasto conjunto de informação sobre história, património, contactos úteis, endereços de
sites com interesse, iniciativas da Câmara
Municipal dirigidas aos jovens, legislação,
medidas para protecção do meio ambiente, etc.
Foi distribuída gratuitamente a todos os
professoras que leccionam em escolas do
Concelho de Ílhavo, assim como aos alunos
das EB 2.3 e Secundárias, no âmbito da realização da Semana da Educação 2003/2004,
que teve lugar em Outubro último.
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II Concurso Literário Jovem
“Escreve um Conto”
Foram entregues no passado dia 10 de Outubro, os prémios relativos
ao II Concurso Literário Jovem “Escreve um Conto”, destinado a jovens
dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico das Escolas do Concelho.
Após uma análise cuidada de todos os trabalhos recebidos, o júri do concurso decidiu do
seguinte modo:

1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio “A Lenda do Lápis Encantado”, de Ana Cláudia Santos Reigota,
da EB 1 da Gafanha da Boavista
2.º Prémio “Afinal quem é a Estrela”, de Ana Samuel Raimundo Vidal Ribeiro,
da EB 1 do Corgo Comum
3.º Prémio “A Cidade dos 50”, de João Pedro Vilarinho, da EB 1 da Marinha Velha
Menção Honrosa “Os Amigos da Bicharada”, de Tatiana Neves Silva,
da EB 1 da Sra do Pranto

2.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa “Concha Fechada”, de Ana Marta Cardoso Conde Pinto,
da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

3.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa “A Magia dos Sonhos”, de Ana Luísa Fernandes Fidalgo,
da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
A todos os participantes foi entregue um diploma de participação, cabendo ainda aos
vencedores um prémio em material didáctico, no valor de 100,00 Euros para o 1.º prémio, 50,00
Euros para o 2.º e 25,00 para o 3.º. Entretanto foi já lançada a terceira edição do concurso.

1.º Ciclo do Ensino Básico – 1.º Prémio
A Lenda do Lápis Encantado
Há muito, muito tempo havia numa Vila um castelo, no qual se dizia existirem dois baús muito
antigos, num dos quais se encontrava um lápis invulgar. Certo dia, um contador de histórias passou
pelas escolas da Vila e, entre outros contos, contou o do lápis encantado.
Leandro e Jessica, ao ouvirem essa história, ficaram fascinados. E, alguns dias depois,
decidiram investigar. Como estavam em férias pegaram nas suas bicicletas e lá foram estrada
fora. Quando chegaram ao cimo do monte da Vila onde se situava o grandioso castelo, entraram
pelo portão de ferro que estava aberto. Entraram e qual não foi o seu espanto, quando viram que
dois colegas da sua escola, o Cláudio e o Daniel, tinham tido a mesma ideia. Então resolveram
explorar o castelo em conjunto.
Com muito jeitinho entraram em todas as portas e espreitaram em todos os lugares.
Passados alguns minutos encontraram finalmente o grande salão. As paredes estavam todas
decoradas e havia mobília muito antiga por toda a sala.
- Que bonitas são estas pinturas! – disse Mariana apontando para as paredes e para o tecto.
Ao fundo da grande sala estavam os dois baús, um de cada de lado, e no meio estava uma
mesa com uma toalha de linho branco e sete cadeiras de madeira escura, forradas a tecido de
veludo vermelho. Uma delas era maior, e muito adornada cheia de feitios. Em frente a essa cadeira
estava uma chave dourada que parecia de ouro.
Apressadamente Jessica pegou na chave e dirigiu-se para os baús.
- Em qual dos baús devemos experimentar a chave? – perguntou Jessica.
- No baú do lado esquerdo. – respondeu o Leandro.

Jessica pegou na chave e experimentou-a na fechadura do tal baú e ele abriu-se!
Curiosos, espreitaram imediatamente e, bem no fundinho, lá estava o lápis. Jessica pegou
nele e verificou que tinha algo escrito. Tentou ler mas não conseguiu, devido às letras se
encontrarem já muito apagadas pelo tempo. Então o Leandro pegou nele e com alguma
dificuldade conseguiu ler o que estava escrito, e leu em voz alta: “PROPRIEDADE REAL”.
Mal acabou de dizer estas palavras o lápis saltou – lhe das mãos e disse:
- Obrigado por me terem soltado dali. Mas agora tenho que trabalhar. Estou farto de estar
fechado sem fazer nada!
Ao ouvirem a voz, as crianças assustaram-se e recuaram alguns passos; mas depois
acalmaram-se e foram falar com o lápis. Desse diálogo ficaram a saber que o rei o tinha enfeitiçado
porque ele era um lápis muito preguiçoso e como castigo o rei tinha-o adormecido para ver se
ele se fartava de malandrice. E disse-lhe que só se quebraria o encanto quando alguém bastante
esperto e curioso o encontrasse.
As quatro crianças ficaram surpreendidas com o que tinham acabado de ouvir e passaram
algum tempo a conversar com o lápis. Depois voltaram a pô-lo no baú e saíram do castelo.
Quando chegaram à Vila contaram o que lhes tinha acontecido, mas ninguém acreditou.
Algumas pessoas chegaram mesmo a ir visitar o castelo para ver o lápis mágico, mas não
encontraram nada nos baús.
E é assim que ainda hoje, os avós daquela Vila contam esta história aos seus netos e aos
turistas que visitam o antigo castelo.

Reunião Conselho do Municipal
de Educação do Concelho de Ílhavo
Na sequência da publicação do Decreto-lei n.º7/2003, de 15 de Janeiro, a Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu às devidas alterações ao então existente Conselho Local de Educação, criando
o Conselho Municipal de Educação.
Após a tomada de posse de todos os elementos que compõem este órgão, que teve lugar
no final do ano lectivo transato, realizou-se no passado dia 2 de Outubro a primeira reunião ordinária
do ano lectivo 2003/2004.
Da reunião constou uma análise ao arranque do ano lectivo 2003/2004, tendo-se concluído
que, de uma forma geral, o mesmo decorreu normalmente.
Contudo, foi decidido por unanimidade dar conhecimento à Direcção Regional de Educação
do Centro e ao Ministério da Educação do desagrado do Conselho face à situação de ainda

existirem alguns Professores por colocar nas Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias
do Concelho, o que acarreta graves prejuízos para os alunos.
De igual modo, o Conselho Municipal de Educação deliberou solicitar à DREC uma explicação
formal sobre o adiamento da realização das obras de beneficiação na Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré, depois das mesmas terem sido acordadas e planeadas no final do ano lectivo transato.
Da ordem de trabalhos constou, também, a apresentação e análise, por parte do Conselho,
do Plano Municipal de Intervenção Educativa 2003/2004, elaborado pela Câmara Municipal, o qual
registou a aprovação de todos os elementos.
Por último, foi apresentado pelo Centro de Área Educativa de Aveiro um relatório sintético
sobre o sistema educativo no Concelho de Ílhavo.
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O Mar por Tradição

Experiência

Mar Creoula
No âmbito de uma política cultural com base na história do Concelho de Ílhavo, marcada pela
vida do mar e em especial pela pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova, e complementando
um vasto conjunto de investimentos dos quais se destacam o Museu Marítimo de Ílhavo e o
Navio Museu Santo André, a Câmara Municipal de Ílhavo considera fundamental propiciar à
população do Concelho momentos de vivência directa de vida do mar a bordo de um lugre, em
especial após o grande êxito alcançado por esta iniciativa no ano de 2000 e infelizmente suspensa
por indisponibilidade do Navio de Treino de Mar (NTM) Creoula em 2001.
Três anos depois, fruto de um acordo com a Marinha Portuguesa e com o NTM Creoula, a
Câmara Municipal de Ílhavo voltou a proporcionar, durante o mês de Agosto de 2003, “Experiências
de Mar” a cerca de 150 dos seus Munícipes, aos quais se juntaram uma comitiva de jovens de
Cadiz (Espanha), distribuídos por 3 viagens, cuja selecção foi efectuada através de sorteio público,
realizado no dia 28 de Julho.
As viagens desenrolaram-se ao longo da costa, tendo a primeira sido entre Lisboa e Ílhavo,
a segunda entre Ílhavo e Cadiz, e a terceira entre Cadiz e Lisboa, com uma duração de 3 a 5 dias.
Assim, e depois de 2 anos de interrupção forçada, o Creoula voltou ao mar, proporcionando,
como já tinha acontecido em 2000, momentos inesquecíveis para todos os que nela participaram.
Esta é uma experiência a manter com periodicidade anual, considerando-se uma acção de
grande importância para a construção de comunidade, assim como para a promoção e vitalidade
da opção de desenvolvimento do Concelho de Ílhavo, com base na sua geografia, história e cultura.
A sustentação financeira desta acção foi assegurada pela Câmara Municipal de Ílhavo, pelos
participantes nas viagens e por um grupo de patrocinadores: Sueste, Friaveiro, Grupeixe, APA,
Bacalhau Pascoal, Pescas – Tavares Marcarenhas e Friopesca.

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 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 capacidade, 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 um novo serviço, que
apoiará os jovens nesta sua procura de emprego ou de formação, nomeadamente:
• 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.
Para este efeito estabeleceu já acordos com diversas entidades, públicas e privadas, que
actuam nesta área, estando neste momento a ser estabelecidos contactos com outras no sentido
da alargar o leque de oferta aos jovens que procuram este serviço.
O SAFE funciona no Fórum da Juventude, Rua Ferreira Gordo (Antiga Escola Primária n.º 1),
em Ílhavo, de Segunda a Sexta-feira.

Decorreu, entre os dias 18 e 26 de Julho, mais uma Semana Jovem. Organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, a edição 2003 contou com a participação activa de um número record de
associações e grupos de jovens do nosso Concelho, como é o caso do Grupo de Jovens da Praia
da Barra, Grupo de Jovens A Torre, Grupo de Jovens Arco Íris, Ílhavo Andebol Clube, Clube de
Natureza e Aventura de Ílhavo, Associação de Surf de Aveiro, Grupo de Dança Pestinhas e Rota
da Poesia, que deram assim mais uma prova do seu grande dinamismo.
Como seria de esperar foram milhares os jovens, e menos jovens, que participaram nas
diversas actividades que compuseram o programa. Destas podemos destacar, por exemplo, os
concertos com Pólo Norte, EZ Special e Mega, aos quais assistiram mais de 7.000 pessoas, a
noite de stand-up comedy com Aldo Lima, que foi “obrigado” a realizar dois espectáculos
consecutivos na mesma noite, já que o número de pessoas que pretendiam assistir a tal obrigou,
os diversos torneios desportivos (futsal, street-basket, ténis, pesca e matraquilhos), nos quais
participaram cerca de 300 jovens, as actividades mais radicais como escolas de surf e baptismos
de mergulho, as visitas ao Farol da Barra, a mostra jovem d’artes, entre outras.
Por todas estas razões, o balanço da Semana Jovem 2003 é extremamente positivo, estando
neste momento a ser já planeada a edição 2004, que se pretende que seja igualmente um grande
sucesso.
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Tuna Universitária de Aveiro vence VI Festilha

Festival de Tunas de Ílhavo

Excelentes tunas, auditório repleto, muita alegria no ar e grandes doses de espírito académico,
são os ingredientes certos para o sucesso de um Festival de Tunas. Foi precisamente esta a receita
do VI Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo, que se realizou no passado dia 22 de Novembro.
Perante largas centenas de pessoas, de todas as idades, desfilaram cinco tunas de diversos
pontos do país, do Porto (Tuna de Medicina) a Lisboa (Estudantina do ISEL), passando por Aveiro
(Tuna Universitária), Gaia (MachoLaTuna) e Tomar (Tuna Templária), num espectáculo envolvente
de mais de três horas, que se iniciou com o Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra
“Romance”, preparando assim o ambiente do repleto Centro Cultural da Gafanha da Nazaré para
mais uma noite de pura magia académica. A apresentação do Festival esteve a cargo do Grupo
de Jograis Universitários do Minho (Jogralhos), que, com a sua boa disposição e irreverência,
deliciaram mais uma vez a sempre exigente mas alegre plateia.
A grande vencedora da noite foi a Tuna Universitária de Aveiro, que arrebatou três trofeus:
Melhor Tuna, Melhor Instrumental e Melhor Solista. O segundo lugar coube à Tuna Templária,
que levou ainda para Tomar o trofeu de Melhor Pandeireta. A Tuna mais Tuna foi a Estudantina
do ISEL (Lisboa) e o melhor Porta Estandarte foi da Tuna de Medicina do Porto.
Assim, resta esperar ansiosamente pela VII edição do Festilha, que já é considerado por
muitos como o maior Festival de Tunas do pais, realizado fora da academia.

II Aniversário do Espaço
Internet de Ílhavo

PMOTL 2003

Inaugurado em Novembro de 2001, o Espaço Internet de
Ílhavo oferece actualmente, para além do acesso gratuito à
Internet, 8 cursos: Introdução aos Computadores, Introdução
à Internet, Introdução ao Windows, Introdução ao Word,
Introdução ao Excel, Introdução ao PowerPoint, Introdução ao
Access e Informática Jovem.
Este Espaço surgiu no âmbito do POSI (Plano Operacional
Sociedade da Informação), através de um Protocolo celebrado
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Ministério da Ciência
e Tecnologia, encontrando-se equipado com 7 computadores,
sendo a formação e gestão do espaço garantido por 3 formadores devidamente credenciados.
Desde a sua criação, há dois anos, já foram emitidos no
Espaço Internet de Ílhavo mais de 300 diplomas, tendo o
número utilizadores da Internet ultrapassado os 8000.
Funciona de Segunda a Sábado, das 9h00 às 20h00 no
Fórum da Juventude de Ílhavo (Antiga Escola Primária n.º 1, Rua
Ferreira Gordo).

III Concurso Literário Jovem

Decorreu, durante os meses de Julho e Agosto, a edição 2003 do Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres,
promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Este ano participaram 57 jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, que foram seleccionados de entre os
mais de 120 que se inscreveram, integrando projectos tão diversos como 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).
Relativamente às edições anteriores, o Programa de 2003 apresentou como grandes novidades 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.
A todos os participantes foi atribuído um Certificado de Participação assim como uma bolsa pecuniária, cujo montante variou
entre 160,00 e 250,00 Euros, consoante o Projecto.
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Com o objectivo de fomentar a prática regular da leitura
e da escrita entre as crianças e os jovens, a Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu ao lançamento, no passado dia 8 de
Outubro, da terceira edição do Concurso Literário Jovem.
Este concurso é mais uma vez dirigido aos alunos do 1.º,
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, que frequentem as escolas
do Concelho de Ílhavo. Poderão concorrer nas modalidades
de texto narrativo e texto poético, constituindo este último
uma novidade relativamente à edição anterior.
A todos os autores será entregue um certificado de
participação, cabendo ainda aos três primeiros classificados
de cada categoria prémios sob a forma de material didáctico.
O prazo para entrega dos trabalhos termina a 15 de Março
de 2004. As Normas de Participação e a Ficha de Inscrição
encontram-se disponíveis nas escolas do Concelho, na
Câmara Municipal ou em www.cm-ilhavo.pt.
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O Mar por Tradição

Mar Agosto Festas do Município

O mês de Agosto ficou mais uma vez marcado, no Concelho de Ílhavo, pela realização de um vasto conjunto de actividades,
da música ao desporto, do artesanato ao folclore, passando por exposições, educação ambiental, gastronomia, entre outras. Agosto
foi por isso, mais uma vez, mês das Festas do Município.
A edição 2003 teve o seu arranque logo no dia 1, com a inauguração da exposição “Sabor, Saber e Saúde em Conserva”,
patente no Navio Museu Santo André, tendo sido visitada por centenas de pessoas. Ainda no âmbito das exposições, uma referência
também para a exposição de pintura “Estética e Ideologia da Faina Maior”, patente no Museu Marítimo de Ílhavo, assim como
para a exposição de fotografias de João Ferrand “Imagens da Ria”.
Um destaque especial igualmente para os diversos concertos musicais, dos quais sobressaiu o Grande Concerto de Verão,
que trouxe ao relvado da Costa Nova “Chico & The Gypsies”, assim como para as actividades desportivas, nomeadamente o streetbasket na praia da Barra, o torneio de Voleibol de Praia na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, as actividades radicais nas praias do
Concelho, e ainda para a participação do Municipio em mais uma edição da FARAV.
Não nos devemos esquecer igualmente das diversas actividades de educação ambiental, envolvendo centenas de jovens, da
Biblioteca de Praia, da Festa do Rafeiro que decorreu no Canil Municipal, ou, a fechar as Festas, da Mostra Gastronómica “As
Tasquinhas de Ílhavo”, que mais uma vez deliciou milhares de pessoas, oriundas de diversos pontos do país, que não quiseram
perder esta oportunidade de saborear petiscos com a qualidade que só o nosso Concelho sabe oferecer.

Ílhavo Radical 2003
As praias do Concelho de Ílhavo foram palco, no fim de semana
de 16 e 17 de Agosto, da primeira edição do Ílhavo Radical
Do programa desta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, fizeram parte actividades tão diversas como
Campeonatos de Skate e de Surf, Escola de Surf, Demonstrações de Breakdance, Concurso de Graffitis e um Parque Radical com
Paintball, Tiro com Arco, Parede de Escalada, Rappel, Slide e Insufláveis.
Foram centenas as pessoas que não quiseram perder este fim de semana, sobretudo os amantes da pura adrenalina.
Neste momento encontra-se já a ser preparada a edição 2004 do Ílhavo Radical, que promete muitas novidades.

Programa
16 de Agosto (Sábado)
• Todo o dia
II Campeonato Regional de Skate de Ílhavo
(manhã: encerramento inscrições; tarde: qualificações e
demonstrações)
Org. Câmara Municipal de Ílhavo/blast boardshop
Local: Polidesportivo da Costa Nova
• Todo o dia
Campeonato Regional de Surf
Org. Associação de Surf de Aveiro
Local: Praia da Barra (Rua 4)
• 10h00 às 17h00
Escolas de Surf (gratuitas)
Org. Associação de Surf de Aveiro
Local: Praia da Barra (Rua 4)
• 21h30
Concurso de Graffitis + demonstração de Breakdance
Local: Largo do Farol (Praia da Barra)

17 de Agosto (Domingo)
• Todo o dia
II Campeonato Regional de Skate de Ílhavo
(manhã: demonstrações e uso livre; tarde: final e entrega
de prémios)
Org. Câmara Municipal de Ílhavo/blast boardshop
Local: Polidesportivo da Costa Nova
• Todo o dia
Campeonato Regional de Surf
Org. Associação de Surf de Aveiro
Local: Praia da Barra (Rua 4)
• Todo o dia
Parque radical com Paintball, Tiro com Arco, Parede de
Escalada, Rappel e Slide, Insufláveis
Local: Relvado da Costa Nova
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Grandes Opções
do Plano 2004
Câmara Municipal de Ílhavo
Preâmbulo
O mandato autárquico 2002/2005 tem em 2004 o terceiro
ano da sua vigência. Na entrada da segunda metade do mandato, continuamos a apostar na concretização de um conjunto
de objectivos bem definidos, que são fundamentais para a
materialização da estratégia sólida de desenvolvimento em
curso, iniciada em Janeiro de 1998.
Nesse enquadramento, os objectivos traçados para o ano
2004, assumem responsavelmente a gestão dos seguintes
factores e condicionantes:
• equilíbrio financeiro das finanças municipais;
• desenvolvimento de máxima pressão para cativação de
Fundos Comunitários, no ano da disponibilização das verbas
da reprogramação financeira e da reserva de eficiência do
III QCA;
• utilização (até Junho de 2004) do empréstimo bancário que
a CMI tem contratado;
• implementação de novas metodologias de gestão, com
entrada em “velocidade cruzeiro” do sistema de controlo
interno;
• materialização dos investimentos de 2004 e 2005, numa
matriz assumidamente plurianual.
As “Grandes Opções do Plano” da CMI para 2004 têm
como matriz obrigatória o Programa de Candidatura do Partido
Social Democrata, intitulado “Continuar a Mudar” e sufragado
por larga maioria dos eleitores em 16 de Dezembro de 2001.
No respeito pela vontade da maioria, considerámos importante
a auscultação da opinião de todos (Autarcas Municipais e de
Freguesia que se encontram em exercício de funções, Chefias
da CMI), como exercício de enriquecimento das decisões e do
trabalho que temos para desenvolver, deixando o agradecimento aos que tiveram o acto solidário, por escrito ou verbalmente,
de dar o seu contributo.
As “Grande Opções do Plano” CMI 2004, assumem uma
ambição optimista, na procura da boa sustentabilidade da sua
gestão e no cumprimento de compromissos já assumidos,
lançando novas iniciativas que consideramos relevantes para
o desenvolvimento do Concelho e a elevação da qualidade de
vida da população.

As Linhas de Orientação
Estratégica
A concretização do programa de candidatura que foi sufragado em 16 DEZ 2001, transformado em programa de acção
da CMI, é a aposta que vai materializar esse “continuar a
mudar” que a população do Concelho escolheu de forma tão
expressiva.
No período de 1998/2001, o Concelho de Ílhavo viveu um
período de profunda mudança protagonizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo. Da construção de infraestruturas, à qualificação dos equipamentos escolares, da construção de vários
equipamentos públicos, à qualificação urbana, do investimento
nas Associações à permanente atenção às Pessoas (nomeadamente Crianças, Jovens e Idosos), da forte dinamização

cultural, à promoção da nossa cultura referenciada n’ “O Mar
por Tradição”.
É essa dinâmica de mudança que estamos determinados
a continuar. Queremos que o Concelho de Ílhavo continue
neste caminho de mudança, com mais determinação e sucesso,
resolvendo as questões das infraestruturas e concretizando
investimentos que nos permitam elevar em todos os aspectos
a qualidade de vida da população do Concelho e daqueles que
nos visitam.
As Pessoas, o Ambiente e a contínua Reforma dos Serviços
Municipais, foram os pilares base do programa de acção de
1998/2001 e continuam a ser. Vamos procurar aprofundar o
desenvolvimento integrado de todo o Concelho, gerindo esse
desenvolvimento debaixo da lógica da gestão de uma grande
cidade de 76 Km2, em estreita ligação aos nosso concidadãos
que vivem noutras paragens.
As obras definidas no programa de acção são a aposta para
este novo mandato iniciado em 2002 e que continuaremos a
concretizar em 2004 com muita determinação e trabalho de
equipa com a população do Concelho, por considerarmos
necessária a sua implementação no Concelho de Ílhavo, nos
próximos dois anos.
Uma referência para algumas das obras de maior dimensão
física ou financeira: o saneamento básico, a rede viária estruturante, o Parque Municipal de Desporto e Lazer, a Biblioteca
Municipal e o Centro Cultural em Ílhavo, o Mercado Municipal
e o Jardim Oudinot na Gafanha da Nazaré, o Parque da Meia
Laranja na Barra, a qualificação da zona da “Bruxa” na Gafanha
da Encarnação, a qualificação urbana e ambiental de toda a praia
da Costa Nova, o Centro Dia e Lar da Terceira Idade da Gafanha
do Carmo, entre muitas outras.
Como acções de excepcional relevância e nas quais a CMI
está muito empenhada com um forte investimento político,
destacamos a construção da Marina da Barra (um notável
investimento privado de cerca de 150 milhões de Euros), a
requalificação de toda a zona da Vista Alegre (um relevante
investimento participado pela VA Grupo e a CMI) e o empreendimento turístico da Quinta da Boavista (investimento privado).
É absolutamente fundamental que consigamos congregar
esforços para concretizarmos a aposta de desenvolvimento que
temos assumido, pelo que vamos continuar e aprofundar a
nossa política de parcerias. Uma verdadeira gestão moderna
e agressiva tem de assentar na constituição de parcerias
mobilizadoras e geradoras de novas sinergias. Assim faremos,
com o Governo e os seus vários departamentos, com as
empresas, com as Associações, com a Universidade de Aveiro
e outras, com a Administração do Porto de Aveiro, e sempre
com os cidadãos do nosso Concelho e todos quantos possamos
mobilizar para nele realizarem investimento.

As Grandes Opções do Plano
1. Introdução
O documento das Grandes Opções do Plano 2004 continua
a opção de manter um elevado nível de investimento Municipal,
assumindo o Plano 2004 um valor record de 32.096.050,00
Euros. O montante global do Plano e Orçamento CMI/2004
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(investimento + despesas de funcionamento), assume o valor
de 43.586.819,00 Euros.
A opção assumida para a gestão municipal passa em
primeiro lugar pela utilização do financiamento bancário contratado, sendo possível que durante o primeiro trimestre de 2004
se introduzam alterações sensíveis à sua planificação e/ou
reforço, na medida em que o aproveitamento de outras oportunidades em negociação (nomeadamente em termos de
Fundos Comunitários e de Contratos-Programa com o Governo) assim o determinem. Nessa conformidade poderá ocorrer
uma alteração sensível às GOP e ao Orçamento durante o
primeiro semestre do ano.
A Câmara Municipal de Ílhavo tem utilizado com quantidade
e qualidade relevante, os mecanismos financeiros do III QCA,
com especial incidência para o Programa Operacional do
Centro. Estando na recta final da cativação e da utilização dos
Fundos Comunitários do QCA III, e considerando a perspectiva
de estarem disponíveis a partir de Abril de 2004, as novas
verbas provenientes da reprogramação financeira e da reserva
de eficiência (embora ainda não estejam definidas as regras que
vão definir a sua utilização), estamos a trabalhar no sentido de
recebermos por essa via uma importante receita para o investimento municipal que queremos materializar em 2004, 2005
e 2006, mas que forçosamente temos de cativar em 2004, sob
pena de perdermos essa importante oportunidade.
O comportamento da receita no que respeita aos novos
impostos sobre o património (IMI e IMT) fica também como
um elemento novo para a vida do Município em 2004, cuja nova
dimensão em valor absoluto, sendo previsível, fica para verificar
na execução orçamental ao longo do ano.
O Plano e Orçamento 2004 tem pois de assumir um
elevado nível de risco no que à cativação de receita respeita,
mas só com esta opção poderemos maximizar o investimento
municipal que queremos manter com elevado nível, tendo os
Fundos Comunitários como principal fonte de receita, que
constituem uma oportunidade irreversível que não podemos
perder, exigindo esforço e risco redobrado.
O saneamento básico e as infraestruturas rodoviárias têm
recebido um forte investimento e manterão essa circunstância,
com especial destaque e reforço para a Rede Viária Estruturante, com a aposta na construção da Variante à Gafanha
D’Aquém e Gafanha da Nazaré, na Via de Cintura Poente a
Ílhavo, assim como na qualificação e desclassificação da EN 109.
Os investimentos realizados nas Juntas de Freguesia e nas
Associações do Concelho com base nos Protocolos, que
continuam a receber um balanço positivo, vão manter-se em
2004, perspectivando um aumento da sua dimensão financeira,
comparando com o sucedido em 2003.
2. Administração Geral
Terminada a inspecção ordinária da IGAT, a auditoria interna
realizada pela Deloitte & Touche, e o trabalho de preparação da
activação do sistema de controlo interno, estaremos em 2004
a fazer a gestão da CMI com a utilização desses sistemas,
destacando a contabilidade analítica, para uma melhor gestão
dos centros de custos da CMI. Assim estaremos desde Janeiro
de 2004 a gerir com novas estratégias e métodos de gestão,
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procurando a optimização dos recursos e o aumento da eficiência
e a eficácia da estrutura.
Passados 10 anos da inauguração do edifício dos Paços do
Concelho (29 Dez. 1993), teremos obras de conservação desse
edifício como objectivo principal a cumprir em 2004 e 2005.
As candidaturas ao Programa Aveiro Digital 2003/2006 em
que a CMI está envolvida, terão boa parte do seu desenvolvimento em 2004, constituindo uma excelente oportunidade
de modernização a vários níveis. Enunciam-se os projectos que
têm o envolvimento da CMI:
Projectos CMI:
• Conselho Municipal de Educação em rede;
• Informatização, digitalização e produção de conteúdos do
Museu Marítimo de Ílhavo;
Projectos CMI com…
• CMÁgueda e CMEstarreja – Modernização Administrativa;
• CMMira e CMVagos – Sistema de Informação Cadastral;
• Rádio Terra Nova, Cooperativa Cultural da Gafanha da
Nazaré, CMEstarreja,
• CMAveiro, SCBeira-Mar, Teatro Aveirense – Plataforma de
Informação
Através de RDS;
• Projectos AMRia/CMI e outras CM´s:
• Sistema de Informação Geográfica para os Municípios da
Ria de Aveiro;
Projectos AMRia/AIDA (e envolvimento das CM’s):
• GeoInvest/dinamização de zonas industriais de nova geração;
• GeoMkt/GeoInveste – marketing.
Embora com um tormentoso processo em termos de
projecto e de concurso, a obra de construção da nova sede da
Junta de Freguesia de S.Salvador, com a recuperação e adaptação da Vila Vieira, é um objectivo que se cumprirá em 2004.
3. Segurança e Ordem Pública
O apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo terá como principal objectivo a construção do novo
Quartel: definida a localização e aprovado o estudo urbanístico
da zona envolvente (na Barquinha), terminado o projecto, teremos
em 2004 o ano do protocolo de apoio a construção do novo
Quartel e definição do futuro do actual, a celebrar entre a CMI
e a AHBVI, perspectivando-se o lançamento do concurso público
para a execução da obra. O apoio à actividade dos Bombeiros
será mantido com toda a dedicação e no âmbito do determinado no Protocolo de Cooperação a estabelecer para 2004.
O Serviço Municipal de Protecção Civil continuará o seu
trabalho regular, aumentando o trabalho com a população em
geral, em especial com a comunidade escolar, dando seguimento
à formação no âmbito dos Planos de Emergência das Escolas
de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância: parceria institucional,
capacidade de intervenção e sensibilização da população,
continuam a ser as referência de actuação.
O acompanhamento da construção do novo Quartel da
GNR da Gafanha da Nazaré terá toda a nossa atenção; estamos
absolutamente convencidos que 2004 será o ano do arranque
desta obra tão importante e esperada há mais de dez anos.
4. Educação
A importante área da EDUCAÇÃO continuará a receber da
Câmara Municipal de Ílhavo uma atenção permanente e uma
aposta forte, estando os objectivos de actuação assumidos no
“Plano Municipal de Intervenção Educativa 2003/2004”, este
ano aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de
Educação do Concelho de Ílhavo, por proposta do Presidente
CMI. Em Outubro 2004 será lançado o “Plano Municipal de
Intervenção Educativa 2004/2005”.
A manutenção de boas condições de instalações e equipamento das nossas Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, é
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uma aposta conseguida pelas obras realizadas desde 1998 e
que tem de ser continuada: vamos continuar em 2004 esse
processo de boa manutenção e de construção de novos
equipamentos, mantendo-se de forma renovada e determinada
o assumir da prioridade do investimento nos cidadãos mais
novos do nosso Concelho e nos profissionais da educação.
No seguimento do trabalho realizado entre 1998 e 2003, de
qualificação de todos os edifícios escolares, vamos concretizar
um conjunto de obras que se explicita de forma sumária no
“Plano de Obras 2003/2004”, procurando cumprir três objectivos fundamentais definidos para o período 2002/2005:
1. Manutenção regular dos edifícios escolares, com programa
de acção para 2004 e 2005;
2. Construção de novas estruturas para ATL e Cantina e outras
actividades;
3. Construção de novos edifícios de Jardim de Infância e
Escolas de 1.º Ciclo.
Referenciam-se neste sumário aqueles que são os objectivos principais no que respeita a obras que pretendemos
concretizar no ano 2004:
• Novo Jardim de Infância em Vale de Ílhavo (junto à Escola);
• Implementação de plano de manutenção e apetrechamento
regular dos edifícios escolares, com várias intervenções de
Junho a Setembro 2004.
Referenciam-se neste sumário aqueles que são os objectivos principais no que respeita a projectos que pretendemos
concretizar no ano 2004 (e seguintes):
• Aquisição de terrenos e projecto do complexo escolar da
Senhora do Pranto, Ílhavo, com Escola Básica de 1.º Ciclo,
Jardim de Infância e Edifício para ATL e Cantina;
• Projecto e decisão de construção de um edifício para Jardim
de Infância, ATL e Cantina, na Barra;
• Aquisição de terrenos e projecto do complexo escolar da
Cale da Vila, Gafanha da Nazaré, com Escola Básica de 1.º
Ciclo, Jardim de Infância e Edifício para ATL e Cantina;
• Projecto do Jardim de Infância na Ermida, para servir a
Ermida e a Carvalheira;
• Aquisição de terrenos e projecto da nova Escola Básica de
1.º Ciclo da Gafanha D’Aquém.
A activação da Escola Municipal de Trânsito no início de
2004 é uma aposta forte na educação rodoviária, como meio
importante para aumentar a segurança de quem circula nas
estradas do nosso Concelho (e não só), concretizando-se no
âmbito de uma parceria com a DGV e o Governo Civil de Aveiro.
A obra está em fase final de execução.
A perspectiva de melhorarmos o nível de conhecimento do
Concelho por parte da população, em especial dos mais novos,
e a sua formação integral, motiva a continuação da implementação do Projecto “Ílhavo passo a passo”, “Conhecer Portugal
– Lisboa”, Festa de Natal, Educação Ambiental, Teatro,…
O Programa de Apoio a Projectos Educativos 2003/2004 vai
dar seguimento à experiência de parceria entre a CMI e todos
os estabelecimentos de ensino do Concelho, iniciada em 2002
com assinalável êxito, estimulando a realização de trabalhos
com referência principal ao ambiente e à cidadania.
A parceria com as Associações para a gestão das Cantinas
e dos ATL’s será continuada com toda a dedicação, investindo
no aumento da qualidade dos seus serviços.
A Agenda Escolar 2004/2005 a lançar no início do ano
lectivo, dará seguimento ao sucesso da primeira edição, lançada
em Outubro 2003.
5. Saúde
No âmbito de parcerias em negociação com o Governo e
dos compromissos assumidos pela CMI, estamos determinados a trabalhar e investir em importantes objectivos:
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•

apoio à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo na realização
do projecto e da obra de uma unidade de saúde com
centralidade nos cuidados continuados, a construir nos
terrenos do “velho Hospital”, assumindo a Câmara uma
parceria com a instituição gestora ao nível do próprio
investimento financeiro;
• projecto e construção de uma Extensão de Saúde na Barra
(parceria com a Sub-Região de Saúde de Aveiro), integrado
no Edifício de Serviços Públicos da Barra.
6. Acção Social
Com centralidade no trabalho da Comissão Local de Acção
Social, numa perspectiva integradora, continuaremos a assentar
o trabalho da CMI na acção social nas parcerias com um
conjunto vasto de agentes, que vão do Estado até às IPSS’s.
Embora continuando a defender uma profunda reforma na
estrutura e no funcionamento da Comissão de Protecção de
Menores em Risco, nomeadamente no que respeita ao envolvimento do Ministério da Justiça, continuaremos a dedicar toda
a atenção à sua gestão e acompanhamento, com todos os
parceiros.
As obras sociais ligadas à terceira idade e à comunidade
que estão em desenvolvimento na Gafanha do Carmo (Centro
Comunitário), na Gafanha da Encarnação, na Gafanha da Nazaré
e em S. Salvador, continuarão a contar com o apoio da CMI.
Realizaremos a sexta edição da MAIOR IDADE/Semana da
Solidariedade, como momento de reflexão, partilha de vida e
homenagem aos nossos cidadãos mais experimentados.
7. Habitação
Vamos promover mais o programa “Recupera Ílhavo –
Programa de Apoio e Incentivo à Recuperação e Reabilitação
de Edifícios do Concelho de Ílhavo” com o objectivo fundamental de apoiar e incentivar a reabilitação de edifícios com valor
arquitectónico, urbano, cultural e social, numa perspectiva
complementar à iniciativa privada.
Aprofundaremos a análise, a definição (pelos serviços da
CMI) e a negociação de novos investimentos em habitação
social (embora gerindo os constrangimentos existentes no
acesso ao crédito).
Estamos determinados em conseguir em 2004 o acordo
para a construção do núcleo de habitação social da Costa Nova
(a Sul) em regime de CDH e ao abrigo do POOC.
8. Ordenamento do Território
A revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo deliberada
em Novembro 2002, e que teve a sua Comissão Mista de
Coordenação nomeada em Agosto 2003, terá em 2004 o seu
ano principal no seguimento dos trabalhos em curso: esta é a
principal prioridade da CMI para a área do planeamento, sendo
reconhecida por todos a sua grande importância.
No que respeita aos Planos de Pormenor, teremos em
2004 um ano muito importante para a finalização (assim o
esperamos e se perspectiva) de um grupo importante de PP’S:
Marina da Barra, Quinta da Boavista, Bruxa (GE), Áreas Urbanas
Degradadas (GE), Barra Sul, Ermida (revisão), Colónia Agrícola.
Outros Planos de Pormenor e Estudos Urbanísticos estarão
em desenvolvimento, ficando a referência a alguns deles: Zona
Industrial da Ervosas, Alameda da Gafanha da Nazaré, Museu
(revisão), Gafanha da Encarnação Norte, Zona Norte/Poente da
Gafanha da Nazaré,…
9. Iluminação Pública
Em 2004 vamos dar novo impulso aos investimentos na
área da iluminação pública, com o objectivo de reforçar a sua
qualidade em todo o concelho, e dando seguimento ao trabalho
que temos vindo a realizar nos últimos anos, numa acção de
cooperação com a Electricidade do Norte, SA.
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10. Urbanização
Existem um conjunto de objectivos que se materialização
em 2004, sendo que alguns deles serão finalizados em 2005,
na área dos arranjos urbanísticos, referindo-se aqui as principais
intervenções:
• Parque da Gafanha da Encarnação junto ao Salão Cultural;
• Zona da Bruxa (GE);
• Largo do Posto de Leite (GN);
• Zona da Rua 1.º de Maio (GN);
• Rotunda dos Moitinhos (junto ao depósito da água);
• Rua dos Moitinhos;
• Cruzamento da Gafanha da Boavista (Ponte da Vista Alegre);
• Avenida Mário Sacramento (Ílhavo);
• Avenida Fernão Magalhães (Barra);
• Marginal da Costa Nova;
• Zona do Visual na Costa Nova;
• Bairro dos Pescadores da Costa Nova;
• Passeios em vários arruamentos do Município.
A realização de outras pequenas intervenções de arranjos
urbanísticos e a aquisição de um conjunto de terrenos para
realização de acções de urbanização, são outros objectivos
nesta área, recebendo destaque especial o investimento na
expansão da rede de ciclovias que vamos continuar a executar.
11. Saneamento
O saneamento básico manterá uma opção de investimento
na continuidade do trabalho que temos vindo a realizar, com
obras e projectos, procurando maximizar a utilização dos
Fundos Comunitários do III QCA para continuarmos a aumentar
o nível de cobertura do Concelho. A boa gestão e manutenção
das redes será cada vez mais cuidada pela dimensão que o
sistema municipal já tem.
Além da finalização das obras em curso (S.Salvador, Barra,
Gafanha da Nazaré), perspectivamos o início de obras de
instalação de redes de drenagem de águas pluviais e residuais
na Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo e Carvalheira.
Continuaremos a acompanhar com toda a atenção a gestão
da SIMRIA e do sistema de saneamento básico em alta.
12. Água
A boa gestão dos sistemas de captação e das redes de
distribuição, assim como da qualidade da água, continuam a ser
as referências principais do trabalho nesta importante e sensível
área (no cumprimento das novas regras e do programa que já
apresentámos ao IRAR).
13. Resíduos Sólidos
A promoção da utilização do Centro de Educação Ambiental
e do Ecocentro Municipal na Gafanha D’ Aquém será uma das
muitas apostas na área ambiental, com especial referência aos
resíduos sólidos.
O acompanhamento exigente e a avaliação da operação do
concessionário para a gestão dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) do Concelho e limpeza urbana, vai merecer particular
atenção, no ano da decisão da renovação (ou não) do contrato
entre a CMI e a STL.
A expansão da rede de Ecopontos pelo Concelho (trabalho
de parceria com a ERSUC) é também um objectivo a cumprir.
14. Jardins, Parques e Espaços Verdes
Projectar, qualificar os espaços verdes e de lazer existentes,
e construir novos espaços verdes, são as frentes de trabalho
nesta área, onde destacamos algumas intervenções novas com
obra: Parque da Meia Laranja (Barra), Jardim Henriqueta Maia/
Parque do Centro (Ílhavo) e do Jardim Oudinot (Gaf. Nazaré).
A aposta na concretização dos projectos das Praias Fluviais
da Gafanha do Carmo e da Barquinha, e da qualificação da zona
da Malhada, é uma certeza para 2004, que terá na garantia da
sustentabilidade financeira a grande tarefa a cumprir.

Serão instalados novos parques infantis, nomeadamente
na Gafanha da Encarnação e na Gafanha D’ Aquém, procedendo também à qualificação dos parques existentes.
Vamos lançar uma campanha de plantação de cerca de
árvores (nos espaços públicos) para o biénio 2004/2005.
15. Protecção do Meio Ambiente
“Um Ambiente com dois Sorrisos” é o mote do programa
municipal de educação ambiental, com todas as suas muitas
acções, que continuaremos a desenvolver com todo o empenho:
a gestão do Centro de Educação Ambiental/Ecocentro, e do
Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova (a activar em
Maio/Junho 2004), terão um papel muito importante em todo
esse trabalho.
A ETAR Pedagógica de Ílhavo, dando nova vida à já desactivada ETAR (na Malhada), será activada em 2004, no âmbito
de uma parceria institucional que estamos a construir.
A elaboração do Mapa de Ruído do Município será desenvolvida em 2004, no seguimento da adjudicação já concretizada
e do protocolo assinado entre a CMI e o Instituto do Ambiente.
16. Higiene Pública
Procederemos à manutenção dos sanitários públicos
existentes, promovendo a sua gestão com operadores privados.
No âmbito da obra de qualificação do Jardim Henriqueta
Maia (Ílhavo), será instalada uma unidade de sanitário público
(tipo mobiliário público), e desactivadas por demolição das
estruturas existentes.
17. Cemitérios
A CMI deixou em 2002 de gerir directamente Cemitérios,
com a entrega da gestão do Cemitério de Ílhavo à Junta de
Freguesia de S. Salvador. Em 2003 a CMI entregou a gestão
da Casa Mortuária da Gafanha da Nazaré (logo após a finalização
da obra) à Junta de Freguesia. Acompanhamos a gestão dessas
estruturas com um balanço positivo ao trabalho desenvolvido
pelas Juntas de Freguesia em causa.
18. Cultura
A cultura continuará a ser uma aposta de carácter estruturante, elemento base da imagem do Concelho que tem “O
Mar por Tradição”, confirmando-se como uma importante área
de investimento e um pilar na estratégia de desenvolvimento
turístico.
O arranque das obras da Biblioteca Municipal e do Centro
Cultural de Ílhavo, são dois dos principais objectivos a cumprir
na área da cultura no ano 2004.
A promoção do Museu Marítimo de Ílhavo, do NavioMuseu Santo André e da Casa Gafanhoa, em associação ao
Museu da Vista Alegre continuará a ser uma aposta central.
O trabalho de revitalização do Cinema Velho, da Capela e
da Azenha da Ermida e também da Seca do Milena, são
objectivos de grande importância, em relação aos quais serão
realizados os respectivos projectos e lançadas as obras à
medida das disponibilidades financeiras.
Aprofundaremos em 2003 a parceria com o Instituto Português de Arqueologia e o Centro Nacional de Arqueologia
Náutica Subaquática, com vista à construção de um Museu
dedicado ao achado arqueológico do século XV (navio e carga)
encontrado no Canal de Mira, junto à Ponte da Barra, assim
como uma unidade de investigação na área da arqueologia
náutica.
O arranque dos importantes projectos das Casas da Música
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, com parcerias de gestão com
Associações Culturais ligadas à música, marcará com relevância
o ano 2004.
Trabalharemos para resolver com o Governo o problema do
edifício da velha Escola Preparatória de Ílhavo, para que possa-
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mos lançar com determinação as bases para a activação da
Escola de Artes e Ofícios.
A CMI continuará a realizar vários e diversificados eventos
culturais, dando também o seu apoio às Associações do
Concelho, no âmbito dos acordos a realizar.
19. Desporto
A aposta na actividades desportiva da população será
materializada por vários programas (Desporto Escolar, Desporto
para Todos, Desporto para a Maior Idade) e em várias actividades (Pedalada do Milénio, Programa Ílhavo Radical,…) e no
apoio às actividades desenvolvidas pelas Associações do
Concelho, no âmbito dos acordos a realizar. A capacitação
técnica da CMI, a optimização dos recursos técnicos e financeiros, assim como dos equipamentos existentes, serão algumas
das armas a utilizar, procurando o melhor enquadramento com
o programa “Mexa-se”, recentemente lançado pelo Governo
(IDP). Sendo 2004, o Ano Europeu da Formação pelo Desporto,
este será seguramente mais um factor de estímulo à actividade
desportiva que queremos promover.
O projecto e a gestão de novas infraestruturas – nomeadamente as integradas no Parque Municipal de Desporto e
Lazer e o Campo de Mini-Golfe de Ílhavo –, são algumas das
apostas a desenvolver em 2004, sendo que algumas delas
serão realizadas em parceria com Associações.
20. Juventude e Tempos Livres
A área da Juventude vai manter o seu ritmo de crescimento
e fortalecimento constante e progressivo, tendo no arranque
da obra do novo Forum da Juventude uma acção de destaque.
As parcerias com as Associações de Jovens continuarão a
receber atenção especial e um investimento objectivo com
forte parceria institucional.
O novo Programa “Vocação”, o programa “Ílhavo Radical”,
o Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres, a
Experiência Mar/Creoula, a expansão dos serviços do Fórum
da Juventude, a par da realização da já tradicional “Semana
Jovem” e do “Festilha”, serão realizações relevantes.
O ano 2004 será o primeiro da gestão e implementação do
Plano Municipal de Luta Contra a Droga.
O Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego terá em
2004 o ano da sua afirmação e reforço de intervenção.
No ano da inauguração da Praça de Ílhavo em St. John’s,
na Terra Nova, voltamos a realizar o intercâmbio juvenil Ílhavo/
St. John’s.
21. Estruturas de Apoio à Actividade dos Pescadores
Referencia-se como objectivo principal, a construção da 2.ª
fase do Cais dos Pescadores da Mota na Gafanha da Encarnação (infraestruturas terrestres), tendo associada obras de
qualificação urbana da zona da Bruxa.
Perspectivamos a realização de obras de manutenção
(dragagens) no Cais dos Pescadores da Costa Nova.
22. Estabelecimentos Industriais Ligados ao Abastecimento
A construção das infraestruturas da Zona Industrial da
Gafanha D’ Aquém, após a resolução do problema da compra
dos terrenos é a primeira prioridade desta área.
Na Zona Industrial da Mota continuaremos o trabalho de
gestão dos terrenos, promovendo a sua boa exploração industrial.
Na Zona Industrial das Ervosas a conclusão do plano de
pormenor é o principal objectivo.
No caso de aprovação da candidatura apresentada ao
UrbCom, estaremos em 2004 a iniciar o trabalho de implementação das medidas definidas nesse projecto.
23. Rede Viária e Sinalização
As vias estruturantes do Concelho continuam a ser a
grande aposta da CMI, reiterando-se para o ano 2004 (com
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continuidade para 2005 e para 2006), com a perspectiva de
realizarmos um elevado investimento. Vamos terminar os
projectos que estão em desenvolvimento, apostando no início
das obras da Circular Poente Sul a Ílhavo (ligação entre a
Malhada, a Barquinha e a Vista Alegre, na EN 109), da Variante
Sul Nascente ao Porto de Aveiro (circular à Gafanha D’Aquém,
com ligação ao IP5 no Nó da Friopesca, como variante à Rua
D. Manuel Trindade Salgueiro, na Gafanha da Nazaré) e da parte
Norte da Circular Poente a Ílhavo (ligação da Rotunda da Ponte
Romana, na Malhada, à Rotunda do Paradi, na EN 109, e a
Verdemilho, fazendo a travessia da Coutada).
A desclassificação da EN 109 e a sua requalificação urbana
são objectivos que temos de concretizar, agora que conseguimos um acordo de princípio e um compromisso com o
Governo (IEP).
24. Estacionamento
O estacionamento automóvel vai receber uma atenção
maior no que respeita ao planeamento urbano municipal.
Procederemos à aquisição e manutenção de parcómetros
(perspectivando o alargamento das áreas de estacionamento
pago) e de mais abrigos para passageiros.
25. Transportes
O Plano Municipal de Trânsito (em desenvolvimento com
uma entidade privada) será finalizado e implementado na
maioria das suas propostas no ano de 2004, sendo considerado
um elemento muito importante pela sua aplicação no terreno,
para conseguirmos melhorar a segurança das estradas municipais e a qualidade de circulação de veículos ligeiros e pesados,
bicicletas e peões (em concertação com o trabalho realizado
pelas acções de prevenção rodoviária nas Escolas).
Vamos proceder à avaliação dos protocolos com operadores privados de transportes públicos, procurando o aumento
da quantidade de carreiras no Concelho de Ílhavo, com a devida
sustentabilidade.
26. Mercados e Feiras
A construção do novo Mercado da Gafanha da Nazaré e
respectivos acessos (1.ª fase da Alameda), com parque de
estacionamento automóvel, será a intervenção principal e de
grande relevo na área dos Mercados e Feiras.
A boa gestão do novo recinto da Feira dos 13, e de todo o
Parque Municipal da Vista Alegre receberá um especial cuidado
da CMI (em parceria com a VA).
Vamos desenvolver o projecto de qualificação e ampliação
do Mercado da Costa Nova.
27. Turismo
A iniciativa MAR AGOSTO/Festas do Município 2004 tem
o destaque fundamental, como peça central de um conjunto
de acções de dinamização e animação turística, que terão maior
diversidade, procurando um nível maior de intensidade.
Vamos lançar algumas acções novas de promoção turística
do Concelho de Ílhavo, começando pela participação na BTL
(Bolsa de Turismo de Lisboa) em Janeiro 2004 (a principal feira
de turismo realizada em Portugal).
Vamos projectar o novo Posto de Turismo de Ílhavo e iniciar
a sua construção, no Parque da Cidade.
Vamos continuar a acompanhar a gestão da concessão do
Parque de Campismo da Barra.
28. Juntas de Freguesia/Protocolos
A política de cooperação com base protocolada entre a
Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia será mantida,
procurando-se que a implementação de novos procedimentos

de gestão, transferência financeira, e avaliação, resultem na
elevação da sua capacidade de realização.

•

A Evolução da Reforma dos
Serviços Municipais

•

Mantendo a filosofia de que a estrutura e os procedimentos
administrativos de uma Câmara Municipal, necessitam de estar
em permanente reforma e modernização, encetaremos desde
o início de 2004, novas medidas de reforma e de melhoria de
procedimento e de actuação, na busca incessante de mais
eficiência e eficácia da estrutura municipal.
A reforma administrativa da CMI vai continuar, com a
implementação dos serviços de controlo interno e de modernização, com o processo de modernização administrativa, no
âmbito do Protocolo assinado com o Governo (3.ª fase), e no
âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006, tendo essencialmente os seguintes objectivos:
• instalação de rede intranet, envolvendo a digitalização de
toda a correspondência recebida e expedida;
• dotar com mais melhores recursos informáticos todos os
sectores da estrutura da CMI;
• disponibilizar e implementar o preenchimento de mais
formulários via internet através do site CMI;
• instalação e activação do sistema de informação geográfica
(no âmbito do projecto da AMRia, financiado pelo Programa
Aveiro Digital 2003-2006);
• informatização das plantas de localização, e facilitar o
acesso de forma integrada à informação geográfica e
processual (incluindo o cadastro), contribuindo para o
aumento da eficácia, traduzida num menor tempo de
resposta, maior fiabilidade e aumento da qualidade da
gestão urbanística;
• activação da contabilidade analítica e do sistema de painel
de comando com base no sistema de afectação da despesa
a centros de custo, criteriosamente definidos.
As acções de formação para os funcionários municipais vão
continuar a receber especial atenção: depois da forte actividade
realizada no âmbito do Programa FORAL com a Associação de
Municípios da Ria, vamos participar na acção FORAL 2004
mantendo o trabalho de parceria com a AMRia.
Em 2004 teremos terminado a elaboração do inventário
municipal de móveis e imóveis, no seguimento do trabalho que
vem sendo desenvolvido, entrando em funcionamento a gestão
ordinária dessa importante componente da CMI: o património.

Os Investimentos da
Administração Central
As Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de
Ílhavo para 2004 são um instrumento de grande importância
para o desenvolvimento do concelho, constituindo-se como
uma forte aposta de investimento. É importante, no entanto,
referenciar que, em termos de investimentos públicos, a
Administração Central tem também investimentos importantes
a realizar no Concelho de Ílhavo, embora alguns deles derivando
de adiamentos sucessivos, e muitos dos quais assentam em
parcerias com a Câmara Municipal ou outras entidades do
Município.
Fica no entanto a relação daquilo que são os compromissos
já assumidos e que esperamos ver concretizados no ano 2004:
• Quartel da GNR, da Gafanha da Nazaré;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Obras de Defesa da Costa (esporões da Costa Nova e
protecção dunar para Sul)
Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova (finalização
e activação);
IC1, troço Maceda/Mira e Via de Ligação a Ílhavo;
Ajardinamento dos nós viários do IP5, pela IEP;
Porto de Aveiro (continuação de vários investimentos);
Apoio à construção da Biblioteca Municipal;
Ligação ferroviária da Linha do Norte ao Porto de Aveiro;
3.ª Fase da Via de Cintura Portuária;
Qualificação urbana da EN109 e sua desclassificação;
Reabilitação e alargamento da Ponte da Barra.

Consideração Final
O ano 2004 tem um papel relevante para o cumprimento
dos objectivos traçados para o mandato autárquico 2002/2005,
papel esse que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento
apresentam de forma evidente.
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara
Municipal de Ílhavo para 2004, assumem um conjunto de
objectivos importantes, que assentam na determinação de dar
cumprimento aos compromissos assumidos, dando continuidade às obras e acções em curso, e promovendo o
desenvolvimento de novas obras e o alcançar de objectivos que
consideramos importantes e que são assumidos numa perspectiva plurianual e evolutiva.
A elevação da qualidade de vida da população num ambiente
de desenvolvimento global e integrado de todo o Concelho,
continua a ser a nossa firme aposta sempre na procura de mais
qualidade, numa perspectiva realista e ambiciosa, em linha de
continuidade e com uma saudável e necessária ambição.
Das infraestruturas à qualificação urbana e ambiental, da
educação à cultura, da dinamização dos equipamentos existentes, à concepção e construção de novos, da acção social às
intervenções de carácter lúdico e recreativo, do apoio às
actividades económicas à promoção turística do Município…,
teremos em 2004, e seguramente nos anos seguintes, mais
e melhores respostas.
A gestão em parceria será mantida e aprofundada, numa
relação estreita e de cooperação com os cidadãos e as forças
vivas do Concelho – as Juntas de Freguesia, as Associações,
as Empresas, as Entidades Públicas – assim como com o
Governo de Portugal, a Comissão Europeia, as nossas cidades
irmãs e as nossas comunidades de emigrantes e imigrantes.
“Estaremos solidários, atentos e activos no trabalho de
desenvolvimento da região em que nos integramos: na relação
com os nossos Municípios vizinhos de Aveiro e de Vagos, na
Associação de Municípios do Carvoeiro, na Associação de
Municípios da Ria, no Conselho da Região Centro, na Associação Nacional de Municípios Portugueses e noutros foruns
intermunicipais, daremos o nosso contributo forte, na certeza
de que cada vez mais, é no aprofundamento da intermunicipalidade que se fortalece o desenvolvimento de cada um dos
Concelhos.”
Queremos manifestar de forma clara o nosso total empenhamento, a nossa determinação, motivação e confiança, para
continuar a mudar o Concelho de Ílhavo, na promoção da
elevação da qualidade de vida das populações. Com todas as
dificuldades e oportunidades que se nos deparam, estamos
certos que no ano 2004 conseguiremos construir mais e
melhor Concelho de Ílhavo, continuando na rota do bom
desenvolvimento.
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Inauguração da Extensão de Saúde
da Gafanha do Carmo Presidência Aberta da Câmara Municipal de Ílhavo
No passado dia 5 de Outubro realizou-se a inauguração do novo Posto Médico da Gafanha
do Carmo (no edifício da velha Escola Primária do Norte), que contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e do Director da Sub-Região de Saúde de Aveiro,
Dr. Paulo Maia. Esta é uma obra da maior importância para a Gafanha do Carmo, constituindo
mais um importante marco na política de saúde da Câmara Municipal de Ílhavo, no cumprimento
do objectivo de dar mais qualidade aos edifícios onde são prestados cuidados de saúde à
população, conferindo assim melhores condições aos profissionais e aos utentes.

Esta inauguração marcou também o início da Presidência Aberta da Câmara Municipal de
Ílhavo na Freguesia da Gafanha do Carmo, que se realizou de 5 a 8 de Outubro de 2003, com o
seguinte programa:
5 de Outubro (Domingo)
• Inauguração do novo Posto Médico da Gafanha do Carmo
• Concerto da Música Velha
7 de Outubro (Terça-feira)
• Visita às obras da Freguesia
8 de Outubro (Quarta-feira)
• Visita ao Edifício Sócio-Educativo e Reunião com os Dirigentes da ASSGC;
• Jantar com Dirigentes Associativos da Gafanha do Carmo;
• Reunião da Câmara Municipal de Ílhavo, no Salão Cultural da Gafanha Carmo.

Presidência Aberta na Freguesia de S. Salvador
Sessão Evocativa do 13.º Aniversário de Elevação a Cidade e Inauguração do
Ecocentro e Centro de Educação Ambiental a 15 de Julho
Realizou-se, de 4 a 15 de Julho, uma Presidência Aberta da Câmara Municipal de Ílhavo na
Freguesia de S. Salvador, que, integrando as comemorações do 13.º aniversário da elevação de
Ílhavo a cidade, teve com o seguinte programa:
4 de Julho (Sexta-feira)
• Reunião da Assembleia Municipal de Ílhavo, no Edifício dos Paços do Município
5 de Julho (Sábado)
• Visita e Reuniões com Associações (durante a tarde)
7 de Julho (Segunda-feira)
• Visita às obras da Freguesia
• Reunião da Câmara Municipal de Ílhavo, na Légua (Salão Paroquial)
10 de Julho (Quinta-feira)
• Reunião com o Pároco de S. Salvador (em exercício)
• Audições de Público pelo Presidente e Vereadores
• Reunião com a Associação de Bombeiros Voluntários de Ílhavo
11 de Julho (Sexta-feira)
• Reunião de Trabalho sobre “Planeamento” com Equipa CMI/DPUP
• Inauguração dos Armazéns da Junta de Freguesia de S. Salvador (Moitinhos)
12 de Julho (Sábado)
• Visita às Capelas de Vale de Ílhavo e da Légua
• Reunião com Associações
13 de Julho (Domingo)
• Manhã desportiva, Polidesportivo da Cidade
• Participação na Missa Dominical, Igreja Matriz

•

Comemorações do 13.º Aniversário da Elevação de Ílhavo a Cidade:
– Hastear das Bandeiras junto à Câmara Municipal de Ílhavo
– Concerto pela Música Velha (Jardim Henriqueta Maia)
– Sessão Cultural/Tarde do Fadista Ilhavense (Jardim Henriqueta Maia)
14 de Julho (Segunda-feira)
• Assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Santa Casa de Misericórdia
de Ílhavo para desenvolvimento do projecto do projecto do “Novo Hospital de Ílhavo” e
apresentação do estudo prévio do projecto
15 de Julho (Terça-feira)
• Reunião com a Administração da Fábrica da Vista Alegre e Visita às Obras
• Inauguração do Ecocentro e Centro de Educação Ambiental
• Jantar/Convívio com Dirigentes Associativos
Da reunião do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada no dia 7 de Julho, no Salão
da N.ª Sr.ª da Luz , na Légua, destacamos algumas das mais importantes decisões:
• Adjudicação do concurso de recuperação da Vila Vieira/Construção da Nova Sede da Junta
de Freguesia de São Salvador ;
• Adjudicação do concurso de saneamento básico da Cale da Vila/Gafanha da Nazaré 4.º fase;
• Abertura do concurso público de qualificação do Jardim Henriqueta Maia.

Presidência Aberta da Câmara Municipal de
Ílhavo na Freguesia da Gafanha da Encarnação
De 27 de Novembro a 2 de Dezembro decorreu a Presidência Aberta da Câmara Municipal
de Ílhavo na Freguesia da Gafanha da Encarnação, com o seguinte programa:
27 de Novembro (Quinta-feira)
• Visita ao Edifício Sócio-Educativo e Reunião com Dirigentes da Associação de Pais e Amigos
das Crianças da Gafanha da Encarnação
28 de Novembro (Sexta-feira)
• Reunião com o Pároco da Gafanha da Encarnação
29 de Novembro (Sábado)
• Visita à Costa Nova
30 de Novembro (Domingo)
• Participação na Missa Dominical na Gafanha da Encarnação
• Jogo de Futebol: NEGE-Paradela
1 de Dezembro (Segunda-feira)
• Jantar com Dirigentes Associativos da Freguesia

2 de Dezembro (Terça-feira)
• Visita à Gafanha da Encarnação
• Reunião da Câmara Municipal de Ílhavo, na Sede da Junta de Freguesia
Referenciamos que da reunião do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, que se realizou
no dia 2 de Dezembro, na Sala de Reuniões da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação,
destaca-se da ordem de trabalhos os seguintes assuntos:
• Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo 2004;
• Abertura do concurso público da 2.ª Fase do Cais dos Pescadores da Mota, Gafanha da
Encarnação (infraestruturas terrestres);
• Abertura do concurso da Requalificação do Largo do Salão Cultural da Gafanha da Encarnação
(com Parque Infantil);
• Abertura do concurso público da 3.ª Fase da Via de Cintura Poente a Ílhavo (Troço entre a
Rotunda da Ponte Romana e a Rotunda do Paradi na EN 109);
• Expropriação de terrenos para a construção da 2.ª Fase da Via de Cintura Poente a Ílhavo
(Troço de ligação entre Malhada/Barquinha/Vista Alegre – EN 109);
• Adjudicação da obra de requalificação do Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo;
• Abertura de processo de venda de lotes da Zona Industrial da Mota;
• Estudos Urbanísticos da Gafanha da Encarnação Sul (envolvente à EB2,3), Lagoa (Ílhavo),
Parque Central de Ílhavo, Envolvente ao Hospital de Ílhavo;
• Regulamento Municipal de Inspecção e Manutenção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas
Mecânicas e Tapetes Rolantes.
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O Mar por Tradição

2.º Aniversário
do Renovado Museu Marítimo de Ílhavo
21 de Outubro de 2003 – Actividades do Aniversário
Colóquio Arquitectura e Museologia
Numa organização conjunta da Associação Portuguesa de Museologia e do Museu Marítimo de Ílhavo, 103 congressistas
debateram durante dois dias no auditório do MMI as relações entre profissionais da arquitectura e da museologia. O colóquio foi
participado por técnicos de museus de todo o país e por alguns espanhóis e permitiu colocar o exemplo do MMI no centro do
debate. Entre as várias intervenções, uma referência ao arquitecto Nuno Mateus e ao Doutor Álvaro Garrido.
O programa social do Colóquio contou com um excelente espectáculo de poesia sobre o tema “Portugal e o Mar”, dinamizado
por José Fanha e José Jorge Letria.

Site – www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
A apresentação do Site do MMI foi e será um elemento crucial na estratégia comunicacional do Museu, uma porta de entrada
virtual para portugueses e estrangeiros. A estrutura do site obedece a um conceito institucional, bem expresso na hierarquia dos
menus principais e do paralelo. O design procurou ser coerente com a imagem estética do Museu e rentabilizar a excelência da
sua obra de arquitectura. No primeiro mês, o Site contou com mais de um milhar de visitantes.

Sala da Ria
Aberta há dois anos atrás, aquando da inauguração do novo edifício do Museu, a sala da Ria evidencia-se pela harmoniosa
comunicação entre a sua arquitectura volumétrica e a presença, no interior dela, de nove embarcações típicas da Ria, em tamanho
real. As embarcações exibidas dão testemunho de actividades económicas em boa parte desaparecidas: a apanha do moliço, a
extracção e o transporte de sal, as pescas artesanais típicas da laguna com artes adaptadas às espécies outrora mais prolíferas e
ainda a construção artesanal de barcos de Ria, agora documentada através da recriação de um estaleiro pitoresco dos anos quarenta
do século XX.
A fim de tornar mais viva e autêntica a representação das fainas agro-marítimas da Ria e no sentido de tornar a sala mais adequada
ao serviço educativo, esta exposição permanente foi remodelada ao longo do Verão de 2003 e inaugurada a 21 de Outubro do
mesmo ano com o apoio generoso da Associação dos Amigos do Museu e a colaboração activa da Drª Ana Maria Lopes e do
Capitão Francisco Marques, ex-directores do MMI. Esta intervenção remodeladora teve por fim aprofundar a autenticidade e o
realismo desta exposição

Maioridade 2003 – “Viver Solidário”

A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, de
15 a 21 de Setembro, mais uma edição da
MAIORIDADE, este ano com um lema novo:
“Viver Solidário”, que deriva da fusão da Semana do Idoso e da Semana da Solidariedade,
que vinham sendo realizadas em separado.
Nesta edição participaram cerca de 1.500
idosos do Concelho de Ílhavo, que tiveram a

oportunidade de participar no passeio ao Santoinho/Santa Luzia ou a Tomar/Fátima, bem
como divertir-se com os Malucos do Riso, que
contagiaram com o seu humor a plateia repleta do Pavilhão Municipal de Ílhavo.
De referir a realização de mais uma exposição com os trabalhos desenvolvidos pelas
várias Instituições Particulares de Solidariedade

Social do Concelho, que demonstraram, mais
uma vez, o seu dinamismo e o seu papel social.
Durante toda a semana em que se viveu
a MAIORIDADE 2003, foram vários os seniores
do Concelho que aproveitaram para conviver
nas Tardes no Jardim, dinamizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com a
Associação Chio-pó-pó e Fundação Prior Sardo.

Marés de Música 2003
Decorreu, de 1 a 5 de Outubro, a edição 2004 das “Marés
de Música”, iniciativa que trouxe ao Concelho excelentes
espectáculos musicais, comprovados pelo elevado número de
espectadores registados em cada um deles.
O programa iniciou-se com um concerto comemorativo do
Dia Mundial da Música, pela Banda dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo, Música Nova, que teve lugar no Salão Cultural da
Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. Seguiu-se o
Concerto “The Tango Night”, pelo Quarteto de Saxofones de
Aveiro no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo. No dia 3, no
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, decorreu o Espectáculo
da Escola de Música Gafanhense, ao qual se seguiu, no dia
seguinte, um Concerto pela Orquestra Union Musical Algimia
(Valência, Espanha), no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo.
O encerramento aconteceu no dia 5, no Jardim Central da Gafanha do Carmo, com um Concerto pela Filarmónica Gafanhense.
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Tal como nas edições anteriores, os seniores residentes nos lares de terceira idade não
foram esquecidos, tendo-se realizado dois
almoços de convívio no Lar de S. José e no
Lar da N. Senhora da Nazaré, tendo sido oferecido a cada residente uma pequena lembrança.

Geminação

Ílhavo/Paraty
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, deslocou-se
a Paraty – Estado do Rio de Janeiro, Brasil, em representação
oficial do Concelho de Ílhavo de 19 a 23 de Novembro, onde
presidiu à cerimónia do lançamento do livro “Ílhavo, Terra
Maruja” dos autores/cidadãos de Paraty, Tom e Thereza Camargo
Maia, editado pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Esta obra retrata algumas imagens e muita história do
Município de Ílhavo. Inspirado, desenhado e escrito pelos seus
autores numa deambulação real entre Ílhavo e Paraty, é um
bom exemplo dos frutos da geminação entre as duas cidades,
cujo protocolo foi assinado a 6 de Setembro de 2000, aquando
das comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil.
O Presidente da Câmara de Ílhavo, acompanhado pelo
Vereador Fernando Caçoilo, integrou ainda a comitiva Portuguesa
presidida pelo Ministro de Estado e da Defesa Dr. Paulo Portas,
presente no jantar oficial das comemorações do 50.º aniversário
da “Casa das Beiras” do Rio de Janeiro, no dia 19 de Novembro.
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Hospital de Ílhavo
Protocolo CMI-SCMI
Concelho de Ílhavo, para a Região e seguramente para o nosso país, sendo opção e determinação
de ambas as partes vir a financiar a obra de reabilitação e reactivação do Hospital de Ílhavo, com
Fundos Comunitários, recursos próprios da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e apoios
financeiros da Câmara Municipal de Ílhavo.
Ao nível da futura activação e operação desta unidade de saúde, a Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo assumirá todas as responsabilidades da gestão e dos recursos humanos, negociando
com o Ministério da Saúde acordos para o funcionamento das respectivas valências.
Assim sendo e considerando:
1. A excepcional importância para a qualidade de vida da população, de que se reveste o projecto
de reabilitação e recuperação do Hospital de Ílhavo, da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo,
tendo como valência central uma unidade de cuidados continuados;
2. A importância da referida obra para a população do Concelho de Ílhavo (e de outros Concelhos
vizinhos), que justifica o investimento financeiro e de recursos humanos que a Câmara
Municipal de Ílhavo vai continuar a realizar no projecto e obra de reabilitação e reactivação
do Hospital de Ílhavo, numa parceria geradora com a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo,
com outras entidades relevantes para o processo, nomeadamente o Ministério da Saúde:
A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e a Câmara Municipal de Ílhavo, assumem formalmente uma parceria de gestão do processo de elaboração do projecto de execução para a
reabilitação do Hospital de Ílhavo, com as seguintes cláusulas protocoladas:

1.ª Cláusula

O objectivo de activar uma unidade de saúde do tipo “hospital de cuidados continuados”
juntou a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Ílhavo, pela assinatura de um
protocolo de cooperação para a elaboração do projecto de Reabilitação e Recuperação do Hospital
de Ílhavo (da Santa Casa da Misericórdia), assinado no passado dia 14 de Julho 2003 entre o
Presidente Eng. Ribau Esteves e o Provedor Prof. Fernando Maria.
A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo tem vindo, ao longo dos últimos 10 anos, a diligenciar
no sentido de encontrar uma solução digna e socialmente útil para as instalações do antigo
“Hospital de Ílhavo”, desactivado em 1990, cujo edifício se tem vindo a degradar com o passar
do tempo e a falta de uso, processo que é do conhecimento público.
Verificamos com satisfação ser política do actual Governo a criação de unidades hospitalares
de pequena dimensão, prestadoras de cuidados continuados e funcionando com ligação funcional
ao chamados “Hospitais Distritais”.
Foi dentro desse enquadramento que a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo decidiu reactivar
e dinamizar o processo de reabilitação e reactivação do “Hospital de Ílhavo”, estando para esse
efeito a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo, nomeadamente no que respeita
ao levantamento e projecto de recuperação do velho edifício, e aos contactos institucionais com
o Ministério da Saúde.
A Câmara Municipal de Ílhavo e a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, entendem ser este
um investimento da maior importância para a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, para o

1. Para elaboração do estudo prévio do projecto as partes contratantes assumiram as seguintes
obrigações:
- a Câmara Municipal de Ílhavo definiu as regras de utilização dos terrenos do Hospital e o
levantamento do edificado existente;
- a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo entregou a realização do estudo prévio do projecto à
empresa PAL, Planeamento e Arquitectura, Lda que desenvolveu o respectivo trabalho;
2. O estudo prévio foi entretanto aprovado pelas duas entidades contratantes;
3. O valor estimado do custo do projecto de execução para a reabilitação do Hospital de Ílhavo
é de 150.000,00 Euros, perspectivando-se a sua finalização em Janeiro de 2004;

2.ª Cláusula
A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo mantém a liderança do processo de elaboração do
referido projecto de execução, assumindo pelas suas receitas próprias o pagamento de 25% dos
custos totais da elaboração do projecto;

3.ª Cláusula
1. A Câmara Municipal de Ílhavo assume o compromisso de continuar a apoiar em termos
políticos e técnicos a elaboração do referido projecto de execução, assim como a apoiar a
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo com um subsídio financeiro de 75% dos custos totais
da elaboração do projecto;
2. A Câmara Municipal de Ílhavo prestará também todo o apoio técnico à Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo no desenvolvimento do projecto, do concurso público e na materialização da obra, dando continuidade à parceria já iniciada para elaboração do respectivo estudo
prévio do projecto.

Recupera Ílhavo

Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Recuperação
e Reabilitação de Edifícios do Concelho de Ílhavo

No Concelho de Ílhavo facilmente se descortinam edifícios representativos de valores
arquitectónicos relevantes, que nos falam da sua história e de quem os ergueu. O respeito por
estes valores culturais, verdadeiras páginas vivas da história dos sítios e das suas gentes, cumpre
a todos, enquanto valor colectivo.
A identificação dos sítios e das pessoas passa pela preservação e construção de património,
nas suas mais variadas cambiantes. Numa época em que a construção de património tem sido
excepção, é de extrema relevância salvaguardar e requalificar o património existente – não
corramos o risco de as gerações vindouras nos questionarem sobre tão grande desprezo e
desconsideração pelas preexistências.
Parte deste património construído apresenta patologias várias e avançado estado de
degradação. Cumpre aos seus proprietários zelar pela sua requalificação, de modo a renovar as
suas potencialidades habitacionais, acrescentando-lhe nível de conforto compatível com o habitar
contemporâneo. A renovação urbana passa pela recuperação do construído, bem como dos níveis
de sociabilidade que lhe estão associados.
É, pois, intuito da Câmara Municipal de Ílhavo incentivar os particulares, associando-se a eles,
numa atitude que, considera, verdadeiramente pedagógica.

O Programa RECUPERA ÍLHAVO – Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Recuperação
e Reabilitação de Edifícios do Concelho de Ílhavo, pretende ser um complemento à iniciativa
privada e a outros programas de apoio, de nível nacional, existentes e outros que se venham a perfilar.
Não obstante a importância dos problemas sociais e económicos, geralmente associados à
degradação física dos edifícios, não é no âmbito deste programa que se pretende encontrar um
equilíbrio social, pelo menos não de forma directa. Existem programas nacionais com esse
carácter.
Trata-se de uma aposta clara na harmonia do crescimento do(s) conjunto(s) urbano(s), memória
colectiva e móbil da reestruturação, planeada, do Concelho de Ílhavo. O potencial turístico do
Concelho é evidente, dadas as suas características naturais e construídas. Zelar pela estética dos
edifícios de relevância arquitectónica, urbana, cultural e simbólica é, indubitavelmente, uma
responsabilidade de todos, que a todos beneficiará.
O RECUPERA ÍLHAVO representa, assim, o empenho directo e o esforço da Câmara
Municipal Ílhavo na recuperação do património do seu Concelho, e uma campanha de sensibilização e motivação para esta tarefa de interesse da comunidade.
O regulamento deste Programa encontra-se disponível na Câmara Municipal de Ílhavo, ou
em www.cm-ilhavo.pt.
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Ecocentro/Centro de Educação Ambiental

Projecto ZOOM
Crianças a caminho de Milão

O Projecto ZOOM, com implementação em Portugal pelo
primeiro ano, apela à participação de crianças de toda a Europa
(e de outros pontos do mundo), com o objectivo de se lhes
permitir uma descoberta de questões relacionadas com os
transportes e o ambiente, bem como a sensibilização dos Pais,
tendo por base as próprias crianças, num esforço e/ou trabalho
conjunto.
A ideia base é que todas as Escolas participantes organizem
uma semana dedicada à Mobilidade Sustentável. Ao longo
dessa semana, todas as crianças e os seus pais, são encorajados a deixar os carros em casa, para utilizar os transportes
alternativos nas suas viagens diárias. Aquilo que se pretende
é que, durante essas viagens, e também nas respectivas aulas,
as crianças partam à descoberta do ambiente que as rodeia e

que, elas próprias, critiquem o que está menos bem e, através
do debate interno nas Escolas, possam imaginar as respostas/
soluções para os problemas que as afectam mais de perto, por
forma a assegurarem a devida segurança nas suas viagens com
meios de transporte sustentáveis (bicicletas, viagens a pé, etc).
No nosso Concelho a participação esteve a cargo das Escolas
Básicas do 1.º Ciclo da N.ª Sr.ª do Pranto, da Costa Nova, da
Barra, da Chave, da Marinha Velha e da Cambeia, num total de
363 crianças participantes.
Posteriormente, o Projecto ZOOM deverá possibilitar a
criação de uma comunidade infantil à escala europeia que,
conjuntamente, consiga apresentar, de uma forma marcante
e visível, o seu contributo para a preservação do clima global.
No caso particular do nosso Concelho a lógica seguida foi a
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inversa, isto é, foram analisados, à Escala Planetária, os problemas
globais ambientais subjacentes às questões da mobilidade, de
forma a que as nossas crianças pudessem perspectivar a sua
possível contribuição, à Escala Local, para uma melhor
mobilidade e/ou um melhor ambiente – «Pensar Global… Agir
Local…».
No final do Projecto, foi possível avaliar, de forma quantitativa, o contributo do Concelho de Ílhavo para o Projecto
ZOOM: 3636 “PEGADAS VERDES” (o prémio atribuído em
função da realização de uma viagem «amiga do ambiente», o
que representa, aproximadamente, 13% do objectivo total
proposto a nível Europeu (28 029 “PEGADAS VERDES”)!
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Dia Europeu
sem Carros 2003
Nas Cidades de Ílhavo e Gafanha da Nazaré
A Câmara Municipal de Ílhavo continua fortemente empenhada na requalificação urbana e
na valorização ambiental dos seus centros urbanos, razão pela qual participa na Campanha do
Dia Europeu Sem Carros – “Na Cidade sem o meu carro!”, que se realiza, anualmente, a 22 de
Setembro.
Neste dia a circulação automóvel foi interdita, numa determinada área das cidades de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré, a qual constitui uma oportunidade de excelência para se dinamizarem
os “centros” das cidades, procurando oferecer aos residentes, Escolas, agentes económicos e
visitantes melhores níveis de conforto, promovendo os espaços centrais como verdadeiros
centros cívicos e pólos de actividades, de atracção e de lazer.
«Nunca é demais um carro a menos»…

Coastwatch Europe 2003
Coastwatch – de olho no Litoral
O projecto “Coastwatch Europe” é um projecto de âmbito europeu, que
consiste na caracterização ambiental da faixa costeira, frente Mar e frente Ria,
através do preenchimento de um questionário por cada troço de 500 metros,
inserido em blocos de 5 Km.
Sendo o nosso Concelho um Concelho priviligiado com Ria e com Mar, há
todo o interesse no envolvimento/acompanhamento de um projecto com este
âmbito, e onde os principais objectivos serão a recolha de dados sobre as
características das zonas de costa, bem como os principais problemas ambientais que as afectam, elementos de extrema importância para que se consiga uma
gestão sustentada do litoral.
Deste modo, reconhecendo os efeitos extremamente positivos que o
presente projecto desencadeou nos alunos das nossas Escolas (duzentos
participantes no ano 2002!), a Câmara Municipal de Ílhavo, a exemplo do ano
anterior, continua a aderir ao projecto “Coastwatch Europe”, pois entende que
«não se pode proteger aquilo que se desconhece».
O projecto teve o seu inicio no dia 4 de Novembro, prolongando-se até ao
dia 28 de Novembro, num total de 50 Km de Litoral percorridos, distribuídos em
10 blocos, e com dinamização das nossas Escolas dos 1.º Ciclo (Barra, Cale da
Vila, Costa Nova, Cambeia, Chave e Marinha Velha), 2.º e 3.º Ciclos (Gafanha da
Encarnação) e Secundárias (Gafanha da Nazaré e Ílhavo), num total de 380
participantes.

Programa

“Eco-Escolas”

Participação da Câmara Municipal de Ílhavo

XIV Encontro Nacional
de Educação Ambiental

Bandeira Verde, o galardão máximo da Educação Ambiental nas Escolas
Ao delegarmos nos mais jovens um papel activo na educação e gestão do ambiente,
estaremos sempre a valorizar os aspectos geofísicos e culturais oferecidos pelo mesmo,
conseguindo a sua preservação face às gerações futuras. Por outro lado, é importante fazer das
crianças um “aliado” importante nesta tarefa difícil, mas aliciante, de que preservar o ambiente
é acima de tudo uma questão de cidadania, o que só será possível com a conjugação dos esforços
de todos nós – Escolas, Pais e Autarquia!
O Programa Eco-Escolas tem como objectivos principais «encorajar acções, reconhecer e
premiar o trabalho desenvolvido pela Escola na melhoria do seu desempenho ambiental». No
seguimento de uma metodologia constituída por sete passos – 1. Conselho Eco-Escolas;
2. Auditoria Ambiental; 3. Plano de Acção; 4. Monitorização/Avaliação; 5. Trabalho Curricular;
6. Divulgação à Comunidade e 7. Eco-Código – serão abordadas várias temáticas ambientais ao longo
do ano curricular (resíduos, água, energia, biodiversidade, etc). Se, por um lado, a Bandeira Azul se
preocupa com a promoção da qualidade nas Praias, a Bandeira Verde – galardão resultante do
Programa Eco-Escolas – premeia uma correcta educação ambiental dos jovens das nossas Escolas.
No ano lectivo 2002/2003 candidataram-se, e foram premiadas com a respectiva Bandeira
Verde, o Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Norte e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos
de Ílhavo. No presente ano lectivo (2003/2004) o Concelho de Ílhavo apresentou a candidatura
dos seguintes Estabelecimentos de Ensino: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Ílhavo e Escolas
Básicas do 1.º Ciclo da Marinha Velha, Chave e Barra.

No Ambiente, com os pés Bem assentes na Terra!
A Educação Ambiental é uma das temáticas com maior sucesso junto das nossas Escolas.
Deste modo, e respondendo ao convite formulado pelo Parque Biológico de Gaia e pelo Instituto
do Ambiente, o nosso Concelho esteve representado no XIV Encontro Nacional de Educação
Ambiental, realizado em Gaia entre os dias 3 e 5 de Outubro último.
Esta participação consistiu na elaboração de um Poster, com o título “No Ambiente, com os
pés Bem assentes na Terra!”, o qual procurou, por um lado, resumir os investimentos na área
do Ambiente, e, por outro, apresentar algumas das muitas campanhas e/ou projectos de Educação
Ambiental levadas a efeito, num esforço conjunto com as nossas Escolas!
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Concerto de Natal
da Câmara Municipal de Ílhavo
Vai-se realizar, no próximo dia 16 de Dezembro, terça-feira,
pelas 21h30, na Igreja Matriz de Ílhavo, o Concerto de Natal da
Câmara Municipal de Ílhavo.
Sob a direcção do Maestro António Vassalo Lourenço, a
Orquestra Filarmonia das Beiras interpretará “L’Enfance du
Christ”, Op. 25, de Hector Berlioz:
• Parte I – O Sonho de Herodes;
• Parte II – O Vôo para o Egipto;
• Parte III – A Chegada a Sais.
Este Concerto contará ainda com a participação do Coro
do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de
Aveiro. A não perder.

Festa de Natal 2003
A Câmara Municipal de Ílhavo, pelo sexto ano consecutivo, vai realizar uma Festa de Natal
para todas as crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, da rede pública e IPSS com
valência de Pré-Escolar do Concelho de Ílhavo, dando desta forma seguimento ao compromisso
assumido no Plano Municipal de Intervenção Educativa 2003/2004.
Para a Festa de Natal 2003, a Câmara Municipal de Ílhavo preparou um espectáculo de
variedades com o Grupo MARIMBONDO, com hora e meia de “desentendimento” total com
música ao vivo, malabares, magia cómica, acrobacia, muitos palhaços e Hannibal, o único elefante
que cabe dentro de uma mala de cartão, entre outras surpresas.
A edição da Festa de Natal deste ano realizar-se no dia 16 de Dezembro, terça-feira, no Pavilhão
Municipal de Ílhavo.
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal facultará o transporte de todas as
crianças e respectivo corpo docente e auxiliares para o local do espectáculo e, em parceria com
as quatro Juntas de Freguesia do Concelho, oferecerá a cada criança uma lembrança que marcará
mais um Natal das suas vidas.

Edifício dos Paços do Concelho
– 29 DEZ 2003/10 anos

Protocolo para a Elaboração
do Plano de Pormenor

Quinta
da Boavista

Na reunião de Câmara do passado dia 13 de Novembro,
foi deliberado aprovar o Protocolo para a elaboração do Plano
de Pormenor da Quinta da Boavista entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a empresa Pelicano. Este Protocolo estabelece
as condições para a cooperação entre as duas entidades no
sentido da elaboração e aprovação do PP da Quinta da
Boavista, para onde se perspectiva a construção de um
empreendimento turístico do “tipo aldeamento” ocupando
uma área de 130 hectares, com um campo de golf de 18
buracos ocupando cerca de 67 hectares.
O Protocolo foi assinado entre por ambas as partes no
dia 18 de Novembro de 2003.

No próximo dia 29 de Dezembro vamos assinalar os 10 anos da inauguração do edifício dos
Paços do Concelho, construído e inaugurado pela Câmara Municipal de Ílhavo à época da
presidência do Eng. Manuel da Rocha Galante.
Entre outras iniciativas que estamos a ultimar, vai realizar-se uma reunião extraordinária de
Câmara, nesse mesmo dia pelas 17.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
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Deliberações
da Câmara Municipal de Ílhavo
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2003
Resumo
Nomeação do representante da Câmara Municipal de Ílhavo na Associação
Europeia de Municipalidades com Marina/Porto de Recreio
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta que nomeia como representante
do Município o Sr. Presidente da Câmara Municipal, tendo como seu substituto
o Sr. Vereador Eng. Paulo Costa.
Arrematação em Hasta Pública de 10 bancas no Mercado da Barra e de uma
loja no Mercado da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a abertura do concurso para atribuição das referidas
bancas e loja em regime de hasta pública aos interessados que manifestarem
essa intenção em envelope fechado com uma base de licitação de 100,00 Euros/
mês para as bancas do Mercado da Barra, e de 125,00 Euros/mês para a loja do
Mercado da Costa Nova, para o período de Julho a Setembro de 2003.
Lançamento de Derrama para 2004
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal que
prevê uma derrama para cobrança no ano de 2004 de 10%.

REUNIÃO ENTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2003
Resumo
Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas Previstas no
DL 264/2002, de 25 de Setembro e DL 310/2002, de 18 de Dezembro –
“Transferência para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos
Civis”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal. Mais se delibera proceder à sua aprovação em minuta e
envio à Assembleia Municipal.
Adjudicação da Empreitada de “Pavimentação com Tapete Betuminoso 2003”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Manuel
Francisco de Almeida, S.A. pelo valor de 86.716,50 Euros + IVA, de acordo com
o relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia:
não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 7 DE JULHO DE 2003
Resumo
Adjudicação da Empreitada da “Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador/
/Remodelação da Vila Vieira”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Pascal2 –
Construções, Lda, pelo valor de 477.077,17 Euros + IVA, de acordo com o
relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia:
não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.
Adjudicação da Empreitada das “Redes de Drenagem de Águas Residuais
e Pluviais da Gafanha da Nazaré – 3.ª Fase”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Henrique
Fernandes e Neto, Lda, pelo valor de 704.851,71 Euros + IVA, de acordo com o
relatório da Comissão de Análise. Mais se delibera proceder à audiência prévia:
não havendo reclamação a adjudicação é definitiva.
Abertura de Concurso Limitado sem publicação de anúncio para execução
da Empreitada “Parque do Centro de Ílhavo: Requalificação do Jardim
Henriqueta Maia”
Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto, Programa de Concurso e Caderno de
Encargos, e proceder à abertura do concurso, com o preço base de 124.000,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para apoio a rendas
de casa de agregados familiares carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
1.850,00 Euros.
Apoio à Paróquia de S. Salvador
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00
Euros para apoio às obras de recuperação da Capela da Légua (1. 500,00 Euros)
e Capela e Salão Paroquial de Vale de Ílhavo (2.000,00 Euros).
Integração de jovem portadora de deficiência mental no Projecto A (Atelier´s
de ATL na Costa Nova) do Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres 2003
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa.
Atribuição de subsídios de expediente e limpeza para o Ano Lectivo 2003/
2004 às Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio para expediente e
limpeza às Escolas Básicas do 1.º Ciclo no valor de 20.175,00 Euros e aos Jardins
de Infância da rede pública do Concelho de Ílhavo no valor de 4. 210,00 Euros,
para o ano lectivo 2003/2004, com os respectivos acertos relativamente ao
período de Janeiro a Setembro de 2003, e que as verbas sejam transferidas para
as Escolas e Jardins de Infância com a seguinte planificação: 50% em Julho de
2003 e 50% em Fevereiro de 2004.

Atribuição de subsídios para comunicações/telefone para a Ano Lectivo
2003/2004 às Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio para comunicações/
telefone às Escolas Básicas do 1.º Ciclo no valor de 6.726,00 Euros e aos Jardins
de Infância da rede pública do Concelho de Ílhavo no valor de 1.460,00 Euros,
para o ano lectivo 2003/2004, com os respectivos acertos relativamente ao
período de Janeiro a Setembro de 2003, e que as verbas sejam transferidas para
as Escolas e Jardins de Infância com a seguinte planificação: 50% em Julho de
2003 e 50% em Fevereiro de 2004.
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2003
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação elaborada pelo
Sr. Vereador Dr. António Francisco das Neves Vieira, acerca da classificação das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2003:
Classificação Geral/Apreciação Global:
1.º lugar (Vencedora das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2003) – Marcha da
Carvalheira – Valor do prémio: 1.750,00 Euros
2.º lugar Marcha da Costa Nova – Valor do Prémio: 1.250,00 Euros
3.º lugar Marcha da Gafanha D´Aquém – Valor do prémio: 750,00 Euros

Prémios Individuais:
* Melhor Coreografia: Marcha da Carvalheira – Valor do prémio: 500,00 Euros.
* Melhores Arcos, Motivos e Adereços: Marcha da Carvalheira – Valor do
prémio: 350,00 Euros.
* Melhor Poema: Marcha da Costa Nova – Valor do prémio: 250,00 Euros.
* Melhor Orquestração e Música: Marcha da Gafanha D´Aquém – Valor do
prémio: 250,00 Euros.
* Melhores Trajes: Marcha da Gafanha D´Aquém – Valor do prémio: 250,00 Euros.
PP 62 – Estudo Urbanístico do Quarteirão da GALP (IP5)
Deliberado por unanimidade aprovar o presente estudo urbanístico.
Redução do horário de funcionamento do estabelecimento “Estibordo
Bar”, situado na Av. José Estevão, na Costa Nova do Prado
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, passando o referido estabelecimento a ter o seguinte horário: de
Domingo a Quinta-feira até à 1 hora; Sextas-feiras, Sábados e vésperas de Feriado
até às 2 horas.
Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Auto Aviação Aveirense
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativo à celebração
deste Protocolo que, entre outras coisas, prevê o reforço da cobertura da rede
de transporte públicos que serve as populações do Concelho de Ílhavo, nomeadamente as da Costa Nova, Barra, Gafanha d´Aquém, Gafanha da Encarnação e
Gafanha da Nazaré, na ligação aos principais centros de actividade e lazer do
Concelho como 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. Como as receitas obtidas pelo
operador de transporte não cobrem os custos de exploração dos serviços, nos
horários e carreiras previstas na Cláusula III do Protocolo, a Câmara Municipal de
Ílhavo compromete-se a conceder à Auto Viação Aveirense, S.A., uma compensação por cada dia em que os serviços se realizarem de 60,00 Euros, acrescidos
do IVA devido a partir do dia 1 de Julho de 2003. Esta cedência tem como
objectivo compensar a AVA S.A., pela manutenção dos serviços e ainda a
introdução de mais horários e como tal também mais meios envolvidos na rede
de transportes do concelho de Ílhavo do que resultará uma melhoria dos horários
a praticar e da qualidade de transporte a oferecer, beneficiando significativamente
os alunos e população em geral.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2003
Resumo
Hasta Pública para arrematação do direito de ocupação de 1 (uma) loja do
Mercado da Costa Nova e 9 (nove) bancas do Mercado da Barra
Banca n.º 1 – arrematada por Licínio Manuel Branco Fidalgo, pelo valor de 105,
00 Euros/mês; Banca n.º 16 – arrematada por Licínio Manuel Branco Fidalgo, pelo
valor de 150,00 Euros/mês; Banca n.º 21 – arrematada por Daniel Ribeiro de
Oliveira, pelo valor de 110,00 Euros/mês; Banca n.º 22 – não foi arrematada; Banca
n.º 23 – arrematada por Maria da Glória Silva Figueiredo Santos, pelo valor de
110,00 Euros/mês; Banca n.º 24 – arrematada por Maria da Glória Silva Figueiredo
Santos, pelo valor de 105,00 Euros/mês; Banca n.º 25 – não foi arrematada; Banca
n.º 26 – arrematada por Maria Conceição Ribeiro Lourenço, pelo valor de 100,00
Euros/mês; Banca n.º 32 – não foi arrematada; Loja – arrematada por Maria Otília
Simões Dias, pelo valor de 130,00 Euros/mês.

Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Associações
de Pais para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos, de acordo com a
proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, com a Associação de Pais da
Escola Ílhavo n.º 1, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
da Marinha Velha, Associação de Pais da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de
Ílhavo, Associação de Pais da Escola da Ermida, Associação de Pais da Escola
Primária e Jardim de Infância da Chousa Velha, Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da
Coutada, Associação de Pais do Jardim de Infância e da Escola do 1.º CEB da
Gafanha d´Aquém, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré, Associação de Pais do Jardim de Infância da
Cale da Vila, Associação de Pais da Escola da Chave, Associação de Pais de Vale
de Ílhavo, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia
Agrícola, Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Agrupamentos de Escuteiros para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Eng. Marcos Ré, com o Agrupamento 189 N. Sra do
Rosário – S. Salvador, Agrupamento 1024 – Gafanha da Encarnação, Agrupamento
531 – Gafanha do Carmo, Agrupamento 1021 S. João Baptista – Praia da Barra.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Associações
de Jovens para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Eng. Paulo Costa, com o Grupo de Jovens da Praia da
Barra, Grupo de Jovens A Torre, Grupo de Jovens A Tulha.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo de Jovens A Torre
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
550,00 Euros, como apoio à organização e gestão do Torneio de Futsal integrado
na Semana Jovem Ílhavo 2003, acção promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Normas de Utilização e Manual de Funcionamento do Ecocentro
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Marcos Ré.
2.ª Proposta de Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2003
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a presente ratificação da 2.ª Alteração ao Plano e Orçamento, que visa
sobretudo adequar a organização e planos contabilísticos à recente reestruturação
da estrutura orgânica da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2003
Resumo
Colocação de sinalização (sinal de trânsito proibido a automóveis pesados)
na Rua Prof. Júlio Catarino, em Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do despacho do Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo.
Aquisição de três parcelas de terreno para a construção do Quartel da G.
N. R. na Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a aquisição de três parcelas de terreno, duas
com uma área aproximada de 950m2 e uma com 360m2, pelo preço de 25,00
Euros/m2.
Aquisição de uma parcela de terreno junto ao edifício da Sede da Junta de
Freguesia da Gafanha da Encarnação para jardins
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a aquisição de uma parcela de terreno com
uma área de 720m2, pelo valor global de 36.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2003
Resumo
Minuta de Contrato da Empreitada de “Pavimentação com Tapete Betuminoso 2003”, no valor de 86.716,50 Euros, com a firma Manuel Francisco de
Almeida, S.A.
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta de contrato.
Adjudicação definitiva do Concurso Público para “Fornecimento de Refeições
– Escolas e Jardins de Infância do Município – 2003/2004”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva à firma EUREST,
pelo valor de 141. 750,00 Euros, de acordo com o relatório do júri.

Proposta de alteração pontual do Estudo Urbanístico 12 – Revisão do PP12,
PP da Zona Envolvente ao Depósito da Água
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de alteração pontual.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2003

Atribuição de subsídio pontual à Associação Rota da Poesia
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
1.250,00 Euros, como apoio à realização de duas iniciativas da Associação,
nomeadamente um espectáculo no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo no
passado dia 31 de Maio, e um outro integrado na Semana Jovem 2003, acção
promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo.

Atribuição de subsídio pontual à Associação de Moradores da Senhora dos
Campos
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
500,00 Euros, para apoio a actividades realizadas, como as festas de homenagem
ao Colono realizadas em Agosto de 2002 e em Agosto de 2003.
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Resumo
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O Mar por Tradição
Atribuição de subsídios pontuais para manutenção à Associação de Surf
de Aveiro e Núcleo de Motoristas da Beira Litoral
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a atribuição de um subsídio pontual para
manutenção relativo ao ano de 2003 no valor de 2.000,00 Euros à Associação
de Surf de Aveiro e de 750,00 Euros ao Núcleo de Motoristas da Beira Litoral.

Atribuição de subsídio pontual ao Rancho Folclórico “Os Palheiros” da
Costa Nova, relativo à limpeza dos sanitários junto do Posto de Turismo
da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Marcos Ré, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
3.666,00 Euros.

3.º Prémio – “A Cidade dos 50”, de João Pedro Vilarinho, da EB 1 da Marinha Velha
Menção Honrosa – “Os Amigos da Bicharada”, da Tatiana Neves Silva, da EB1
da Sra do Pranto

Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Colectividades Desportivas do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos, de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Eng. Fernando Caçoilo, com a Associação Cultural e
Desportiva “Os Ílhavos”, Associação Desportiva Cultural e Recreativa da Senhora
dos Campos, Associação Náutica da Gafanha da Encarnação, Clube de Natureza
e Aventura de Ílhavo, Grupo Columbófilo da Gafanha, Grupo Desportivo Beira Ria,
Grupo Desportivo da Gafanha D´Aquém, Ílhavo Andebol Clube, Sociedade
Columbófila de Ílhavo, Sport Benfica e Gafanha, Sporting Clube da Vista Alegre.

Novo Tarifário aplicável ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.

3.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa – “A Magia dos Sonhos”, de Ana Luísa Fernandes Fidalgo, da
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Rectificação da Carta da RAN Ílhavo – Porto de Pesca do Largo – Gafanha
da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.

Para qualquer um dos escalões o 1.º Prémio tem o valor de 100,00 Euros, o 2.º
de 50,00 Euros e o 3.º de 25,00 Euros. Os prémio serão entregues sob a forma
de material didáctico.

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

Regras do III Concurso Literário Jovem
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa.

Voto de Congratulação relativo à finalização do “Projecto de Execução do
Ramal Ferroviário de Acesso ao Porto de Aveiro”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de deliberação apresentada pelo
Sr. Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2003
Resumo
Anulação do Concurso da Empreitada “Parque do Centro de Ílhavo –
Requalificação do Jardim Henriqueta Maia”
Deliberado por unanimidade aprovar a presente deliberação, de acordo com a
informação da Comissão de Análise das Propostas, que se justifica pelo facto
de apenas um dos concorrentes ter sido admitido, tendo este contudo apresentado um valor muito superior ao preço base, mais concretamente 64,50% acima.
Abertura de Concurso Público para a execução da empreitada “Parque do
Centro de Ílhavo – Requalificação do Jardim Henriqueta Maia”
Deliberado por unanimidade aprovar a abertura do presente Concurso Público.
Compra de publicidade na Rádio Regional de Aveiro no valor de 154,70 Euros
Deliberado por unanimidade aprovar a presente ratificação da decisão do Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Instituições
de Solidariedade Social para o ano de 2003
Deliberado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar os presentes protocolos, de acordo com a proposta do Sr. Vereador Dr.
Neves Vieira, com a Obra da Providência, Lar Divino Salvador, Fundação Prior
Sardo, Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, Caritas Paroquial da Gafanha da
Nazaré, Caritas Paroquial da Gafanha da Encarnação, Centro Social Paroquial da
Gafanha da Encarnação.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Associações Culturais e Recreativas para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes protocolos, de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, com a Associação Amigos da Malha
da Carvalheira, Associação Cultural e Recreativa Chio- Pó- Pó, Banda dos BVI/
Música Nova, Confraria Gastronómica do Bacalhau, GRAL – Grupo Recreativo
Amigos da Légua, Grupo de Folclore O Arrais, Associação Os Baldas, Rancho
Regional da Casa do Povo de Ílhavo, RIBALTA – Grupo de Teatro Amador da Vista
Alegre, Cooperativa Cultural da Gafanha da Nazaré, Escola de Música Gafanhense, Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, Associação Amigos da Praia
da Barra, Rancho Folclórico “As Ceifeiras da Gafanha da Encarnação”, Associação
“Os Palheiros” da Costa Nova, Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha
do Carmo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2003
Resumo
Aprovação da adenda ao Protocolo de Cooperação com o ISSS – Instituto
de Solidariedade e Segurança Social, com base no Despacho Conjunto N.º
562/2001
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que surge em virtude da extinção do IDS – Instituto para o
Desenvolvimento Social, entidade com a qual a Câmara Municipal tinha celebrado
um Protocolo de Cooperação visando a comparticipação no apoio logístico
necessário ao funcionamento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
de Ílhavo, no Edifício da autarquia.
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 (segundo subsídio
pontual do ano 2003) no valor de 7.500,00 Euros para apoio ao desenvolvimento
das iniciativas que constam do Plano de Actividades para o ano de 2003.
Desafectação – REN/RAN – Circular à Cidade de Ílhavo – Via Poente (3.ª Fase)
Deliberado por unanimidade aprovar o presente estudo e proceder ao seu envio
às entidades competentes.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2003
Resumo
Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida por
Feirantes
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira.
Actualização da taxa aplicada por Ocupação de Espaço na Feira dos 13
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira.
Prorrogação do Período de Abertura da Piscina ao Ar Livre de Vale de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Fernando Caçoilo, que prevê a prorrogação do período de abertura da Piscina
até 21 de Setembro inclusive.

Resumo
Adjudicação da empreitada “Circular Poente a Ílhavo, 2.ª fase – troço
Malhada/Vista Alegre”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação provisória à firma Vítor
Almeida & Filhos, SA., pelo valor de 1.215.076,30 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.
Adjudicação da empreitada “Sede da Junta de Freguesia de S. Salvador –
remodelação/Vila Vieira”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação definitiva à firma Pascal2 –
Construções, Lda, pelo valor de 477.077,17 Euros + IVA, de acordo com o
relatório da Comissão de Análise.
Anulação do Concurso Público de Ideias para a elaboração do projecto de
recuperação da Azenha e da Capela da Ermida
Deliberado por unanimidade proceder à eliminação do concurso, de acordo com
o Relatório Final do Júri de Selecção das Propostas.
Apoio da Câmara Municipal de Ílhavo ao Clube de Vela da Costa Nova na
recolha de donativos para as vítimas dos Incêndios Florestais ocorridos no
corrente ano
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação do Chefe da
Divisão de Administração Geral, segundo a qual foram depositados 4.912,80
Euros relativos a esta campanha.
Voto de Louvor ao ciclista Augusto Pereira
Deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada pelo Sr.
Vereador Dr. Neves Vieira, que refere as excelentes prestações desportivas deste
ciclista do CASCI, nomeadamente no Campeonato da Europa de Ciclismo, que
decorreu na República Checa, integrando a Selecção de Portugal, onde ganhou
a medalha de prata na prova de contra relógio e a medalha de bronze na prova de
estrada, garantindo assim a presença nos Jogos Paraolímpicos de Atenas 2004.
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 (terceiro subsídio
pontual e último do ano 2003) no valor de 30.000,00 Euros para apoio ao
desenvolvimento das iniciativas que constam do Plano de Actividades para o ano
de 2003, nomeadamente as despesas com as actividades de Natal, a pagar em
duas tranches: 15.000,00 Euros em Setembro de 2003 e 15.000,00 Euros em
Dezembro de 2003.
Atribuição de subsídio à Associação dos Combatentes do Ultramar Português
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 750,00
Euros para apoio à realização do 1.º Convívio dos Combatentes do Ultramar
Português do Distrito de Aveiro, que teve lugar no passado dia 13 de Setembro,
e que contou com a presença de Sua Exa o Ministro de Estado e da Defesa
Nacional, Dr. Paulo Portas.
Estudo Urbanístico 37 – envolvente do Curtido de Cima – S. Salvador.
Deliberado por unanimidade aprovar o presente estudo urbanístico.
3.ª proposta de alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2003
da Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar a presente ratificação da 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e
Orçamento CMI 2003.
Antecipação de duodécimos do mês de Dezembro de 2003 relativos ao
Fundo Geral Municipal, Fundo de Coesão Municipal e Fundo de Base
Municipal
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2003
Resumo
Parecer da Câmara Municipal de Ílhavo relativamente ao Estudo de Impacte
Ambiental do projecto da “Marina da Barra”
Deliberado por unanimidade aprovar o presente parecer. Mais se delibera o seu
envio para Instituto do Ambiente.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2003
Resumo
Depósito de uma Terrina da SPC e de uma Zagaia em forma de peixe no
NTM “Creoula”
Deliberado por unanimidade proceder ao depósito do material referenciado no
NTM Creoula, de acordo com a proposta.
Atribuição de Subsídios de Estudo – Ano Lectivo 2003/2004
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio unitário no valor de
45,00 Euros a cada um dos 475 alunos carenciados, mencionados no documento
em anexo.

Protocolo de Cooperação com o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora
da Nazaré para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo, de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.

Lançamento do Programa Municipal de Bolsas de Estudo 2003
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa, que prevê a atribuição de oito Bolsas de Estudo a alunos
carenciados do Concelho de Ílhavo, no valor de 102,25 Euros mensais no caso
de alunos do Ensino Superior e 51,13 Euros mensais no caso de alunos do Ensino
Secundário, a liquidar em nove mensalidades.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo, para apoio a renda de casa de agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Neves
Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 600,00 Euros.

Resultados do II Concurso Literário Jovem – Escreve um Conto
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação elaborada pelo
Sr. Vereador Eng. Paulo Costa, acerca dos resultados do II Concurso Literário
Jovem – Escreve um Conto:

Pedido de isenção de pagamento de taxas e licenças em espectáculo
realizado pela Associação Desportiva Cultural e Recreativa Senhora dos
Campos, para angariação de fundos
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal.

1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “A Lenda do Lápis Encantado”, de Ana Cláudia Santos Reigota, da
EB 1 da Gafanha da Boavista
2.º Prémio – “Afinal quem é a Estrela”, de Ana Samuel Raimundo Vidal Ribeiro,
da EB 1 do Corgo Comum
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2.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa – “Concha Fechada”, de Ana Marta Cardoso Conde Pinto, da
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Atribuição de subsídio extraordinário à Banda dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo – Música Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio extraordinário no valor
de 2.000,00 Euros, para comparticipação nas despesas com a vinda da Union
Musical de Algimia – Valencia – Espanha, a Ílhavo, com a participação desta
integrada na Edição Marés de Música 2003 – Dia Mundial da Música 2003,
promovida pela autarquia.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Recreativa e Cultural Chio-pó-pó
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 275,00
Euros para pagamento das despesas efectuadas com a realização de iniciativas
integradas nas comemorações do Dia Europeu sem Carros e Elevação de Ílhavo
a Cidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2003
Resumo
Minuta de Contrato da empreitada “Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Nazaré – 3.ª Fase”, à firma Henriques,
Fernandes & Neto, Lda., pelo valor de 704.851,71 Euros
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta de contrato.
Ligação à Rede Pública de Saneamento do Centro Social Paroquial Nossa
Senhora da Nazaré
Deliberado por unanimidade proceder de acordo com a proposta apresentada pelo
Sr. Vereador Eng. Marcos Ré.
Atribuição de subsídio pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo, para apoio a renda de casa de agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 627,42 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para apoio a renda
de casa de agregado familiar carenciado
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 600,00 Euros.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferências de Ílhavo para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo, de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Colectividade Popular da Coutada para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo.
Pagamento de indemnização a Munícipe residente na Rua Chão do Rei –
Ervosas – S. Salvador
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Marcos Ré, que propõe o pagamento de uma indemnização no valor de
370,00 Euros, por prejuízos em aparelhos de utilização doméstica causados pela
afluência de partículas em suspensão, fruto da interrupção do abastecimento de
água e da reparação de condutas, em virtude nomeadamente das obras de
saneamento que decorriam na zona.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2003
Resumo
Compra de publicidade no Jornal “O Gandarez” no valor de 119,00 Euros
Deliberado por unanimidade aprovar a presente ratificação da decisão do Sr.
Presidente da Câmara Municipal.
Nomeação do representante da Câmara Municipal de Ílhavo na Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens de Ílhavo
Deliberado por unanimidade nomear como representante do Município o Sr.
Vereador do Pelouro da Acção Social, Dr. Neves Vieira, de acordo com a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.
Criação do SAFE – Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Eng. Paulo Costa, que prevê a criação do Serviço de Apoio à Formação e ao
Emprego da Câmara Municipal de Ílhavo, que terá como principais objectivos o
apoio a jovens nomeadamente ao nível da elaboração do Curriculum Vitae,
redacção de Cartas de Apresentação e composição de Cartas de Resposta a
anúncios, procura de Emprego e Estágios, escolha de Cursos e de acções de
Formação Profissional. Com vista à consecução destes objectivos serão celebrados protocolos de cooperação com entidades que actuam nesta área, que, entre
outras iniciativas, facultarão ao SAFE informação regular acerca de oportunidades
de emprego, estágios ou cursos de formação, promoverão a divulgação de
Curriculum Vitae junto de potenciais empregadores, etc.
Estudo Prévio do Plano de Pormenor da Alameda (Gafanha da Nazaré)
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.
Estudo Prévio da revisão do Plano de Pormenor da Ermida
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2003
Resumo
Funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestações
de serviços do Município de Ílhavo no Natal e Ano Novo
Deliberado por unanimidade aprovar a definição das Quadras de Natal e Ano Novo
de acordo com a informação do Chefe da DAG, que prevê: Natal – de 24 de
Novembro a 23 de Dezembro próximo; Ano Novo – de 27 de Dezembro a 01 de
Janeiro de 2004.
Protocolo de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, para a gestão da Casa
Mortuária da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo. Mais se delibera o seu
envio formal à Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e à Assembleia
Municipal.
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Protocolos de Cedência de Uso do Campo Municipal da Vista Alegre, da
Casa de Desporto instalada no Parque Desportivo da Gafanha do Carmo e
dos Edifícios Sócio-Educativos das Gafanhas do Carmo e da Encarnação
respectivamente ao Sporting Clube da Vista alegre, Grupo Desportivo Beira
Ria, Associação de Solidariedade da Gafanha do Carmo e Associação de
Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.
Atribuição do subsídio anual no âmbito do Protocolo de Parceria para a
Utilização e Gestão da Casa Gafanhoa, celebrado entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e o Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 8.500,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Confraria Camoniana – Associação de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador
Dr. Neves Vieira, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de 800,00
Euros, como apoio à realização do concurso de trabalhos sobre Camões, junto
dos alunos do 4.º ano do Ensino Básico da Escola N.º 2 de Ílhavo (Senhora do
Pranto), e de uma palestra proferida pelo Professor Doutor Aníbal Pinto Castro,
intitulada “Os Lusíadas – Encontros e desencontros” no dia 8 de Novembro.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2003
Resumo
Alteração ao Protocolo de Cooperação 2003 entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade deferir a solicitação da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré.
Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Geral para provimento de uma vaga de
Técnico Superior (não adjectivado)
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Geral para provimento de uma vaga de
Técnico Superior de 1.ª classe (conservador de museus)
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de uma vaga de
Técnico Superior de 1.ª classe (auditoria e contabilidade)
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Acta de decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de uma vaga de
Fiscal Municipal Especialista Principal
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de uma vaga de
Técnico Profissional de B.A.D.
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Geral para provimento de uma vaga de
Técnico Profissional de Natação Principal
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Geral para provimento de uma vaga de
Técnico Profissional de 1.ª classe
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Protocolo para a elaboração de um projecto de Plano de Pormenor para a
Quinta da Boavista, em Ílhavo
Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Prof. João Bernardo,
aprovar o presente protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a
firma Pelicano – Investimento Imobiliário, SA.
Minuta de Contrato para elaboração do projecto geral de arquitectura e
especialidades para a nova Biblioteca Municipal, no valor de 225.000,00
Euros, à firma ARX – Portugal, Arquitectos Lda
Deliberado por unanimidade aprovar a presente minuta de contrato.
Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e Instituições
de Solidariedade Social para o ano de 2003
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo, de acordo com a
proposta do Sr. Vereador Dr. Neves Vieira, com o Centro Paroquial de Assistência
e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro/Ílhavo e Património dos Pobres da
Freguesia de Ílhavo.
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Grupo
Desportivo da Gafanha para a época 2003/2004
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo.
Atribuição de subsídio pontual ao NEGE – Novo Estrela da Gafanha da
Encarnação
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual de carácter extraordinário para apoiar a actividade
desportiva e as obras de beneficiação de infraestruturas, desenvolvidas entre
Setembro e Dezembro de 2003, no valor de 6.000,00 Euros, passando a vigência
do protocolo entre a CMI e o NEGE para o ano civil (deixando a sua afectação à
época desportiva), já com efeito ao ano de 2004.
Apoio à Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos Aveiro Centro Litoral
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00
Euros, sendo o valor transferido da seguinte forma: 1.500,00 Euros em Novembro
de 2003 e os restantes 1.000,00 Euros em Maio de 2004.
Apoio à Equipa de Coordenação Concelhia de Ílhavo dos Serviços de
Extensão Educativa
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00
Euros, sendo o valor transferido da seguinte forma: 3.500,00 Euros em Novembro
de 2003 e os restantes 4.000,00 Euros em Maio de 2004.
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o presente protocolo
Pagamento de indemnização a Munícipe residente na Rua da Coutada, em Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Vereador Eng. Fernando
Caçoilo, que prevê o pagamento de uma indemnização a um munícipe em virtude
dos prejuízos sofridos na sua viatura causados pela projecção de uma pedra,
aquando dos trabalhos de corte de relva.

Acta de Decisão relativa à classificação final e ordenação dos candidatos
do Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de uma vaga de
Técnico de 1.ª classe (mecanotécnia)
Deliberado por unanimidade homologar a presente acta nos termos do artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
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Foi lançado, em Novembro último, o segundo número do
“nosso Pessoal”, uma publicação dirigida aos funcionários
da Câmara Municipal de Ílhavo.
Nesta edição são abordadas diversas temáticas, como
por exemplo legislação, relação dos funcionários que foram
admitidos, reclassificados ou que se aposentaram recentemente, resumos da actividade municipal realizada nos
últimos meses, assim como acções futuras, novos serviços
municipais, resumo da actividade do CCD/CMI, resultados
da campanha “O Nosso Papel é Valorizar o Seu”, para além
do Ambiente no nosso Município, que neste número constitui tema principal.
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.

Campanha – O nosso Papel é
valorizar o seu!
Integrada na “+ECO 2003” (Semana do Ambiente), foi
lançada, em Março último, a campanha “O nosso Papel é
valorizar o Seu!”. Nessa altura foram colocados em diversos
Serviços Municipais “mini-papelões”, com o objectivo de
recolher papel, depois de utilizado dos dois lados, para ser
reciclado, transformando-se, posteriormente, em blocos de
notas a distribuir pelos funcionários da autarquia.
Nove meses após o arranque da campanha, o balanço é
sem dúvida positivo, tendo sido já recolhida mais de uma
tonelada de papel!
Desta forma, todos temos contribuído para o sucesso da
campanha e, em simultâneo, para a preservação do meio
ambiente.
A campanha tem vários objectivos associados:
• por um lado, pretende contribuir para uma consciência
ambiental dos funcionários da Autarquia, sensibilizandoos e alertando-os para a necessidade de haver uma
utilização racional do papel;
• por outro lado, esta é uma campanha que alerta igualmente
para as boas práticas ambientais, e para a necessidade
de se promover a correcta reciclagem dos materiais,
utilizados no dia a dia;
• finalmente, procura alertar para a correcta utilização do
papel e contribuir, decisivamente, para a preservação de
um património natural importante do nosso Concelho e
do nosso País: as Florestas.
Paralelamente e numa educação cada vez mais centrada
nos grandes valores daquilo que se entende por «viver em
cidadania», as crianças das nossas Escolas têm feito igualmente um esforço notável para, também elas, preservarem
o património ambiental das florestas. Desse modo, a Recolha
Selectiva do Papel nas Escolas do Concelho, ao fim de um
ano de trabalho, resultou na recolha, para posterior reciclagem, de duas toneladas de papel!
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