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Entidades Parceiras
Câmara Municipal de Ílhavo, Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, Obra da Providência, Centro Social Paroquial Nossa Senhora da 
Nazaré, Fundação Prior Sardo, Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, Associação dos Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encar-
nação, Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo e Associação Aquém Renasce.

Informações
Tel. 234 085 479  |  www.cm-ilhavo.pt
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré (Antigo Jardim de Infância da Cale da Vila)
Horário de Atendimento: Segundas-feiras 09h30 às 12h30 | 14h30 às 18h00

Atividades Semanais
Boccia, Técnicas de Relaxamento, Exercícios de Manutenção, Danças de Salão, 
Atividades Lúdicas, Ateliês de Expressão Plástica, Informática, Horta Pedagógica, Formação, ...

Eixos de Intervenção
- Eixo I: Informação, Orientação e Consulta: Sensibilizar e divulgar estratégias preventivas e curativas, 
              nomeadamente dos fenómenos de exclusão ou isolamento.
- Eixo II: Formação, Voluntariado e Lazer: Elevar o nível educacional e ocupacional, promovendo uma maior qualidade de vida.
- Eixo III: Atividade Física e Saúde: Promover hábitos de vida saudável.
- Eixo IV: Investigação: Conhecer a realidade municipal.

Destinatários
Preferencialmente habitantes do Município de Ílhavo, com idade igual ou superior a 60 anos, 
que poderão participar nas iniciativas de modo individual ou integrados em equipamento social.
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Município de Ílhavo Boletim Informativo

Caro(a) Munícipe

Neste primeiro trimestre de 2013 a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) desenvolve 
uma intensa atividade, com múltiplas frentes, vivendo também o desenvolvimento de 
importantes projetos privados que ajudámos a conquistar para o Município de Ílhavo.

Desses investimentos privados, destacamos e damos nota neste boletim, os que são 
liderados pela Vista Alegre Atlantis com a construção de uma nova fábrica na Zona 
Industrial da Mota (que vai produzir loiça para o Ikea, criando 144 novos postos de 
trabalho), com a reabilitação da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França e do 
Teatro da Vista Alegre, com a remodelação e ampliação do Museu da Vista Alegre, e 
com a construção de um hotel de cinco estrelas que integra o Palácio. É um total de 
35 milhões de euros de investimento, para executar com a comparticipação de Fundos 
Comunitários do QREN, e que vão para o terreno neste ano de 2013.

Nos investimentos da CMI damos destaque à inauguração do Fórum Municipal da 
MaiorIdade (na Gafanha da Nazaré) e um muito especial à inauguração do Aquário 
dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo, que vivemos no dia 13 de janeiro, num 
momento histórico e de enorme sucesso, muito participado pelos Cidadãos, saudando 
esta importante obra e dando as boas vindas aos novos habitantes do Município que é 
a “Capital Portuguesa do Bacalhau”: os Bacalhaus, ao vivo e a cores.

Apresentamos dois trabalhos de informação sobre os últimos 15 anos da vida da CMI 
– de 1998 a 2012 -, sobre as principais obras e eventos, e sobre a situação financeira da 
CMI, numa partilha que se entende relevante quando se aproxima o final do quarto e 
último mandato com a minha liderança da CMI, no próximo mês de outubro. 

Fazemos um convite a Todos os Cidadãos do Município de Ílhavo para participa-
rem nas comemorações do Feriado Municipal, no dia principal que é segunda- -feira 
de Páscoa que neste ano acontece no dia 1 de abril, assim como para os vários eventos 
que vão decorrer nessa semana até domingo dia 7, tratando assuntos muito importan-
tes para o Município e para os Cidadãos, decorrendo em vários locais (veja o programa 
na última página deste boletim).

Continuamos a trabalhar com todo o empenho e determinação, para cumprirmos os 
objetivos fixados para este ano 2013, alguns dos quais têm informação neste boletim, 
com destaque para a obra de saneamento básico da Gafanha da Nazaré que está em 
fase de adjudicação pela AdRA, numa parceria com a CMI. Especial atenção para 
projetos de maior importância para o Município, a Região e o País, como é o Polis da 
Ria de Aveiro e o Parque da Ciência e Inovação da Região de Aveiro, que nos vai aju-
dar muito a criar riqueza e emprego, em especial emprego jovem e qualificado (numa 
operação liderada pela PCI, SA).

O tempo que vivemos é exigente e difícil, mas vamos continuar a realizar e a crescer, 
em equipa com as nossas entidades parceiras, públicas e privadas, e com os Cidadãos 
da Nossa Terra.

Desta Terra para a qual queremos e construímos Mais e Melhor, numa aposta forte 
e consequente de darmos aos nossos Filhos, uma Terra bem melhor e maior do que a 
boa Terra que recebemos dos Nossos Pais.

           
 Seguimos Juntos e com toda a determinação. 
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Editorial

Considerando que o planea-
mento do território é uma matéria 
de elevada importância, exigindo 
uma opção política prioritária, 
uma gestão técnica cuidada e o 
devido acompanhamento públi-
co, a Câmara Municipal de Ílha-
vo promoveu, no passado dia 2 
de março, uma Conferência Pú-
blica sobre a Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Ílhavo.

A sessão, que decorreu no 
Auditório do Museu Marítimo 
de Ílhavo e registou um núme-
ro significativo de participantes, 
teve início com a apresentação 
do ponto de situação e da versão 
atual da proposta de Revisão do 

PDM de Ílhavo por parte do 
Presidente da Câmara, José Ri-
bau Esteves, a que se seguiram 
as intervenções por parte de al-
guns elementos do público, com 
a colocação de dúvidas e pontos 
de vista, e as respetivas respostas 
por parte do Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo.

A proposta de Revisão do 
PDM de Ílhavo encontra-se a 
ser ultimada, seguindo-se a apro-
vação em Reunião de Câmara e 
posterior realização de Inquérito 
Público, sendo que se espera que 
todo o processo fique concluído 
até meados do presente ano.

Conferência Pública 
Revisão do PDM 
de Ílhavo
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mais obra

Município de Ílhavo... 
em movimento

obras em curso...
RUCHI - Casa da Música

Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova

Novos Passadiços da Praia da Barra (MAMAOT/CMI)

RUCHI - Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube 

Requalificação da Estrada Florestal n.º 1 (1.ª Fase)

Conservação da Capela da Ermida

Relvado Sintético do Campo de Futebol da Vista Alegre

Qualificação Urbana do Espaço do Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré

em concurso...

obras adjudicadas...
Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova

Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação

Qualificação da Praceta do Molhe Sul na Praia da Barra

2

3

4

5

obras concluídas...
RUCHI - Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo1

1

2

3

4

5
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Abertura de Concurso 

Qualificação da Praceta         
do Molhe Sul na Praia da Barra

O Executivo Municipal deli-
berou aprovar, no passado dia 6 
de fevereiro, a abertura de Con-
curso Público para a execução da 
obra de Qualificação da Praceta 
do Molhe Sul na Praia da Barra, 
pelo valor de 234.032,50 Euros e 
um prazo de execução de três me-
ses, no quadro de um Acordo en-
tre a Administração do Porto de 
Aveiro (APA), para a viabilização 
da obra, dado tratar-se de área do 
domínio privado da APA.

O projeto de requalificação da 
Praceta do Molhe Sul, elabora-
do pelos Técnicos da CMI, vai 
proceder à qualificação urbana 
e à pedonalização desta praceta, 
qualificando uma das principais 
zonas de acesso à praia e um ele-
mento central da ambiência urba-
na da Barra. A obra é financiada 
pela CMI apenas pela sua recei-
ta corrente, tendo-se realizado a 
audiência prévia até 11 de março, 
e adjudicação a 20 de março. 

Saneamento e drenagem 
de águas pluviais          
da Gafanha da Nazaré
A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com o 
facto de a empresa “Águas 
da Região de Aveiro / 
AdRA” ter lançado o 
concurso público, a 27 
de dezembro de 2012, 
para a grande obra de 
saneamento básico na 
Cidade da Gafanha da 
Nazaré, que ficará, logo 
após a referida execução, 
com uma taxa de cobertura 
de quase 100%.

A par desta obra, orçada em 
5.730.633,00 euros, será igual-
mente executada a rede de sa-
neamento na área mais antiga 
da Zona Industrial da Mota e, 
de forma integrada mas perfei-
tamente autónoma em termos 
do seu funcionamento, a rede 
de drenagem de águas pluviais 
na Cidade, na qual se inclui a 
“Vala Pluvial do Esteiro Oudi-
not”, com um valor orçamenta-
do de 7.516.367,00 euros, perfa-
zendo um valor total de obra de 
13.247.000,00 euros (valores de 
projeto). 

Esta obra, que se prevê iniciar 
no final do 1.º semestre, tem um 
período de execução de um ano, 
sendo a AdRA a assumir os cus-
tos respeitantes à rede de águas 

residuais e a CMI a assumir os 
custos da rede de águas pluviais. 
Cada uma das entidades assu-
mirá o pagamento de 50% das 
repavimentações das vias inter-
vencionadas.

Esta obra de saneamento bá-
sico da Gafanha da Nazaré é a 
maior das previstas no plano de 
investimento da AdRA para o 
Município de Ílhavo, à qual se 
junta a obra de saneamento, en-
tretanto adjudicada, na zona en-
volvente à Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré, no valor de 
250.000,00 euros 

A financiar pelo próximo 
quadro de Fundos Comunitá-
rios 2014/2020 estão apontadas 
no plano de investimentos da 
AdRA as obras da 2.ª fase da 

Principais Características
Área e população da cidade a intervir: 
cerca de 80% do seu espaço urbano a que corresponde em termos de 
cálculo, cerca de 18.000 habitantes.
Comprimento da rede de saneamento básico a executar: 
42.436 metros, dos quais 1.543 correspondem à rede a instalar na 
Zona Industrial da Mota.*
Número de Estações Elevatórias a executar: 
14, das quais uma se situará na Zona Industrial da Mota.
Diâmetros e material dos coletores: 
250 mm e 315 mm em material termoplástico com, perfil corrugado 
envolvido em geotêxtil.
Comprimento das Condutas Elevatórias: 
4.200 metros com diâmetros entre 110 mm e 250 mm.
Volume de escavação: cerca de 78.300 m3 de terras
Comprimento da rede de drenagem pluvial: 27.300 m
Diâmetros e materiais a utilizar: 315 mm a 1.500 mm sendo os 
coletores com Diâmetro inferior a 600 mm em Polipropileno (PPC) cor-
rugado e com diâmetro superior a 600 mm em betão reforçado com 
armadura. Ambas as tubagens serão envolvidas em geotêxtil.
Volume de escavação incluindo o correspondente à “Vala Pluvial 
do esteiro Oudinot”: 
cerca de 158.000 m3 de terras 

Orçamento previsto: 13.247.000,00 euros
Rede de saneamento Básico: 5.730.633,00 euros
Rede de Drenagem Pluvial: 6.877.481,00 euros
Vala Pluvial: 638.886,00 euros

* ao comprimento da rede de saneamento prevista executar, haverá que somar 
cerca de 22.000 metros de coletores já instalados na cidade.

Gafanha da Encarnação (zona 
Norte) e da Gafanha do Carmo 
(zona Sul), assim como da Gafa-
nha de Aquém e da Gafanha da 
Boavista.

Embora com a necessidade de 
utilização de mais tempo para 
executar o seu plano de investi-
mentos, como consequência da 

situação económico-financeira 
do País, a AdRA prossegue a 
concretização da aposta que os 
seus acionistas fizeram aquando 
da sua criação em 2009, registan-
do a Câmara Municipal de Ílha-
vo uma nota globalmente posi-
tiva dessa aposta e do trabalho 
desenvolvido pela AdRA.
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O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, no 
dia 20 de fevereiro, um 
subsídio pontual no valor 
de 82.000,00 euros à 
Paróquia da Gafanha da 
Encarnação de apoio às 
obras da Igreja Matriz que 
se encontram em execução 
e aquisição de uma parcela 
de terreno para domínio 
público.

A obra de qualificação da 
Igreja Matriz da Gafanha da 
Encarnação integra um pro-
cesso global de qualificação do 
edifício e do espaço envolvente, 
valorizando em termos urbanos 
a zona central da Vila da Gafa-
nha da Encarnação, bem como 
este importante espaço de culto 
religioso. Consequência da obra 
de demolição da antiga Resi-
dência Paroquial, será entregue 
a domínio público uma parcela 
de terreno da Paróquia, com 
aproximadamente 300m2, que 
permitirá criar um espaço livre 

Apoio Financeiro 

Paróquia da Gafanha 
da Encarnação

de circulação envolvente ao edi-
fício da Igreja Matriz. O valor 
do apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo inclui a compensação 
pela cedência da parcela referida. 
Serão também realizadas pela 
CMI algumas intervenções de 
qualificação urbana do Largo da 
Igreja.

A CMI reitera o compromisso 
de apoiar a Paróquia e o Centro 
Social Paroquial da Gafanha da 
Encarnação, na resolução dos 
problemas das atuais instalações 
da Creche, Jardim de Infância e 
ATL, com o desenvolvimento 
do projeto e da obra de um novo 
Equipamento Social, que além 
dessas valências integre Centro 
de Dia e Lar de Idosos, tendo 
como localização referenciada 
uma parcela do terreno do Casal 
48 da denominada Colónia Agrí-
cola da Gafanha.

A Paróquia da Gafanha da En-
carnação é uma Entidade Parcei-
ra de relevante importância para 
a CMI, ao nível institucional e 
social, merecendo a respeitabili-
dade e confiança dos Cidadãos e 
da própria Câmara Municipal.

O Executivo Municipal deli-
berou aprovar, no dia 20 de fe-
vereiro, um subsídio pontual no 
valor de 7.500,00 euros à Paró-
quia da Gafanha do Carmo, para 
apoio às obras de qualificação da 
sua Igreja Matriz, numa obra já 
executada de valorização urbana 
e patrimonial de um edifício re-
ferencial da Gafanha do Carmo, 
com especial importância para os 
Cidadãos.

Acordo de Parceria

CMI / Illiabum          
no âmbito da RUCHI

A Câmara Municipal de Ílha-
vo aprovou, no passado dia 22 de 
fevereiro, o Acordo de Parceria 
para a Execução da Reabilitação 
e Utilização do Edifício Sede do 
Illiabum Clube a estabelecer en-
tre a Câmara Municipal de Ílha-
vo e o Illiabum Clube.

Considerando que o Edifício 
Sede do Illiabum Clube se loca-
liza no Centro Histórico de Ílha-
vo, o Clube foi oportunamente 
convidado pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo para integrar a par-
ceria no âmbito da RUCHI, 
tendo como objetivo principal 
a concretização da intervenção 
de reabilitação do referido edifí-
cio com acesso a financiamento 
pelos Fundos Comunitários do 
QREN. 

Após a elaboração do projeto 
de reabilitação pelos Técnicos 
da CMI, que também geriram 
os processos formais de concurso 
e candidatura ao PORCentro, 
o Illiabum Clube desenvolveu 
um procedimento de concur-
so público, tendo adjudicado a 
empreitada de reabilitação pelo 
valor de 234.631,00 euros + IVA, 

beneficiando de um financia-
mento pelo PORC/MaisCentro 
de 85%, tendo a obra iniciado no 
final do mês de fevereiro.

No âmbito do Acordo de Par-
ceria a CMI concederá um apoio 
financeiro ao Illiabum Clube 
para a execução da obra, cor-
respondente à comparticipação 
nacional (15% do valor da adjudi-
cação). Com vista à utilização do 
rés-do-chão do edifício para dis-
ponibilização aos Cidadãos de 
Serviço Público, a CMI conce-
derá ao Illiabum Clube um apoio 
financeiro no valor de 35.000,00 
euros como contrapartida pela 
utilização do espaço por um pe-
ríodo de dez anos. 

O Illiabum Clube é um Par-
ceiro de relevante importância 
da CMI, ao nível institucional, 
social, desportivo e de promo-
ção do Município de Ílhavo, cuja 
história, atividade presente e am-
bição para o futuro é recetora da 
elevada respeitabilidade e con-
fiança dos Cidadãos e da CMI.

Pela revogação do Contrato, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo passa a ser proprietária dos 
relatórios, peças desenhadas e 
demais elementos respeitantes 
ao trabalho já desenvolvido na 
elaboração do “Projeto da Área 
Envolvente ao Antigo Mercado 
da Gafanha da Nazaré” pagando 
a quantia de 20.000,00 euros, . 

O Executivo Municipal tomou 
ainda conhecimento da memória 
descritiva do novo projeto de in-
tervenção para a Requalificação 
do Largo do Antigo Mercado 
da Gafanha da Nazaré, o qual 
contempla a construção de um 
parque de estacionamento para 
70 viaturas, novos passeios e re-
qualificação dos espaços verdes 

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, no 
passado dia 6 de fevereiro, 
a revogação por mútuo 
acordo do Contrato de 
Elaboração do Projeto da 
área Envolvente ao Antigo 
Mercado da Gafanha da 
Nazaré, estabelecido entre 
a CMI e o Ateliê AA Lda. 
celebrado em 2008. 

Qualificação Urbana 

Espaço do          
Antigo Mercado       
da Gafanha da Nazaré

Apoio Financeiro 

Paróquia da Gafanha 
do Carmo

existentes, substituição da ilumi-
nação pública, bem como a re-
organização do estacionamento 
automóvel na Avenida José Estê-
vão entre a Igreja Matriz e a Rua 
Prior Guerra, numa intervenção 
que se estima com um custo 
de 70.000,00 euros (fundos da 
CMI) e cujo concurso foi lança-
do no dia 6 de março.
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Inauguração

Fórum Municipal da Maior Idade
A inauguração, que teve casa 

cheia, contou com a presença de 
uma jovem que presenteou o pú-
blico numa ode ao património da 
humanidade de Portugal, o fado, 
abrindo este espaço à comunida-
de sob égide da intergeracionali-
dade que constitui também um 
dos objetivos deste espaço.

Neste serviço aberto, de segun-
da a sexta feira, dinamizam-se 
áreas tão diversas como ativida-
des de lazer, de cultura, traba-
lhos manuais, atividade física, 
aulas de informática, escrita cria-
tiva, criação de um horta, exposi-
ções, eventos, formação aberta à 
comunidade, entre outros.

Este novo espaço, com carac-
terísticas inovadoras, fun-
ciona no edifício do antigo 
Jardim de Infância da Cale 
da Vila e dos antigos lava-
douros, na Gafanha da Na-
zaré (Rua D. Fernando), que 
assim ganhou uma nova vida, 
e é gerido por uma parceria 
estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e oito 
Instituições parceiras: Junta 
de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, a Obra da Providência, 
o Centro Social e Paro-
quial Nossa Senhora 
da Nazaré, a Fundação 
Prior Sardo, a Santa 
Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, a Associa-
ção dos Pais e Amigos 
das Crianças da Gafa-
nha da Encarnação, 
a Associação de Soli-
dariedade Social da 
Gafanha do Carmo e 
a Associação Aquém 
Renasce.

Aqui fica o con-
vite, especialmente 
para quem tem 60 
ou mais anos, a vi-
sitar e participar 
nas inúmeras ati-
vidades já em desen-
volvimento.

Foi inaugurado, no dia 
7 de janeiro, o Fórum 
Municipal da Maior 
Idade espaço aberto a 
todos, mas dando especial 
atenção à população mais 
experimentada e tem como 
objetivo principal a criação 
de condições favoráveis 
a um envelhecimento 
saudável e ativo.
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Milhares de pessoas 
acorreram ao Museu 
Marítimo de Ílhavo 
para conhecer os novos 
habitantes do Aquário: 
trinta e três simpáticos 
bacalhaus provenientes da 
Noruega e da Islândia.

nota que a obra de ampliação 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
está integrada no Programa da 
RUCHI - Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de Ílhavo, 
na determinação de somar à di-
mensão museológica do MMI 
duas novas capacidades: a inves-
tigação histórico-documental e 
a presença do bacalhau vivo no 
seu discurso expositivo. No pro-
grama base da RUCHI estava 
apenas prevista a adaptação do 
edifício da antiga Escola Prepa-
ratória de Ílhavo a Centro de In-
vestigação e Empreendedorismo 
do Mar – CIEMar-Ílhavo, tendo 
a sua ativação ocorrido a 31 de 
março de 2013. Durante a execu-
ção do programa de investimen-
tos da RUCHI “conseguimos 
ter o mérito e disponibilidade fi-
nanceira para lhe introduzirmos 

Foi no âmbito do encerramen-
to das Comemorações do 75.º 
Aniversário do Museu Marítimo 
de Ílhavo, que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo inaugurou, no pas-
sado dia 13 de janeiro, o Aquário 
dos Bacalhaus do MMI, numa 
aposta forte na promoção da Cul-
tura de Mar do Município “Capi-
tal Portuguesa do Bacalhau”. 

Neste dia, em que também se 
assinalavam os 115 Anos sobre 
a Restauração do Município, 
foram milhares as pessoas que 
afluíram ao Museu Marítimo de 
Ílhavo para assistir à cerimónia e 
conhecer este novo elemento de 
atração, que contribui para a di-
namização do turismo e do setor 
económico local.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, José Ribau Es-
teves, iniciou a cerimónia dando 

Inauguração

Aquário dos 
Bacalhaus do    
Museu Marítimo 
de Ílhavo 

o objetivo de construir um edifí-
cio complementar, com a capaci-
dade de acolher um Aquário de 
Bacalhaus e uma sala de reservas 
com a devida e exigida dimen-
são, fazendo a ligação física das 
três novas dimensões do MMI: 
museu, investigação e aquário”.

Ribau Esteves afirmou ainda 
que “esta é a maior obra em ter-
mos de dimensão financeira”, 
num investimento total de 2,8 
milhões de Euros, cofinanciado 
em 85% pelo Programa Opera-
cional da Região Centro - Mais 
Centro, e aproveitou o momento 
para dirigir os agradecimentos a 
um conjunto de pessoas e entida-
des que contribuíram para tornar 
esta obra numa realidade: o Ga-
binete de Arquitetura “ARX Por-
tugal”, responsável pelo projeto 
desta obra, do MMI, da Biblio-
teca Municipal e a do futuro Edi-
fício Sociocultural e Extensão de 
Saúde da Costa Nova; à empresa 
de construção civil “Encobarra”; 
à “ADN Aquarium Design”, pela 
assistência técnica que presta ao 
equipamento; à “Flying Sharks”, 
empresa transportadora dos ba-
calhaus; à APARA - Associação 
de Pesca Artesanal de Aveiro, 
por assegurar gratuitamente a 
alimentação dos bacalhaus, e aos 
funcionários da Câmara Muni-
cipal porque “todos tiveram um 
envolvimento muito intenso para 
que esta obra se concretizasse”.

Os agradecimentos estende-
ram-se ainda ao PORCentro, o 

maior financiador desta obra, “pela 
sua prontidão, disponibilidade e 
atitude de confiar em quem assu-
miu um compromisso”, à Galeria 
de Arte Contemporânea Nuno 
Sacramento, pelo desafio a que se 
lançou para realizar a Exposição 
“BAKALHAU”, com trabalhos 
de artistas de oito países, distribu-
ídos pelo Aquário, MMI, Navio-
Museu Santo André e Centros 
Culturais de Ílhavo e Gafanha da 
Nazaré e, finalmente, ao Bispo 
de Aveiro, D. António Francisco 
dos Santos, que marcou presença 
para abençoar o Aquário dos Ba-
calhaus.

Após a bênção do Aquário e o 
descerrar da placa de inaugura-
ção, os primeiros 33 habitantes, 
fornecidos pelo Aquário de Ale-
sund (Noruega) puderam então 
ser atentamente admirados no 
seu novo habitat. A estes juntar-
se-ão mais 16 jovens bacalhaus 
vindos da Islândia, que se en-
contram em quarentena até atin-
girem 30 cm), passando a ser as 
estrelas principais da nova valên-
cia do MMI, que prevê aumentar 
significativamente o seu número 
de visitantes.

O renovado e ampliado Mu-
seu Marítimo de Ílhavo, agora 
mais vivo pela presença viva do 
Fiel Amigo, encontra-se aberto 
de terça a sexta-feira, entre as 10 
e as 18 horas, e sábados e domin-
gos, das 14 às 18 horas. Venha 
visitá-lo.
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1 de março

Assinatura de Memorando 
de Entendimento
Vai nascer no Bairro 
Operário da Vista Alegre 
um inovador projeto de 
turismo de excelência em 
Portugal.

Realizou-se, no passado dia 1 de 
março, no Teatro da Vista Alegre, 
a assinatura de um Memorando 
de Entendimento entre o Grupo 
Visabeira, a AICEP – Portugal 
Global, a Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional 
do Centro e a Direção Regional 
da Cultura do Centro, tendo a 
cerimónia sido presidida pelo 
Secretário de Estado Adjunto da 
Economia e do Desenvolvimento 
Regional, Dr. António Almeida 
Henriques, que homologou o re-
ferido documento.

A aposta agora formalizada 
tem como objetivo o aproveita-
mento do potencial turístico das 
instalações do Bairro da Vista 
Alegre, pela concretização de 
projeto de investimento no âmbi-
to do QREN, que ascende a 14,4 
milhões de euros. 

Nesta cerimónia, foi igual-
mente assinado um Contrato de 
Comodato, entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a VAA/Grupo 
Visabeira, visando a reabilita-
ção do Teatro da Vista Alegre e 
das seis habitações agregadas, 
nas quais se vai instalar um la-
boratório de produção cultural 
multimédia, no âmbito da Rede 
Urbana para a Competitividade 
e Inovação da Região de Aveiro, 
financiada pelo Programa Ope-
racional da Região Centro com 
um investimento de 400.000,00 
euros.

Contrato de Comodato
Câmara Municipal de Ílhavo e Vista Alegre Atlantis/Grupo Visabeira

- um Hotel de cinco estrelas1, composto pelo Palácio da 
Vista Alegre, que será restaurado e reabilitado, e pela construção de 
um novo edifício que se estenderá pela frente ribeirinha do canal de 
Ílhavo da Ria de Aveiro (num investimento estimado de cerca de 11 
milhões de euros);

- a recuperação da Capela setecentista de Nos-
sa Senhora da Penha de França2 (Monumento Nacio-
nal), do espaço fronteiriço envolvente e restantes áreas ajardinadas, 
que totalizará um investimento de cerca de 900 mil euros; 

- a requalificação e ampliação do Museu da Vis-
ta Alegre3 que, desde 1964, alberga a produção histórica da Fábri-
ca Vista Alegre, um projeto de valorização cultural que ascende a 2,5 
milhões de euros.

Estes investimentos serão co-financiados pelos Fundos Comunitá-
rios do QREN.

Com 189 anos de história, o 
Bairro Operário da Vista Alegre 
é único à escala europeia: nele 
existem não só habitações cons-
truídas para os operários, mas 
um conjunto muito completo de 
equipamentos, como uma Esco-
la com Infantário e Creche, um 
Teatro, uma Cantina, um Pos-
to de Saúde, um Museu, uma 
Cooperativa, uma Corporação 
de Bombeiros, uma Barbearia e 
espaços desportivos, como um 
Campo de Futebol, um Grémio 
(para a prática de boxe), um Clu-
be Náutico e Campo de Ténis.

O projeto turístico inovador, 
integrado e de elevada qualida-
de, vai-se desenvolver em três 
eixos distintos: 
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Foi aprovado pela Câmara 
Municipal, no passado dia 22 de 
fevereiro, o Protocolo de Coope-
ração a estabelecer entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e a “Ria Stone, 
Fábrica de Louça de Mesa em 
Grés, SA” (Empresa do Grupo 
Vista Alegre Atlantis), com vis-
ta à instalação de uma unidade 
industrial na Zona Industrial da 
Mota, bem como a permuta de 
terrenos com o Estado/Direção 
Geral do Tesouro e Finanças 
(DGTF) necessária à concreti-
zação deste Protocolo. A CMI 
recebe a parcela de quatro hec-
tares, contígua à Zona Indus-
trial da Mota, para a instalação 

da Fábrica Ria Stone, pagando 
ao Estado/DGTF o valor de 
200.000,00 euros, e entregando 
a CMI ao Estado/DGFT uma 
parcela de três hectares do Par-
que da Carreira, pagando o Es-
tado/DGTF à CMI o valor de 
8.200,00 euros.

Estas duas deliberações repre-
sentam mais dois importantes 
passos para a finalização do pro-
cesso de instalação no Município 
de Ílhavo de uma nova unidade 
industrial inovadora, executada 
pelo Grupo Vista Alegre Atlan-
tis em ligação comercial direta ao 
IKEA, e que a CMI assume de 
relevante importância na perspe-

2

Nova fábrica da Vista 
Alegre vai criar 144 novos 
postos de trabalho.

Protocolo de Cooperação
Nova Fábrica da Ria Stone 
Vista Alegre
IKEA

tiva da criação de 144 novos pos-
tos de trabalho, absolutamente 
singular nas condições econó-
micas atuais, assumindo-se um 
importante catalizador para o 
desenvolvimento sócio-económi-
co do Município, dinamizando 
a economia e a competitividade 
empresarial local.

O processo de conquista des-
te importante investimento para 
o Município de Ílhavo, de cerca 
de 20 milhões de euros, tem vin-
do a desenvolver-se há bastante 
tempo, num processo de sólida 
e qualificada cooperação insti-
tucional, que a CMI tem vindo 
a promover junto das várias en-
tidades, na perspectiva de con-
cretizar todos os procedimentos 
necessários para a viabilização 
do investimento.

Este investimento no Municí-
pio de Ílhavo exige da parte da 
CMI uma atitude excecional na 
criação de todas as condições for-
mais, nomeadamente ao nível do 

preço do terreno a vender à Ria 
Stone, assumindo a decisão de 
o fazer pelo mesmo valor a que 
a parcela é adquirida ao Estado/
DGTF, cumprindo-se as demais 
condições habituais por parte da 
Empresa, nomeadamente no que 
respeita ao pagamento do IMT 
(cerca de 13.000,00 euros), das 
Taxas de Licenciamento (cerca 
de 53.000,00 euros) e do devido 
IMI anual.

O Ria Stone é uma unidade 
industrial inovadora, que vai po-
tenciar o crescimento da escala 
nacional e internacional do Mu-
nicípio de Ílhavo, pela agregação 
a um dos seus símbolos princi-
pais, a Vista Alegre, entrando no 
mundo IKEA, de enorme profu-
são e relevância comercial.

Esta importante conquista 
para o Município de Ílhavo re-
cebe uma nota de especial de 
congratulação da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo.

3 1
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2.ª edição

English Speaking 
Week

Espetáculo interativo 
“Bagpiper” e Flashmob 
marca encerramento da 
2.ª edição da English 
Speaking Week

No âmbito das atividades de 
enriquecimento curricular, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo orga-
nizou, durante a semana de 28 de 
janeiro a 2 de fevereiro, a 2.ª edi-
ção da English Speaking Week 
- Semana do Inglês. Sob o lema 
“7 days: read, learn and play”, os 
alunos foram sensibilizados para 
a cultura anglófona através das 
suas lendas: dos duendes e do 
monstro do Lago Ness e pela 
redescoberta das obras de Tom 
Sawyer e do Robin Hood.

Durante toda a semana, as 
Crianças dos Jardins de Infância 
da rede pública tiveram a opor-
tunidade de experimentar uma 
aula de inglês, numa aposta de 
sensibilização e divulgação desta 
língua e respetiva cultura.

A encerrar esta semana, o 
Centro Cultural de Ílhavo rece-
beu, no dia 2 de fevereiro, cerca 
de 1.000 participantes, entre 
alunos e familiares, que tiveram 
oportunidade de assistir a um 
inovador espetáculo interativo 
da responsabilidade dos docen-
tes de Inglês. Recebidos por um 
verdadeiro “Bagpiper” ao som de 
gaita de foles, houve ainda tem-
po de apresentar um flashmob 
ensaiado nas aulas de atividade 
física e desportiva.

A terminar a tarde de ativida-
des, o esforço e empenho dos alu-
nos e familiares foram recompen-
sados com um “five o’clock tea”, 
no qual não faltou um simbólico 
“brownie”.

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, 
no passado dia 6 de 
fevereiro, a atribuição 
de subsídios pontuais 
aos Estabelecimentos de 
Ensino cujas candidaturas 
ao Programa de Apoio 
a Projetos Educativos 
(PAPE) 2012/2013 foram 
selecionadas. 

Tendo como temática central 
o tema adotado para este Ano 
Letivo, “Terras e Oceanos, Lu-
gares para Empreender”, os Es-
tabelecimentos de Ensino apre-
sentaram doze candidaturas ao 
PAPE 2012/2013, evidenciando 
um grande dinamismo e uma res-
posta à altura do desafio lançado 
aos mesmos, tendo sido aprova-
das dez candidaturas.

Este Programa representa um 
investimento total de 21.106,50 
Euros, contando com um apoio 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
de 8.100,00 Euros, cerca de 40% 
do investimento total previsto, 
apoiando a implementação e re-
alização de Projetos Educativos 
em vários Estabelecimentos de 
Ensino do Município.

atribuição de subsídios pontuais

Programa de Apoio   
a Projetos Educativos 

De acordo com o compromis-
so assumido no Plano Munici-
pal de Intervenção Educativa 
2012/2013, e cumprindo com uma 
tradição já com 15 anos, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo levou a 
efeito uma Festa de Natal para 
todas as Crianças do Pré-Esco-
lar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
IPSS com valência de Pré-Esco-
lar do Município.

Nesta edição 2012 a festa foi di-
ferente com a projeção de peque-
nos filmes, “Os Filmes da Terra 

do Pai Natal”, tendo os mesmos 
sido musicados ao vivo por um 
grupo composto por sete músi-
cos que interpretaram diversos 
instrumentos, alguns deles pou-
co convencionais.

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Municipal 
facultou o transporte de todas 
as Crianças e respetivo Corpo 
Docente e Pessoal Não Docente 
para o local do espetáculo e, em 
parceria com as quatro Juntas de 
Freguesia do Município, ofere-
ceu a cada Criança uma lembran-
ça deste dia de Festa natalícia. 

Cerca de 2.500 Crianças 
participaram na Festa de 
Natal que decorreu nos 
dias 11 e 12 de dezembro, 
no Centro Cultural de 
Ílhavo.

11 e 12 de dezembro

Festa de Natal 2012 
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo organizou, no 
passado dia 14 de fevereiro, 
em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas 
do Município e pelo 
terceiro ano consecutivo, a 
segunda fase do Programa 
Municipal OlimpÍlhavo, 
desta vez dedicada às 
“atividades de terra”.

Nesta edição candidataram-se 
à atribuição de Bolsa de Estu-
do 54 Alunos, tendo a Câmara 
Municipal de Ílhavo atribuído 
21 Bolsas de Estudo a Estudan-
tes do Ensino Secundário e do 
Ensino Superior, residentes no 
Município de Ílhavo, correspon-
dendo a 10 novas Bolsas e 11 a 
renovações (Alunos a quem foi 
atribuída Bolsa no ano anterior e 
que mantiveram o nível de apro-
veitamento escolar). É de salien-
tar que a CMI decidiu aumentar 
o número de novas bolsas de 8 
para 10, alargando desta forma o 
número de alunos apoiados por 
esta medida.

25 de janeiro

Entrega das Bolsas de Estudo 
Municipais 2012/2013

O montante da Bolsa varia 
entre 51,13 euros e 102,25 euros, 
consoante se trate de um Aluno 
do Ensino Secundário ou do En-
sino Superior.

A atribuição de Bolsas de Es-
tudo resulta da aposta da CMI 
em apoiar os seus Jovens nos 
seus estudos, com critérios que 
aliam o melhor aproveitamento 
escolar e o meio familiar com 
mais dificuldades económicas, 
contribuindo para que sejam 
criadas condições para que os jo-
vens prossigam os seus estudos 
após o 9.º Ano.

Este evento pretendeu uma 
vez mais divulgar as modalidades 
coletivas (basquetebol, futebol e 
voleibol) e as modalidades indi-
viduais (ténis de mesa e xadrez), 
incutindo nos Jovens hábitos de 
prática regular da atividade físi-
ca, proporcionando momentos 
de agradável e saudável convívio 
e partilha de experiências no seio 
das Escolas do Município de 
Ílhavo.

Participaram neste momento 
lúdico e competitivo cerca de 
600 Alunos das Escolas Básicas 
dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias 
do Município de Ílhavo, sendo 
que muitos outros já tinham par-
ticipado na sua Escola aquando 
da realização dos encontros in-
terturmas nas diferentes modali-
dades, que serviram para apurar 
as equipas que representaram a 
sua Escola por escalão etário e 
modalidade.

Os jogos decorreram durante a 
manhã em diferentes instalações 
desportivas do Município: bas-
quetebol no Pavilhão Municipal 
da Gafanha da Nazaré, futebol 
de 7 no Complexo Desportivo 
do G.D. Gafanha), voleibol no 
Pavilhão da Escola Secundária 
da Gafanha da Nazaré, ténis 
de mesa no Pavilhão da EB 2,3 
José Ferreira Pinto Basto) e, 
finalmente, xadrez no Pavilhão 
Municipal da Gafanha da Encar-
nação.

À semelhança dos anos ante-
riores, a Câmara Municipal de 
Ílhavo disponibilizou o trans-
porte entre as diversas Escolas 
e o local de realização dos jogos 
e ofereceu um lanche a todos os 
participantes.

Para os dias 10 de abril e 5 de 
junho está prevista a realização 
das modalidades aquáticas e 
náuticas, respetivamente, que 
constituirá o terceiro momento 
lúdico-competitivo do Programa 
OlimpÍlhavo, sendo que o pri-
meiro decorreu a 11 de dezembro 
de 2012 e foi dedicado ao atletis-
mo, com a realização do Corta-
Mato Escolar Municipal.

Aposta política prioritária, a 
Educação tem merecido especial 
atenção por parte da Câmara 
Municipal de Ílhavo, desde logo 
pelo elevado volume de investi-
mento na melhoria das condi-
ções disponíveis para a prática de 
Ensino, bem como pelo reforço 
no apoio às Associações de Pais, 
visando a concretização dos seus 
planos de atividades, centrados 
no objetivo de concretizar mais e 
melhor educação para as Crian-
ças do Município.

Neste Ano Letivo os Acordos 
de Cooperação com as Associa-
ções de Pais representam um 
investimento da CMI de apro-
ximadamente 234.650,00 euros 
(cerca de 1,5% superior ao Ano 
Letivo anterior).

Decorreu, no passado dia 
14 de fevereiro de 2013, a 
assinatura dos Acordos 
de Cooperação com 
dezassete Associações 
de Pais do Município de 
Ílhavo. A Sessão decorreu 
no CIEMar-Ílhavo, tendo 
terminado com uma visita 
ao Aquário dos Bacalhaus 
do Museu Marítimo de 
Ílhavo.

OlimpÍlhavo

Esta iniciativa, que decorreu, 
no Pinhal da Murteira, Vista 
Alegre, contou com a presença 
de cerca de 700 alunos dos 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 
do Ensino Secundário, dos três 
Agrupamentos de Escolas do 
Município de Ílhavo.

Foi a terceira vez que se reali-
zou uma prova com estas caracte-
rísticas no Município de Ílhavo, 
assumindo a Câmara Municipal 
de Ílhavo a sua organização, em 

parceria com os Agrupamentos 
de Escolas do Município, con-
tando ainda com o apoio dos alu-
nos dos 10.º e 11.º anos do Curso 
Profissional de Apoio à Gestão 
Desportiva da Escola Secundá-
ria Dr. João Carlos Celestino 
Gomes e do Sporting Clube da 
Vista Alegre. Para além de dis-
ponibilizar o transporte entre as 
diversas Escolas e o Pinhal da 
Murteira, a CMI ofereceu um 
lanche e distribuiu diplomas de 
participação, premiando com 
medalhas e diplomas de classifi-
cação os seis primeiros classifica-
dos de cada escalão e género.

De referir ainda que os seis 
primeiros classificados de cada 
Escola em cada escalão e géne-
ro ficam apurados para o Cor-
ta-Mato Regional do Desporto 
Escolar, que se realizará no 2.º 
período do presente ano letivo.

Acordos de Cooperação 

CMI/Associação de Pais
Ano Letivo 2012/2013

Jardim-de-Infância / Escola Chousa Velha
Centro Escolar da Coutada
Centro Escolar da Légua
Escola Ílhavo (Ferreira Gordo)
Escola Colónia Agrícola
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
Jardim-de-Infância/Escola Gafanha Aquém
Associação de Pais e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação (APACGE) *
Jardim-de-Infância / Escola Cambeia
Centro Escolar Santa Maria Manuela
Escola Chave
Escola Cale da Vila
Escola Barra
Centro Escolar Sr.ª do Pranto
Escola Costa Nova
Jardim-de-Infância / Chave
Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo **

TOTAL

* Inclui apoio a atividade do Clube de Natação
** Não inclui apoio à atividade do Lar e Centro de dia

Valor Total (euros)

15.530,00
16.500,00
10.000,00
13.685,00
4.900,00
13.000,00
11.000,00

33.765,00
19.500,00
19.000,00
10.900,00

11.515,00
8.120,00

21.000,00
3.235,00

13.000,00
10.000,00

234.650,00

Associações de Pais

Atividades de Terra

Após o sucesso das 
duas anteriores edições, 
realizou-se no dia 11 de 
dezembro de 2012, o III 
Corta-Mato Escolar 
Municipal, no âmbito 
do Programa Municipal 
OlimpÍlhavo.

Corta-Mato Escolar Municipal 
- 3.ª edição

Realizou-se, no passado 
dia 25 de janeiro, a entrega 
das Bolsas de Estudo 
Municipais do Ano Letivo 
2012/2013, no Fórum 
Municipal da Juventude 
de Ílhavo.
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Protocolo de Colaboração 
com a CERCIAV 

Integração        
de Trabalhadores 
Ocupacionais

Ao abrigo do Protocolo de 
Colaboração estabelecido entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo e 
a CERCIAV, para a integração 
profissional de Pessoas portado-
ras de deficiência num ambiente 
normal de trabalho, o Executivo 
Municipal deliberou renovar, no 
passado dia 6 de fevereiro, o Pro-
tocolo, dando seguimento ao tra-
balho já desenvolvido por uma 
trabalhadora ocupacional que 
esteve integrada na Divisão de 
Cultura, Turismo e Juventude 
da CMI. As tarefas a desempe-
nhar subdividem-se em dois pe-
ríodos: primeiro na higienização 
de documentação e um segundo 
período no apoio auxiliar no se-
tor do arquivo.

Com este Protocolo de Cola-
boração a Câmara Municipal de 
Ílhavo pretende contribuir para 
a construção de um contexto in-
clusivo de trabalho, destinado a 
eliminar barreiras sociais e pos-
sibilitar o desenvolvimento de 
habilidades e competências para 
o exercício de funções por parte 
dos Jovens portadores de defici-
ência.

Teve lugar no Fórum 
Municipal da Maioridade, 
no passado dia 29 de 
janeiro, a primeira 
reunião do ano de 2013 
do Conselho Local de 
Ação Social (CLAS), 
fazendo parte da ordem 
de trabalhos um conjunto 
de temas de elevada 
importância para todas 
as entidades que, no 
Município de Ílhavo, 
intervêm de forma ativa e 
devidamente concertada 
na área social.

No início da reunião foi efe-
tuado o balanço do ano de 2012, 
nomeadamente no que respeita à 
atividade do Atendimento Social 
Integrado, assim como à aplica-
ção da medida do Rendimento 
Social de Inserção.

De seguida foi apresentado 
e aprovado o Plano de Ação do 
Atendimento Social Integrado 
para 2013, elemento chave para a 

aplicação do apoio a todos os In-
divíduos e Famílias com necessi-
dades. Composto por um vasto 
conjunto de medidas e de ações, 
propostas pelas várias entidades 
parcerias, este Plano de Ação 
estabelece as principais linhas de 
ação dos cerca de 30 parceiros do 
ASI, entre os quais estão IPSS, 
Juntas de Freguesia, Grupos 
Sócio Caritativos e o Instituto 
de Formação Profissional, cum-
prindo relevantes objetivos em 
áreas como a procura de empre-
go, a violência doméstica, o en-
velhecimento, o treino de com-
petências, a educação parental, 
a deficiência, a habitação, entre 
outras, sempre numa aposta de 
operacionalização e de concre-
tização das estratégias definidas 
através de projetos articulados 
ou criados na Rede Social.

Nesta reunião foram ainda 
apresentadas as principais con-
clusões da Supervisão Externa 
realizada ao Atendimento So-
cial Integrado, cujo resultado é 
extremamente positivo, tendo 
ainda sido efetuado o balanço 
de algumas das respostas sociais 
disponíveis, nomeadamente no 
que respeita ao cruzamento das 
listas de espera e candidatos das 
diversas respostas sociais do Mu-
nicípio, os Cuidados Continua-
dos implementados pela Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo 

29 janeiro 2013

Conselho Local 
de Ação Social 

CPCJ 
Alargada

A esta modalidade de funcio-
namento da CPCJ compete o 
desenvolvimento de ações de 
promoção dos direitos e de pre-
venção das situações de perigo 
para a criança e jovem. O exercí-
cio desta competência realiza-se 
através da informação da comu-
nidade, da deteção de situações 
que afetem os direitos e interes-
ses das Crianças e Jovens e da 
promoção, conjuntamente com 
outras entidades, de iniciativas 
de prevenção primária dos facto-
res de risco associados à infância 
e à juventude. Para o efeito, nele 
estão representados diversos or-
ganismos como o Município, a 
Assembleia Municipal, a Segu-
rança Social, os Ministérios da 
Saúde e da Educação, as Insti-
tuições Particulares de Solida-
riedade Social, as Associações 
de Pais e de Jovens e as forças de 
segurança, para além de técnicos 
cooptados, com experiência nes-
te domínio de intervenção.

No passado dia 21 de 
janeiro a Comissão de 
Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) de Ílhavo 
promoveu mais uma 
reunião da sua Comissão 
Alargada. 

Na referida reunião foram 
apresentados dados relativos à 
atividade processual desenvolvi-
da pela CPCJ de Ílhavo ao longo 
do ano de 2012. No decurso desse 
ano, a CPCJ de Ílhavo interveio 
junto de 284 Crianças ou Jovens 
identificados por se encontrarem 
numa situação de perigo, em 
termos da sua segurança, saúde, 
formação, educação ou desenvol-
vimento. Este número inclui 166 
processos de promoção e prote-
ção instaurados e 37 reabertos 
durante o mesmo ano, para além 
81 processos que transitaram de 
anos anteriores. Comparando 
com o ano anterior, verificou-se 
um acréscimo de cerca de 10% 
dos processos instaurados.

A negligência por parte dos 
pais ou representantes legais das 
Crianças ou Jovens continua a 
encabeçar o topo das principais 
problemáticas a estar na origem 
de instauração de processos de 
promoção e proteção. No que 

se refere às medidas que a CPCJ 
aplica para a promoção dos direi-
tos e proteção das crianças e jo-
vens, a larga maioria decorre em 
meio natural de vida, mantendo-
se estas crianças e jovens a ser 
apoiadas junto dos seus pais.

A Comissão Alargada reali-
zou um balanço muito positivo 
da execução do seu Plano de 
Atividades relativo ao ano de 
2012, com um elevado grau de 
cumprimento dos objetivos a ati-
vidades a que se propôs. Tendo 
presente a elevada complexidade 
do contexto social que atraves-
samos, os desafios com que, na 
atualidade, as famílias enfrentam 
e o potencial impacto que poderá 
ocorrer no domínio dos direitos 
das Crianças e Jovens, a CPCJ 
de Ílhavo propôs um Plano de 
Atividades ambicioso para o ano 
de 2013, organizado em três áreas 
de intervenção distintas: ativida-
de regular de intervenção junto 
de Crianças e Jovens em perigo, 

prevenção primária e divulgação 
e informação. De entre as ativi-
dades planeadas, destacam-se o 
acompanhamento e intervenção 
junto das famílias de Crianças e 
Jovens com processo na CPCJ, 
a implementação da terceira 
fase do Programa de Educação 
Parental “Em Equilíbrio”, a con-
clusão do diagnóstico da infân-
cia e juventude do Município de 
Ílhavo e um conjunto de ações, 
envolvendo diversas entidades 
com intervenção relevante na 
área da infância e juventude, com 
o intuito de divulgar os Direitos 
das Crianças.

Para o sucesso da sua interven-
ção, a CPCJ de Ílhavo continua 
a contar com a colaboração de 
todas as Entidades que nela se 
fazem representar, para além 
do necessário envolvimento da 
comunidade na promoção dos 
direitos e proteção das Crianças 
e dos Jovens.

e a Cantina Social implementada 
pelo CASCI.

Após a ratificação do Parecer 
elaborado pelo Núcleo Exe-
cutivo relativo à propositura 
apresentada pelo CASCI para 
aumento da capacidade da es-
trutura residencial para idosos, 
foram abordados outros assun-
tos de interesse como o relatório 
preliminar da atividade da Co-
missão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Ílhavo relativo a 2012, 
que permitiu verificar a existên-
cia de um aumento do número 
de processos quer instaurados, 
quer reabertos relativamente a 
2011, assim como o seu Plano de 
Ação para 2013.

Uma referência ainda para o 
balanço de 2012 da aplicação do 
Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias e Indivíduos Carenciados, 
que evidenciou mais uma vez 
a elevada importância da apos-
ta política da CMI na área da 
Ação Social, demonstrando que 
durante o ano foram deferidos 
um total de 591 requerimentos, 
nomeadamente em ação social 
escolar, apoios de renda e com-
participação no pagamento da 
fatura da água, saneamento bá-
sico e resíduos sólidos urbanos, 
num total de investimento de 
cerca de 75.000,00 euros, o que 
representa um aumento de cerca 
de 65% relativamente a 2011.
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Ação de Sensibilização “Incêndios em casa - Prevenção e Autoproteção”

Projeção de Filme

Chá Dançante

Baile na Flor da Idade V Baile da Maioridade
À semelhança dos anos ante-

riores, esta actividade envolveu 
a participação dos seniores que 
tiveram a cargo a decoração da 
sala que versou sobre o Carnaval 
em diferentes Países.

Com cerca de uma centena 
de participantes, o baile reuniu 
no Salão Paroquial de Ílhavo os 
utentes de várias Instituições, 
nomeadamente do Lar de Ido-
sos S. José, do Lar do Centro 
Comunitário da Gafanha do 
Carmo, do Lar do Centro Social 
e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré 
e da Estrutura Residencial do 
CASCI, bem como os utilizado-
res dos Espaços Maioridade dos 
Pólos da Gafanha da Nazaré e 
Gafanha da Encarnação. 

Todos os presentes eviden-
ciaram alegria, boa-disposição 
e entusiasmo, demonstrando 
muita vontade para continuar 
este magnífico projeto. No final, 
houve ainda tempo para um lan-
che de convívio que encerrou a 
festividades com toda a pompa.

Realizou-se, no passado 
dia 5 de fevereiro, pelo 
quinto ano consecutivo, 
o Baile de Carnaval 
promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo no 
âmbito dos espaços da 
Maioridade.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com 
diversas entidades do 
Município, tem vindo a 
encher de vida um espaço 
que, curiosamente, no 
passado foi ocupado 
como lavadouro público, 
dotado de um forte caráter 
social, onde entre uma 
peça de roupa e outra, as 
pessoas acabavam por 
ficar à conversa sendo este 
um importante ponto de 
encontro. Foi, igualmente, 
espaço de jardim de 
infância, preenchido pelas 
sonoras e estridentes 
gargalhadas das crianças, 
numa roda viva de 
brincadeiras e aventuras.

Agora, e desde o passado mês 
de janeiro, o espaço deu lugar a 
dias de grande animação e parti-
lha de experiências da nossa gen-
te mais experiente. Um espaço 
ao qual carinhosamente demos 
o nome de Fórum Municipal da 
Maior Idade!

Pois bem, ironia das ironias, o 
espaço, desde os seus primórdios, 
continua a albergar a energia e a 
boa disposição, abrindo espaço 
ao diálogo, à formação pessoal e 
social, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida, pro-
movendo a saúde e o bem estar, 
através da através do desporto, 
da cultura e das artes.

Durante os seus primeiros três 
meses de funcionamento têm 
sido muitas e diversas as ativi-
dades levadas a cabo, sendo que 
aproveitamos esta oportunidade 
para dar um especial enfoque ao 
Chá Dançante, onde numa asso-
ciação entre a quente bebida e o 
calor dos acordes da música, foi 
magnífico viver, um casamento 
perfeito, entre a energia conta-
giante e o bambolear dos corpos. 
Não poderemos, também, deixar 
de fazer uma referência ao Kara-
oke, numa tarde, em que ora mais 
afinados ora menos, uma coisa 
não faltou: a animação. Foram 

também já muitas as sessões de 
cinema que nos fizeram reviver 
tempos de outrora e a exposição 
de Fotografia da Universidade 
Sénior da Fundação Prior Sardo 
levou-nos numa visita, calma e 
tranquila, através das magníficas 
paisagens do nosso belo Muni-
cípio, fazendo-nos retemperar as 
energias nas cálidas margens da 
nossa ria.

O Fórum Municipal da Maior 
Idade é uma casa que conta com 
atividades diárias, às quais pode 
e deve aderir, promovidas pelos 
Espaços Maioridade, pela Junta 
de Freguesia da Gafanha da Na-
zaré, o Espaço Sénior da Obra da 
Providência, sendo de destacar, 
ainda, a organização de ações de 
sensibilização sobre temáticas di-
versas, uma vez que, o nosso lema 
continua a ser “o saber não ocupa 
lugar”.

Este espaço, aberto a toda a co-
munidade, onde em tempos idos 
cada um levava a sua trouxa para 
pôr tudo a brilhar e servia para 
pôr a conversa em dia, onde mui-
tas e muitas crianças passaram 
dias enérgicos, pode continuar a 
ser usado por si, hoje, para mo-
mentos de grande convívio, ener-
gia e animação.

Já sabe, contamos consigo!

um espaço com uma porta 
sempre aberta para o receber

feveiro a março
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Repensar o Litoral!” é 
o mote nacional para 
mais de duas centenas de 
participantes partirem à 
descoberta dos «trilhos do 
nosso litoral

Decorreu, no passado dia 22 
de fevereiro, uma reunião extra-
ordinária da Comissão Muni-
cipal de Defesa da Floresta de 
Ílhavo, tendo como ponto único 
a apresentação e apreciação da 
Revisão do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra In-
cêndios do Município de Ílhavo 
(PMDFCI).

Esta proposta de revisão, ela-
borada pelo Gabinete Técnico 
Florestal, depois de apresentada 
e discutida, mereceu parecer po-
sitivo de todos os presentes, se-
guindo agora para o Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas para aprovação final.

22 de fevereiro

Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta

O PMDFCI define as me-
didas necessárias de defesa da 
floresta contra incêndios, que 
inclui a previsão e planeamento 
integrado das intervenções das 
diferentes entidades perante 
a ocorrência de incêndios, no 
âmbito das atribuições da Co-
missão Municipal de Defesa da 
Floresta.

O PMDFCI visa ainda opera-
cionalizar ao nível local e munici-
pal as orientações estabelecidas no 
Plano Nacional de Defesa da Flo-
resta contra Incêndios e no Plano 
Distrital de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, sendo igual-
mente elaborado em consonância 
com os respetivos Planos Regio-
nais de Ordenamento Florestal.

O Executivo Municipal to-
mou conhecimento, na Reunião 
de 20 de fevereiro, do Relatório 
Sumário elaborado com base 
nos estragos provocados pelo 
temporal do passado dia 19 de ja-
neiro. O custo global dos danos 
provocados pelo temporal foi de 
cerca de 120.000,00 euros, pro-
vocando danos ao nível das vias, 
espaços públicos e em diversos 
Equipamentos Municipais, que 
têm vindo a ser devidamente re-
solvidos.

Neste seguimento, foi enal-
tecido o trabalho realizado pela 
Equipa da CMI e da Proteção 
Civil, bem como pelos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo e pela 
GNR, decisivo para a rápida re-
solução dos múltiplos problemas 
causados pelo mau tempo.

Com o objetivo de testar o 
seu Plano de Emergência, assim 
como o Plano Municipal, nomea-
damente no que diz respeito à ar-
ticulação entre os dois, foi simu-
lado, pelas 14h00, um incêndio 
com início na sala de professores. 
Imediatamente, a equipa interna 

de segurança do estabelecimen-
to de ensino procedeu à evacu-
ação para um ponto de reunião 
de toda a população escolar (de 
aproximadamente 128 Alunos e 
12 Professores e Funcionários) 
com assinalável rapidez. Em si-
multâneo foram chamados os 
Bombeiros e a GNR a intervir, 
que prontamente acorreram ao 
local, extinguindo o incêndio e 
efectuando a busca e salvamento 
de dois feridos, uma aluna e uma 
funcionária. A esta equipa inter-
na coube igualmente a missão de 
assegurar os corredores de entra-
da e saída de viaturas nos itinerá-
rios da Escola.

Após o exercício, os responsá-
veis pelas equipas intervenientes 
no terreno procederam à respeti-
va reunião de avaliação. Discuti-
dos os principais pormenores do 
exercício, o balanço foi muito po-
sitivo, quer ao nível da assinalá-
vel rapidez e calma na evacuação 
dos Alunos e Corpo Docente e 
Não Docente, quer ao nível da 
capacidade de resposta do Cor-
po de Bombeiros e da GNR, as-

No dia internacionalmente 
consagrado à Proteção 
Civil, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, no âmbito 
do conjunto vasto de 
iniciativas que dinamiza 
durante todo o ano 
relacionadas com esta 
importante temática, 
voltou a referenciar esta 
data com a realização de 
um Simulacro num dos 
Estabelecimentos de 
Ensino do Município, 
desta vez no Centro 
Escolar da Coutada, em 
Ílhavo.

Projeto              
“Coastwatch Europe”

Onze anos depois continua a 
ser importante “Repensar o Lito-
ral”, nomeadamente os compor-
tamentos das populações de for-
ma a contribuir para a melhoria 
qualitativa do exercício de cida-
dania, formando “adultos” mais 
preocupados e conscientes! 

O Projeto Coastwatch Eu-
rope, de âmbito europeu, vem 
possibilitar a caracterização am-
biental da faixa costeira na época 
pós-balnear - com monitoriza-
ção dos seus ecossistemas, bem 
como despertar para o gosto 
pela observação e preservação da 
Natureza e de todo o património 
cultural que caracterizam aquela 
importante faixa do Município. 

Mais de duas centenas de 
Crianças dos Estabelecimen-
tos de Ensino do Município de 
Ílhavo percorreram aproxima-

damente 50 km da faixa costeira 
do Município, observando, ano-
tando, questionando e atuando 
perante comportamentos menos 
corretos para com a faixa litoral e 
frentes ribeirinhas.

No presente ano letivo são 
mais de 220 alunos do 1.º Ciclo 
que se encontram a participar 
neste projeto: Centro Escolar da 
Cambeia - 4.º ano; EB1 Costa 
Nova - 3.º ano; EB1 Gafanha da 
Encarnação Norte - 3.º ano; EB1 
Gafanha da Encarnação Centro 
- 4.º ano; EB1 Gafanha da Encar-
nação Sul - 3.º ano; EB1 Marinha 
Velha - 3.º ano; EB1 Chave - 3.º 
ano; Centro Escolar do Pranto 
- 4.º ano; EB1 Chousa Velha - 4.º 
ano; EB1 Sr.ª dos Campos - 3.º 
e 4.º anos; EB1 Ílhavo - 4.º ano; 
Centro Escolar da Coutada - 4.º 
ano.

O momento final, muito aguar-
dado sempre por todos, consiste 
na apresentação pública dos re-
sultados (turma a turma), a ter 
lugar no 9.º Seminário Local “As 
Escolas e o Coastwatch”, que 
decorrerá no próximo mês de 
junho, no âmbito da Semana do 
Ambiente do Município.

1 de março

Dia Internacional 
Proteção Civil 2013

Relatório Sumário 

Temporal de            
19 de janeiro de 2013

sim como ao nível da segurança 
do respetivo Estabelecimento de 
Ensino, com apenas alguns pro-
cedimentos a melhorar.

No final, o Vereador respon-
sável pelo Pelouro da Proteção 
Civil da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Paulo Teixeira Costa, 
agradeceu e felicitou o desem-
penho de todos os elementos 
na realização deste Simulacro, 
nomeadamente na rápida con-
centração da Comunidade Edu-
cativa no recinto exterior da Es-
cola, fundamental numa situação 
real e importante para a célere 
intervenção dos Bombeiros cha-
mados a actuar no local, cujo de-
sempenho foi igualmente excep-
cional, tal como foi o da GNR. 

Ainda no âmbito do programa 
deste dia, realizou-se no Fórum 
Municipal da Maior Idade a 
Ação de Sensibilização “Incên-
dios em casa: prevenção e auto-
protecção”, diridiga a esta cama-
da da população e dinamizada 
pelos Bombeiros Voluntrários 
de Ílhavo.

Dar uma maior notoriedade e 
capacidade de intervenção à área 
da Proteção Civil, sensibilizan-
do cada um dos Cidadãos para 
o papel vital que podem e devem 
assumir na prevenção de situa-
ções de risco, é o objetivo a que 
se propõe a Câmara Municipal 
de Ílhavo com a promoção des-
tas actividades, para que todos 
possamos integrar esta impor-
tante equipa que zela pela nossa 
Segurança.
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Nova Lei das Finanças Locais

CMI subscreve 
posição da ANMP

A Câmara Municipal de 
Ílhavo subscreve a posição da 
ANMP relativamente à nova 
Lei das Finanças Locais, consi-
derando que a proposta de Lei 
afeta a capacidade de gestão e a 
autonomia locais, colocando em 
causa o princípio da estabilidade 
orçamental decorrente da injusta 
repartição dos recursos públicos 
propostos (a redução da receita 
dos Municípios prevista é de cer-
ca de 20%), colocando em causa 
o princípio da solidariedade na-
cional recíproca.

A Associação Nacional de 
Municípios Portugueses reforça, 
na sua posição, a necessidade de 
esclarecimento da verdadeira res-
ponsabilidade dos Municípios/
Poder Local para a dívida direta 
do Estado, salientando que em 
2011 apenas 3% da dívida total das 
Administrações Públicas foi dos 
Municípios, pelo que considera 
ser inadmissível a “intoxicação da 
opinião pública contra o Poder 
Local”, realçando que, face às polí-
ticas que têm sido definidas a nível 
Central, o investimento público 
dos Municípios tem diminuído 
drasticamente em prejuízo das po-
pulações e das economias locais.

Aprofundando a aposta 
na cooperação com as 
Associações do Município, 
tendo em conta o relevante 
interesse público da sua 
atividade, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
celebrou, no passado dia 19 
de dezembro, os Acordos 
de Cooperação para 2012 
com 47 Associações do 
Município de Ílhavo, 
num investimento total 
de 344.380,00 euros, 
apoiando-as na execução 
das atividades propostas 
nos seus Planos de 
Atividades.

Encontrando-se no primeiro 
ano de aplicação o Regulamento 
de Concessão de Apoios às Asso-
ciações do Município de Ílhavo, 
que define as novas metodologias 
da cooperação entre a CMI e as 
Associações, e vigorando a Lei 
dos Compromissos, (recorde-se 
que a CMI assinou o contrato 
do PAEL, a 16 de novembro de 
2012, e deliberou ativar os fundos 
disponíveis positivos na sua Reu-
nião de 5 de dezembro de 2012), 
passaram a estar reunidas as con-
dições legais para cumprir a op-
ção política e o compromisso de 
transferir os apoios financeiros 
às Associações, sendo assumida 
a determinação em aprofundar 
essa cooperação que tão bons 
frutos tem dado para a CMI, 
para as Associações e para o Mu-
nicípio de Ílhavo.

Acordos de Cooperação 2012

CMI/Associações     
do Município de Ílhavo

Associações Desportivas
Associação Cultural Desportiva “Os Ilhavos” 
Associação Cultural Recreativa e Desportiva 
Sr.ª dos Campos 
Associação Náutica Gafanha da Encarnação 
Associação Surf Aveiro 
Clube de Vela da Costa Nova 
Clube Natureza e Aventura Ílhavo 
Clube Náutico Boca da Barra 
Grupo Columbófilo Gafanha 
Grupo Desportivo Beira Ria 
Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém 
Grupo Desportivo da Gafanha 
Ílhavo Andebol Clube 
Illiabum Clube 
Marina Clube da Gafanha 
Novo Estrela da Gafanha Encarnação 
Sharpie Clube (Portugal) 
Sporting Clube Vista Alegre 

Agrupamentos de Escuteiros CNE  
Agrupamento 189 – S. Salvador – Ílhavo 
Agrupamento 531 – Gafanha do Carmo 
Agrupamento 878 – Escuteiros Marítimos da Costa Nova 
Agrupamento 1021 – Praia da Barra

Associações Residentes e Profissionais
Associação Amigos Praia Barra 
Associação Moradores Sr.ª Campos 
Núcleo Motoristas Beira Litoral

Associações Culturais
Associação Os Amigos da Malha da Carvalheira 
Associação Cultural e Recreativa 
“Os Palheiros” da Costa Nova 
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” 
Confraria Camoniana 
Cooperativa Cultural e Recreativa Gafanha Nazaré 
Escola de Musica Gafanhense 
Filarmónica Gafanhense 
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo 
Grupo de Folclore “O Arrais” 
Grupo Etnográfico Gafanha da Nazaré 
Grupo Recreativo Amigos da Légua 
Rancho Folclórico Gafanha Encarnação “As Ceifeiras”
Rancho Regional Casa do Povo de Ílhavo 

Associações  Solidariedade Social 
Aquém Renasce 
CASCI 
Centro Paroquial de Assistência e Formação 
D. Manuel Trindade Salgueiro 
Centro Social e Paroquial Gafanha Encarnação 
Centro Social e Paroquial N. Sr.ª Nazaré 
CERCIAV 
Fundação Prior Sardo 
Obra da Providencia 
Patrimonio dos Pobres de Ílhavo 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

26.000,00

500,00
1.500,00

4.800,00
2.500,00
1.200,00
1.000,00
2.000,00
4.500,00
7.000,00

74.000,00
25.000,00
52.500,00
8.500,00
8.000,00
9.000,00
5.600,00

2.300,00
1.500,00

2.000,00
1.200,00

1.000,00
450,00
600,00

750,00

1.800,00
3.080,00

675,00
3.150,00
1.500,00
8.250,00
1.005,00
1.750,00

9.420,00
1.275,00

1.900,00
6.875,00

930,00
10.285,00

3.700,00
1.905,00
9.285,00
3.150,00
9.180,00
3.725,00
9.520,00
9.070,00

Portagens nas ex-SCUT

CMI subscreve 
posição da                
CI Região de Aveiro

A Câmara Municipal de Ílha-
vo subscreve a posição pública 
da CI Região de Aveiro relati-
vamente à perspetiva do Gover-
no introduzir novos pórticos de 
pagamento de portagens nas ex-
SCUT, reafirmando as posições 
assumidas no passado, com uma 
nota sobre a eventual colocação 
de mais pórticos nessas vias.

A CMI mantem toda a aten-
ção a esta matéria, e reitera a po-
sição referida que tem as notas 
que a seguir se transcrevem:

1. Concordar com o princípio de 
aplicar portagens às ex-SCUT; 

2. Considerar inaceitável que 
não exista um mecanismo de 
isenções, reiterando a propositu-
ra de um sistema de isenções para 
os circuitos de curta distância (no 
caso da Região de Aveiro, nos 
circuitos de ligação entre os seus 
Municípios, aplicando-se o prin-
cípio noutras regiões), visando o 
desanuviar da EN 109, com pro-
blemas de fluidez e de segurança. 
Este regime é compatível com a 
legislação da União Europeia;

3. Defender que seja alterado o 
regime de portagens nos acessos 
à cidade de Aveiro, dado ser o 
único caso em Portugal em que 
o acesso rodoviário por auto-es-
trada a uma capital de Distrito 
é todo portajado, assim como 
reiterar a defesa da não cobrança 
de portagens na A25, pela sua im-
portância insubstituível na ges-
tão de tráfego urbano regional 
e para o transportes competitivo 
de mercadorias de importação e 
em especial de exportação;

4. Reforçar a posição já apre-
sentada de que não há Estradas 
Nacionais alternativas em conti-
nuidade às referidas auto-estra-
das, sendo por isso inadmissível 
que se cobrem portagens nas 
auto-estradas assumindo as es-
tradas municipais como alterna-
tivas, o que exige a abordagem 
ao dossier da construção das va-
riantes rodoviárias aos aglomera-
dos urbanos do eixo da EN 109;

5. A recente perspetiva do Go-
verno vir a implementar mais pór-
ticos para cobrança de portagens 
em troços de ex-SCUT’s, rece-
beu uma imediata solicitação de 
informação ao Governo na pes-
soa do Secretário de Estado Dr. 
Sérgio Monteiro, questionando 
sobre essa eventualidade, a pers-
petiva de decisão do Governo e 
solicitando também uma reunião 
de trabalho;

Quanto a essa eventual imple-
mentação, continuamos a defen-
der, hoje como no passado, que 
existem razões objetivas que jus-
tificam a sua não concretização, 
desde logo no próprio estudo que 
as Estradas de Portugal elabora-
ram e na prática de utilização das 
ex-SCUT, situação particular-
mente evidente no troço da A25 
entre a Cidade de Aveiro e as 
Praias da Barra e Costa Nova 
do Município de Ílhavo, dado 
tratar-se de um troço de uso mar-
cadamente urbano, construído 
onde existia a EN 109-7, sem so-
lução alternativa e fundamental 
para a acessibilidade rodoviária 
ao Porto de Aveiro.
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Aquário dos Bacalhaus       
do Museu Marítimo de Ílhavo

A aposta que o Município de 
Ílhavo tem feito ao longo dos 
últimos anos em equipamentos 
culturais culminou no dia 13 de 

Janeiro de 2013, com a 

edificação do Aquário dos Ba-
calhaus do Museu Marítimo de 
Ílhavo. Este novo espaço vem 
atribuir ao Museu Marítimo de 
Ílhavo uma nova dimensão na sua 
atual vocação marítima. Através 

desta nova vertente na-
tural é possível conciliar 
o discurso histórico so-
bre a pesca do bacalhau, 
articulando-a com o novo 
património biológico que 
albergamos, ou seja, o ba-
calhau-do-atlântico, cien-
tificamente designado por 
Gadus morhua.

O edifício do aquário é 
um projeto dos Arquitetos 

Nuno Mateus e José 
Mateus do Gabine-
te ARX Portugal, 
que para além do 
aquário, serve tam-
bém como alber-
gue para as novas 
Reservas, ficando 
assim, todo o es-
pólio do museu 
guardado neste 
novo depósito.

O Aquário 
tem 3,2 metros 
de profundi-
dade e capa-
cidade para 
120 metros 
cúbicos de 
água. Con-

tudo, em cons-
tante movimentação, 
passando por sistemas 
de filtragem e 

arrefecimento, circula um total 
de 150 mil litros de água salga-
da. O sal, importado da Alema-
nha, é um sal especial criado em 
laboratório, para que possa ter 
características semelhantes às do 
habitat natural do bacalhau. A 
temperatura da água varia entre 
os 10º C e os 12º C. O bacalhau é 
um peixe que aguenta uma gran-
de amplitude térmica entre os 0º 
C e os 16º C, contudo sente-se 
mais confortável em temperatu-
ras mais frias.

A circulação e a visualização 
do bacalhau são características 
que nos distinguem de outros 
aquários. Começamos por ob-
servar o bacalhau de um patamar 
superior, percorrendo de forma 
centrífuga até ao seu auditório, 
na base do aquário. Dispõe de 
três janelas de acrílico para a ob-
servação do bacalhau (uma com 
5 cm de espessura, e outras duas 
janelas com 12 cm de espessura).

Como decoração e ornamen-
tação do espaço estão instaladas 
“esculturas” em fibra-de-vidro a 
simular uma formação rochosa, 
de modo a recriar o ecossistema 
do bacalhau. O fundo está co-
berto com areão, composto por 
cerca de 3 toneladas.

No nosso aquário habitam 
trinta e três bacalhaus no tanque 
principal e dezasseis em espaço 
de quarentena. Estes últimos, 
provenientes da Islândia, são 
bacalhaus de cativeiro, 

ainda bastante jovens (entre 12 a 
18cm e aproximadamente 250gr 
de peso). Prevê-se que daqui a 
três meses, quando atingirem 30 
cm, serão transferidos para o tan-
que principal.

Dos bacalhaus existentes no 
tanque principal treze são da No-
ruega, fornecidos pelo Aquário 
de Alesund, nosso parceiro nesta 
aventura, e os restantes vinte ba-
calhaus da Islândia. Os bacalhaus 
provenientes da Noruega viviam 
em estado selvagem, tendo sido 
capturados para virem para o 
nosso aquário. Apresentam uma 
coloração acastanhada e variam 
entre os 40 e os 80cm, tendo os 
maiores aproximadamente 3 anos 
e 3-4 kg de peso. Os bacalhaus da 
Islândia são bacalhaus de cativei-
ro, com cerca de  1 ano de idade 
e 30 a 40cm de comprimento. 
Apresentam uma cor amarelada 
devido ao tipo de fundo arenoso 
onde eram criados.

Ao nível da alimentação, o ba-
calhau é um peixe de sangue frio, 
com uma alimentação reduzida. 
Come de dois em dois dias uma 
média de 3 a 5gr por refeição. 
Apesar de o bacalhau ser omní-
voro e comer quase de tudo, o 
alimento que lhe provemos pro-
cura respeitar a alimentação do 
seu habitat natural e acima de 
tudo manter a água do aquário o 
mais pura e limpa possível. Des-
te modo, temos alimentado o ba-

calhau com lula e camarão, 
mas em breve iremos intro-
duzir o verdinho (uma es-
pécie de capelim), alguns 
bivalves e pequenos crus-
táceos.

De futuro, prevê-se 
a introdução de novas 
espécies para co-habita-
rem com o “nosso baca-
lhau”, de modo a recriar 
o seu ecossistema, con-
tribuindo para uma 
redução de eventuais 
índices de stress. As 
espécies serão sobre-
tudo gadídeos, fami-
liares do bacalhau, 
bem como outras 
espécies do seu ha-

bitat natural.
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fevereiro

Carnaval é no    
Museu Marítimo      
de Ílhavo!

O Serviço Educativo do MMI 
festejou o Carnaval no seu Aquá-
rio dos Bacalhaus. Conhecer 
estes novos habitantes do nosso 
Museu, aprender mais sobre os 
gadídeos e conhecer também o 
seu habitat foram alguns dos ob-
jetivos desta ação. 

março

Férias da Páscoa        
- O Museu Marítimo 
de Ílhavo...             
nos bastidores!

O mundo dos museus é fasci-
nante e misterioso! Trabalhar 
num museu é diferente a cada 
dia. E há sempre coisas novas a 
descobrir. 

Conhecer o Museu para lá das 
suas salas de exposição, conhe-
cer as suas coleções, visitar as 
novas reservas, aprender a criar 
exposições e perceber como fun-
ciona o Aquário dos Bacalhaus. 
Esta é a proposta que o  Serviço 
Educativo do Museu Marítimo 
de Ílhavo oferece para o período 
de férias da Páscoa, entre os dias 
26 e 28 de março, das 14h00 e as 
17h00.

A participação requer inscri-
ção prévia até 2 dias antes do pri-
meiro dia de atividade. A entrada 
é de 12,00 Euros (3 dias) ou 5,00 
Euros (1 dia).

Inscrições: Tel. 234329990  |  museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Exposição

BAKALHAU - Pintura Escultura 
Fotografia

No âmbito da inauguração do 
Aquário de Bacalhaus, o Museu 
Marítimo de Ílhavo acolhe, des-
de o dia 13 de janeiro de 2013, a 
exposição coletiva Bakalhau.

Organizada pela Galeria Nuno 
Sacramento, Arte Contemporâ-
nea, a exposição reúne cerca de 
80 obras de pintura, escultura e 
fotografia da autoria de artistas 
contemporâneos portugueses e 
estrangeiros.

Bakalhau resulta de um desafio 
lançado pelos curadores da expo-
sição, José e Nuno Sacramento, 
a 60 artistas, maioritariamente 
emergentes, para que refletissem 
sobre a herança cultural e social 
da pesca do bacalhau feita por 
homens e navios portugueses. 
Ao longo da exposição, o visi-
tante é interpelado por criações 
que, embora abordem a mesma 
temática, fazem-no recorrendo a 
abordagens estéticas diversas.

Para memória futura, foi edi-
tado um belíssimo catálogo com 
todos os artistas representados 
na exposição – portugueses, 
cubanos, angolanos, espanhóis, 
polacos, venezuelanos, argen-
tinos e russos – e uma memória 
descritiva do seu trabalho. 

Visita Especial 

“Mergulhador por um Dia”

No dia 9 de fevereiro o Museu 
Marítimo de Ílhavo iniciou as 
visitas especiais “Mergulhador 
por um dia”. Estas visitas têm o 
objetivo de dar a conhecer ao vi-
sitante o processo de tratamento 
e alimentação dos bacalhaus e o 
funcionamento do Aquário.

A visita é guiada e percorre 
as exposições permanentes do 

Inscrições: 
Tel. 234329990
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Museu, terminando no Aquário, 
onde o mergulhador explicará 
o equipamento e o processo de 
mergulho, respondendo também 
a curiosidades sobre o bacalhau. 
Por fim, assiste-se à alimentação 
dos bacalhaus.

Estas visitas realizam-se uma 
vez por mês e as próximas decor-
rem  a 21 de abril e 26 de maio, 
sempre às 15 horas. A entrada é 
de acordo com a tabela de ingres-
sos do Museu e é necessário mar-
cação prévia. A visita é limitada a 
50 pessoas.
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Supernada

Ana Moura

“E tudo o casamento levou” com Almeno Gonçalves e Maria João Abreu

Emmy Curl

Miguel Ângelo

janeiro a março

Em janeiro assistimos ao regresso de uma das grandes vozes do 
fado, Ana Moura, que apresentou Desfado, o novo trabalho de origi-
nais que encantou a plateia. Foi também oportunidade de (re)ver em 
palco o enérgico Manel Cruz, líder dos míticos Ornatos Violeta, que 
visitou o CCI pela segunda ocasião, agora com o projeto Supernada. 
No cinema destaque especial para “Argo”, a produção que mais pré-
mios recebeu este ano, incluindo o Oscar® para Melhor Filme.

Em fevereiro, os dois primeiros espetáculos foram realizados no 
CCGN, uma peça de teatro contracenada por Almeno Gonçalves e 
Maria João Abreu, “E Tudo o Casamento Levou”, e um concerto de 
Emmy Curl, mais uma aposta na nova música portuguesa, que apre-
sentou o seu primeiro trabalho, “Origins”. Em Ílhavo, Miguel Ângelo, 
que depois de 25 anos a liderar os Delfins, regressou aos placos com 
“Primeiro”, uma digressão de apresentação deste seu novo trabalho a 
solo. Contudo, Miguel Ângelo não se esqueceu de presentear os seus 
fãs com alguns clássicos da sua carreira. Destaque neste mês para a 
peça de teatro “Na Barriga”, de Caroline Bergeron, uma ação dedi-
cada aos bebés e crianças que divertiram-se a “regressar” à barriga e 
assistir ao nascimento.

Neste mês de março, o CCI assinala os seus 5 anos de atividade 
com várias ações, que se destacam na página seguinte. Já contámos 
com a presença de “Os Reis da Comédia”, uma peça de teatro com 
José Pedro Gomes, Rui Mendes, Jorge Mourato, Carla de Sá, Dio-
go Leite e Rui de Sá, que trouxeram a boa disposição deste texto de 
Neil Simon. Voltando ao CCGN, nota para dois concertos, o primei-
ro com Mikkel Solnado, filho do saudoso humorista Raul Solnado, 
que apresentou o seu aguardado disco de estreia, e o segundo com 
o projeto There Must Be a Place, uma junção musical de duas no-
vas bandas da nova música portuguesa, Best Youth e We Trust, que 
apresentaram composições de ambas as bandas, tocadas por todos, 
com novos arranjos.

Nas exposições, esteve patente a exposição “Peregrinos do Quotidia-
no”, com fotografias de Virgílio Ferreira, e o projeto “BAKALHAU”, 
exposição coletiva de pintura, escultura, fotografia, com 60 artistas re-
presentados, numa organização de Nuno Sacramento, Arte Contem-
porânea, com apoio da Câmara Municipal de Ílhavo e que esteve em 
exposição no Centro Cultural de Ílhavo, Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André.

Os Centros Culturais de 
Ílhavo (CCI) e da Gafanha 
da Nazaré (CCGN) 
iniciaram mais um ano de 
programação com diversos 
momentos marcantes.

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
sábados e feriados
14h00-19h00
encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espetáculo
90 minutos antes 
do início dos espectáculos

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

HORÁRIO
3ª feira, sábado e feriados
15h00-20h00
Encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espectáculo
90 minutos antes 
do início dos espetáculos

Tel 234 397 263

Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré.

www.facebook.com/centroculturalilhavo

Teatro para bebés e crianças “Na Barriga”

Os Reis da Comédia
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dança

O Baile, de Aldara Bizarro

CC Ílhavo

DOM 24 MAR 18h00

CC Ílhavo

SÁB 23 MAR 22h00

música

Pedro Abrunhosa

ilhavo.bilheteiraonline.pt

CC Ílhavo

SÁB 13 ABR 21h30

dança

Dracula
Vortice Dance Company

destaques março e abril

CC Gafanha da Nazaré

QUA 3 ABR 21h30

música

Maria João 
e Mário Laginha
“IRIDESCENTE”

Concerto Comemorativo Dia do Porto de Aveiro

CC Ílhavo

SÁB 20 ABR 21h30

teatro

Lar Doce 
Lar

cinema

Django Libertado

CC Ílhavo

SÁB 30 MAR 21h30

CC Ílhavo

SÁB 23 MAR 21h30

exposição

Máscara Ibérica

serviço educativo

Mercadinho 
de Vendas  
e Trocas

CC Ílhavo

DOM 24 MAR 14h30-17h30
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janeiro a março

No dia 5 de dezembro, Antó-
nio Torrado, o mais conceituado 
e premiado escritor de livros para 
a infância e juventude, esteve na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 
para falar um pouco sobre os 
seus livros e os seus muitos anos 
de histórias e aventuras literárias. 
À conversa com ele estiveram alu-
nos e professores das Escolas do 
Município e jovens estudantes da 
Universidade de Aveiro. A ale-
gria e a simpatia do autor foi uma 
constante, numa conversa condu-
zida pelas novas tecnologias que 
terminou com um infindável fila 
de autógrafos. Dos cerca de 140 
participantes poucos foram os 
que partiram da BMI sem o seu 
livro autografado.

À conversa com...  
António Torrado

A música das palavras      
na obra de Sidónio Muralha

No dia 16 fevereiro, a Bibliote-
ca Municipal de Ílhavo recebeu 
um encontro em torno da obra de 
Sidónio Muralha. Exímio poeta, 
Sidónio Muralha inscreve-se na 
história da literatura portuguesa 
como um dos precursores do ne-
orrealismo, mas também como 
um dos maiores poetas da lite-
ratura para a infância em língua 
portuguesa.

No âmbito deste encontro, de-
correu uma exposição bibliográ-
fica do poeta que só foi possível 
graças aos esforços de várias bi-
bliotecas nacionais. A Biblioteca 
Municipal de Ílhavo conseguiu 
assim reunir um número signifi-
cativo das suas obras e oferecer 
uma bibliografia bastante exaus-
tiva e de indiscutível qualidade. 
Esta foi uma oportunidade única 
de poder ver alguns títulos raros 

como “Com sol e sal eu escrevo”, 
“Um punhado de areia” (ambos 
cedidos pela Biblioteca de Beja), 
“Companheira dos homens”, 
“Passagem de nível” e “Beco: poe- 
mas” (emprestados pela Biblio-
teca Geral da Universidade de 
Coimbra) entre muitos outros. 

A apresentação, do poeta e da 
sua obra, coube ao Professor José 
António Gomes, à qual se seguiu 
uma hora do conto muito espe-
cial. Poemas do livro “Bichos, bi-
chinhos e bicharocos”, contados 
por alunos do 4.º ano da Escola 
Básica da Marinha Velha e musi-
cada pela Escola de Música Ga-
fanhense. A 2ª edição da Música 
das Palavras ficará na memória 
de todos, grandes e pequenos 
que aqui acorreram para ouvir e 
participar nesta atividade!

PÓLOS DE LEITURA
» Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30
» Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668 
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

» Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

resumo da atividade

Ateliê de Leitura  
em Voz Alta           
por Cristina Paiva (Andante)

Destinatários: Mediadores de Leitura, professores e animadores
Inscrições limitadas

Este ateliê pretende abordar as 
técnicas da leitura em voz alta: tra-
balho de corpo e voz (postura, res-
piração, colocação de voz, dicção), 
trabalho sobre a exposição que a 
leitura em voz alta exige e apresen-
tação de uma leitura encenada.

Pretende-se dar algumas “fer-
ramentas” para tornar a leitura 
de um texto num momento de 
prazer, para quem lê e para quem 
ouve.



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 23

Nã‹o perca o projeto da Biblioteca Municipal de êlhavo: “Ao som das hist—rias...”,
o programa de r‡dio que vai para o ar todas as quartas-feiras ˆs 18h45, 
com repeti�‹ão aos s‡bados pelas 9h45, na R‡dio Terranova (105.0 FM).

No dia 23 de fevereiro, a Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo 
encheu-se para ouvir alunos do 
3.º ano do Centro Escolar da 
Senhora do Pranto e da sala do 
Jardim de Infância da Chousa 
Velha cantarem poemas de João 
Manuel Ribeiro. 

Mais de uma centena de pesso-
as deliciaram-se a ouvir a peque-
nada do Município a declamar e 
a entoar versos dos livros, deste 
que é um dos grandes nomes da 
poesia infantil contemporânea. 

No dia 7 de março, a escritora Carla Maia de Almeida visitou o 
Município de Ílhavo, começando a manhã na Biblioteca do Centro 
Escolar da Coutada com os alunos, que assim tiveram oportunidade 
de colocar as questões que entenderam como se fossem autênticos re-
porteres. Carla Maia de Almeida seguiu para a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, onde a aguardavam os alunos da EB 1 da Marinha Velha 
para uma conversa informal sobre o percurso da jovem escritora.

Em sintonia com a Semana 
da Leitura, desenvolvida pelo 
Plano Nacional de Leitura, a 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 
celebrou o mês de março como 
mês da leitura concelhia. A te-
mática deste ano comemorou 
a Leitura e o Mar, desafiando 
Crianças, Jovens e a comunidade 
em geral a unirem-se nesta inicia-
tiva, que pretende evidenciar a 
relevância histórica e cultural do 
mar na construção da identidade 
do povo português, ajudando a 
(re)descobrir a pluralidade de di-
mensões do mundo.

Tendo o Município de Ílhavo 
uma forte ligação ao Mar, a BMI 
apoiou a dinamização de uma 
programação diversa em toda a 
Rede de Bibliotecas do Conce-
lho, destacando-se:

Toda a poesia é luminosa: 
alunos do Município 
cantam versos de 
João Manuel Ribeiro

Março: mês da leitura!
À conversa com...                  
Carla Maia de Almeida

A final do concurso concelhio 
de leitura, Ílhavo a Ler +, decor-
reu na Biblioteca Municipal no 
dia 13 de março.

Pelo terceiro ano consecutivo 
a Rede de Bibliotecas de Ílhavo 
promoveu este concurso de leitu-
ra destinado a todos os alunos do 
município.

Os grandes vencedores desta 
edição foram:

- 1.º ciclo 
Joana Sampaio (EB1 do Farol da Barra)

- 2.º ciclo 
Selene Salavessa (EB2,3 da Gafanha da Nazaré)

- 3.º ciclo
Sofia de Oliveira Santos (EB2, 3 José Ferreira Pinto Basto)

- Secundário
Maria Rosário Rocha (ES Dr. João Carlos Celestino Gomes)

Inaugurada a 15 de março, a Exposição “À descoberta de... Matilde 
Rosa Araújo” apresenta os trabalhos inspirados na obra da autora e 
realizados pelos alunos das EB 1 do Município ao longo ano letivo.

Aqui fica o convite para uma visita a esta Exposição, que estará pa-
tente ao longo do mês de abril e que espelha a criatividade dos mais 
novos, que contaram com a preciosa ajuda dos seus mestres.

À descoberta de...   
Matilde Rosa Araújo
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Concessão da Exploração 

Parque de Campismo Municipal 
da Barra

Considerando os bons resulta-
dos alcançados pelo modelo de 
exploração do Parque de Cam-
pismo Municipal da Barra e o 
final da vigência do contrato em 
execução, concessionado a priva-
dos pela primeira vez em 2003, o 
Executivo Municipal deliberou 
aprovar, no passado dia 2 de ja-
neiro, a abertura de Concurso 
Público para a Concessão da Ex-
ploração do Parque de Campis-
mo Municipal da Barra, estando 
previsto um prazo mínimo de 10 
anos para a duração da referida 
concessão, obrigando-se o con-
cessionário ao pagamento de 
uma renda anual durante o prazo 
da concessão e à execução de um 
conjunto de obras.

Após a abertura das propostas 
em Sessão Pública, que decor-
reu no dia 1 de março, no Salão 
Nobre da CMI, a Comissão de 
Análise procederá à classificação 
das mesmas, sendo alvo de deli-
beração na próxima Reunião de 
Câmara que terá lugar no dia 20 
de março. 

O Parque de Campismo Mu-
nicipal da Barra é um equipa-
mento importante na dinâmica 
turística do Município, pelo que 
a CMI espera com a presente 
deliberação assegurar o seu bom 
funcionamento, potenciando al-
cançar uma ainda maior qualida-
de no serviço prestado.

O Turismo Centro de 
Portugal apresentou-
se, entre os dias 27 de 
fevereiro e 3 de março, 
na Feira de Turismo 
de Lisboa – BTL’13, na 
qualidade de Destino 
Nacional Convidado.

27 de fevereiro a 3 de março

BTL 2013 

Programa de Divulgação 
e Dinamização Turística 
do Município de Ílhavo

Novos Acordos 
de Parceria

Dando seguimento à imple-
mentação do novo modelo de 
gestão dos Postos de Turismo 
do Município, conferindo-lhes 
uma nova estratégia assente no 
conceito de rede, potenciando-os 
com outras funções tornando-os 
espaços mais diversificados, dinâ-
micos e úteis para a divulgação e 
dinamização turística, o Executi-
vo Municipal deliberou aprovar, 
no dia 2 de janeiro, quatro novos 
acordos de cooperação. 

Os novos acordos foram esta-
belecidos com três Artesãos do 
Município de Ílhavo - José Ma-
laquias, Eduardo Melo, Maria 
Lima (Oficina da Formiga) - e 
com a empresa “Canal do Peixe, 
atividades piscatórias Lda”, pers-
petivando a promoção partilhada 
do património cultural, artesa-
nato e história do Município de 
Ílhavo, bem como a promoção 
dos produtos locais e regionais 
da Ria de Aveiro.

Presente pela primeira vez 
como Destino Nacional Convi-
dado, esta condição representou 
para o Turismo Centro de Por-
tugal a consagração da Região 
enquanto destino de turismo de 
Portugal e uma oportunidade 
para promover as cinco Comu-

nidades Intermunicipais que a 
compõem (Região de Aveiro, 
Beira Interior Sul, Baixo Mon-
dego, Dão Lafões e Pinhal Inte-
rior Norte).

Numa área expositiva supe-
rior a 500m2 (a maior área de 
sempre) e localizado numa zona 
estratégica da Feira, o stand foi 
concebido para promover a cir-
culação de visitantes, criando em 
simultâneo a ideia de horizonte e 
espaço amplo. O mobiliário foi 
inspirado na temática da água, 
lembrando uma onda, tendo-se 
utilizado contentores marítimos 
para as áreas de Reuniões, Show-
Cooking e Degustação.

Durante os cinco dias do cer-
tame, o Centro de Portugal que, 
representou toda a Região Cen-
tro e os seus 53 Municípios, reali-
zou um conjunto de iniciativas de 
promoção e dinamização, dando 
a conhecer o que de melhor a 
Região Centro, nomeadamen-
te o Município de Ílhavo, tem, 
mostrando a paisagem, a cultu-
ra, a dinâmica, o património e a 
gastronomia, por forma a deixar 
uma marca muito positiva junto 
do mercado nacional, sobretudo 
o de Lisboa. 

Destaque para o dia 28 de 
fevereiro no qual decorreram 
diversas ações de promoção, no-
meadamente a apresentação da 
Campanha de Marketing “Ria 
de Aveiro”, que esteve a cargo do 
Presidente da Turismo Centro 

de Portugal, Pedro Machado, e 
do Presidente da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro, José Ribau Esteves, com 
o objetivo de promover não só o 
setor do pescado e dos produtos 
da Ria de Aveiro, mas toda a ati-
vidade económica relacionada 
com o turismo da Região Baixo 
Vouga. Dirigida aos produtos 
de pesca, aquicultura e salgado 
da Ria de Aveiro, produtos e 
serviços turísticos, mas também 
culturais e de lazer, a campanha 
visa ainda capitalizar a atrativi-
dade da Região nas suas diversas 
vertentes. Seguiu-se a apresenta-
ção do Aquário dos Bacalhaus 
do Museu Marítimo de Ílhavo e 
uma degustação gastronómica, 
com o famoso Desfiado de Ba-
calhau, servido pela Confraria 
Gastronómica do Bacalhau.

Ao final da tarde, realizou-se 
ainda a assinatura do Protocolo 
de Colaboração para a Gestão 
da Comunicação da Região de 
Aveiro, entre a Porto Canal, o 
Canal Central e a CI Região de 
Aveiro, tendo a programação 
desse dia terminado com um 
Showcooking de produtos da 
Ria de Aveiro pelo Chef Luís 
Daniel Lavrador.

Esta edição 2013 da BTL en-
cerrou com chave de ouro, tendo 
o Turismo Centro como Desti-
no Nacional convidado, aquele 
que é um destino obrigatório a 
descobrir em Portugal.
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Não obstante o mau 
tempo, o Carnaval de Vale 
de Ílhavo saiu às ruas para 
festejar com muita cor 
e alegria esta que é uma 
tradição única no País. 

O Corso Carnavalesco contou 
a participação de doze grupos: 
Tó-Có-Corno, Os Tarólas do 
Grefa, Centro Escolar de Vale 
de Ílhavo, Grupo de Jovens “A 
Torre”, Valentes Priores, Garo-
tos do Alívio, Cabeço do Nuno, 
Villa do Paço, Grupo de Dança 
“Pestinhas”, Associação dos Ami-
gos da Praia da Barra, Africanos 
de Vale de Ílhavo, Cimo de Vila 
e Serração da Velha. Num total 
mais de 400 figurantes e dez 
carros alegóricos, enfrentando o 
frio e alguma chuva, os bombos 

O programa do Carnaval de 
Vale de Ílhavo teve início no dia 2 
de fevereiro com a Arruada com 
“Tó-Có-Corno”, seguindo-se o 
Desfile Trapalhão com a Chega-
da dos Reis e o Baile com a Ban-
da Stop. O Corso Carnavalesco 
e a tradicional Serração da Velha 
aconteceram no dia 12, terça-feira 
de Carnaval, nos quais os foliões, 
pequenos e grandes, deram azo à 
sua alegria, fantasiados das mais 
diversas formas e cores, desfilan-
do pelas principais ruas de Vale 
de Ílhavo. 

Carnaval de            
Vale de Ílhavo 2013

Implementação de                     
novo sistema de gestão  

Bilheteiras nos 
Equipamentos 
Municipais

Foi implementado, no 
dia 13 de fevereiro, o novo 
sistema de bilheteiraonline, 
que permite a aquisição 
de bilhetes de uma forma 
mais cómoda, rápida e fácil 
por todos os Cidadãos 
que pretendem aceder a 
equipamentos culturais, 
como o Centro Cultural 
de Ílhavo, Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré, 
Museu Marítimo de 
Ílhavo e Navio Museu 
Santo André.

Com esta plataforma é possí-
vel adquirir em qualquer um dos 
espaços culturais mencionados, 
ou noutros, como as Lojas de 
Turismo, bilhetes para aceder a 
qualquer um dos restantes.

Com a plena ativação da plata-
forma digital, é ainda possível a 
aquisição online de bilhetes, atra-
vés do acesso a qualquer um dos 
sites da CMI (Câmara Municipal 
de Ílhavo, Museu Marítimo de 
Ílhavo e Centro Cultural de Ílha-
vo) e nas páginas do Facebook 
CMI e CCI, proporcionando as-
sim ao utilizador, de uma forma 
rápida e simples, a seleção do es-
paço cultural, espetáculo, lugar e 
tipo de bilhete, sendo o processo 
concluído com o pagamento e a 
impressão do bilhete, que é envia-
do comodamente para a conta de 
correio eletrónico fornecida pelo 
utilizador.

A nível nacional é igualmen-
te possível adquirir os bilhetes 
para os equipamentos culturais 
municipais nas lojas FNAC, Es-
tação dos CTT, El Corte Inglés, 
Centros Comerciais da rede “Fó-
rum”, na ABEP - Agência de Bi-
lhetes e Espectáculos Públicos e 
na ALVALADE - Agência de 
Bilhetes Alvalade.

encabeçavam o desfile e marca-
vam o ritmo para proporcionar 
momentos de grande folia e sáti-
ra social ao público presente, que 
não arredou pé sem os ver pas-
sar. Os tradicionais tocadores 
de búzio encerravam o cortejo e 
os míticos Cardadores, com os 
seus trajes coloridos e perfume 
característico, o “Tabu”, surgiam 
do nada, misturando-se na multi-
dão, a roncar, a saltar e a cardar, 
as jovens raparigas que assistiam 
a esta manifestação de cariz tão 
popular como é o Carnaval de 
Vale de Ílhavo. 

Nesta edição 2013, não falta-
ram os produtos gastronómicos 
tão conhecidos e apreciados na 
Região pelo seu sabor e textura 
característicos: as padas, os pães 
com chouriço ou com bacalhau e 
o folar de Vale de Ílhavo.

O Carnaval de Vale de Ílhavo, 
organizado pela Associação Cul-
tural e Recreativa “Os Baldas”, 
contou uma vez mais com o im-
portante apoio da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e com a melhor 
terça-feira de sempre em termos 
de afluência, numa parceria que 
visa perpetuar esta inigualável 
festa tradicional no panorama do 
Carnaval Português.
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Nesta edição do Boletim 
Municipal da Câmara 
Municipal de Ílhavo 
(CMI), em que se 
apresenta um trabalho 
de informação sobre as 
realizações dos últimos 
15 anos, apresentamos 
também um conjunto de 
informações sucintas e 
objetivas sobre a situação 
financeira da CMI, numa 
lógica de evolução desde 
1998 e de dar um ponto de 
situação atualizado.

Situação Financeira 
da Câmara 
Municipal de Ílhavo

- executou uma relevante quantidade de investimento (quadro 1) com um valor total superior a 130 milhões;

- triplicou o investimento nos anos 2009/2012 face a 1997/1999 (quadro 1);

- constituiu cerca de 100 milhões de euros de novo património;

- conquistou cerca de 40 milhões de euros de Fundos Comunitários (quadro 2);

- manteve uma relação equilibrada entre a despesa e a receita (quadro 3, 4 e 5);

quadro 1

quadro 2

1998-2012

Como notas de enquadramento sumárias sobre os últimos 15 anos de 
atividade da CMI, na sua dimensão financeira, destacamos as seguintes:
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A CMI cumpre atualmente a Lei dos Compromissos e Pagamen-
tos em Atraso, tendo fundos disponíveis positivos para executar os 
serviços públicos que tem disponíveis para os Cidadãos e para fazer 
algum investimento, que por força de estarmos a viver o fim da execu-
ção dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013, estão numa fase 
de redução.

Ao nível do investimento há ainda montantes relevantes em execu-
ção pela AdRA/Águas da Região de Aveiro (saneamento básico) e 
pela Polis da Ria de Aveiro, sendo que em ambos os casos há compar-
ticipação financeira da CMI.

A relação entre a receita e da despesa (quadros 5 e 6) tem sido equi-
librada, apresentando o acumulado de 1998 a 2012 um valor da receita 
superior à despesa de quase 27 milhões de euros, existindo um serviço 
de dívida dos empréstimos bancários de médio e longo prazo para ser 
executado com total garantia de sustentabilidade e com juros de valo-
res relativamente baixos.

No que respeita à receita, é importante verificar a evolução do so-
matório dos Fundos do Orçamento do Estado, dos impostos diretos 
(IMI, IMT, Derrama, Imposto Único de Circulação) e dos impostos 
indiretos (taxas municipais), registando-se uma evolução globalmente 
crescente, com uma redução continuada nos últimos quatro anos (qua-
dro 7).

Assim, e na senda dos últimos anos, podemos referir que a gestão 
financeira do Município de Ílhavo, está devidamente controlada e 
equilibrada, conjugando-se uma permanente e forte aposta no investi-
mento, com um relevante aproveitamento dos Fundos Comunitários, 
com um controlo dos custos bem como do serviço da dívida.

- bons rácios financeiros que demonstram a situação de equilíbrio 
das contas:

.. Solvabilidade (Fundos Próprios / Passivo Total)
120.980.544,42 euros / 80.187.529,73 euros = 1,51

Este rácio indica a capacidade para solver os compromissos 
de caráter financeiro. O valor indicado por este rácio é de 1,51, 
ou seja, o valor do património é suficiente para cobrir todas as 
dívidas do Município.

.. Autonomia Financeira (Fundos Próprios / Ativo Líquido)
120.980.544,42 euros / 201.162.706,59 euros = 0,60

O rácio de autonomia financeira expressa a participação do ca-
pital próprio no financiamento do município. Neste caso o rácio 
apresenta um valor de 0,60 o que significa que este Município 
apresenta um bom grau de autonomia financeira.

 
- dívida total a fornecedores: 

8.747.901,07 euros;

- dívida de médio e longo prazo (empréstimos bancários): 
19.429.566,26 euros;

- dívida à CMI: 
3.948.000,00 euros;

- montante do orçamento de 2012 executado: 
Despesa de 30.643.237,04 euros
Receita de 33.689.208,92 euros;

- valor total do orçamento de 2013: 
47.994.319,99 euros.

Como notas de enquadramento sumárias sobre a situação financei-
ra atual da CMI (a 31DEZ12), destacamos as seguintes:

quadro 3

quadro 4

quadro 5

quadro 6

quadro 7
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O Programa Vocação é um 
programa criado a pensar 
no jovem estudante, para 
a ocupação do seu tempo 
livre em tempo de aula, de 
forma agradável, através 
da sua participação em 
projetos de interesse para 
a comunidade, permitindo 
o desenvolvimento de 
capacidades pessoais, 
sociais e de trabalho.

retrospetiva 2012

Programa Vocação

14 e 15 de fevereiro

XI Encontro InterEscolas 2013
A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com 
as três EB 2,3 e as duas 
Escolas Secundárias do 
Município, promoveu 
durante os dias 14 e 15 de 
fevereiro, a XI edição do 
Encontro InterEscolas.

Numa iniciativa especialmente 
direcionada aos Alunos e Profes-
sores das referidas Escolas, pro-
moveu-se um maior contacto e 
troca de experiências entre todos 
os elementos da Comunidade 
Escolar, proporcionando a par-
ticipação num conjunto diversifi-
cado de interessantes atividades, 
enriquecedoras para o cresci-
mento dos nossos Jovens. 

No “Dia Aberto”, que decorreu 
no dia 14 de fevereiro, os alunos 
participaram em diversos ateliers 
de culinária, dança, origami, leitu-
ra, experiências de química e física, 
entre outros, tendo como escolas 
de acolhimento a Escola Secundá-
ria da Gafanha da Nazaré e a EB 
2,3 José Ferreira Pinto Basto. 

No dia 15, a VI edição da As-
sembleia Municipal Jovem, que 
contou com a presença do Presi-
dente da Câmara, do Presidente 
da Assembleia Municipal e da 
Vereadora da Juventude, cons-
titui um momento de partilha e 
interação dos Jovens com a Câ-
mara Municipal, estimulando a 
sua participação na vida ativa do 
Município e, consequentemen-
te, da Comunidade em que estão 
inseridos. Os Jovens puderam 

partilhar as suas preocupações, 
bem como apresentar as princi-
pais ideias para o futuro da sua 
Terra, participando em debates 
temáticos relacionados com a Ci-
dadania, Voluntariado, Solida-
riedade, Ambiente, entre outros 
temas, que forem considerados 
pertinente debater.

Ainda nesse dia à noite, teve 
lugar o VI Sarau InterEscolas no 
Centro Cultural de Ílhavo. Esta 
iniciativa, que teve como mote 
aglutinador “Terras e Oceanos 
Lugares para Empreender”, foi 
uma excelente oportunidade para 
conhecer o que de melhor se faz 
nas nossas Escolas em áreas como 
a música, a dança e o teatro.

Estas atividades realçam a evi-
dência da importância da aposta 
política da CMI na Juventude, 
em particular na componente 
específica da sua Educação, dis-
ponibilizando um conjunto de 
programas, projetos e iniciativas, 
planeadas e estruturadas de for-
ma a proporcionar o desenvolvi-
mento de novas competências, 
contribuindo para um encarar de 
futuro com espírito crítico, criati-
vo e, sobretudo, participativo no 
meio social em que se integram. 

Em 2012, a Câmara Municipal 
de Ílhavo levou a cabo mais uma 
edição do Programa Vocação, 
destinado a jovens estudantes, 
com idades compreendidas entre 
os 14 e os 25 anos, que residam 
e/ou estudem no Município de 
Ílhavo. Durante os três turnos, 
os jovens tiveram a oportunidade 
de realizar um conjunto de ativi-
dades desportivas, ambientais, 
lúdicas e culturais, distribuídas 
por sete áreas.

A adesão dos jovens a este Pro-
grama tem crescido ao longo das 
edições, tendo-se registado cerca 

de 146 inscrições, num total de 
55 participações. No primeiro 
turno, participaram 18 jovens, no 
segundo 21 e no terceiro 16.

Em janeiro de 2013, a Verea-
dora da Juventude, Beatriz Mar-
tins, entregou as 16 bolsas e os 
certificados aos jovens que parti-
ciparam, de forma exemplar, no 
3.º turno do Programa Vocação 
de 2012, o que demonstra que a 
forte aposta da CMI na Juven-
tude tem resultados bastante sa-
tisfatórios e, por esse motivo, os 
jovens procuram sempre repetir 
a experiência.
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O Fórum Municipal da 
Juventude da Gafanha da 
Nazaré comemorou, no 
dia 25 de fevereiro, mais 
um aniversário.

A Vereadora do Pelouro da 
Juventude, Beatriz Martins, 
marcou presença na festa de ani-
versário e, depois de participar 
no torneio de “Karaoke”, dirigiu 
algumas palavras de agradeci-
mento e incentivo aos jovens, ra-
zão de ser daquele espaço, inau-
gurando de seguida a exposição 
de pintura da jovem Susana Pe-
reira, que estará patente até dia 
27 do corrente mês.

A finalizar a festa os jovens ti-
veram ainda oportunidade de se 
divertir a rebentar a “pinhata”, 
deliciando-se com os docinhos 
que lá se encontravam e foram 
depois distribuídos por todos. 

Para este dia especial, o FMJ 
contou com uma tarde repleta 
de atividades divertidas e mui-
ta animação, com o Torneio de 
“Playstation: FIFA 2013, seguido 
de “Karaoke”. Já com as vozes 
afinadas, foi a vez de cantar os 
parabéns ao FMJ e de todos os 
presentes se deliciarem com um 
lanche partilhado cujos biscoi-
tos foram confecionados pelos 
jovens. 

8.º Aniversário

Fórum Municipal      
da Juventude               
da Gafanha da Nazaré

A funcionar nos Fóruns Muni-
cipais da Juventude, os Espaços 
Internet oferecem acesso gratui-
to à Internet e a possibilidade de 
frequentar cursos de informática. 
Estes espaços são principalmen-
te procurados pelas faixas etárias 
mais jovens, registando nos últi-
mos anos (2006 a 2012) um núme-
ro superior a 120 000 utilizações.

No ano passado os Espaços 
Internet dos Fóruns da Juventu-
de de Ílhavo, Gafanha da Nazaré 
e Gafanha da Encarnação regis-
taram a formação a 128 pessoas, 
com idades entre os 30 e os 85 
anos, tendo sido emitidos cerca 
de 330 Certificados.  

Durante o ano de 2013, os cur-
sos podem ser frequentados em 
horário laboral (módulos: Win-
dows/Word – 20h; Internet – 15h; 
PowerPoint – 15h; Excel – 15h) 
ou horário pós-laboral (módulo: 
Informática Nível I – 30h). 

A formação decorre atualmen-
te nos Fóruns Municipais da Ju-
ventude de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré, no entanto as inscri-
ções podem ser efetuadas em 
qualquer um dos Fóruns Muni-
cipais da Juventude.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu à 
entrega, no passado dia 4 
de fevereiro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, dos 
certificados dos Cursos de 
Informática.

Entrega dos Certificados 
Espaço Internet 2012
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Isenção do pagamento das compartici-
pações relativas à cedência de viaturas 
(autocarros) a Associações do Município 
durante os meses de Outubro, Novembro 
e Dezembro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to e ratificar a decisão de isenção de taxas da pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira 
Costa, que isenta Associações do Município do 
pagamento de 1.126,80 Euros.

Alteração pontual ao EU 27 - Av. José Este-
vão, Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
alteração ao EU 27

Alteração de quarteirão na Rua D. Manuel 
Trindade Salgueiro, associado ao EU 27 - 
Av. José Estevão, Gafanha da Nazaré 
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
alteração ao Eu 27

Abertura de Concurso “Concessão da Ex-
ploração do Parque de Campismo Munici-
pal da Barra”
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura 
do presente Concurso.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 1 apoio de compartici-
pação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 340,61 Euros.

Tipologia dos bilhetes para o ano de 2013 
e dos preços dos bilhetes CCI/CCGN, 
para o trimestre Janeiro/Fevereiro/Março 
de 2013
» Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal.

Aditamento ao Protocolo de Cooperação 
entre a CMI e a Junta de Freguesia da Ga-
fanha da Nazaré para a gestão do Edifício 
de Serviços Públicos da Barra
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Janeiro de 2013

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2012 - 6.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a presente 
Alteração.

Alteração pontual ao EU 61 - Estudo Urba-
nístico do Solar da Lagoa - S. Salvador
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
alteração ao EU 61.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 4 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 340,61 Euros.

Lista definitiva dos bolseiros do Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Novembro de 2012

Cooperação com Timor-Leste para a insta-
lação dos Municípios
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta do Presidente da Câmara Municipal, as-
sim como o seu envio à Assembleia Municipal.

Reforma Judiciária - posição da Câmara 
Municipal de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratificar.

Regulamento do Centro de Documenta-
ção de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Regulamento, assim como o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

Regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Regulamento, assim como o seu envio à Assem-
bleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2013
» Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 
presente proposta, assim como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Derrama  2013
» Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 
presente proposta, assim como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Alteração ao EU 23 – Estudo Urbanístico 
das Lebres - Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
alteração ao EU 23. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 9 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 109,01 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV, para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 646,86 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 31,58 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Associa-
ção dos Amigos da Praia da Barra e ao 
Rancho Folclórico “Os Palheiros” da Costa 
Nova para limpeza dos sanitários junto ao 
“Largo do Obelisco” e ao “Molhe Sul”, na 
Praia da Barra, e Mercado e Posto de Tu-
rismo da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta apresentada pelo Vereador Marcos La-
brincha Ré, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual no valor de 2.800,00 Euros a cada uma 
das Associações, como contrapartida à execução 
dos trabalhos e/ou serviços a prestar (neste estão 
excluídos os materiais de limpeza a fornecer pela 
Câmara Municipal) desde o princípio do mês de 
Novembro de 2012 até ao início da próxima época 
balnear (final do mês de Maio de 2013).

REUNIÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Novembro de 2012

Alteração ao Regulamento Interno do Cais 
dos Pescadores da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
assim como o seu envio para a Assembleia Mu-
nicipal.

Alteração ao Regulamento Interno do Cais 
dos Pescadores da Mota
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
assim como o seu envio para a Assembleia Mu-
nicipal.

Ata da Hasta Pública da venda de garagens 
e terrenos para garagens no Empreendi-
mento dos 48 Fogos da Lagoa
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
Ata com adjudicação definitiva.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2012 – 5.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a presente 
Alteração.

Atualização das taxas para o ano de 2013, 
no âmbito da aplicação do Regulamento 
Municipal de Urbanização e da Edificação 
(RMUE) em vigor
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Marcos Labrincha Ré.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 9 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 83,79 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV, para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 772,18 Euros.

Programa Municipal “Férias Divertidas e 
Dias Divertidos”, no período de pausa leti-
va do Natal 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Horário de abertura ao público do Mer-
cado Municipal da Costa Nova no mês de 
Dezembro
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a abertura do Mercado, a título excep-
cional, nos dias 1e 8 de Dezembro, das 08h00 
às 18h00 e nos dias 24 e 31 de Dezembro, das 
08h00 às 13h30 horas.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Dezembro de 2012

Protocolo de Mútua Cooperação entre o 
Município de Ílhavo e o Município de Se-
ver de Vouga, relativo à recolha e entrega 
de cães e gatos vivos e abandonados no 
Município de Sever de Vouga
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
minuta de Protocolo.

Estrutura Nuclear da Organização dos 
Serviços Municipais e Estrutura Orgânica 
Flexível dos Serviços Municipais
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta, assim como o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Autorização prévia e autorização prévia 
genérica no âmbito da Lei dos Compro-
missos 
» Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 
presente proposta, assim como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Orçamento da CMI para 2012 - 2.ª Revisão 
à receita e despesa
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
2a Revisão ao Orçamento CMI/2012, assim como 
o seu envio à Assembleia Municipal. 

Grandes Opções do Plano, Orçamento e 
Mapa de Pessoal para o ano de 2013
» Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 
presente proposta, assim como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Ponto da situação relativo a alguns aspetos 
da parceria entre o Município de Ílhavo e 
a Empresa “Águas da Região de Aveiro” 
(AdRA)
» Deliberado por unanimidade concordar com a 
proposta de pagamento apresentada pela ADRA.

Estudo Prévio do Plano de Pormenor da 
Gafanha da Encarnação Norte 
» Deliberado por unanimidade aprovar o Estudo 
Prévio do Plano de Pormenor da Gafanha da En-
carnação Norte.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 16 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 372,30 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habitação 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.513,82 Euros.

Relatório Final e Respetiva Proposta do 
Programa Municipal de Bolsas de Estudo 
do Ano Letivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Relatório e a respetiva Proposta.

Prolongamento do horário de funciona-
mento dos estabelecimentos de venda ao 
público e de prestação de serviços na época 
do Natal e Ano Novo
» Deliberado por unanimidade proceder nos ter-
mos da informação DOPGU e do despacho do 
Vereador Marcos Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Dezembro de 2012

Atribuição de subsídio pontual à Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e Associações Sócio-Profissionais e 
Associação de Moradores 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 2.050,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar entre 
a CMI e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Acordo de Cooperação, que prevê a atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor de 
34.000.00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 492,92 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 147,72 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre 
a CMI e as Associações de Solidariedade 
Social do Município de Ílhavo 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 60.750,00 Euros.

Apoio financeiro à Associação Académica 
da Universidade de Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que 
prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 1.500,00 Euros, no âmbito do Festilha - Festival 
de Tunas de Ílhavo.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e Associações Juvenis do Município 
de Ílhavo 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 3.835,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e os Agrupamentos de Escuteiros do 
Município de Ílhavo 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 7.000,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro 
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores 
do Município de Ílhavo (CCD)
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual 
no valor 1.500,00 Euros para comparticipação das 
despesas associadas à Festa de Natal das Crian-
ças.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e as Associações Desportivas 2012 e 
2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 233.600,00 Euros.

Doação de livros à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aceitar as doações, 
fazendo o devido agradecimento formal.

Doação de biblioteca profissional de temá-
tica marítima/Capitão João Luiz Madeira
» Deliberado por unanimidade aceitar a doação, 
fazendo o devido agradecimento formal.

Atribuição de subsídio pontual às Associa-
ções participantes nas Marchas Sanjoani-
nas de Ílhavo 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Cos-
ta, que prevê a atribuição de um valor total de 
2.050,00 Euros.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e as Associações Culturais 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar os presen-
tes Acordos de Cooperação, que prevêm a atribui-
ção de uma comparticipação financeira no valor 
total de 41.430,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Janeiro de 2013

Protocolo de Colaboração celebrado entre 
a CMI e a Turismo do Centro de Portugal
» Deliberado por unanimidade ratificar o presente 
Acordo, celebrado no âmbito da gestão do Posto 
de Turismo de Ílhavo.
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Normas de participação do VII Concurso 
de Hip-Hop Dance
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Segunda adenda à listagem inicial dos Sub-
sídios de Estudo Ano Letivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal.

Prolongamento do horário de funciona-
mento dos estabelecimentos de venda ao 
público e de prestação de serviços na época 
do Carnaval
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Marcos Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Fevereiro de 2013

Regulamento de Utilização e Cedência de 
Viaturas e Máquinas Municipais
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Regulamento dos Recursos Humanos do 
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Regulamento dos Processos de Execução 
Fiscal e Procedimentos de Execução de 
Coimas
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Protocolo a celebrar entre CMI e a Ria 
Stone - Fábrica de Louça de Mesa em 
Grés, SA, no âmbito do processo para a ins-
talação de uma unidade industrial na Zona 
Industrial da Mota
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Municipio de Ílhavo e a APA - Adminis-
tração do Porto de Aveiro, SA relativa à 
requalificação da “Praceta do Molhe Sul, 
Praia da Barra”
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
minuta de Protocolo.

Acordo de Parceria entre a CMI e o Illiabum Clube 
relativa à “Reabilitação da Sede Social no âmbito 
do RUCHI”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Revogação por mútuo acordo da prestação 
de serviços relativa à elaboração do projeto 
da “Área Envolvente ao Antigo Mercado 
da Gafanha da Nazaré”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 - 1.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2013 - 1.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, assim como o seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Abertura de concurso da empreitada de re-
qualificação “Praceta do Molhe Sul, Praia 
da Barra”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Fernando Fidalgo Ca-
çoilo, que prevê um custo de 234.032,50 Euros e 
um prazo de execução de 3 meses.

Protocolo de Colaboração com a CER-
CIAV relativo à integração de trabalhado-
res ocupacionais
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a manutenção da trabalhadora ocupa-
cional por mais um ano.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 10 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 3.997,05 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV, para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.084,32 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 712,50 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, para com-
participação em arrendamento de habitação 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 4.715,04 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual às escolas 
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, EB 2,3 
da Gafanha da Encarnação, EB 2,3 da Ga-
fanha da Nazaré, Secundária da Gafanha 
da Nazaré e Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que 
prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor 
de 100,00 Euros a cada estabelecimento de en-
sino referido, como forma de apoio à realização 
do Sarau, inserido no programa do InterEscolas 
2013.

Programa Municipal “Férias Desportivas 
- Páscoa 2013”
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Programa.

Acordos de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e as Associações de Pais do Concelho 
de Ílhavo - Ano Letivo 2012/2013
Deliberado por unanimidade aprovar os presentes 
Acordos de Cooperação, que prevêm a atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor total 
de 190.885,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar entre 
a CMI e a Associação de Pais e Amigos 
da Gafanha da Encarnação - Ano Letivo 
2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Acordo de Cooperação, que prevê a atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor de 
33.765,00 Euros.

Acordo de Cooperação a celebrar entre a 
CMI e a Associação de Solidariedade So-
cial da Gafanha do Carmo - Ano Lectivo 
2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar o presente 
Acordo de Cooperação, que prevê a atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor de 
10.000,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Fevereiro de 2013

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de 2 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CAS-
CI, para comparticipação em arrendamen-
to de habitação no âmbito do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 2.005,02 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CER-
CIAV, para comparticipação em arrenda-
mento de habitação no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.055,58 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Funda-
ção Prior Sardo, para comparticipação em 
arrendamento de habitação no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 442,55 Euros.

Terceira adenda à listagem inicial dos Sub-
sídios de Estudo Ano Letivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal.

Atribuição de subsídio pontual à Paróquia 
da Gafanha do Carmo relativa à qualifica-
ção da Igreja Matriz
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 7.500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Paró-
quia da Gafanha da Encarnação relativa à 
cedência de parcela ao domínio público e 
qualificação da Igreja Matriz
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual 
no valor de 82.000,00 Euros.

Protocolo de Colaboração da CIRA com a 
“Porto Canal” e o “Canal Central”, no âmbi-
to da cobertura e divulgação noticiosa nos 
meios de comunicação social, de eventos e 
ações levados a cabo pelos municípios e por 
si própria
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Atualização de preços no âmbito dos ser-
viços prestados pela empresa SUMA, no 
Município de Ílhavo - ano de 2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Atualização de preços a praticar no ano de 
2013 pela empresa SUMA, no âmbito da 
“prestação de serviços de limpeza dos areais 
das praias da barra e costa nova, limpeza de 
zonas marginais da ria e limpeza de vias e 
zonas de lazer”
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo assumiu o 
compromisso formal de, 
no âmbito da candidatura 
e do contrato do Programa 
de Apoio à Economia 
Local (PAEL), aprovar 
e fazer entrar em vigor 
durante o primeiro 
trimestre de 2013, três 
novos Regulamentos 
Municipais.

Assim, foram aprovados pela 
Câmara Municipal, no dia 22 de 
fevereiro, o Regulamento dos 
Recursos Humanos do Muni-
cípio de Ílhavo, o Regulamento 
dos Processos de Execução Fis-
cal e Procedimentos de Execu-
ção de Coimas e o Regulamento 
de Utilização e Cedência de Via-
turas e Máquinas Municipais.

Embora a gestão da CMI te-
nha sido feita ao longo dos últi-
mos anos sem os referidos regula-
mentos, com toda a normalidade 
e legalidade, cumprindo as nor-
mas legais em vigor e os procedi-
mentos instituídos com a devida 
formalidade, a CMI entende 
também que estes documentos 
são úteis para a gestão corrente, 
bem como para o devido acom-
panhamento por entidades exter-
nas, podendo ser consultados no 
site da CMI (Serviços On-line 
– Regulamentos Municipais).

Novos 
Regulamentos 
Municipais 



Hastear das Bandeiras 

junto aos Paços do Concelho, 

com a presença da Banda 

dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

(Música Nova)

Sessão Solene Comemorativa 

do Feriado Municipal e Entrega 

de Condecorações Honoríficas 

Municipais 

Salão Nobre dos Paços do Concelho

Concerto com as Bandas 

Música Nova e Música Velha 

Parque Urbano da Sr.ª do Pranto

10h45

11h00

15h00

Feriado Municipal 2013

SEG 1 ABRIL
TODO O DIA

Feira Franca das Associações 

e Artesãos do Município de Ílhavo 

Mercado Municipal de Ílhavo

TARDE DESPORTIVA

V Torneio de Minigolfe 

“Pais e Filhos”

Campo Municipal de Minigolfe de Ílhavo

Fitness Solidário

Mercado Municipal de Ílhavo

12h00~18h00

15h00~17h00

15h00~18h00

Apresentação da Obra de 

Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Apresentação da Obra do 

Caminho do Praião e do 

Plano do Parque da Margem Nascente 

do Canal de Mira da Ria de Aveiro 

na Gafanha do Carmo

Salão Cultural da Gafanha do Carmo

Apresentação da Obra do 

Caminho do Praião e do 

Plano do Parque da Margem Nascente 

do Canal de Mira da Ria de Aveiro 

na Gafanha da Encarnação

Salão Cultural da Gafanha da Encarnação

Apresentação do Plano Municipal 

de Mobilidade e Transportes de Ílhavo

Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo

TER 2
18h00

QUA 3
21h30

QUI 4
21h30

SEX 5
18h00

Ações Complementares 2 a 7 ABRIL

Apresentação do Projeto 

da Praceta do Molhe Sul (no local)

Inauguração da Obra 

dos Novos Passadiços da Barra 

(junto ao Molhe Sul)

Apresentação da Obra 

do Edifício Sócio-Cultural e Extensão 

de Saúde da Costa Nova 

(junto à Igreja da N. Srª da Saúde)

Inauguração do Novo 

Parque Desportivo da Costa Nova

Caminhada das Associações 

do Município de Ílhavo

5.º edição do Programa Municipal 

Desporto para Todos

Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

SÁB 6
11h00

12h00

15h00

16h00

DOM 7
09h30


