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» SUPLEMENTO

Grandes Opções do Plano 
e Orçamento CMI/2013

Em nome de todos quantos prestam serviço na Câmara Municipal de Ílhavo, 
desejo Boas Festas, com um Feliz Natal e um Próspero Ano 2013, 
com muita saúde, energia e força, alimentando a nossa vida neste tempo das festas natalícias, 
com mais motivação e solidariedade, 
para que em comunidade possamos fazer mais e melhor pela Nossa Terra, 
valorizando-a em honra aos nossos Pais e como boa herança para os nossos Filhos 
e todos os(as) Meninos(as) que justificam todos os nossos empenhos.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Inauguração 
Fórum Municipal da 
Maioridade

PÁG 27

PÁG 19 E 36Inauguração
Aquário dos Bacalhaus 
do Museu Marítimo   
de Ílhavo

3 a 6 agosto
Ílhavo Sea Festival
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O CIEMar-Ílhavo é uma subunidade 
do Museu Marítimo de Ílhavo,  
destinado  a desempenhar uma missão 
de investigação científico-cultural, 
com o principal objetivo de alimentar e 
renovar o projeto cultural e expositivo 
do Museu. 
É um centro de investigação dotado 
de funcionalidades arquivísticas, 
tecnológicas e formativas no domínio 
da cultura do mar.

O CIEMar é composto por 
quatro valências distintas mas 
que se interligam na base:

1. CieMar, unidade de 
investigação nas áreas de 
História, Antropologia 
e Geografia Marítimas e 
investigação pluridisciplinar 
sobre conteúdos materiais e 
imateriais alojados no MMI.

2. DocMar, arquivo de 
temática marítima de peculiar 
importância proporcionando 
o desenvolvimento de projetos 
de investigação sobre temas 
marítimos em geral e memória 
das pescas, em particular. 
É constituído por diversos 
fundos de arquivo entre os 
quais se destacam o da CRCB, 
Fundo Especial Octávio Lixa 
Filgueiras, diversas empresas 
de pesca do bacalhau e, entre 
outros e sob a forma de depósito 
alguns fundos do Arquivo da 
APA.

3. MarInfo, incubadora de 
empresas de conteúdos em 
cultura do mar.

4. ForMarInfo, unidade de 
educação informal capaz de 
socializar grandes temas de 
cultura marítima e partilhar 
resultados de investigação do 
CieMar, em articulação com 
outros agentes e instituições.

MORADA
Travessa Alexandre 
da Conceição
3830-196 Ílhavo 

GPS
N 40.36’15’’ O 8.40’02’’

HORÁRIO
2ª a 6ª feira 
10h00~13h00
14h00~18h00

Tel.: (+351) 234 092 496 
museumaritimo.cm-ilhavo.pt
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt

Centro 
de Investigação
e Empreendedorismo



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 3

diretor José Ribau Esteves propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo redação e design Gabinete de Comunicação impressão Gráfica FIG depósito legal 178608/02 tiragem 18 000 publicação Trimestral                          » DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Município de Ílhavo Boletim Informativo

Caro(a) Munícipe

Estamos a terminar mais um ano da nossa vida a já prontos para rece-
ber 2013, um ano garantidamente exigente, importante e referencial na 
vida da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) por se fechar um ciclo de 
16 anos de gestão municipal que me honrei de liderar e por vivermos as 
Eleições Autárquicas algures no início de Outubro.  

As exigências do tempo que vivemos são de todos conhecidas, com uma 
recessão que vai continuar a dificultar-nos a vida, diminuindo a receita da 
CMI e levantando problemas novos à capacidade de realizar, que mesmo 
assim, vamos continuar a ter e a usar para materializar crescimento e de-
senvolvimento.

A importância de 2013 pode ser bem constatada com a leitura das Gran-
des Opções do Plano que a CMI aprovou e que serve de suplemento a 
esta edição do Boletim Informativo Municipal, certos de que vamos reali-
zar importantes obras e eventos para elevar a qualidade de vida dos Cida-
dãos, promovendo mais emprego e geração de riqueza, mais atratividade 
para investidores e visitantes.

A utilidade referencial de 2013 é expressa pela finalização de um ciclo 
notável de desenvolvimento e de crescimento integral do Município de 
Ílhavo, sempre com Mais e Melhor pela Nossa Terra, fortalecendo a 
democracia local e a comunidade, capacitando o Município e dando-lhe 
visibilidade e afirmação política liderante ao nível da Região de Aveiro, da 
Região Centro e de Portugal.

Nestes últimos dias do ano 2013, vivemos o encerramento das comemo-
rações dos 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, com a inauguração no 
dia 16 de dezembro do seu Aquário dos Bacalhaus. Uma obra de arte que 
acolhe o bacalhau vivo no discurso expositivo do nosso MMI. Este foi 
um ano notável para o MMI que passa a viver com uma tripla dimensão: 
museu, investigação e aquário. Estamos todos convidados a dar-lhe vida 
e a fazer a sua promoção pelos quatro cantos do Município e do Mundo, 
agora que temos ainda mais “O Mar por Tradição”.

Na Costa Nova está pronta a obra de reabilitação e ampliação do Cais 
dos Pescadores, está em fase inicial de execução a obra do novo Parque 
Desportivo e estamos a poucas semanas de ver iniciar a obra do Edifício 
Sócio-Cultural e Extensão de Saúde.

Na Barra, a obra dos novos Passadiços da praia está em plena execução, 
liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente e projetada pela CMI, es-
tando em preparação algumas intervenções de qualificação urbana.

Na Gafanha da Nazaré teremos o início das obras de saneamento bá-
sico no primeiro semestre de 2013, com a construção das redes de águas 
resíduas (da responsabilidade da AdRA) e de águas pluviais (da responsa-
bilidade da CMI), num investimento superior a dez milhões de euros cujo 
concurso público ainda é lançado em 2012.

E faremos Mais e Melhor, num ano em que a boa saúde e sustentabili-
dade financeira da CMI se confirma e consolida.

Seguimos Juntos e com toda a determinação. 
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Boas Festas, com um Feliz Natal e o melhor dos Anos em 2013. 
Um Abraço,

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

Editorial

O Executivo Municipal to-
mou conhecimento, na passada 
Reunião de 21 de novembro, da 
aprovação da candidatura da 
Câmara Municipal de Ílhavo ao 
Programa de Apoio à Economia 
Local (PAEL), num valor de 8,8 
milhões de Euros, tendo decorri-
do, no passado dia 16 de novem-
bro, em Lisboa, a assinatura for-
mal do contrato de empréstimo, 
que o Executivo agora ratificou, 
dando seguimento aos procedi-
mentos administrativos neces-
sários para o envio imediato do 

processo para visto do Tribunal 
de Contas, ato que precede o re-
cebimento da verba em causa.

No seguimento da entrada em 
vigor da Lei dos Compromissos 
e do concurso para o empréstimo 
do PAEL que possibilita a repla-
nificação da dívida (de curto para 
longo prazo – 14 anos), a aprova-
ção da candidatura do Município 
de Ílhavo realça a importância 
da utilização deste instrumento 
financeiro, que se tornou neces-
sário pelos seguintes fatores:

PAEL            
Programa de Apoio   
à Economia Local

1.A redução drástica no acesso ao crédito bancário por parte dos 
nossos fornecedores;

2.Uma significativa redução, não esperada, no valor das trans-
ferências do Orçamento de Estado para os Municípios, nos últimos 
dois anos e meio, que no caso do Município de Ílhavo se traduziu 
numa redução no 2.º semestre de 2010 e em 2011 de 770.412 euros, com 
o projetado para 2010 e de 281.980 euros em 2012 se comparado com 
o ano de 2011;

3.A redução no valor dos impostos e taxas municipais, com exce-
ção do IMI, que vem ocorrendo nos últimos anos, tendo a CMI regis-
tado uma perda de receita acumulada em impostos e taxas nos últimos 
três anos de cerca de dez milhões de euros, somando-se o agravamen-
to abrupto de despesas como o IVA da eletricidade.

Atendendo ainda à necessida-
de de apoiar o tecido económico 
local, fim último deste Programa, 
a CMI deliberou candidatar-se 
ao programa dois do PAEL, 
com um valor de 10,14 milhões 
de euros, tendo esse empréstimo 
a duração de 14 anos e o custo de 
4%, e que sendo aprovado pos-
sibilitará que a CMI passe a pa-
gar a todos os seus fornecedores 
dentro do prazo de 90 dias e te-
nha fundos disponíveis positivos 
para a sua gestão no quadro da 
Lei dos Compromissos.

A candidatura integra um 
plano de redução e contenção 
da despesa e otimização da re-
ceita, sendo que o Município de 
Ílhavo tomou em devido tempo, 
2009/2010, um conjunto vasto 
de decisões para a contenção de 
custos, cujos resultados positivos 

são explicitados e vão ser prosse-
guidos.

Igualmente integra um Pla-
no de Ajustamento Financeiro, 
que demonstra que a adesão ao 
PAEL é uma oportunidade dos 
fornecedores serem ressarcidos 
dos montantes em dívida e para a 
Câmara é uma oportunidade de 
satisfazer as dívidas aos fornece-
dores mantendo uma estrutura 
de custos e investimentos muito 
próxima daquela que atualmente 
é realizada, suportando bem os 
encargos com o serviço da dívida 
em resultado do incremento des-
te financiamento PAEL.

A contratação do empréstimo 
que será consequência desta can-
didatura ao PAEL não terá qual-
quer impacto ao nível dos valores 
vigentes de impostos, tarifas e ta-
xas municipais.
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mais obra

Município de Ílhavo... 
em movimento

obras em curso...
RUCHI - Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

RUCHI - Casa da Música

Redes de drenagem de águas residuais e pluviais na Freguesia de S. Salvador, 
em colaboração com a AdRA

Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova

Novos Passadiços da Praia da Barra (MAMAOT/CMI)

Variante da atual Estrada Florestal n.º 1

Praceta de S. João e do Molhe Sul (Barra)

projetos em desenvolvimento...

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

Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação

3

4

5

6

obras concluídas...
RUCHI - Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo

Cais dos Pescadores da Costa Nova:
 - Dragagem
 - Reparação armazéns aprestos
 - Execução da rampa

1

2

7

6

1

2

5

3

4

7
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Praia da Barra

Construção de Novos Passadiços 
Esta intervenção, que implica 

a desativação dos atuais passa-
diços, cuja vida útil terminou há 
cerca de dois anos, tem um custo 
de cerca de 300.000,00 Euros e é 
cofinanciada pelos fundos comu-
nitários do PORCentro em 85%, 
sendo a contrapartida nacional 
assegurada pela APAmbiente/
MAMAOT. 

Os novos passadiços terão 
uma nova localização, a poente 
da duna, do lado do Mar, com 
vista para a praia, ajudando no 
combate à erosão e consolidação 
dunar, bem como evitando o seu 
enterramento com a deslocação 
das areias.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo reitera a importância da exe-
cução desta intervenção, num 
assumir de responsabilidade 
pelas Instituições com compe-
tências na gestão das questões 
relacionadas com as Praias e De-
fesa Costeira, e em operação de 
cooperação institucional entre a 
CMI e a APAmbiente/MAMA-
OT, lamentando apenas o facto 
do processo administrativo não 
ter permitido que a intervenção 
tenha sido executada a tempo da 
época estival de 2012.

Não obstante, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo congratula-se 
pelo facto de estar garantida a 
existência de um importante 
elemento de qualificação da vi-
vência e usufruição da Praia da 
Barra, a tempo da época estival 
de 2013.

Tiveram início, no passado 
mês de novembro, as obras 
de requalificação da frente 
urbana/mar da Praia da 
Barra, com a construção 
dos novos passadiços, 
da responsabilidade da 
Agência Portuguesa de 
Ambiente, após a execução 
do projeto por Técnicos 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo.

AdRA / Águas da Região de Aveiro
mais investimento no Município
Em Maio de 2010 a AdRA 
iniciou a sua atividade 
operacional, tendo nestes 
dois anos e meio de vida 
cumprido com qualidade a 
sua missão de gestora das 
redes em baixa de água de 
consumo doméstico e das 
redes em baixa de águas 
residuais.

Vivendo com o difícil enqua-
dramento económico e financei-
ro do País, a AdRA viu atrasada 
a execução do seu plano de in-
vestimentos, estando nesta pon-
ta final do ano 2012 a retomar a 
execução total da denominada 
primeira fase do seu plano de in-
vestimentos. Este plano cumpriu 
no Município de Ílhavo, dois ob-
jetivos:

- obra de saneamento  básico 
da Rua Na Sra da Nazaré, na 
Gafanha da Nazaré;

- obra de saneamento básico 
da zona interior do Município, 
Quintãs, Ervosas, Légua, Carva-
lheira, Chousa do Fidalgo.

Nestas duas obras foi integrada 
a rede de águas pluviais e a pavi-
mentação total das vias, suporta-
das financeiramente pela CMI.

O plano de investimentos da 
AdRA vai agora cumprir dois 
novos objetivos, com um inves-
timento total superior a dez mi-
lhões de euros:

- obra de saneamento básico 
da Gafanha da Nazaré (os cerca 
de 50% de área que faltam), segu-
ramente a mais importante obra 
que a AdRA tem para executar 
no Município de Ílhavo;

- obra de saneamento básico 
da Zona Industrial da Mota, na 
Gafanha da Encarnação.

Nestas duas obras, cujo con-
curso público será lançado pela 
AdRA ainda em 2012, vai ser in-
tegrada a rede de águas pluviais 
e a pavimentação total das vias, 
suportadas financeiramente pela 
CMI.

Outros objetivos que integram 
a segunda fase do plano de in-
vestimento da AdRA, nomeada-
mente as obras de saneamento 
básico da Gafanha do Carmo (2a 
fase), da Gafanha D’Aquém e da 
Gafanha da Boavista, serão exe-

cutadas ao abrigo do financia-
mento dos fundos comunitários 
do período 2014/2020.

A retribuição financeira que a 
AdRA tem comprometida com a 
CMI (cujo valor ainda em falta é 
de cerca de três milhões de euros) 
será paga nos termos de um acor-
do alcançado recentemente: 40% 
até final de 2012, 20% em Março 
de 2013 e 40% até final de 2013.

A progressão tarifária que foi 
acordada aquando da criação da 
empresa continua a ser concre-
tizada com ajustamento anuais, 
dando um contributo absoluta-
mente necessário para a susten-
tabilidade financeira, técnica 
e ambiental desta importante 
empresa de que a CMI também 
é sócia, a curto, médio e longo 
prazo.

A CMI mantém toda a aten-
ção e empenho na boa prestação 
da AdRA, dada a elevada impor-
tância da sua atividade para a 
vida dos Cidadãos e para a boa 
qualidade e sustentabilidade de 
um recurso fundamental à vida: 
a Água.
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Mais Obra

Parque Desportivo  
do Bairro dos Pescadores 
da Costa Nova

Este projeto, cofinanciado em 
75% pelo Programa Operacional 
da Pesca 2007/2013 – PROMAR 
no âmbito do Grupo de Ação 
Costeira da Região de Aveiro, 
proporciona um conjunto de in-
fraestruturas para a prática des-
portiva regular, constituído por 
um campo de futebol de onze 
pelado, um campo de futebol de 
praia, três campos de voleibol de 
praia, áreas verdes exteriores e 
um edifício de apoio ao Parque, 
numa intervenção cuidada e inte-
grada no habitat natural existen-
te, promovendo a qualificação 
urbana e ambiental dessa área 
(2.4ha) da Praia da Costa Nova.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo reforça assim a aposta na prá-
tica desportiva regular no Mu-
nicípio de Ílhavo, criando mais 
espaços e equipamentos com as 
condições necessárias para a re-
alização da atividade desportiva, 
em particular para a Comunida-
de Piscatória da Costa Nova, 
implementando um plano de 
promoção da atividade física e 
desportiva numa perspetiva de 
valorização social da comunida-
de, e que é parte integrante deste 
projeto em execução.

A qualificação do Parque Des-
portivo do Bairro de Pescadores 
da Costa Nova e a implementa-
ção de um programa integrado 
de dinamização representam 
uma mais valia para o Municí-
pio de Ílhavo, muito em especial 
para o lugar da Costa Nova.

Após a adjudicação à 
empresa PAVIAZEMÉIS 
– Pavimentações de 
Azeméis Lda. pelo valor de 
288.823,99 Euros + IVA 
e um prazo de execução 
de 120 dias, teve início, no 
passado dia 15 de outubro, 
a obra de qualificação do 
Parque Desportivo do 
Bairro dos Pescadores da 
Costa Nova.

P rincipais Objetivos:

» Recuperação de um campo de futebol pelado 
existente;
» Construção de um polidesportivo e de um 
edifício de apoio com cerca de 100 m2;
» O desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 
especialmente vocacionadas para aquela 
Comunidade a realizar no âmbito do plano de 
ação da CMI na área do Desporto, da Educação e 
da Ação Social:
» Programas desportivos e de ocupação dos 
tempos livres;
» Educação pelo Desporto;
» Atividades com Parceiros;
» Escolas de Formação de primavera e verão e 
Torneios.

Entidade Titular 
Câmara Municipal de Ílhavo
Investimento Total
334.605,00 Euros
Valor elegível da Candidatura
313.500,00 Euros
Comparticipação
235.125,00 Euros (75%)
Prazo de Execução
120 dias
Adjudicação da Obra
17 de agosto de 2012
Empresa
PAVIAZEMÉIS - Pavimentações de Azeméis Lda.
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24 outubro

Visita do Presidente da AICEP 
ao Município de Ílhavo
O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
recebeu, no passado dia 24 
de outubro, a visita do Dr. 
Pedro Reis, Presidente 
da Agência para o 
Investimento e Comercio 
Externo de Portugal 
(AICEP), num dia 
dedicado à realização de 
reuniões de trabalho com 
empresários e empresas do 
Município. 

A sessão teve início com uma 
visita à empresa Vista Alegre 
Atlantis, na qual se realizou uma 
reunião de trabalho para apre-
sentação dos projetos em curso 
nas áreas industrial, cultural, tu-
rística e hoteleira. Seguiu-se um 

O Executivo Municipal to-
mou conhecimento, na passada 
Reunião de 21 de novembro, da 
aprovação do Relatório de Con-
formidade Ambiental do Projeto 
de Execução (RECAPE) do 
Parque de Ciência e Inovação 
(PCI). No seguimento do pro-
cesso de Avaliação de Impacte 
Ambiental do PCI, e após a 
realização do período de Acom-
panhamento Público do Rela-
tório RECAPE, a Entidade 
competente (CCDR-C) emitiu 
o Parecer que encerra o procedi-
mento de avaliação, concluindo 
pela conformidade do Projeto de 
Execução com a Declaração de 
Impacte Ambiental.

RECAPE do PCI 
aprovado

A sessão, que contou com a 
presença de cerca de 500 em-
presários, decorreu no Centro 
Cultural de Ílhavo, num dia de-
dicado à análise e debate sobre 
as dinâmicas económicas da 
Região de Aveiro, apostando na 
necessidade de reforçar a compe-
titividade do tecido empresarial 
e potenciando o crescimento e a 
criação de riqueza e emprego.

O evento contou com a presen-
ça de diversas individualidades 
das áreas política, económica e 
empresarial, cujo envolvimen-
to ativo na sociedade contribui 
para o crescimento, afirmação e 
desenvolvimento da economia 
regional e também nacional. 
Destaque ainda para a utilidade 
da troca e partilha de Know-
how e os dois momentos de ne-
tworking que visaram promover 
o estabelecimento de parcerias 
de negócios entre os empresários 
presente no Encontro.

Reforçando a aposta estraté-
gica na internacionalização das 
empresas, este Fórum Empresa-
rial debateu também o papel do 
Estado na internacionalização 
das empresas, agregando as no-
vas oportunidades e desafios que 
estas encontram ao apostarem na 
implementação da sua atividade 
no exterior do País.

3.° Fórum Empresarial 
da AIDA
A Associação Industrial 
do Distrito de Aveiro 
organizou, em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Ílhavo, no passado 
dia 9 de novembro, o 
3.º Fórum Empresarial 
da Região de Aveiro, 
este ano subordinado ao 
tema “Financiamento e 
Internacionalização das 
PME”. 

almoço de trabalho dedicado 
a alguns dos principais inves-
timentos em desenvolvimento 
no Município de Ílhavo, com 
importância regional, nacional e 
internacional.
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Atendendo à grande 
adesão por parte dos 
Estabelecimentos de 
Ensino às dez edições já 
realizadas, e considerando 
os objetivos estabelecidos 
para esta iniciativa, a CMI 
lançou mais uma edição 
do Programa de Apoio 
a Projetos Educativo 
(PAPE).

Este programa da CMI tem 
como principal objetivo incen-
tivar a implementação e o de-
senvolvimento de projetos que 
possibilitem uma melhoria efe-
tiva da qualidade da Educação, 
com o envolvimento direto de 
toda a Comunidade Educativa, 
desenvolvendo o espírito de ini-
ciativa e de autonomia de cada 
Estabelecimento de Ensino, po-
dendo ser apoiados projetos que 
se encontrem relacionados com 
o PAPE, privilegiando-se como 
temas a Cidadania, o Ambiente 
e a Cultura do Mar.

Tendo, este ano letivo, como 
temática central “Terra e Ocea-
nos, Lugares para Empreender”, 

PAPE 2012/2013

Programa de Apoio      
a Projetos Educativos 

12 Estabelecimentos de Ensino 
apresentaram as suas candida-
turas, evidenciando um grande 
dinamismo e dando, assim, uma 
resposta à altura do desafio lan-
çado.

Com esta iniciativa, a CMI 
apoia a implementação e a rea-
lização de Projetos Educativos 
em vários Estabelecimentos de 
Ensino do Município, financian-
do até 80% do valor do inves-
timento de projetos propostos 
pelos Jardins de Infância da rede 
Pública, Escolas Básicas de 1.º 
Ciclo, Centros Escolares, Esco-
las de 2.º e 3.º Ciclos e Escolas 
Secundárias do Município.

Depois de se preparem nas au-
las de Atividade Física e Despor-
tiva, durante cerca de dois meses, 
236 alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico das Escolas do Municí-
pio participaram, no passado dia 
28 de outubro, no 20.º Grande 
Prémio de Atletismo Rádio Ter-
ra Nova.

O Grande Prémio de Atle-
tismo, que este ano se realizou 
no centro da Cidade de Ílhavo, 
contou ainda com a presença de 
cerca de duas dezenas de pro-
fessores de Atividade Física e 
Desportiva que assim, puderam 

AEC de Atividade Física                   
participa no               
20.º Grande Prémio    
de Atletismo
Rádio Terra Nova

acompanhar os seus alunos nas 
seis provas em que participaram, 
de acordo com o seu ano de esco-
laridade e género.

Esta foi então uma oportuni-
dade para que os alunos pudes-
sem pôr em prática tudo o que 
aprenderam e treinaram durante 
os meses de setembro e outubro, 
podendo ainda tornar-se num 
divertido programa em família, 
já que, para além da corrida, rea-
lizou-se uma caminhada aberta a 
toda a população, promovendo, 
assim, a prática de exercício físi-
co junto de toda a Comunidade.

Realizou-se, na noite do passa-
do dia 31 de outubro, na Bibliote-
ca Municipal de Ílhavo, a 1.ª edi-
ção do “Hallows’...eve – A Scary 
night at BMI”.

Esta iniciativa, que dá conti-
nuidade à aposta na qualidade 
e diversificação das ações que 
possam contribuir para um 
maior sucesso e motivação para 
a aprendizagem da Língua In-
glesa, visou tanto a celebração 
de uma festividade de tradição 
anglófona, como a divulgação do 
trabalho desenvolvido na AEC 
de Inglês, que abrange os alunos 
do 1.º CEB.

Assim, docentes e participan-
tes vestiram-se a rigor para assis-

AEC de Inglês   
festeja Halloween   
em ação original

tir à dramatização de duas “short 
stories”. Crianças e pais foram 
depois desafiados a criar “crazy 
monsters” e a participar numa 
coreografia original do famoso 
“Thriller” de Michael Jackson. 

Nesta noite houve ainda tem-
po para um “Trick or Treat?” e 
para a eleição da “scariest jack-
o-lantern”, onde se destacou a 
grande adesão de crianças e seus 
familiares, dificultando a escolha 
do júri, que decidiu atribuir pré-
mios a todos os participantes.

Sem dúvida um serão que teve 
tanto de “scary” como de “funny”.

Resultados da eleição 
“scariest jack-o-lantern” 

1.º Prémio
Lá sei - Diogo Benedi
Terror das Cebolas - João Pedro 
EB 1 Cale da Vila

2.º Prémio
Miolos - Tiago França
CE Sr.ª do Pranto
Bruxa do Mar - Joana Veiga 
CE Sr.ª do Pranto

3.º Prémio
Abóbora Podre - Madalena Neves
EB 1 Gafanha Encarnação Centro

Tendo deliberado 
a manutenção da 
gestão das Atividades 
de Enriquecimento 
Curricular - AEC’s 
(nos moldes em que 
sempre a realizou antes 
da transferência de 
competências), pela 
sua importância para 
as Crianças e para as 
Famílias, a CMI realizou 
mais um concurso público 
para a contratação de 53 
docentes das áreas de 
Inglês, Música e Atividade 
Física e Desportiva. 
Assim, as Atividades 
de Enriquecimento 
Curricular arrancaram 
no primeiro dia de aulas 
e procuram garantir a 
todos os alunos do 1.º 
Ciclo, de forma gratuita, 
a oferta de um conjunto 
de aprendizagens 
enriquecedoras do 
currículo.

Área da Educação

Transferência       
de Competências

A 1 de janeiro de 2010 a CMI 
assumiu a Transferência de 
Competências na Área da Edu-
cação, passando a gerir todo o 
Pessoal Não Docente afeto aos 
Jardins de Infância, Escolas do 
1.º Ciclo e Escolas Básicas do 2.º 
e 3.º Ciclos do Município, os edi-
fícios das três Escolas Básicas do 
2.º e 3.º Ciclos bem como o pro-
jeto de ampliação e remodelação 
dos mesmos estabelecimentos de 
ensino.

No decorrer dos dois anos e 
meio de execução da Transferên-
cia de Competências, foram sen-
do identificadas várias situações 
de incumprimento por parte do 
Ministério da Educação e Ciên-
cia (MEC), algumas das quais 
foram resolvidas pontualmente, 
subsistindo o incumprimento da 
adenda ao Contrato de Execu-
ção, a qual previa a transferência 
de verbas do MEC para a CMI 

para a realização das grandes in-
tervenções nas Escolas Básicas 
dos 2.º e 3.º Ciclos, nomeada-
mente ao nível da ampliação e 
remodelação.

Apesar de todos os esforços 
realizados pela CMI, nunca foi 
apresentada uma solução para 
o problema pelo que, alegando 
justa causa por incumprimento 
dos compromissos determinan-
tes para a assinatura do referido 
Contrato de Execução da Trans-
ferência de Competências, a 
CMI devolveu as competências 
em causa ao MEC com efeitos 
práticos desde o passado dia 1 de 
agosto.

Contudo, a CMI decidiu man-
ter a gestão direta de programas 
e projetos que já geria antes da 
Transferência de Competências, 
nomeadamente a gestão do Pro-
grama de Atividades de Enrique-
cimento Curricular.

2012/2013

Arranque das AEC’s
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2012/2013

Arranque do Ano Letivo
Subsídio de Estudo

Reafirmando a Política Social 
adotada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo no apoio aos Cidadãos 
e Famílias mais carenciadas, foi 
deliberada a atribuição dos sub-
sídios de estudo a Crianças cujos 
agregados familiares apresentem 
baixos rendimentos.

Para o presente ano letivo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
manteve os dois escalões de sub-
sídio (A e B), atribuindo subsí-
dios de Escalão A a 207 Alunos e 

de Escalão B a 166 Alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico.

Assim, a Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu atribuir a cada 
Criança do Escalão A um subsídio 
no valor de 50 Euros, enquanto 
que as Crianças subsidiadas pelo 
Escalão B receberão 30 Euros, 
num investimento total de 15.330 
euros, valores sustentados pelo 
orçamento da Câmara Municipal 
de Ílhavo e que são geridos pelos 
Agrupamentos de Escola.

Subsídios de Expediente 
e Limpeza

A fim de garantir o seu nor-
mal funcionamento, o Executivo 
Municipal deliberou aprovar, 
uma vez mais, a atribuição de 
um subsídio de Expediente e 
Limpeza às Escolas Básicas do 
1.º Ciclo, aos Jardins de Infância 
da rede Pública do Município e 
Centros Escolares, no valor total 
de 21.169,00 Euros, para o pre-
sente Ano Letivo.

A definição da verba atribuída 
a cada Estabelecimento de En-
sino foi feita com base na sua di-
mensão (nomeadamente no que 
respeita ao número de Alunos), 
numa resposta que se pretende 
justa e eficaz às necessidades de 
cada Estabelecimento.

As verbas serão transferidas 
para os Agrupamentos Escola-
res em duas tranches: 50% em 

Fornecimento e Transporte 
de Refeições Escolares 

Apesar da decisão tomada pela 
CMI de devolução das compe-
tências ao Ministério da Educa-
ção e Ciência quanto à gestão 
do pessoal não docente e gestão 
dos edifícios das Escolas do 2.º 
e 3.º Ciclo, a Câmara Municipal 
de Ílhavo deliberou continuar 
a honrar os seus compromissos 

no que concerne às Refeições e 
aos Transportes Escolares, de 
forma a garantir que o início do 
ano letivo 2012/2013 decorresse 
com a normalidade e a qualidade 
habituais.

Com esta decisão a Câmara 
Municipal de Ílhavo procurou 
garantir a prestação do serviço 

Protocolo        
de Utilização
 

Pavilhão 
e Ginásio 
da Escola 
Secundária 
da Gafanha 
da Nazaré

Com o objetivo de rentabilizar 
os equipamentos desportivos 
existentes, a Câmara Municipal 
de Ílhavo e o Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré 
estabeleceram, recentemente, 
um Protocolo de Utilização do 
Pavilhão e Ginásio da Escola Se-
cundária da Gafanha da Nazaré.

Deste modo, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo assumirá um 
custo mensal de 1.200 euros, ine-
rentes à utilização do renovado 
Pavilhão e do novo Ginásio da 
Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré.

As horas de utilização contra-
tadas para a CMI por este Pro-
tocolo vão ser disponibilizadas 
às Associações Desportivas do 
Município, dando seguimento 
ao trabalho de cooperação que 
vinha sendo desenvolvido antes 
da realização das obras de am-
pliação do Pavilhão.

O presente Protocolo, cuja ela-
boração e negociação também 
envolveu a empresa pública Par-
que Escolar, tem efeitos desde o 
dia 01 de outubro de 2012 até ao 
dia 31 de julho de 2013, podendo 
ser renovado por igual período.

Para além deste apoio direto 
para a aquisição de livros e mate-
rial escolar, a CMI encontra-se a 
apoiar 439 Alunos do Pré-escolas 
e 1.º Ciclo ao nível das refeições 
escolares, suportando o custo 
das mesmas na sua totalidade ou 
em 50% consoante os rendimen-
tos apresentados pelos Agrega-
dos Familiares das Crianças. 

setembro de 2012 e 50% em feve-
reiro de 2013.

O apoio definido contempla 
ainda uma verba para fotocópias 
utilizando as impressoras mul-
tifunções colocadas nos vários 
estabelecimentos de ensino pela 
CMI no ano letivo de 2010/2011.

de refeições com a qualidade e 
variedade alimentar necessária 
ao bom desenvolvimento, a to-
dos os Alunos do Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo, assim como das três 
EB 2,3 do Município, durante o 
Ano Letivo 2012/2013.

Para tal, o Executivo Munici-
pal deliberou renovar o contra-

A Educação continua a 
ser uma aposta prioritária 
da CMI no âmbito 
de uma estratégia de 
desenvolvimento que 
vem concretizando no 
Município de Ílhavo, 
com centralidade nas 
Pessoas, continuando a 
realizar mais e melhor pela 
Nossa Terra e colocando 
sempre em primeiro lugar 
o mais valioso dos nossos 
Patrimónios: as Nossas 
Crianças.

A CMI regista a boa 
normalidade com que o 
ano letivo se iniciou nos 
vários Estabelecimentos 
de Ensino do Município, 
e reitera o seu empenho 
em executar em pleno e em 
parceria os vários projetos 
definidos no Plano 
Municipal de Intervenção 
Educativa 2012/2013.

to de prestação de serviços de 
Fornecimento e Transporte de 
Refeições Escolares para o Ano 
Letivo 2012/2013, com a empre-
sa Gertal – Companhia Geral 
de Restaurantes e Alimentação, 
SA, pelo valor de 464.310,00 Eu-
ros + IVA.
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3 a 12 agosto 2012

IV Semana Náutica          
do Município                
de Ílhavo

Integrada no programa 
do “Mar Agosto 2012 
– Festas do Município 
de Ílhavo”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo em 
cooperação com o Fórum 
Náutico do Município de 
Ílhavo, organizou mais 
uma edição da “Semana 
Náutica do Município de 
Ílhavo”.

A IV Semana Náutica do Mu-
nicípio de Ílhavo decorreu entre 
os dias 3 e 12 de agosto, tendo, 
assim, coincidido com o grande 
evento que foi o Ílhavo Sea Fes-
tival 2012.

Como habitualmente, a Se-
mana Náutica foi composta por 
um vasto conjunto de atividades 
desportivas ligadas à Cultura do 
Mar e ofereceu a todos a oportu-
nidade de experienciar diversas 
atividades como mergulho, surf, 
kitesurf, canoagem, passeios de 
motas de água e moliceiro, entre 
muitas outras. 

Esta iniciativa resulta da apos-
ta da Câmara Municipal de Ílha-
vo na implementação de uma 
estratégia de desenvolvimento 
diferenciadora, marcada pela di-
namização de atividades relacio-
nadas com a Ria e com o Mar, 
rentabilizando as excelentes con-
dições naturais existentes para a 
prática de desportos náuticos, e 
da congregação de esforços en-
tre as Entidades, membros do 
Fórum Náutico, responsáveis 
por essas atividades desportivas.

Considerando o elevado 
nível de participação no 
Programa Municipal 
“Desporto para Todos”, 
entre os meses de março e 
julho deste ano, a Câmara 
Municipal de Ílhavo e os 
seus parceiros de Projeto 
avançaram para uma nova 
etapa, que decorrerá até 
Fevereiro de 2013.

Atenta à saúde e bem-estar da 
População, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com onze 
Entidades, proporciona oportu-
nidades regulares e agradáveis de 
prática de Atividade Física, ofe-
recendo-lhes, também, momen-
tos de lazer e salutar convívio. 

De forma a assinalar o arran-
que da nova etapa e de modo a 
divulgar as atividades deste novo 
período, a CMI realizou, no 
passado dia 21 de outubro, uma 
Caminhada pelo Município, que 
teve início pelas 10h00 em quatro 
lugares distintos do Município. 

Cada grupo seguiu em direção 
ao Polidesportivo da N.ª Sr.ª dos 
Campos, terminando a cami-
nhada com uma mega aula de 
ginástica. Seguidamente, e antes 
do regresso ao ponto de partida, 
foram distribuídas Agendas do 
Programa e sorteados pedóme-
tros entre os participantes.

Esta iniciativa, que juntou cer-
ca de 300 pessoas de todas as ida-
des, contou ainda com a presença 
de dois convidados de honra: os 
atletas do Município Sara Pinho 
e Paulo Henriques.

Arranque da nova época

Desporto para Todos 

1.º Corrida Solidária Bosch

A ação foi dividida em duas 
vertentes: corrida e caminhada. 
A corrida teve uma extensão de 
10 km, com início às 11h00 no 
centro de Ílhavo e passagem pelo 
centro de Aveiro, terminando 
no Campus da Universidade de 
Aveiro. Paralelamente, decorreu 
a caminhada de 4 km, com parti-
da e chegada no edifício central 
da Reitoria da Universidade de 
Aveiro. Deste modo, foi possível 
integrar nesta atividade solidária 
toda a família.

Um total de 1 590 pessoas (636 
na corrida e 954 na caminhada) 
aderiu ao apelo, fazendo com que 
os resultados obtidos ultrapassas-
sem francamente os inicialmente 
previstos. Esta surpresa tradu-
ziu-se, consequentemente, numa 
quantia de dinheiro mais gene-
rosa, a distribuir por três Insti-
tuições de Solidariedade Social, 
de mérito reconhecido, nomea-
damente a Associação Caritas 
Portuguesa (20.000,00 Euros), 
a Associação de Solidariedade 
Social da Gafanha do Carmo 
(10.000 euros) e as Florinhas do 
Vouga (10.000,00 Euros).

No passado dia 4 de 
novembro realizou-se 
a 1.ª Corrida Solidária 
Bosch, promovida pelo 
Grupo Bosch e tendo 
como parceiros a Câmara 
Municipal de Ílhavo, a 
Câmara Municipal de 
Aveiro, a Universidade de 
Aveiro e o apoio da AIDA 
– Associação Industrial do 
Distrito de Aveiro.

Por entre os 636 corredores, 
destaque para dois convidados 
muito especiais: Paulo Henri-
ques, atleta medalhado nos Cam-
peonatos de Atletismo para Pes-
soas Portadores da Síndrome de 
Down e Lucília Soares, atleta do 
Benfica e dez vezes internacional 
em mundiais de corta mato e es-
trada.
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neração Urbana do Centro His-
tórico de Ílhavo (RUCHI), de-
senvolvendo um instrumento de 
apoio na integração da dimensão 
de género nas diferentes áreas 
de política da Administração 
Local e da vida da Comunida-
de. A implementação do Plano 
Municipal resulta da aposta no 
investimento de sensibilização e 
de formação de todos os interve-
nientes para que seja garantida 
a sustentabilidade da estratégia 
para a igualdade de género.

Em 2010, o Município de 
Ílhavo assinou o Protocolo de 
Cooperação para a Promoção 
da Igualdade de Género, com a 
CIG, numa cerimónia presidida 
pela Secretária de Estado para a 
Igualdade Dr.ª Elza Pais, tendo 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal assumido a condição de 
Conselheiro Municipal para a 
Igualdade de Género.

O Município de Ílhavo 
foi distinguido, com a 
Menção Honrosa, no 
âmbito da iniciativa 
bienal promovida pela 
Comissão para Cidadania 
e Igualdade de Género 
(CIG), integrada no IV 
Plano Nacional para 
a Igualdade, Género, 
Cidadania e Não-
Discriminação.

O Prémio visa distinguir os 
Municípios com boas práticas na 
integração da dimensão da Igual-
dade de Género no funcionamen-
to e nas atividades promovidas.

O Município de Ílhavo desen-
volveu o seu Plano Municipal 
para a Igualdade de Género no 
âmbito do Programa de Rege-

                  Menção Honrosa

“Viver em Igualdade”  

No âmbito do projeto 
“Vamos pôr esta Ideia a 
Andar” foram entregues, 
recentemente mais 4,2 
toneladas de tampas, 
que reverterão em ajudas 
técnicas para Instituições 
do Município de Ílhavo.

Foi no passado dia 21 de no-
vembro, na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, que o material ortopé-
dico foi distribuído pelas várias 
Instituições, nomeadamente o 
Lar de S. José, o CASCI, os 
Bombeiros Voluntários de Ílha-
vo, a CERCIAV e o Lar de N.ª 
Sr.ª da Nazaré.

Recorde-se que este projeto foi 
criado e desenvolvido pela jovem 
Munícipe Joana Pontes que, por 
iniciativa própria e na qualidade 
de sócia da Associação Tampa 
Amiga, pensou num projeto que 
viesse a beneficiar diretamente as 
Instituições do nosso Município.

Esta notável e meritória inicia-
tiva, à qual a CMI se associou, 

em 2006, de forma a assegurar a 
recolha e transporte das tampi-
nhas, deu os seus primeiros frutos 
quando, em janeiro de 2008, Joa-
na Pontes, após a recolha de cinco 
toneladas de tampas para reciclar, 
conseguiu assegurar a entrega de 
duas cadeiras de rodas.

Até ao momento, foram já en-
tregues cerca de 30 toneladas de 
tampinhas, tendo a primeira en-
trega decorrido há precisamente 
seis anos.

Desde essa altura, são oito as 
instituições que já beneficiaram 
desta campanha, nomeadamen-
te o CASCI, a Fundação Prior 
Sardo, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Ílhavo, o Lar de São 

Entrega de Material 

Campanha Tampinhas  

Fundo Municipal de Apoio a        
Famílias e Indivíduos Carenciados

Os apoios a conceder são de natureza financeira, prestação de serviços e comparticipação 
e/ou redução de taxas ou tarifas, mais concretamente nas seguintes medidas:

»  Apoio à melhoria das condições de habitabilidade;
»  Apoio ao arrendamento de habitação;
»  Apoio ao pagamento das quotas de condomínio de habitação social;
»  Comparticipação no pagamento da fatura da AdRA relativamente a água, saneamento e resíduos sólidos;
»  Comparticipação na tarifa de prolongamento do ramal de água e/ou saneamento;
»  Comparticipação na tarifa de suspensão e reinicio da ligação dos serviços de água e saneamento;
»  Auxílios económicos no âmbito do Subsídio de Ação Social Escolar;
»  Realização de projetos-tipo para auto-construção;
»  Redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de obras de construção, reconstrução, alteração ou ampliação;
»  Realização de projetos e acompanhamento de obras de beneficiação, reconstrução, recuperação, conservação
    ou de melhoramento de condições de segurança e conforto a indivíduos portadores de deficiência físico-motora;
»  Apoio na formulação de pedidos de licenciamento ou comunicação própria de obras particulares;
»  Apoio na procura ativa de emprego e/ou na criação do próprio emprego.

Todos os pedidos devem ser instruídos num boletim de candidatura próprio, a fornecer pelos parceiros do 
Atendimento Social Integrado e recepcionados na sede deste, na Câmara Municipal de Ílhavo.
Podem beneficiar da concessão de medidas de apoio social as famílias e os indivíduos comprovadamente 
carenciados e residentes no Município de Ílhavo.
A fonte principal de financiamento do Fundo Municipal advém da constituição da empresa “Águas da 
Região de Aveiro” (AdRA), nomeadamente da retribuição e dos dividendos à Câmara Municipal de Ílhavo, 
o que reforça a sua preocupação com as questões do âmbito da Acção Social e da Educação.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt

José, o Lar de N.ª Sr.ª da Naza-
ré, o Lar da Gafanha do Carmo 
e duas Escolas (uma na Gafanha 
da Nazaré e outra na Gafanha da 
Encarnação), tendo sido já ofe-
recidas onze cadeiras de rodas, 
dois pares de muletas, três camas 
elétricas articuladas, uma cadei-
ra de banho, dois aerossóis, uma 
almofada anti escaras, oito pares 
de grades para camas, três anda-
rilhos, três medidores de tensão, 
um plano duro, um kit de extra-
ção, dois cadeirões rebatíveis, 
dois coletes para cadeiras de ro-
das, um lava-cabeças insuflável e 
dois pares de calcanheiras.
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O Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré 
acolheu, no passado 
dia 12 de outubro, o II 
Encontro da Comissão de 
Protecção de Crianças e 
Jovens de Ílhavo (CPCJ 
de Ílhavo), subordinado 
ao tema “Novos Desafios 
e Oportunidades para as 
Famílias em Mudança”.

Conscientes de que é dever da 
Sociedade, como um todo, parti-
cipar na construção da identida-
de das crianças, promovendo a 
sua autonomia e a responsabili-
zação como elementos basilares 
das personalidades, a CPCJ de 
Ílhavo acordou dar seguimento 
à ideia lançada em 2010, aquan-
do da realização do I Encontro, 

Balanço Muito Positivo

II Encontro 
da CPCJ     
de Ílhavo 

organizando em 2012 a segunda 
edição da iniciativa.

Para o efeito, a CPCJ de Ílha-
vo contou com o importante con-
tributo de diversas personalida-
des com conhecimento científico 
na área das Crianças e Jovens 
que, da parte da manhã desen-
volveram temas como “A Nova 
Organização Familiar e as Suas 

Consequências”; “Responsabili-
dades Parentais, Parentalidade 
Positiva e Formação Parental” e 
“Alienação Parental – Utopia ou 
Realidade?”

A tarde foi reservada a uma 
mesa redonda cuja temática ge-
nérica foi o tema geral do En-
contro: “Os Novos Desafios e 
Oportunidades para as Famílias 
em Mudança”, promovendo as-
sim uma reflexão profunda sobre 
a temática da infância e da juven-
tude destinada a profissionais, 
técnicos e comunidade em geral.

A vasta plateia presente verba-
lizou um balanço muito positivo 
quanto à iniciativa, pela possibi-
lidade de reflexão proporcionada 
no que se reporta às transforma-
ções sociodemográficas que têm 
vindo a ocorrer nas famílias nas 
últimas décadas, bem como o 
impacto dessas transformações 
nos papeis familiares, conjugais 
e parentais e à coexistência de 
uma pluralidade de novas formas 
familiares.

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Ílhavo tem vindo a dar continui-
dade ao trabalho de colaboração 
nas Escolas, no que se refere ao 
enriquecimento de sinergias com 
os Estabelecimentos de Ensino. 
Esse trabalho tem como fim úl-
timo a promoção dos direitos, a 
proteção das Crianças e Jovens 
em perigo e a prevenção primária 
de diferentes problemáticas no 
domínio a infância e juventude. 

Estas Ações de Sensibilização 
centram-se na apresentação do 

sistema de promoção e proteção 
português, quem tem por base 
a Lei de Proteção de Crianças 
e Jovens em Perigo,  e na inter-
venção das CPCJ, promovendo 
a reflexão sobre as práticas na in-
tervenção com Crianças e Jovens 
em perigo.

Estas Ações vêm consubstan-
ciar as competências da CPCJ, 
no que se refere à sua modalida-
de alargada de funcionamento, 
nomeadamente de informar a 
Comunidade sobre os direitos 
da Criança e do Jovem e sensibi-

lizá-la para os apoiar sempre que 
estes conheçam especiais dificul-
dades. Tendo em consideração a 
partilha de experiências e o deba-
te de ideias que se pretende pro-
mover, estas Ações permitem, 
ainda, encetar uma colaboração 
com vista à deteção dos factos e 
situações que afetem os direitos 
e interesses das Crianças e dos 
Jovens, pondo em perigo a sua 
saúde, formação ou educação 
ou se mostrem desfavoráveis ao 
seu desenvolvimento e inserção 
social.

Ações de Sensibilização 
sobre a CPCJ                  
nas Escolas

A funcionar desde maio do cor-
rente ano, o CLAII visa ajudar a 
responder às necessidades dos 
cidadãos imigrantes, em áreas 
como a regularização da situação 
migratória, a nacionalidade, o 
retorno voluntário, a habitação, 
o trabalho, a saúde, a educação, 
entre outras.

Este novo serviço do Atendi-
mento Social Integrado (ASI) 
presta apoio a todos os imigran-
tes residentes no Município, 
através do atendimento efetua-
do por uma Técnica Especiali-
zada, que aqui se desloca todas 
as últimas sextas-feiras do mês, 
auxiliando os imigrantes que re-
correm a este serviço através de 

um atendimento de melhor qua-
lidade e com recursos humanos 
especializados.

O CLAII de Ílhavo surgiu no 
âmbito de um protocolo celebra-
do entre o CLAII de Aveiro e a 
Câmara Municipal de Ílhavo.

O CLAII de Aveiro resultou 
da parceria do Alto Comissaria-
do para a Imigração e Diálogo 
Intercultural e de uma Institui-
ção Particular de Solidariedade 
Social, o Centro Social e Paro-
quial da Vera Cruz, oficializada 
em 2003, que lançou o repto de 
alargamento dos serviços ao 
Atendimento Social Integrado 
da Câmara Municipal de Ílhavo.

Centro Local de 
Apoio à Integração 
de Imigrantes 
(CLAII)

- regime itinerante

Inseridas no Plano de Acção 
da CPCJ de Ílhavo para o ano 
de 2012, foram implementadas, 
até ao momento, três Ações de 
Sensibilização, na EB 2,3 da Ga-
fanha da Encarnação, na Escola 
Secundária da Gafanha da Na-
zaré e na EB 2,3 da Gafanha da 
Nazaré, respetivamente nos dias 
20 e 28 de novembro e 5 de de-
zembro, estando prevista a conti-
nuidade da iniciativa envolvendo 
todos os Agrupamentos de Es-
colas do Município de Ílhavo.

Todos os interessados podem 
dirigir-se ao Serviço de Atendi-
mento Social Integrado e fazer a 
sua marcação.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
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17 a 25 novembro

Semana Europeia de         
Prevenção dos Resíduos 2012

A Semana Europeia da Pre-
venção da Produção de Resídu-
os (SEPR) é um projeto europeu 
a 3 anos e conta com o apoio do 
programa LIFE+ da Comis-
são Europeia, cujo objetivo é 
sensibilizar a população para a 
problemática dos resíduos, em 
particular a prevenção, motivan-
do a responsabilização de cada 
Cidadão.

O Município de Ílhavo aderiu, 
pelo terceiro ano consecutivo, ao 
evento, que decorreu de 17 a 25 
de novembro, e que teve como 
principais objetivos: a Produção 
Zero de Resíduos  (sensibiliza-

ção para o encaminhamento am-
biental mais equilibrado), uma 
Semana Europeia dos Resíduos 
Socialmente Equilibrada (abran-
gendo todos os Parceiros Am-
bientais) e, finalmente, um orça-
mento efetivo de Zero Euros.

Esta importante semana temá-
tica europeia foi aproveitada para 
dar continuidade, em parceria 
com a SUMA, à campanha de 
sensibilização de redução da pro-
dução de resíduos sólidos urba-
nos (RSU), subordinada ao tema 
“Menos Lixo, Mais Poupança”, 
tendo como principal objetivo 
apresentar a todos os Cidadãos 
formas de produzir menos lixo, 
beneficiando assim de vantagens 
individuais e financeiras.

A edição 2012 da Semana Eu-
ropeia de Prevenção dos Resídu-
os teve o seu epílogo com a Ceri-
mónia de Entrega das Bandeiras 
Verdes Eco-Escolas, referentes 
ao ano letivo 2011/2012, aos Esta-
belecimentos de Ensino e IPSS’s 
do Município de Ílhavo e envol-
veu mais de 400 participantes, 
entre Direções de Agrupamentos 
de Escolas, Docentes, Educado-
ras, Auxiliares, Crianças, Ado-
lescentes, Jovens, Encarregados 
de Educação e Familiares.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo continua a dar 
total destaque à Gestão 
Integrada dos Resíduos 
Sólidos Urbanos na sua 
Política de Ambiente, 
tendo em 3 anos 
distribuído 3600 sacos 
de compras reutilizáveis, 
1400 lâmpadas de baixo 
consumo e mais de 6.000 
ecobags (ecoponto do tipo 
doméstico).

O Município de Ílhavo 
continua a ser referência 
Nacional no maior projeto 
de Educação Ambiental 
“Projeto Eco-Escolas” e 
lança projeto inovador 
para os Agrupamentos 
de Escuteiros Municipais 
“Projeto Eco-Agrupamento”.

Projeto

Eco-Escolas

As Eco-Escolas galardoadas:

» Os Jardins de Infância da Chousa Velha, da Gafanha da Encarnação Sul, da Gafanha de Aquém e o Jardim de Infância de Referência para 
a Educação Bilingue de Alunos Surdos;

» Os Centros Escolares da Sr.ª do Pranto, Coutada, Légua e o de Vale de Ílhavo;
» As Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Marinha Velha, da Gafanha de Aquém, da Chousa Velha, de Ílhavo, da Sr.ª dos Campos, da Gafanha da 

Encarnação Norte, da Gafanha da Encarnação Sul, da Costa Nova, da Gafanha do Carmo e da Gafanha da Encarnação Centro;
» As EB 2,3 de Ílhavo José Ferreira Pinto Basto, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha da Nazaré; 
» As Escolas Secundárias Dr. João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo e Gafanha da Nazaré;
» As Instituições de Solidariedade Social Obra da Providência da Gafanha da Nazaré, Centro Paroquial de Ílhavo e o Centro de Ação Social 

de Ílhavo (CASCI).

O ano letivo 2011/2012 ficou 
desde já assinalado, a nível Am-
biental, pela atribuição de 26 
Bandeiras Verdes no âmbito do 
Projeto Eco-Escolas, contribuin-
do para a permanência do Muni-
cípio de Ílhavo no top nacional, 
no âmbito da dinamização do 
referido Projeto.

Com o objetivo de reconhecer 
e premiar o excelente trabalho 
desenvolvido pelos Estabele-
cimentos na melhoria do seu 

desempenho Ambiental, a Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) promoveu mais uma 
edição do Projeto Eco-Escolas, 
desafiando cada Instituição a 
dinamizar junto dos seus utili-
zadores ações de educação am-
biental.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
agradece à Comunidade Educa-
tiva esta parceria de sucesso em 
prol de um Ambiente melhor.
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29 novembro

Inovadomus abre a Casa 
para promover a reabilitação

A InovaDomus 
– Associação para o 
Desenvolvimento da Casa 
do Futuro promoveu, 
no passado dia 29 de 
novembro, uma jornada 
dedicada à Reabilitação.

Cooperação com Timor-Leste 
para a Instalação dos Municípios 

A Câmara Municipal de Ílha-
vo aprovou a sua participação 
no processo de cooperação com 
o Governo de Timor-Leste para 
a instalação dos Municípios em 
Timor-Leste, bem como a mi-
nuta de Acordo de Cooperação 
entre os Municípios Timorenses 
e os Municípios Portugueses a 
estabelecer no âmbito desse pro-
cesso.

Recorde-se que esta coopera-
ção resulta do trabalho institucio-
nal entre o Governo Português e 
o Governo de Timor-Leste, ini-
ciado em 2009, com a assinatura 
do “Memorando de Cooperação 
no âmbito da Administração 
Local e do Processo Eleitoral”, 
seguida de uma visita oficial a 
Timor-Leste chefiada pelo então 
Secretário de Estado da Admi-
nistração Local Dr. Eduardo 
Cabrita, na qual o Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
também participou.

que pretendam aderir ao projeto 
e terá como objetivo transformá 
-la no futuro laboratório da re-

A iniciativa decorreu na casa 
em Ílhavo, adquirida pela Asso-
ciação, em agosto último, com 
os fundos próprios resultantes 
dos 10 anos de atividade. De des-
tacar que a reabilitação da casa 
será realizada pelas empresas 

sando estabelecer uma parceria 
no âmbito da aquisição e reabili-
tação da referida Casa, que pas-
sará a ser um importante elemen-
to alavancado pelo Programa de 
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo (RUCHI).

A CMI assume a condição 
de Parceiro Institucional Privi-
legiado da Associação Inovado-
mus, apoiando a instalação, o 
arranque e a execução do proje-
to da “Casa” nos dois primeiros 
anos num montante total de 
80.000,00 Euros, acrescidos da 
disponibilização de um Técnico 
de Arquitetura para colaborar no 
projeto de reabilitação da “Casa”, 
ao abrigo do Programa Munici-
pal de Bolsas de Trabalho.

Na iniciativa do passado dia 29 
de novembro foi também feita a 
divulgação pública do protocolo 
estabelecido com a CMI, tendo 
a jornada de Reabilitação sido 
aberta a todos os Cidadãos. Esta 
jornada contemplou iniciativas 
como um Workshop de Criativi-
dade sobre a Reabilitação, uma 
Visita à casa e às exposições da 
Associação e dos seus Associa-
dos e ao Programa de Regenera-
ção Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo e ainda um debate em 
torno da reabilitação urbana e 
da parceria estabelecida entre a 
CMI e a InovaDomus, que de-
correu na Sala de Exposições do 
Centro Cultural de Ílhavo.

Recentemente a CMI e a As-
sociação Inovadomus assinaram 
um Protocolo de Cooperação vi-

abilitação, onde serão testadas 
novas formas de reabilitar, novos 
produtos e soluções.
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Centro de Documentação de Ílhavo

Organicamente, pertence à su-
bunidade orgânica dos Museus, 
Bibliotecas, Arquivo e Centros 
Culturais, na dependência da 
Divisão de Cultura, Turismo e 
Juventude.

O Centro de 
Documentação de 
Ílhavo (CDI) consiste no 
conjunto dos arquivos/
fundos dos órgãos 
autárquicos do Município, 
instituições e empresas 
de temática marítima e de 
pessoas relevantes para 
a história do Município, 
e destina-se a todos os 
cidadãos que pretendam 
conhecer a sua história e 
identidade.

São competências do CDI:

a) Assegurar a gestão integrada, salvaguarda e preservação dos sistemas de Arquivo que o constituem;
b) Implementar e cooperar com ações e projetos de otimização e racionalização de procedimentos e 

processos administrativos, assim como dos serviços municipais, com vista a atingir a modernização admi-
nistrativa;

c) Receber, produzir, encaminhar, transferir documentos de suporte, armazenar, classificar, descrever, 
criar instrumentos de pesquisa, avaliar, seleccionar, eliminar, incorporar, controlar a utilização de docu-
mentos pelos diferentes públicos, emprestar documentos para exposições, reproduzir, difundir e comuni-
car informação;

d) Gerir e coordenar a utilização da aplicação de Arquivo com outras aplicações de gestão da informa-
ção; 

e) Estudar e propor novos formatos de acesso e difusão da informação, com o recurso às novas tecnolo-
gias da informação e comunicação;

f) Implementar medidas de conservação e restauro de documentos;
g) Apoiar as consultas de informação;
h) Desenvolver e colaborar em ações e projetos de índole cultural;
i) Implementar ações de comunicação e divulgação da informação.

Em termos de localização, o 
Centro de Documentação en-
contra-se descentralizado, estan-
do os arquivos dos órgãos autár-
quicos localizados no edifício dos 
Paços do Concelho, na Avenida 
25 de Abril, em Ílhavo e os arqui-
vos de temática marítima no Do-

cMar, uma das três valências que 
compõem o CIEMar (Museu 
Marítimo de Ílhavo), mais espe-
cificamente na Travessa Alexan-
dre da Conceição, em Ílhavo.

Os arquivos de temática ma-
rítima podem ser consultados 
no edifício do CIEMar Ílhavo, 

de segunda a sexta-feira, das 
10:00H às 13:00H e das 14:00H 
às 18:00H. Os arquivos dos 
órgãos autárquicos podem ser 
disponibilizados no Edifício dos 
Paços do Concelho, de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, 
mediante marcação prévia, de 

acordo com disposto no regula-
mento.

O acesso à informação do Cen-
tro de Documentação de Ílhavo 
pode efectuar-se também através 
do catálogo disponível na WEB 
(www.museumaritimo.cm-ilha-
vo.pt/pages/29).

Os arquivos que integram o Centro de Documentação de Ílhavo são os seguintes:

a) Câmara Municipal de Ílhavo (CMI);
b) Câmara Municipal da Vila e Couto da Ermida (CMVCE);
c) Assembleia Municipal de Ílhavo (AMI);
d) Conselho Municipal de Ílhavo (CONSMI);
e) Administração do Concelho de Ílhavo (ACI);
f) Capitania-mor das Ordenanças de Ílhavo (CMOI);
g) Fundos existentes no DocMar (parte integrante do CieMar Ílhavo, Museu Marítimo de Ílhavo), nomeadamente:

1. Associação dos Armadores da Pesca Longínqua (ADAPLA);
2. Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau (CRCB) em depósito;
3. Empresa de Pesca de Aveiro (EPA);
4. Empresa de Pesca Brites & Vaz, Lda;
5. Estaleiros Manuel Maria Bolais Mónica;
6. Grémio dos Armadores dos Navios de Pesca de Bacalhau (GANPB);
7. Indústria Aveirense de Pesca (IAP);
8. Parceria Geral de Pescarias (PGP);
9. Octávio Lixa Filgueiras (OLF);
10. Outros 

No sentido de estabelecer as 
normas gerais de funcionamen-
to e implementar uma política 
de gestão integrada da informa-
ção, a Assembleia Municipal de 
Ílhavo aprovou, no passado dia 

23 de novembro, o Regulamen-
to do Centro de Documentação 
de Ílhavo (CDI), onde se pode 
analisar, com maior detalhe, a 
organização desta nova valência 
do Município de Ílhavo, o qual 

poderá ser consultado no site 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
(Serviços On-line) www.cm-ilha-
vo.pt

Se pretende conhecer a His-
tória e identidade de Ílhavo ou 

recolher informação sobre Mar, 
Ria, Pesca do bacalhau, constru-
ção naval, entre outros, o Cen-
tro de Documentação de Ílhavo 
aguarda a sua visita!
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No ano em que se 
comemoram os 75 anos 
do Museu Marítimo de 
Ílhavo, que se associa 
ao 75.º Aniversário do 
Creoula, do Santa Maria 
Manuela e da Sagres, a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, entre os 
dias 3 e 6 de agosto, o 
Ílhavo Sea Festival 2012, 
que integrou um conjunto 
vasto de ações de índole 
cultural e desportiva e que 
contou com a presença 
de alguns dos mais belos 
Veleiros do Mundo.

O sucesso desta iniciativa ficou 
bem demonstrado no surpreen-
dente número de visitantes, que 
ascendeu aos 400.000, e que 
transformaram o Ílhavo Sea Fes-
tival num marco incontornável 
na história recente do Município 
de Ílhavo, da Região de Aveiro e 
do nosso País.

Tal como se pretendia, o Ílha-
vo Sea Festival 2012 constituiu 
uma excelente oportunidade de 
divulgação, nacional e interna-
cional, do Município de Ílhavo, 
da sua história marinheira, em 
especial da sua efetiva vocação 
marítima, seja ao nível da pes-
ca, seja ao nível da náutica de 
recreio, seja também ao nível de 
outras atividades económicas, 
em especial do Turismo, que te-
nham o Oceano e a Ria de Avei-
ro como pano de fundo, numa 
evocação dos 75 Anos do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

3 a 6 de agosto

Ílhavo Sea Festival
Destaque também para o nú-

mero de Veleiros participantes, 
dezassete no total, oriundos de 
oito países (Portugal, Polónia, 
Rússia, Bélgica, Equador, Reino 
Unido, Alemanha e Estónia), o 
que, tratando-se de um festival 
num porto onde não se fazia uma 
chegada/partida etapa de Regata 
da Sail Training International, 
constitui um número de enorme 
relevância. Em 2008, na Regata 
Comemorativa dos 500 Anos do 
Funchal, uma prova do calendá-
rio oficial da STI que passou pelo 
Município de Ílhavo com uma 
etapa a terminar e outra a iniciar, 
participaram 21 veleiros, apenas 
mais quatro que este ano.

Entre os Veleiros participantes 
destaque para dois dos maiores 
do mundo, Mir e Dar Mlodzie-
zy, com cerca de 109 metros de 
comprimento, assim como para 
os portugueses Creoula, Santa 
Maria Manuela e “Argus”, que 
proporcionaram a todos os vi-
sitantes um momento absolu-
tamente singular e histórico na 
história recente de Portugal: o 
reencontro da Frota Branca Por-
tuguesa, a primeira das últimas 
décadas, com os seus três Lugres 
Vivos em Portugal.

A bordo destes veleiros viaja-
ram 990 tripulantes, provenien-
tes de cerca de trinta países, que, 
durante os quatro dias do Fes-
tival, transmitiram uma alegria 
absolutamente contagiante, bem 
visível por exemplo na Parada 
das Tripulações.

De entre estes encontravam-se 
cerca de meia centena de instruen-
dos, com idades compreendidas 
entre os 18 e os 78 anos, selecio-
nados através de sorteio público 
pela Câmara Municipal de Ílha-
vo, que assim puderam vivenciar 
momentos seguramente ines-
quecíveis a bordo de uma embar-
cação à vela, contribuindo para a 
divulgação desta vertente lúdica 
e ao mesmo tempo muito forma-
dora do mar, honrando o nosso 
passado marinheiro, e reforçan-
do sobretudo o nosso futuro, 
que queremos que continue a ter 
o mar como elemento de grande 
relevância.

Durante os quatro dias de 
permanência da frota, teve lugar 
um vasto conjunto de iniciativas, 
como Espetáculos Musicais, 
Animação de Rua, Mostra de 
Artesanato e Antiguidades, Feira 
do Livro, Insufláveis para Crian-
ças, Atividades Desportivas 
(Canoagem, Nautimodelismo, 
Mergulho, Kitesurf, etc.), Gas-
tronomia, entre tantas outras.

O “Mar por Tradição” viveu 
mais um grande evento no seu 
Município de Ílhavo.
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15 de setembro 

Seminários CIEMar-Ílhavo 
Desafios do Mar Português
O Alargamento da Plataforma Continental

O Centro de Investigação e 
Empreendedorismo do Mar do 
Município de Ílhavo, subunida-
de do Museu Marítimo de Ílha-
vo, foi criado a fim de realizar in-
vestigação socialmente relevante 
sobre temas de Cultura do Mar. 
Além desse objetivo essencial e 
do estímulo ao empreendedoris-
mo cultural, o CIEMar-Ílhavo 
pretende promover uma educa-
ção informal em torno dos assun-
tos marítimos, tarefa que foi atri-
buída à sua valência de formação 
cultural e educativa, o ForMar-
Ílhavo. As atividades a promover 

Integrado nas comemorações 
do 50.º aniversário da presença 
do Museu de Marinha no Mos-
teiro dos Jerónimos e do 75.º 
aniversário do Museu Marítimo 
de Ílhavo estiveram patentes na 
Sala D. Luís do Museu de Mari-
nha de 15 de setembro a 19 de ou-
tubro as Exposições do Museu 
Marítimo de Ílhavo “Caixa da 
Memória – Tributo aos Homens 
que foram ao Bacalhau” e  “Frota 
de Paz nos Mares em Guerra”

Itinerância de Exposições 
no Museu de Marinha

neste âmbito visam socializar te-
mas de grande atualidade para a 
construção cívica de uma cultura 
marítima, tarefa que nos propo-
mos realizar em articulação com 
as mais diversas instituições e co-
munidades de público.

Concretizando esta ambição, o 
CIEMar-Ílhavo definiu um pro-
grama bianual de Seminários, in-
titulado Desafios do Mar Portu-
guês, encontros abertos a todos 
os cidadãos que queiram obter 
conhecimento na área dos temas 
marítimos mais atuais e relevan-
tes para a sociedade portuguesa.

Nesta primeira edição, or-
ganizada em parceria com a 
Estrutura de Missão para a Ex-
tensão da Plataforma Continen-
tal (EMEPC) e com o Centro 
de Estudos do Ambiente e do 
Mar da Universidade de Aveiro 
(CESAM), que decorreu a 15 
de setembro, o tema abordado 
foi o alargamento da plataforma 
continental e as potencialidades, 
estratégias e recursos que esse 
processo de estratégico de inves-
tigação tem revelado.

21 de outubro

11.º Aniversário da Ampliação e Remodelação 
do Museu Marítimo de Ílhavo

“Caixa da Memória” 
“Frota de Paz nos Mares em Guerra”

A alteração do discurso exposi-
tivo é muito profunda e assentou 
em dois objectivos: dotar o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo de uma 
exposição permanente dedicada 
à grande questão da identidade 
local; acrescentar ao Museu Ma-
rítimo de Ílhavo abordagens do 
património marítimo-fluvial por-
tuguês e de uma cultura maríti-
ma aberta a múltiplas referências 
materiais e visuais.

A riqueza desta Exposição de-
corre, também, de uma reutiliza-
ção do espaço e de novas formas 
de diálogo com a arquitectura 
do edifício. A riqueza da expo-
sição que agora se inaugura, tor-
na mais plural o património do 
Museu, reafirma as suas relações 
com a memória da Comunidade 
local e apela a uma cidadania do 
mar ancorada no Património e 
na Cultura.

No âmbito da 
programação 
comemorativa dos 
seus 75 anos, o Museu 
Marítimo de Ílhavo 
renovou uma das 
suas três exposições 
permanentes - a Sala dos 
Mares.
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Tá Mar 2012

Expor a frota de paquetes na-
cional ao abrigo de um Protoco-
lo de Cooperação estabelecido 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Marinha Portuguesa 
significa invocar as realidades e 

Inauguração da Exposição 
“Paquetes Portugueses 
- Retratos da sua história”
(Exposição produzida pelo Museu de Marinha)

17 de novembro

Dia Nacional do Mar
Atribuição do Prémio Octávio Lixa Filgueiras 
do Museu Marítimo de Ílhavo (1.ª edição)

A atribuição do primeiro Pré-
mio de estudos em Cultura do 
Mar do Museu Marítimo de 
Ílhavo, o Prémio Octávio Lixa 
Filgueiras que, assim denomina-
do, presta homenagem ao notá-
vel arquiteto naval e etnólogo de 
culturas marítimas cujo espólio 
pertence ao MMI, é um aconte-
cimento singular na vida de um 
Museu que celebra em 2012 os 
seus 75 anos de existência. Foi 
também, uma iniciativa muito 
reconhecida pela comunidade 
científica e museológica, dado 
que nesta área e com este concei-
to não existia qualquer prémio 
em Portugal. 

Prémio bienal destinado a in-
centivar e distinguir trabalhos de 
invulgar qualidade na área temá-
tica da Cultura do Mar, contou 
com um júri de elevada qualida-
de e com um expressivo número 
de candidaturas.

A primeira edição do Prémio 
Octávio Lixa Filgueiras insti-
tuído pelo Museu Marítimo de 
Ílhavo distinguiu um trabalho de 
Francisco Oneto Nunes, antro-
pólogo e professor no ISCTE, 
dedicado às comunidades de 
pescadores da arte xávega. 

O júri, a que pertenceram os 
Professores Eric Rieth (Sorbon-
ne, Paris), Inês Amorim (FLUP), 

Miguel Filgueiras (filho do Ar-
quiteto Octávio Lixa Filgueiras) 
e Álvaro Garrido (Museu Ma-
rítimo de Ílhavo), decidiu por 
unanimidade atribuir o prémio 
ao trabalho “Hoje por ti, amanhã 
por mim. A arte xávega no litoral 
central português”, resultado de 
uma tese de doutoramento em 
antropologia marítima, que re-
corre a metodologias antropoló-
gicas de pesquisa, conjugando-as 
com a análise de fontes histórias 
e com um forte registo visual, o 
que se enquadra na essência do 
legado do Prof. Arquiteto Octá-
vio Lixa Filgueiras.

imaginários do transporte ma-
rítimo português, as grandezas 
e fracassos da política colonial e 
questionar as razões pelas quais 
Portugal se afastou recentemen-
te das suas “Marinhas”. A beleza 

e grandiosidade dos navios da 
frota de paquetes portuguesa 
remetem para viagens entre es-
paços e tempos de um país que 
precisa outra vez de se reiventar.

No âmbito das comemorações 
dos 75 anos do Museu Marítimo 
de Ílhavo, convidámos o encena-
dor Graeme Pulleyn a elaborar 
um novo projeto teatral, a partir 
do célebre texto de Alfredo Cor-
tez, Tá Mar, cuja peça estreou a 
11 de janeiro de 1936, em Lisboa, 
tendo sido um dos maiores êxi-
tos do teatro português.

Este projeto teve a intenção 
de recriar um património cul-
tural quase mítico e perdido no 
tempo, promovendo abordagens 
contemporâneas sobre o imagi-
nário e a vida social das comuni-
dades de pescadores.

A peça contou com a participa-
ção de 23 atores amadores, com 
idades compreendidas entre os 7 
e os 70 anos, provenientes de Ílha-
vo, Aveiro e Oliveira do Bairro, 
que realizaram ensaios intensos, 
coordenados pelo encenador, 
antes de levar à cena a peça nos 
dias 7 e 8 de dezembro, no palco 
do Centro Cultural de Ílhavo. A 
cenografia e figurinos estiveram 
a cargo de Beatriz Rodrigues.

Neste espetáculo, montado 
em três atos distintos, propos-se 
um jogo teatral suportado por 
uma história “emotiva, chocante, 
melodramática e romântica”, que 
celebra as grandes histórias da 
época de ouro do cinema teatral 
português dos anos 30 e 40.

INAUGURAÇÃO
AQUÁRIO DOS BACALHAUS
do Museu Marítimo de Ílhavo
DOM 16 DEZ 16h30
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agosto a dezembro

No dia 14 de setembro, e ainda, 
no âmbito das comemorações do 
7.º aniversário da BMI, foi di-
namizado o II Jantar Literário 
- este ano dedicado ao autor Al-
meida Garrett, que contou com 
a presença do escritor e jornalista 
Júlio Magalhães.

O convidado de honra, Júlio 
Magalhães, conquistou os pre-
sentes com as revelações que fez 
das aventuras pelo mundo da li-
teratura, divulgando segredos e 
desvendado mistérios das suas 
personagens e histórias.

A noite contou com animação 
musical de Vanessa Oliveira e 
literária de Albano Sousa Jorge 
que encarnou a figura de Almei-
da Garret. 

II Jantar literário

7.º Aniversário 
Biblioteca Municipal 

No ano em que se comemora o 
bicentenário da primeira edição 
(1812) dos Contos da Infância e 
do Lar, assinados pelos Irmãos 
Grimm, a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo quis associar o seu 7.º 
Aniversário ao Conto “O Ca-
puchinho Vermelho”, que tem 
povoado o imaginário de tantas 
gerações ao longos dos últimos 
200 anos.

Assim, no dia 11 de setembro, 
o programa das comemorações 
do 7.º aniversário contemplou a 
apresentação pública do resulta-
do dos trabalhos dos alunos das 
Bibliotecas Escolares, dos Espa-
ços Maioridade e dos Clubes de 
Leitura do Município, no segui-
mento do desafio “Capuchinho 
para Todos”, lançado no final do 
ano letivo 2011/2012, a inaugura-
ção da Exposição de originais de 
ilustração  “O Capuchinho Cin-
zento” e “Chapeuzinho Amare-
lo”, de André Letria (único ilus-
trador português a ilustrar duas 
versões do conto tradicional), a 
Hora do Conto e o Ateliê / Jogo 
“Chapeuzinho Amarelo”, de Chi-
co Buarque.

Na celebração deste 7.º aniver-
sário decorreu ainda o lançamen-
to de dois livros: “Capuchinho 
Vermelho: histórias secretas e 
outras menos”, coletânea de con-
tos coordenada por José António 
Gomes e Sara Reis da Silva, que 
contou com a presença na sala de 
alguns dos autores dos contos 
como: António Mota, António 
Manuel Pacheco, João Manuel 
Ribeiro e o ilustrador Gémeo 
Luís, o editor Francisco Vaz da 
Silva da Bags of Books. O se-
gundo livro, uma edição da Tro-
pelias e Companhia, “De capuz, 
chapelinho ou gorro: recriações 
de O Capuchinho Vermelho na 
Literatura Portuguesa para a in-
fância” é mais uma coletânea de 
textos, que resultaram da inves-
tigação da Professora Sara Reis 
da Silva.

O dia terminou em festa com 
um pequeno Porto de Honra 
pela Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, pelo Capuchinho Verme-
lho e pelos Irmãos Grimm.

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
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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).

Ao Som das Histórias:  
um ano de histórias no ar!

Vamos à BMI: 
“Histórias 
com números 
dentro”

Serviço Educativo BMI

O projeto da Biblioteca Muni-
cipal, em parceria com a Rádio 
Terranova “Ao som das histó-
rias”, comemorou no passado 
mês de outubro, o seu primeiro 
aniversário.

Um ano em que pequenos e 
grandes leitores têm dado voz às 
histórias que todas as semanas 
são emitidas em 105.0 FM. 

Ao longo do ano foi um privi-
légio contar com a presença  de 
convidados muitos especiais, 
como alguns prestigiados auto-
res e ilustradores: André Letria, 
João Manuel Ribeiro, João Vaz 
de Carvalho, Afonso Cruz, José 

António Gomes, António Mota, 
Claudio Hochman e Nuno 
Camarneiro. Foi também uma 
honra receber os alunos de todas 
as Escolas do Município, bem 
como outros participantes.

O sucesso deste projeto de 
promoção do livro e da leitura 
tem proporcionado um momen-
to diferente de lazer radiofónico, 
que tem valido muitos elogios 
dos ouvintes.

O programa “Ao som das his-
tórias...” vai para o ar todas as 
quartas-feiras, às 18h45, com re-
petição aos sábados pelas 9h45. 

Baú de 
Histórias

A Biblioteca 
Municipal        
vai às 
Bibliotecas 
Escolares

A matemática em contexto 
escolar não tem sido fácil para 
muitos alunos. Aliar histórias e 
números é por isso um desafio 
empolgante que a BMI lança 
aos alunos do Pré-Escolar e do 
1.º Ciclo do Ensino. Através de 
histórias criteriosamente selecio-
nadas, as Crianças aprenderão 
que a matemática é uma coisa sé-
ria com a qual se pode brincar.

Esta ação pedagógica, que in-
clui uma visita guiada à Bibliote-
ca e uma hora do conto seguida 
de um ateliê, visa estimular o re-
lacionamento das Crianças com 
os números através dos livros.

A Biblioteca Municipal marca 
presença nas Escolas Básicas do 
1.º Ciclo e nos Jardins-de-Infância 
do Município, carregando consigo 
baús recheados de livros. O proje-
to dos “Baús de histórias” preten-
de que as Crianças não abordem 
o universo da leitura apenas como 
uma tarefa escolar, mas que façam 
da leitura um hábito lúdico, que as 
ajudará a desenvolver competên-
cias para o seu desenvolvimento 
social e humano. 

A calorosa receção que as 
crianças têm revelado aquando 
da entrega dos baús afere do 
sucesso desta iniciativa, que vai 
pautando de forma agradável o 
seu ano letivo.

Nas Escolas já providas de bi-
blioteca, a equipa da BMI não 
deixa um baú, mas sim uma his-
tória contada. A hora do conto 
quebra a rotina escolar dos alu-
nos e contribui para um convívio 
à volta dos livros que é sempre 
salutar. A Biblioteca Municipal 
de Ílhavo visita, pelo menos uma 
vez por período, todas as Biblio-
tecas Escolares de 1.º Ciclo.

Exposição de originais de ilustração... 
uma aposta ganha!

A oportunidade dos leitores 
tomarem contacto com os origi-
nais (ou similares) das ilustrações 
dos livros permite-lhes abordar a 
dimensão pictórica das histórias 
de uma forma diferente, que sus-
cita a curiosidade e permite cons-
tituir uma experiência passível de 
colocar perguntas, gerar inquie-
tações, provocar novas leituras e 
despertar sentimentos novos.

Destaque para:
A exposição de ilustrações de 

André Letria “O Capuchinho 
Cinzento” e “Chapeuzinho Ama-
relo”, que decorreu de setembro 
a novembro, não só evidenciou 
um dos nomes mais sonantes 
no campo da ilustração de livros 
infantis, como inseriu-se no âm-
bito do bicentenário da primeira 
edição (1812) dos Contos da In-
fância e do Lar, assinados pelos 
Irmãos Grimm. 

Neste mês de dezembro, decor-
re uma exposição comemorativa 
que celebra os 10 anos da editora 
Kalandraka. “Uma Kalandraka, 
10 Ilustrações” é o nome da mos-
tra que pôs a imaginação de dez 
ilustradores à prova. 

No próximo mês de janeiro, 
a BMI acolhe a exposição itine-
rante “A Minha Mãe é a Mulher 
mais Bela do Mundo...”,  que 
surgiu no âmbito do 1.º Encon-
tro Nacional de Ilustração de 
São João da Madeira. Nesse en-
contro, cada uma das ilustrado-
ras participantes foi convidada a 
criar 3 pranchas quadradas que 
representassem a sua leitura do 
conto tradicional oriental “A mi-
nha mãe é a mulher mais bela do 
mundo...”. Aqui serão apresenta-
dos os trabalhos de alguns dos 
maiores nomes da ilustração por-
tuguesa, como Danuta Wojcie-
chowska, Inês do Carmo, Joana 
Quental ou Marta Madureira.

A aposta da Biblioteca 
Municipal nas exposições 
de originais de ilustrações 
está a granjear cada vez 
mais visitantes.
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julho a dezembro

Em setembro acolhemos o projeto de dança “O Lago dos Cisnes”, 
que envolveu um grupo de participantes com mais de 50 anos que 
,após uma semana de workshop, participou na apresentação do espe-
táculo baseado nesta obra de bailado clássico. No teatro, recebemos 
a comédia “As mulheres não percebem” com os atores/humoristas An-
dré Nunes, Rui Unas e Aldo Lima, e o espetáculo/oficina para bebés 
e crianças “Contapetes”. O maior destaque do mês foi a Conferência 
Internacional “Território, Criatividade e Regeneração Urbana”, uma 
ação que refletiu sobre as questões que relacionam o planeamento cul-
tural, a criatividade, a regeneração urbana e o desenvolvimento econó-
mico dos territórios, com a presença de oradores de vários domínios.  

Já em outubro, apresentámos a peça “Preocupo-me, Logo Existo!” 
com Diogo Infante, ator que recebeu no ensaio um grupo de estudan-
tes da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, no projeto do Ser-
viço Educativo, “Visita aos Bastidores”. Em novembro houve muitas 
e boas razões para visitar os Centros Culturais. Na música tivemos 
a oportunidade de escutar e sentir o mais recente trabalho de David 
Fonseca, nesta sua primeira vista ao CCI, enquanto que no CCGN 
o duo Virgem Suta apresentou o segundo álbum de originais, “Doce 
Lar”. Destaque para o ilusionismo de Mário Daniel, que com o seu 
“Fora do Baralho” transmitiu magia à plateia e às crianças de várias 
Escolas do Ensino Básico do Município que o mágico visitou e en-
cantou, no projeto de Serviço Educatico “Um artista vai à escola”. O 
mês terminou com XIV FESTILHA – Festival de Tunas de Ílhavo, 
a edição de outono do Mercadinho de Vendas e Trocas e o bailado 
“Quebra-Nozes”, apresentado pela prestigiada Russian Classic Ballet. 

Neste mês de dezembro, o CCI associou-se às Comemorações dos 
75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo, na produção de uma nova 
adaptação do clássico da dramaturgia portuguesa, Tá Mar, de Alfre-
do Cortez. Na música, o habitual Concerto de Natal do CCI, desta 
feita com a presença da Orquestra Metropolitana de Lisboa/Orques-
tra Académica Metropolitana.

Nas exposições, este último trimestre contou com a inauguração da 
exposição temporária “Peregrinos do Quotidiano”, com fotografias de 
Virgílio Ferreira, e a renovação das exposições permanentes de João 
Carlos Celestino Gomes e Cândido Teles.

Os Centros Culturais de 
Ílhavo (CCI) e da Gafanha 
da Nazaré (CCGN) 
terminam 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

“Fora do Baralho”, com Mário Daniel

Quebra-Nozes

David Fonseca

“Preocupo-me logo existo!”, com Diogo Infante

Virgem Suta

resumo da atividade

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

Super Nada
teatro para bebés

Na barriga

DOM 3 FEV
CC Ílhavo

SÁB 12 JAN
CC Ílhavo

SEX 25 JAN
CC Ílhavo

música

Ana Moura

música

Emmy Curl
música

Miguel Ângelo

SÁB 23 FEV
CC Ílhavo

SÁB 9 FEV
CC Gafanha da Nazaré

SÁB 16 FEV
CC Gafanha da Nazaré

teatro

E tudo o casamento levou

música

Mikkel Solnado

SÁB 16 MAR
CC Ílhavo

SÁB 2 MAR
CC Ílhavo

SÁB 9 MAR
CC Gafanha da Nazaré

teatro

Os Reis da Comédia

dança

O Baile, de Aldar Bizarro

DOM 24 MAR
CC Ílhavo

teatro de sombras/dança

Catabrisa

SÁB 16 MAR
CC Ílhavo

SÁB 23 MAR
CC Ílhavo

música

Pedro Abrunhosa
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Mar Agosto 2012
Festas do Município de Ílhavo
Reforçando a aposta na 
divulgação do Município 
de Ílhavo, a CMI, como 
habitualmente em parceria 
com várias Associações, 
realizou entre os dias 1 e 31 
de agosto mais uma edição 
do “Mar Agosto – Festas 
do Município de Ílhavo”, 
com um programa cheio 
de atividades das mais 
diversas áreas.

Num ano especial de comemo-
ração dos 75 anos do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo (MMI), o “Mar 
Agosto 2012” deu as boas vindas 
a todos os Munícipes e a todos  
aqueles que visitaram o Ílhavo 
Sea Festival, evento que contou 
com a presença de alguns dos 
mais belos Grandes Veleiros do 
Mundo, numa aposta na promo-
ção do Município, em particular 
da sua Cultura de Mar.

O programa do “Mar Agosto 
2012” prosseguiu com o “Festival 
Ria a Gosto – Festival de Maris-
co da Ria de Aveiro” e com a “IV 
– Semana Náutica do Municí-
pio de Ílhavo”, investimentos de 
promoção das potencialidades 
gastronómicas e das atividades 
náuticas na Ria de Aveiro.

Destaque especial para o Fes-
tival do Bacalhau que decorreu 
no Jardim Oudinot, entre os dias 
15 e 19 de agosto, e que recebeu 
cerca de 200.000 visitantes.

Numa organização conjunta en-
tre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e o Illiabum Clube, decorreu, en-
tre os dias 2 a 5 de agosto, no Rel-
vado da Costa Nova, mais uma 
edição do “Ria a Gosto” – Festival 
de Marisco da Ria de Aveiro.

Integrado no programa do 
“Mar Agosto 2012 – Festas do 
Município de Ílhavo”, o Festival 
de Marisco, que já vai na sua sex-
ta edição, tem como principal ob-
jetivo divulgar o marisco e todos 
os produtos da Ria, numa aposta 
de promoção dos produtos “Ria 

de Aveiro”, tendo o Relvado da 
Costa Nova como palco e os tí-
picos Palheiros como cenário.

Este ano, o certamente coinci-
diu com o Ílhavo Sea Festival, que 
decorria no Terminal Norte do 
Porto Comercial, o que acabou 
por ser uma importante mais-va-
lia, pois os visitantes de um evento 
poderiam facilmente visitar o ou-
tro, devido à proximidade geográ-
fica entre ambos, havendo, assim, 
uma complementaridade entre 
eles, que era um dos objetivos da 
CMI.

Ria a Gosto
Festival de Marisco

A edição 2012 da “Rota das Pa-
deiras” completou, uma vez mais, 
o programa do Mar Agosto 2012, 
em mais um momento de promo-
ção e divulgação do tradicional 
pão de Vale de Ílhavo.

O evento teve lugar no dia 18 
de agosto e teve início junto à 
Estátua das Padeiras, em Vale 
de Ílhavo, para a tradicional foto-
grafia com todas as Padeiras. O 
grupo deslocou-se, de seguida, 
para o espaço de Exposição de 
Empresas e Artesãos do Festival 

do Bacalhau, no Jardim Oudi-
not, onde foi desenvolvida uma 
sessão de Show Cooking de Pão 
de Vale de Ílhavo.

A concretização desta “Rota 
das Padeiras” é um gesto de agra-
decimento a todas as Padeiras 
que aderiram às iniciativas desde 
o ano de 1999 e à Associação “Os 
Baldas” de Vale de Ílhavo, pela 
parceria que tem concretizado 
com a Câmara Municipal de 
Ílhavo na gestão desta iniciativa.

Rota das Padeiras

Assinalando o 75.º Aniversário 
do MMI, foram programadas 
75 horas de atividades culturais, 
desde a gastronomia ao teatro, 
música, cinema e artesanato, as-
sinalando de forma especial o dia 
8 de agosto com uma Sessão Co-
memorativa e com a reabertura 
da Sala da Ria.

Também o 11.º aniversário do 
Navio-Museu Santo André e o 
“Miss Sumol Cup – Campeona-
to de Surf e Bodyboard Femini-
no” marcaram a edição 2012 do 
Mar Agosto.

O “Mar Agosto” é já um marco 
no calendário anual de iniciativas 
promovidas pela CMI, centran-
do-se sobretudo na forte aposta 
na promoção e divulgação na 
área do Turismo, cujos resulta-
dos têm sido muito positivos, a 
avaliar pela enorme afluência de 
turistas que todos os anos, pela 
altura do verão, visitam o Muni-
cípio e participam nas diversas 
atividades propostas.
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De 15 a 19 de agosto o Jardim 
Oudinot, na Gafanha da Nazaré, 
voltou a receber milhares de visi-
tantes e apreciadores do “fiel ami-
go”, que tiveram a oportunidade 
de conhecer vários pratos típicos 
à base de bacalhau, confeciona-
dos por uma dezena de Associa-
ções do Município, que, uma vez 
mais, exibiram as suas melhores 
receitas na maior Mostra Gastro-
nómica nacional em que o Baca-
lhau constitui o prato principal.

Esta quinta edição do Festival 
do Bacalhau, que contou com 
200.000 visitantes, bateu todos 
os record ś em termos de afluên-
cia de público e voltou, assim, a 
receber um saldo francamente 
positivo por parte da Câmara 
Municipal de Ílhavo, que con-
sidera este Festival como um 
evento marcante da vida do Mu-
nicípio, da Região e do País, que 
honra e marca a missão do Mu-
nicípio de Ílhavo como Capital 
Portuguesa do Bacalhau.

Desde a sua primeira edição, 
em 2008, que o Festival do Ba-
calhau tem na promoção dos 
valores tradicionais da gastrono-
mia do bacalhau a sua razão de 
ser principal, e nesse âmbito, o 
modelo de gestão da qualidade e 
todo o zelo dos gestores das co-
zinhas dos restaurantes/tasqui-
nhas, resultou num patamar ele-
vado da qualidade das refeições 
servidas aos Comensais.

Nos cinco dias da atividade, 
foram consumidos 7.200 kg de 
bacalhau salgado seco nos dez 
restaurantes do Festival, mais 
7% que em 2011, além de cerca de 
4.800 Kg de derivados de baca-
lhau, num total de cerca de doze 
toneladas e de 28.000 refeições 
servidas.

Tal como vem sendo habitu-
al, o cartaz de espetáculos do 
Festival do Bacalhau apostou 
em artistas portugueses, com 
nomes bem conhecidos do pano-
rama nacional e ficaram marca-
dos, uma vez mais, pela grande 
adesão do público. Este ano, 
Adelaide Ferreira regressou aos 
palcos do Festival do Bacalhau, 
seguindo-se, no dia 16, a banda 
Lucky Duckies que trouxe ao 
Jardim Oudinot muito Swing e 
Rock’n’roll. 

Na sexta-feira, Quim Barrei-
ros, com o seu carisma e boa dis-
posição habituais, bateu todos os 
record’s de presença de público 
num dia de Festival do Bacalhau. 

A Banda UHF, com mais de 
trinta anos de carreira, fez vibrar 
o público na noite de sábado e, 

no domingo, último dia do Festi-
val, foi possível assistir ao espetá-
culo da fadista Carminho.

O Festival do Bacalhau teve, 
como habitualmente, um Espaço 
Multifuncional, onde estiveram 
presentes cerca de uma dezena 
de Empresas e Entidades, bem 
como inúmeros artesãos do Mu-
nicípio, que quiseram mostrar a 
sua arte e vender aos visitantes as 
suas peças.

Uma das grandes novidades 
da edição 2011 do Festival do 
Bacalhau foi a apresentação de 
Show-Cooking, que se repetiu 
na edição deste ano que obteve 
ainda mais sucesso. Em ambas 
as edições, o Show-Cooking con-
tou com alguns dos mais concei-
tuados cozinheiros do panorama 
nacional que apresentaram as 
suas receitas, todas elas à base de 
Bacalhau. 

De entre os vários Chef ś con-
vidados, destaque para o argen-
tino e mais recente fenómeno de 
popularidade nacional,  Chakal, 
que registou a maior adesão de 
público e ainda a Chef Lígia 
Santos, que venceu a primeira 
edição do programa de televisão 
MasterChef.

A principal nota deste balanço 
muito positivo, que este ano foi 
abençoado com condições clima-
téricas nunca antes verificadas, 
vai para a decisão da realização 
da edição de 2013 do Festival do 
Bacalhau, de 14 a 18 de agosto, 
no Jardim Oudinot. 

Festival do Bacalhau
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

Decorreu, no passado dia 23 de 
agosto, no Navio - Museu Santo 
André, a entrega de Prémios de 
mais uma edição do Concurso 
de Fotografia “Olhos sobre o 
Mar”, dando assim seguimento 
aos investimentos verificados 
nos últimos anos, com o objeti-
vo de posicionar o Município de 
Ílhavo como uma referência in-
contornável na temática do Mar.

Nesta nona edição do Con-
curso participaram 71 fotógrafos 
de todo o País, entre amadores 
e profissionais, com um total de 
341 trabalhos relacionados com o 
Mar, tendo os primeiros prémios 
sido atribuídos a Ana Filipa Ga-
rín Scarpa com a Fotografia “Pe-
ace and quiet”, tirada em Lisboa, 
na categoria Cor e a Miguel Au-
gusto Meneses Mesquita com 
“Skate”, tirada na Praia da Bar-
ra, na categoria Preto e Branco. 
A foto de Miguel Mesquita foi 
ainda galardoada com o prémio 
“Melhor do Concelho”.

Concurso de Fotografia 
“Olhos sobre o Mar” 

Aberto ao público como Pólo 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
desde 23 de agosto de 2001, o 
Navio-Museu Santo André tem 
sido nos últimos 11 anos um ele-
mento chave no perpetuar da 
memória e da história da Pesca 
do Bacalhau, reforçando a apos-
ta da Câmara Municipal de Ílha-
vo na promoção e conservação 
do património do Município.

Cerca de 270 mil pessoas visi-
taram o Santo André nestes onze 
anos, rentabilizando, assim, o 
elevado investimento da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, que teve 
em Manuel Serra o projetista 
que adaptou este Arrastão em 
Navio-Museu.

Para assinalar o seu 11.º Aniver-
sário, o Navio-Museu Santo An-
dré abriu portas, gratuitamente, 
tendo sido possível a todos co-
nhecer as características de uma 
embarcação de Pesca de Baca-
lhau, bem como toda a história 
associada a essa Nobre Arte, 
percebendo o processo e os me-
canismos de cura do Bacalhau.

Esse dia ficou ainda marca-
do pela entrega dos prémios do 
Concurso de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar”, que se realizou 
pela nona vez no Município de 
Ílhavo.

11.° Aniversário

Navio-Museu 
Santo André

Uma vez mais, o Concurso 
contou com uma elevada qua-
lidade estética e muita origina-
lidade. Os cinquenta melhores 
trabalhos foram colocados em 
Exposição, durante o mês de 
agosto, no Porão de Salga do 
Navio-Museu Santo André, in-
tegrado no programa do Mar 
Agosto 2012.

1.º prémio cor

1.º prémio p/b
e prémio “Melhor do Concelho”
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Com o objetivo de 
melhorar a qualidade 
de vida dos Seniores 
do Município, a CMI 
dinamiza atividades de 
intervenção socioculturais, 
numa filosofia que assenta 
na promoção do bem-
estar e autoestima, no 
apoio aos mais velhos e no 
combate à sua exclusão 
social, valorizando 
as suas capacidades, 
competências, saberes e 
cultura.

Neste âmbito, as atividades de 
animação sociocultural desenvol-
vidas na Biblioteca Municipal e 
nos Pólos de Leitura da Gafanha 
da Nazaré, Gafanha da Encarna-

Implementado no 
Município desde 2006, o 
Programa de Atividade 
Física Movimento Maior, 
constitui um importante 
mecanismo de promoção 
dos hábitos de vida 
saudável, proporcionando 
aos nossos Séniores 
agradáveis momentos de 
convívio.

O final da época 2011/2012 do 
Movimento Maior foi assinala-
do, no dia 21 de julho, com a rea-
lização da já tradicional Festa de 
Encerramento, que decorreu no 
Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré e no Jardim 31 de agosto.

Os cerca de 150 participantes 
puderam experimentar as diver-
sas atividades que compõem o 
Programa, nomeadamente téc-
nicas de relaxamento, exercícios 
de manutenção, danças de salão, 
boccia e caminhada.

No final, foi proporcionado 
um momento de confraterniza-
ção com a entrega de lembranças 
a vários utentes que se destaca-
ram ao longo da época.

21 julho

Festa do Movimento Maior 

ção e Gafanha do Carmo são di-
recionadas para todos os Muní-
cipes com mais de 60 anos, num 
trabalho contínuo com Técnicos 
de Animação e Gerontologia, 

para que todos os nossos Senio-
res alcancem uma vida animada 
e plena.

 Ao longo do ano de 2012, as 
atividades foram desenvolvidas 

semanalmente e basearam-se no 
projeto “Sonhos Vividos”, onde 
todos tiveram a oportunidade 
de trocar experiências, sorrisos e 
bons momentos de convívio.
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Assinalando-se, em 2012, 
o “Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e 
da Solidariedade entre 
Gerações” e reforçando, 
uma vez mais, a aposta 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo na organização de 
iniciativas a pensar nos 
Maiores do Município 
de Ílhavo, decorreu, 
pela décima quarta vez 
consecutiva, a Semana 
da Maior Idade/ Viver 
Solidário.

10 a 16 setembro

Semana da MaiorIdade 

2012

Foi de 10 a 16 de setembro que 
milhares de pessoas tiveram a 
oportunidade de participar nas di-
versas iniciativas promovidas pela 
CMI, a pensar nos Seniores do 
Município, e como corolário das 
atividades desenvolvidas ao longo 
do ano com os Nossos Maiores.

Do programa deste ano, desta-
que para o Seminário “Repensar 
o Envelhecimento”, que decorreu 
no Museu Marítimo de Ílhavo e 
deu o pontapé de saída desta edi-
ção da Semana da MaiorIdade. 
Este seminário dirigiu-se a técni-
cos de IPSS ś e entidades públi-
cas, bem como a toda a comuni-
dade interessada no tema. 

Nesse mesmo dia, pelas 16:30 
horas, a discoteca Estação da 
Luz abriu a pista de dança para 
os Maiores que puderam, assim, 
dar um pezinho de dança, con-
viver e divertir-se. Mais tarde, 
no antigo Jardim de Infância da 

Cale da Vila, na Gafanha da Na-
zaré, decorreu a Assinatura dos 
Protocolos relativos à criação do 
Fórum Municipal da MaiorIda-
de e a apresentação da Revista 
“A Nove”, publicação anual, es-
pecialmente direcionada para os 
Seniores do Município.

No dia seguinte, centenas de 
Munícipes rumaram a Santarém 
e Fátima, seguindo-se as viagens 
a Lamego (N.ª Sr.ª dos Remé-
dios) e Peso da Régua, Ponto 
de Lima e Vila Praia de Âncora 
e a Braga e Guimarães, esta últi-
ma no âmbito da ação “Re-viver 
Construindo”, dedicada aos anti-
gos funcionários camarários.

Os Baús de Sabedoria, os Ate-
liês de Dança, a apresentação 
“Na Rota dos Ventos”, o Encon-
tro Avós e Netos e o III Sarau 
Maioridade foram outras das ini-
ciativas apresentadas pela CMI 
para esta semana.

De referir também a Feira/Ex-
posição “Viver Solidário”, que 
este ano decorreu no Jardim Ou-
dinot, na Gafanha da Nazaré, de 
14 a 16 de Setembro e que, uma 
vez mais, procurou divulgar e 
promover o trabalho desenvol-
vido durante o ano pelas Insti-
tuições Particulares de Solida-
riedade Social do Município de 
Ílhavo.

Para encerrar esta 
edição, a CMI pro-
moveu o já tradicional 
piquenique no Jardim 
Oudinot, na Gafanha da 
Nazaré, associado, uma 
vez mais, às festividades 
em honra da N.ª Sr.ª dos 
Navegantes, cuja organi-
zação é da responsabilida-
de do Grupo Etnográfico 
da Gafanha da Nazaré.

No passado dia 10 de 
setembro, marcando o 
primeiro dia da edição 
2012 da Semana da 
MaiorIdade, o antigo 
Jardim de Infância da 
Cale da Vila foi palco da 
Cerimónia de Assinatura 
dos Protocolos relativos 
à criação do Fórum 
Municipal da MaiorIdade.

O Fórum Municipal da Maior 
Idade é um projeto inovador nos 
seus propósitos e conceito e tem 
como objetivo principal a criação 
e manutenção de condições fa-

Assinatura de Protocolo para a criação do

Fórum Municipal da Maioridade

voráveis para o envelhecimento 
ativo e para a solidariedade entre 
gerações, a concretizar através da 
realização de diversas atividades, 
dinamizadas de forma integrada 

pelas Instituições envolvidas, de-
vidamente enquadradas em eixos 
estratégicos de intervenção.

Assim, a Câmara Municipal de 
Ílhavo terá como parceiros a Jun-

ta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, a Obra da Providência, 
o Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Nazaré, a Fundação 
Prior Sardo, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ílhavo, a Associação 
dos Pais e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação, a As-
sociação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo e a Asso-
ciação Aquém Renasce.

Deste modo, o Fórum Muni-
cipal da MaiorIdade, que será 
inaugurado no próximo dia 9 de 
janeiro, pretende ser um espaço 
que acolherá os Seniores do Mu-
nicípio de Ílhavo, que, de segun-
da a sábado, poderão participar 
nas iniciativas de modo individu-
al ou integrados em equipamen-
to social.

Inauguração a 9 janeiro 2013
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No passado mês de 
setembro, prestes a iniciar-
se mais um ano letivo, 
o Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo 
encheu-se de jovens para 
mais uma edição da FJ 
Lan Party. O evento, que 
marcou o 7.º Aniversário 
do (renovado) Fórum 
Municipal da Juventude, 
decorreu entre os dias 7 e 
8, tendo início às 14h do 
dia 7 e terminando às 11h 

A FJ Lan Party é um evento 
que pretende ir ao encontro dos 
interesses de quem frequenta o 
Fórum Municipal da Juventude, 
reunindo os Jovens participantes 
numa rede local (LAN), onde 
estes podem divertir-se, jogan-
do jogos de computador multi-
player e partilhar experiências e 
conhecimentos. 

7.º Aniversário do (renovado)

Fórum Municipal     
da Juventude               
de Ílhavo     FJ Lan Party

A iniciativa, que já vai na sua 5.ª 
edição, pretende proporcionar o 
contacto com várias faces da tec-
nologia informática ao nível do 
entretenimento e da utilização 
do computador, oferecendo tam-
bém a intercomunicação entre os 
jovens, promovendo uma grande 
diversão on-line.

PMOTL
Programa Municipal de Ocupação 
dos Tempos Livres
Foram 96 os jovens que, 
entre os meses de julho 
e agosto, integraram a 
edição 2012 do Programa 
Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres 
(PMOTL), promovido e 
suportado na íntegra pela 
Câmara Municipal de 
Ílhavo.

Por considerar que a ocupação 
dos tempos livres com atividades 
salutares reforça o desenvolvi-
mento intelectual e contribui de 
forma marcante para a formação 
da personalidade, incrementan-
do a capacidade de organização 
e espírito de entreajuda dos Jo-
vens, a Câmara Municipal de 
Ílhavo levou a cabo a décima ter-
ceira edição do PMOTL, pro-
grama vocacionado para Jovens 
com idades compreendidas entre 
os 16 e os 30 anos.

Os intervenientes desta edição 
foram distribuídos por seis pro-
jetos distintos: Biblioteca ao Ar 
Livre na Costa Nova, Animação 
de Espaços Lúdicos e Culturais, 
Apoio Administrativo em Proje-
tos da CMI e Educação Ambien-
tal, no âmbito da Bandeira Azul, 
Apoio à Infância (gerido pela 
Paróquia de Ílhavo) e Apoio à 
Terceira Idade (gerido pelas Pa-
róquias de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré), tendo a sua duração 
variado entre um e dois meses.

No âmbito do Aniversário 
do renovado Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo, o Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng.º José Ribau Es-
teves e a Vereadora do Pelouro 
da Juventude, Dr.ª Beatriz Mar-
tins, entregaram os Certificados 
de Participação e as Bolsas, nos 
valores de 160,00, 200,00 ou 
250,00 Euros. Nesta cerimónia 
foi salientada a importância da 
ocupação dos tempos livres dos 
Jovens, orientando-os para o de-
sempenho de atividades ocupa-
cionais que permitam o contacto 
experimental com o mercado de 
trabalho, ocupando o período de 
férias de verão.
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No passado mês de 
julho, entre os dias 13 e 
20, realizou-se a Semana 
Jovem 2012, uma das 
iniciativas com maior 
tradição no Município 
de Ílhavo, cuja primeira 
edição remonta ao ano de 
1993.

os mais Jovens, proporcionando-
lhes momentos de encontro e de 
vida em comunidade.

Tal como tem acontecido nas 
edições anteriores, a Semana Jo-
vem 2012 teve início com a aber-
tura da Mostra Jovem d Ártes 
no Foyer do Centro Cultural de 
Ílhavo, iniciativa que tem cons-
tituído uma oportunidade única 
dos mais Jovens exporem os seus 
talentos, nas mais diversas áreas: 
pintura, artesanato, fotografia e 
escultura.

Nesta ocasião foram entregues 
os Certificados de Participação e 
Bolsas do Programa Vocação 
2012 e das Oficinas Criativas.

Uma vez mais, a Semana Jo-
vem contou com um programa 
diversificado e atraente, com 
muita Música, Desporto, Arte e 
Formação, de modo a envolver 

13 a 20 julho

Semana Jovem 2012

Corrida Mais Louca 
da Ria 
Com o objetivo de 
promover e incentivar a 
prática desportiva na nossa 
Ria, nomeadamente na sua 
vertente lúdico-desportiva, 
o Festival do Bacalhau 
acolheu mais uma edição 
d’“A Corrida Mais Louca 
da Ria - Corrida de 
Embarcações Originais”, 
que se realizou no quarto 
dia do festival, a 18 de 
agosto.

: : CATEGORIA “DEMONSTRAÇÃO”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar – Associação Cultural da Gafanha do Carmo
2.º lugar – Grupo de Jovens “A Torre”

Sub - categoria “Transformação”
1.º lugar – Associação TEAM
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra

: : CATEGORIA “CORRIDA”
Sub - categoria “Construção”

1.º lugar – Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Na-
zaré

2.º lugar – Associação Cultural da Gafanha do Carmo
Sub - categoria “Transformação”

1.º lugar – Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros da Praia da Barra

Prémio “Melhor Técnica de Navegação” 
Caritas Paroquial da Gafanha da Nazaré

Prémio “Boa Disposição” 
Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém

Prémio “Melhor Equipa Feminina” 
Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo

Prémio “Melhor Claque” 
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Foram 13 as Associações e 
Grupos de Jovens, num total de 
22 embarcações, que participa-
ram nesta animada corrida, de-
monstrando assim o enorme su-
cesso do evento organizado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Para além dos prémios de 
presença e mais quatro prémios 
para cada categoria, todos os 
participantes levaram consigo a 
recordação de uma tarde de mui-
ta animação e salutar convívio. 

A prova, que se encontrava di-
vidida em duas categorias, “De-
monstração” e “Corrida”, teve as 
seguintes classificações:

As noites quentes de verão 
foram animadas pelos sempre 
concorridos Concertos, com 
Bandas como Dealema, Ganda 
Malucos, The Paperboats e Kle-
ph, sendo complementados por 
outras atividades como Noites 
de Cinema e Noites das Associa-
ções com Karaoke, festas temáti-
cas e desfiles.

Também as atividades des-
portivas e formativas voltaram a 
preencher o programa da Sema-
na Jovem, repartindo-se por di-
versos torneios, nomeadamente 
Voleibol de Praia, Futsal, Ténis, 
Street Basket, Matraquilhos, 
bem como aulas de Ginástica na 
Área, Aulas de Surf e Bodyboard, 
cursos de Iniciação à Pesca Des-
portiva e passeios em Canoa.

Destaque ainda para a reali-
zação de diversos Workshops 
com os mais diversos temas: 
“Construção de Espanta - Es-
píritos Marítimos”, “Blocos de 
Notas forrados com Tecidos”, 
“Flor de Origami em Tecido”, 
“Construção e lançamento de pa-
pagaios de papel”, “Bonecas de 
Eva”, “Danças Latinas”, “Maqui-
lhagem Artísticas”, “Decoração 
de frascos de vidro reciclados”, 
“Técnicas de Suporte Básico de 
Vida” e “Cocktails sem álcool” .

A edição de 2012 contou, 
como habitualmente, com a co-
laboração ativa e empenhada de 
diversas Associações e Jovens 
Voluntários, que muito contri-
buem para o seu sucesso, conso-
lidando, desta forma, a opção de 
uma Semana “dos Jovens e para 
os Jovens”. 

A Semana Jovem voltou a afir-
mar-se como uma peça de extre-
ma importância para a política da 
Juventude da Câmara Municipal 
de Ílhavo, caracterizada pelo seu 
grande dinamismo, animação e 
diversidade.
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24 novembro

XIV Festilha
Considerado por muitos 
como um dos maiores 
e melhores festivais de 
Tunas organizados por 
uma Câmara Municipal de 
Ílhavo, o Festilha voltou 
a realizar-se, no passado 
dia 24 de novembro, 
no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré.

Já na sua décima quarta edição, 
o Festilha trouxe ao Município 
de Ílhavo a Tuna Universitária 
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Transmontuna), a Estudantina 
de Braga, a Tuna Académica da 
Guarda (Copituna) e a Tuna do 
Instituto Politécnico de Leiria 
(Trovantina de Collipo) que, tra-
jadas a rigor com as cores e ban-
deiras das suas Universidades, 
disputaram os prémios de Me-

lhor Tuna, Melhor Estandarte, 
Melhor Instrumental, Melhor 
Solista, Melhor Pandeireta e 
Tuna Mais Tuna.

Para além das Tunas a con-
curso, público e júri tiveram 
ainda a oportunidade de assistir 
às atuações da TUA - Tuna Uni-
versitária de Aveiro e da Tuna 
Feminina da Associação Acadé-
mica da Universidade de Aveiro, 
que brindaram todos os presen-
tes com algumas das melhores 
e mais saudosistas melodias, re-
pletas de alegria, irreverência e 
jovialidade.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Eng. José Ri-
bau Esteves, voltou a entregar 
os prémios às Tunas vencedores, 
tendo-se destacado a Copituna 
d’Oppidana - Tuna Académica 
da Guarda que arrecadou os 
prémios de Melhor Tuna, Tuna 
Mais Tuna, Melhor Instrumen-

Férias Divertidas 
Verão 2012

Por considerar importante 
a realização de programas de 
ocupação dos tempos livres em 
períodos de férias escolares de 
forma a disponibilizar soluções 
adequadas e educativas para a 
ocupação dos Jovens Munícipes, 

e na sequência das boas experi-
ências anteriores, realizou-se nos 
meses de junho, julho e agosto o 
Programa Municipal Férias Di-
vertidas de Verão 2012.

A pensar nas Crianças e Jo-
vens com idades compreendidas 

entre os 6 e os 15 anos de idade, 
a CMI propôs cinco programas 
diferentes, com tipologias dis-
tintas e adaptados às várias fai-
xas etárias, mas todos eles com 
diversas atividades de carácter 
desportivo, cultural, educativo 
e lúdico, garantindo assim dias 
divertidos e de enriquecimento 
para os mais Jovens.

O primeiro programa, desig-
nado de “Férias Divertidas – op-
ção base” incluía atividades tão 
diversas como jogos aquáticos, 
equitação, Cinema e Batismos 
de Surf. Já o segundo progra-
ma, o “Férias Divertidas – opção 
alternativa” é uma solução mais 
económica, tornando-se mais 
acessível para as famílias que 
pretendem que as suas Crianças 
continuem a frequentar este tipo 

de iniciativas.
O programa “Férias Divertidas 

Náuticas (faladas em inglês) pre-
tendeu aliar a prática desportiva 
ao desenvolvimento da língua 
inglesa. O “Desafios de Verão” 
incluiu atividades com especial 
incidência nas modalidades 
náuticas como surf, bodyboard, 
canoagem, jogos de salvamento 
aquático, entre outros. Por fim, 
o “Nadador Salvador Júnior” ofe-
receu atividades típicas da “vida 
prossional” de um Nadador Sal-
vador.

Deste modo, os Jovens Muní-
cipes ocuparam os seus tempos 
livres de forma divertida, en-
quanto lhes iam sendo transmiti-
dos valores importantes enquan-
to Cidadãos.

tal e Melhor Porta-Estandartes. 
A Estudantina de Braga levou 
consigo os Prémios da 2.ª Me-
lhor Tuna, Melhor Solista e Me-
lhor Pandeireta.

A apresentação do Festival fi-
cou, uma vez mais, a cargo dos 
divertidos Jogralhos – Grupo de 
Jograis Universitários do Minho, 
que garantiram a animação já 
característica das noites do Fes-
tilha, marcadas pela forte adesão 
dos Munícipes, numa relação 
única que o Município mantém 
com o espírito académico e com 
a Universidade de Aveiro, em 
particular e que todos os anos se 
renova num ambiente de festa, 
tradição e boa disposição.

Resposnsável também por este 
sucesso está a TUA, parceira da 
CMI da produção do evento 
desde 2004, cujo contributo tem 
sido muito importante na realiza-
ção do Festilha.
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Comissão Municipal de Protecção Civil

Conselho Municipal de Segurança

Teve lugar, no passado dia 21 
de novembro, a segunda reunião 
ordinária de 2012 da Comissão 
Municipal de Proteção Civil.

Da ordem de trabalhos da reu-
nião há a destacar a apresentação 
pelo Vereador do Pelouro da Se-
gurança e Proteção Civil, Pau-
lo Teixeira Costa, do balanço 
da atividade desenvolvida pelo 
Serviço Municipal de Proteção 
Civil durante os últimos meses, 
com destaque para a aprovação 

pela ANPC do Plano Munici-
pal de Emergência de Proteção 
Civil e do Plano de Emergência 
Externo de Ílhavo, assim para a 
descrição de conjunto vasto de 
iniciativas, dirigidas em particu-
lar à população mais jovem e vi-
sando sobretudo a sensibilização 
e formação.

Recorde-se que a Comissão 
Municipal de Proteção Civil 
procura assegurar a direção e ar-
ticulação das operações de Pro-

teção Civil a nível municipal, no-
meadamente a coordenação dos 
meios a pôr em prática, assim 
como a adequação das medidas 
de caráter excecional a adotar 
na iminência ou na ocorrência 
de acidente grave, catástrofe ou 
calamidade. Também compete a 
esta Comissão acionar a elabora-
ção e execução dos Planos Mu-
nicipais de Emergência, determi-
nando a sua ativação quando tal 
se justifique.

Reuniões

Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Comemoração

Dia da Floresta Autóctone 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a assinalar, 
no passado dia 23 de 
novembro, o Dia da 
Floresta Autóctone.

A CMI  ofereceu um Carva-
lho–alvarinho (Quercus robur) 
ao Centro Social Paroquial da 
N.ª Sr.ª da Nazaré, tendo o mes-
mo sido plantado no Centro de 
Recursos - Colónia Agrícola, na 
presença do Vereador do Pelou-
ro da Segurança e Proteção Ci-
vil, Eng. Paulo Costa e de alguns 
utentes da referida IPSS.

Integrada no Projeto “Woo-
dwatch – de Olho na Floresta”, 
esta iniciativa tem como missão 
promover e divulgar a importân-
cia da conservação das florestas 
naturais e a necessidade de as 
salvaguardar das causas que con-
tribuem para a sua destruição, 
principais linhas condutoras e 
motivadoras desta celebração. 

Atualmente, a área florestal 
portuguesa ocupa cerca de 38% 
do território, valor esse que re-
presenta uma mais valia efetiva 
na conservação da Natureza e da 
Biodiversidade.

A Floresta Autóctone, cujas 
espécies predominantes no Mu-
nicípio de Ílhavo são o pinheiro 
bravo, o carvalho comum e o 
sobreiro, para além da elevada 
importância ecológica na produ-
ção de oxigénio, na conservação 
dos solos e regularização dos re-
cursos hídricos, tem contribuído 
ao longo dos tempos com maté-
ria-prima para várias utilizações 
pelo homem, assim como para a 
dinamização do turismo ecológi-
co que tem ganho cada vez mais 
adeptos.

Por todos estes motivos, a par-
ticipação e colaboração de todos 
é fundamental para que as nos-
sas espécies autóctones naturais 
do nosso território, estejam cada 
vez mais protegidas.

Realizou-se, no passado dia 21 
de novembro, a segunda reunião 
ordinária de 2012 do Conselho 
Municipal de Segurança.

A primeira intervenção da reu-
nião coube ao Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que presidiu à 
mesma, tendo como tema a situ-
ação económica municipal. Nes-
te ponto da ordem de trabalhos 
foram abordados diversos assun-
tos, relacionados com a temática 
em causa, sendo de destacar os 
diversos investimentos atual-
mente em curso no Município 
de Ílhavo, quer públicos quer 
privados, que, pela sua dimensão 
e tipologia, terão impactos mui-
to positivos para a vida dos cida-
dãos, como é o caso do Parque 
de Ciência e Inovação, a nova 
unidade industrial a instalar na 
Zona Industrial da Mota assim 
como outros investimentos da 
Vista Alegre, nomeadamente 
na vertente turística, que signi-
ficam a criação de um relevante 
número de novos postos de tra-
balho. Foi feita ainda referência 
à aplicação da Lei dos Compro-

missos, assim como a adesão da 
Câmara Municipal de Ílhavo ao 
Programa de Apoio à Economia 
Local (PAEL).

Após este ponto passou-se à 
apresentação e análise dos diver-
sos relatórios sobre as matérias 
que são da competência do Con-
selho Municipal de Segurança, 
tendo sido igualmente aborda-
dos diversos assuntos sobre a 
segurança de uma forma geral, 
especialmente relacionados com 
a área geográfica do Município 
de Ílhavo.

Destes relatórios foi destacada 
a importância de programas e 
iniciativas como a componente 
de apoio à família, o programa 
de enriquecimento curricular, a 
dinamização de espaços e de ser-
viços como os Fóruns Munici-
pais de Juventude ou o Gabinete 
de Inserção Profissional, os pro-
gramas de ocupação de tempos 
livres para jovens, as iniciativas 
dirigidas aos cidadãos mais ido-
sos, sendo de realçar neste aspe-
to a ativação do Fórum Munici-
pal da Maioridade, prevista para 

janeiro de 2013, o Atendimento 
Social Integrado do Município 
de Ílhavo, o Rendimento Social 
de Inserção, o Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados, a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, a 
realização de ações de formação 
e exercícios em estabelecimentos 
de ensino do município, a recen-
te aprovação do Plano de Emer-
gência Externo de Ílhavo e do 
Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil ou a atividade 
do Gabinete Técnico Florestal, 
iniciativas que, de uma forma 
direta ou indireta, se relacionam 
com problemáticas como a cri-
minalidade, a violência, a justiça 
ou as diversas problemáticas as-
sociadas às toxicodependências.

Foram ainda analisados dados 
relativos à evolução dos níveis de 
criminalidade na área do Muni-
cípio, à intervenção das forças 
de segurança e à prevenção da 
toxicodependência, a cargo dos 
representantes das diversas en-
tidades com responsabilidades 
nessas matérias.

Decorreu, no passado dia 7 de 
dezembro, na Câmara Munici-
pal de Ílhavo, a segunda reunião 
ordinária do corrente ano da Co-
missão Municipal de Defesa da 
Floresta de Ílhavo, fazendo parte 
da ordem de trabalhos a análise 
da atividade desenvolvida pela 
Câmara Municipal de Ílhavo a 
este nível, nomeadamente a de-
senvolvida através do Gabinete 
Técnico Florestal.

Ao nível da atividade dos últi-

mos meses o destaque principal 
foi, como habitualmente, para a 
realização de diversas ações de 
sensibilização sobre questões 
relacionadas com a proteção da 
floresta, envolvendo sobretudo 
a comunidade escolar, e para a 
criação e manutenção das redes 
de faixas de gestão de combustí-
vel, que este ano assumiram uma 
área recorde no nosso município.

Foi ainda efetuada a análise da 
área ardida e número de ocorrên-

cias verificadas no Município de 
Ílhavo em 2012 e sua comparação 
com anos anteriores.

Nesta reunião foi ainda feito 
o ponto de situação da revisão 
do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, 
que estará concluída até final do 
próximo mês de janeiro, data em 
que se realizará uma reunião ex-
traordinária da Comissão para a 
sua discussão e aprovação.

A Comissão Nacional de Proteção Civil aprovou, na sua reunião de 
12 de novembro, a primeira revisão do Plano Municipal de Emergên-
cia de Proteção Civil e do Plano de Emergência Externo de Ílhavo.

Esta decisão, tomada por unanimidade, constitui o culminar de um 
processo concretizado por uma equipa interna da Câmara Municipal 
de Ílhavo, a quem caberá agora a tarefa de manter estes dois impor-
tantes planos devidamente atualizados, assim como promover a reali-
zação dos exercícios previstos nos mesmos.

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Ílhavo

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC 
Ílhavo) foi elaborado para enfrentar a generalidade das situações de 
emergência que se admitem poder vir a provocar situações de Prote-
ção Civil no Município de Ílhavo. Neste sentido, o PMEPC Ílhavo 
foi concebido para organizar a intervenção das entidades e recursos 
disponíveis com responsabilidade na área da Segurança e Socorro, 
estabelecendo o dispositivo de funcionamento dos diversos serviços 
chamados a intervir.

Plano de Emergência Externo de Ílhavo
O Plano de Emergência Externo de Ílhavo, funcionando em estrei-

ta articulação com o PMEPC Ílhavo, visa clarificar e criar condições 
para se estabelecer o diálogo institucional, definindo tarefas e missões 
a atribuir em caso de emergência a todos os agentes locais que deve-
rão intervir numa situação de acidente industrial grave.

Aprovadas revisões 

Planos Municipais  
de Emergência
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XXII Aniversário

Elevação de Ílhavo a Cidade 

Para assinalar o 22.º Aniver-
sário da Elevação de Ílhavo a 
Cidade, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia de 
São Salvador realizaram, no pas-
sado dia 13 de julho, um conjunto 
de ações, centrando atenções no 
programa de Regeneração Ur-
bana do Centro Histórico da Ci-
dade de Ílhavo (RUCHI) que, à 
data, se encontrava em fase final 
de execução.

Nesse âmbito, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo promoveu, du-
rante essa tarde de sexta-feira, 
diversas visitas de trabalho, no-
meadamente à Obra de Amplia-
ção do Museu Marítimo de Ílha-
vo, intervenção que agregada ao 
CIEMar-Ílhavo, inaugurado a 
31 de março de 2012, irá conferir-
lhe a plenitude da sua nova tripla 
dimensão: museu, investigação e 
aquário. 

Foi no dia 13 de julho de 
1990 que a então Vila de 
Ílhavo se tornou Cidade, 
vivendo, assim, um 
momento importante na 
sua História.

Os participantes seguiram de-
pois, a pé, até às obras do Casco 
Antigo da Cidade, que se encon-
travam já em fase de conclusão 
e onde foi possível observar o 
esforço por consolidar o carácter 
e identidade urbana destes espa-
ços de referência e de vivência da 
Cidade.

Considerando a Lei n.º 
22/2012, de 30 de maio, 
que aprova o regime 
jurídico da Reforma 
Administrativa Territorial 
Autárquica, lançada pelo 
Governo no âmbito das 
propostas contidas no 
Livro Verde da Reforma 
da Administração Local, 
o Executivo Municipal 
aprovou por unanimidade, 
na Reunião do dia 19 de 
setembro, uma proposta 
de aplicação do referido 
diploma ao Município de 
Ílhavo.

Aplicação ao Município da Lei n.º 22/2012

Regime Jurídico da 
Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica

Esta deliberação da CMI pro-
cede à definição das Freguesias, 
sua dimensão política e geográ-
fica, nomeadamente no que res-
peita ao seu número e às suas ca-
racterísticas, nos termos da Lei.

A Lei n.º 22/2012 faculta uma 
oportunidade nova e relevante 
de, interpretando corretamente a 
matriz sociológica e o sentimen-
to de pertença comunitária dos 
seus Munícipes às povoações 
onde nasceram e/ou residem, 
bem como a relação com os equi-
pamentos sociais, religiosos, cul-
turais, desportivos ou outros que 
mais frequentemente utilizam, 
os Autarcas assumirem a defesa 
política e legal da existência das 
quatro Freguesias do Município 

de Ílhavo e procederem a uma 
sensata definição dos limites ter-
ritoriais dessas Freguesias que 
não têm uma definição total, cla-
ra e legal.

Foi assumida a manutenção 
das quatro Freguesias do Mu-
nicípio de Ílhavo - São Salvador, 
Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Car-
mo –, com base no pressuposto 
que da redução desse número de 
Freguesias (que a Lei possibilita 
embora não obrigue) não resulta-
ria qualquer ganho minimamen-
te relevante de eficiência política, 
de gestão de desenvolvimento, 
de promoção social ou cultural, 
de gestão financeira ou de racio-
nalização e redução de custos de 
funcionamento.

Para terminar, todos os parti-
cipantes deslocaram-se ao Cen-
tro Cultural de Ílhavo, onde se 
desenrolou uma conversa entre 
todos os participantes nas visitas 
acerca de todos os projetos da 
RUCHI .

A definição dos limites de Fre-
guesia assenta no enquadramen-
to histórico, nas dinâmicas so-
ciais e económicas, e na realidade 
física do Município de Ílhavo 
com as condicionantes definidas 
pela natureza e as obras construí-
das pela ação do Homem.

Esta deliberação da Câmara 
Municipal de Ílhavo seguiu para 
emissão de parecer das Assem-
bleias de Freguesia, das quais 
recebeu parecer positivo, tendo 
sido alvo de pronúncia por de-
liberação da Assembleia Muni-
cipal, seguindo-se o seu envio à 
Assembleia da República, tendo 
a mesma entretanto recebido 
parecer positivo da Unidade 
Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território.
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2QUA

6DOM

9QUA

12SÁB

16QUA

20DOM

23QUA

26SÁB

29TER

janeiro 2013
18h30 
Aula de Energia Interna 
e Defesa Pessoal
ACD “ Os Ílhavos”
Parceiros: ACD “ Os Ílhavos” e AKCV

10h00 
Aula de Grupo 
Academia Ritmos
Parceiros: Ritmos - Academia Gimnodesportiva

18h30 
Aula de Zumba 
Ginásio Gimclube
Parceiros: Gimclube 

11H00 
Aula de Pilates 
Ginásio Caribe
Parceiros: Ginásio Caribe

18h30 
Aula de energia Interna 
e Defesa Pessoal
ACD “ Os Ílhavos”
Parceiros: ACD “ Os Ílhavos” e AKCV

10h30 
Aula de Grupo
Ginásio Goldenclub – Hotel Ilhavo
Parceiros: Goldenclub – Healthclub & Spa

20h45 
Aula de Ginástica
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
Parceiros: Grupo de Jovens “ As Pestinhas”

15h30~17h30 
Dia aberto na Piscina
Piscina Municipal de Ílhavo
Parceiros: CMI / Fórum Náutico

19h00 
Aula de Multilocal
Ginásio Caribe
Parceiros: Ginásio Caribe

3DOM

5TER

10DOM

13QUA

17DOM

20QUA

24DOM

27QUA

fevereiro 2013
10h00 
Aula de Energia Interna 
e Defesa Pessoal
Pavilhão Gimnodesportivo Gafanha do Carmo
Parceiros: AKCV- Associção Kempo Chinês de Vagos

19h00 
Aula de Multilocal
Ginásio caribe
Parceiros: Ginásio caribe

10h00 
Passeio de BTT
Piscina Municipal de Ílhavo
Parceiros: CAPGE

20h45 
Aula de Ginástica
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
Parceiros: Grupo de Jovens “ As Pestinhas”

10h30 
Aula de grupo
Ginásio Goldenclub – Hotel Ilhavo
Parceiros: Goldenclub – Healthclub & Spa

18h30 
Aula de Zumba
Ginásio Gimclube
Parceiros: Gimclube

10h00 
Aula de Energia Interna 
e Defesa Pessoal
Pavilhão Gimnodesportivo Gafanha do Carmo
Parceiros: AKCV – Associação de kempo Chinês de Vagos

18h00 
Caminhada
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré
Parceiros: Câmara Municipal de Ílhavo

Farmácia Moderna

Rotary Clube de Ilhavo
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REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de julho de 2012

Projeto de Requalificação da Praceta do 
Molhe Sul, Barra
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to da referida proposta.

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 fatura 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 450,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção ANDDVIS 
» Deliberado por maioria, com abstenção dos Ve-
readores do Partido Socialista, aprovar a atribuição 
de um subsídio pontual no valor de 500,00 Euros 
como forma de apoio à realização do Campeonato 
Nacional – Evento do Goalball.

Concurso de Atribuição de Habitação Social
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido 
Relatório e proceder à audição dos interessados. 

Protocolos com a Administração do Por-
to de Aveiro, a Associação de Nadadores 
Salvadores Nuno Janeiro e a Associação de 
Concessionários de Praia da Beira Litoral 
para a Vigilância e Segurança Balnear de 
2012, nas Praias da Barra e da Costa Nova, 
e com a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, para a gestão, 
manutenção e exploração do bar de apoio 
do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) 
da Costa Nova
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

Alteração de Trânsito nas Ruas Ferreira 
Gordo e Viriato Teles resultante das obras 
levadas a efeito no âmbito da “Regeneração 
Urbana no Casco Antigo da Cidade”
» Deliberado por unanimidade aprovar a Propos-
ta apresentada pelo Vereador Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

Alteração de Trânsito nas Ruas N. Sra. do 
Pranto e Cancelas resultante das obras le-
vadas a efeito no âmbito da “Regeneração 
Urbana no Casco Antigo da Cidade e da 
Requalificação da Av.a 25 de Abril”
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a Pro-
posta apresentada pelo Vereador Fernando Fidal-
go Caçoilo.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de julho de 2012

Protocolo de Colaboração Geral entre o 
Município de Ílhavo e a Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto
» Deliberado por unanimidade ratificar o referido 
Protocolo. 

Protocolo de Cooperação entre o Municí-
pio de Ílhavo e a Inovadomus
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida 
proposta. 

Acordo de Parceria entre o Município de 
Ílhavo e o Hotel Imperial
» Deliberado por unanimidade ratificar o referido 
Acordo, no âmbito do Programa de Divulgação e 
Dinamização Turística.

Acordo de Parceria entre o Município de 
Ílhavo e o Hotel As Américas
» Deliberado por unanimidade ratificar o referido 
Acordo, no âmbito do Programa de Divulgação e 
Dinamização Turística.

Isenção do pagamento das comparticipa-
ções relativas à cedência de viaturas (auto-
carros) a Associações do Município duran-
te o mês de Junho
» 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 452,80 Euros.

RUCHI – Qualificação Urbana e Ambien-
tal do Casco Antigo da Cidade – Prorroga-
ção do Prazo de Execução da Obra
» Deliberado por unanimidade proceder à prorro-
gação nos termos da referida informação. 

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 fatura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho de 
Ílhavo 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 1.137,50 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 118,53 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 2.453,34 Euros.

O Executivo Municipal 
deliberou ratificar a 
posição da CMI no 
processo de audição 
pública no âmbito 
da reforma do Mapa 
Judiciário, bem como 
tomar conhecimento 
da posição pública que 
o Conselho Executivo 
da CI Região de Aveiro 
deliberou no âmbito deste 
processo.

A CMI entendeu relevante 
e importante a participação na 
audição pública da reforma do 
Mapa Judiciário, da Lei de Or-
ganização do Sistema Judiciário 
e do Regime de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais 
Judiciários, apresentando a se-
guinte posição (que na parte que 
envolve os outros Municípios da 
CI Região de Aveiro é idêntica à 
posição apresentada pela Comu-
nidade Intermunicipal):

a) Tendo a Sub-Região do Baixo Vouga em funcionamento uma 
Comarca-Piloto, entendemos óbvia a necessidade de se apresentar 
um relatório de avaliação do seu funcionamento, dos aspetos positivos 
e negativos que patenteou, na ótica dos profissionais da Justiça e dos 
Cidadãos. Por exemplo, para os Cidadãos, aumentaram os tempos 
e as despesas de deslocação, existindo a necessidade de proceder a 
ajustamentos que tenham em conta os circuitos de mobilidade e trans-
portes. Não faz sentido estarmos a terminar a decisão sobre uma nova 
reforma quando a reforma em curso não foi alvo de uma avaliação;

b) A opção pela dimensão distrital das novas Comarcas é um absur-
do quando enquadrada na sensata opção do atual Governo de acabar 
com o patamar distrital da administração central, com a não nomea-
ção dos Governadores Civis. Estando o Governo e os Municípios a 
reestruturar a organização da administração com base nas NUT’s II 
e III, esta desconformidade da Justiça vem criar entropias na relação 
institucional e na facilitação da relação dos Cidadãos com a Justiça;

c) Ílhavo (e os outros dez Municípios da NUT III do Baixo Vou-
ga que são parte integrante da Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro), deve continuar a ter como Tribunais de Relação os 
de Coimbra e não os do Porto, prevalecendo a relação da NUTIII 
do Baixo Vouga com a NUTII do Centro e não com o Distrito do 
Porto;

d) No que respeita ao Juízo do Tribunal de Família e Menores de 
Oliveira do Bairro que atualmente agrega o Município de Ílhavo, 
está provado o desajustamento dessa solução à vida dos Cidadãos e 
aos seus circuitos de mobilidade, realçando-se o facto muito gravoso 
para os Cidadãos de não existirem transportes públicos entre Ílhavo e 
Oliveira do Bairro. Assim sendo, entendemos que deve ser instalado 
um Juízo do Tribunal de Família e Menores em Ílhavo ou agregar o 
Município de Ílhavo ao Juízo do Tribunal de Família e Menores de 
Aveiro.

Participação da CMI na

audição pública da reforma 
do Mapa Judiciário

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
julho a dezembro

O Executivo Municipal anali-
sou o Parecer Conjunto “Porto 
de Aveiro/Futuro 2012” elabora-
do pela Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro, pela 
Comunidade Portuária de Avei-
ro, pela Associação Industrial do 
Distrito de Aveiro e pela Univer-
sidade de Aveiro, concordando 
com as posições apresentadas no 
parecer. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
reitera a necessidade do modelo 
adotado para a Gestão Portuária 
manter elevados níveis de auto-
nomia de gestão de cada um dos 
Portos Nacionais, com lógicas 
de integração e desenvolvimento 
regional com o aprofundamento 
do modelo em vigor.

O futuro do Porto de Aveiro 
tem também de passar por mais 
trabalho e por um pacto entre to-
dos os seus agentes visando a sua 
viabilidade e competitibidade.

Parecer

“Porto    
de Aveiro 
/Futuro 
2012”

O Executivo Municipal deli-
berou fixar o valor da Derrama 
para cobrança no ano de 2013, em 
1,5%, mantendo o valor de 2012, 
no âmbito do financiamento do 
plano de investimentos para o 
próximo ano, que dará continui-
dade às Grandes Opções do Pla-
no e do Orçamento da CMI para 
2012, assumindo uma relevante 
dimensão financeira, reforçando 
a capacidade financeira do Mu-
nicípio para financiar importan-
tes obras.

Derrama

O Executivo Municipal deli-
berou fixar, nos termos do n.º 1 
do Código do Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis, os valores 
do IMI para o ano de 2013 da 
seguinte forma: prédios rústicos 
0,8%; prédios urbanos 0,7%; pré-
dios urbanos avaliados nos ter-
mos do CIMI 0,4%, mantendo 
os valores de 2012. 

Foi também aprovada uma 
majoração em 30% à taxa aplicá-
vel a prédios urbanos degrada-
dos, sendo considerados como 
tal, todos aqueles que, face ao 
seu estado de conservação, não 
cumpram satisfatoriamente a sua 
função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens.

Imposto 
Municipal 
sobre 
Imóveis 
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Comparticipação no apoio à melhoria das 
condições de habitabilidade 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 2.557,17 Euros para a melhoria das con-
dições de habitabilidade.

Semana da Maioridade/Viver Solidário 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, 
que define os locais de inscrição, cobrança e res-
petivo período das visitas/convívio no âmbito da 
Semana da Maioridade/Viver Solidário 2012.

Encerramento das Piscinas Municipais
» Deliberado por unanimidade proceder nos ter-
mos da informação, que prevê o encerramento 
das piscinas municipais de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré, entre os dias 01 e 31 de Agosto.

IX Concurso de Fotografia 
“Olhos Sobre o Mar”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to da proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
26 de julho de 2012

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 comparti-
cipação no pagamento da fatura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho de 
Ílhavo 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 234,27 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 3.138,10 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção de Pesca Desportiva Costa Azul – Se-
mana Jovem de Ílhavo/2012
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual, 
no valor de 200,00 Euros, como forma de apoio 
à realização do “V Concurso de Iniciação à Pesca 
Desportiva” inserido no programa da Semana Jo-
vem Ílhavo 2012. 

Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo 
de Jovens A Torre - Semana Jovem de Ílha-
vo/ 2012
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual, no 
valor de 300,00 euros, como forma de apoio à rea-
lização do Torneio de Futsal, inserido no programa 
da Semana Jovem Ílhavo 2012. 

Contrato de Transferência de Competên-
cias da Educação – Rescisão Unilateral
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, que prevê que Câmara Municipal de Ílhavo de-
volva as competências em causa ao Ministério da 
Educação, por incumprimento dos compromissos 
determinantes para a assinatura do referido Con-
trato com efeitos práticos a 1 de agosto de 2012; 
sendo que a CMI continuará a honrar os seus 
compromissos no que concerne às Refeições Es-
colares e aos Transportes Escolares no arranque 
do ano letivo 2012/2013, tendo já apresentado a 
sua candidatura para continuar a assumir a gestão 
das Atividades de Enriquecimento Curricular.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associa-
ção Recreativa e Cultural “Escolíadas”
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Ve-
readores do Partido Socialista, aprovar a proposta 
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.500.00 euros, para apoio à realização 
da edição 2012 das “Escolíadas”. 

Transportes e Trânsito 
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Fernando Fidalgo Ca-
çoilo, que autoriza o estacionamento temporário 

dos táxis do Concelho de Ílhavo no estaciona-
mento anexo ao Jardim Oudinot na Gafanha da 
Nazaré, no período em que decorrer o “Ílhavo Sea 
Festival 2012”, ou seja, de 3 a 6 de agosto. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de agosto de 2012

Protocolo escrito de “Prestação de Servi-
ços de Vigilância e Primeiros Socorros na 
Piscina Municipal Descoberta de Vale de 
Ílhavo”, celebrando entre o Município de 
Ílhavo e a Associação de Nadadores de 
Nuno Janeiro 
» Deliberado por unanimidade ratificar o referido 
Protocolo.

Actividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC’s)
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta. 

Renovação do Contrato celebrado com 
a firma Gertal, SA, relativo à “Prestação 
de Serviços de Fornecimento e Transpor-
te de Refeições Escolares – Ano Lectivo 
2012/2013
» Deliberado por unanimidade proceder à renova-
ção do contrato nos termos da informação.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI/2012 -  3.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a referida 
alteração.

Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN - para o mês de Julho 2012
» Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal. 

Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN - para o mês de Setembro 2012
» Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal. 

Empreitada do “Parque Desportivo do 
Bairro dos Pescadores da Costa Nova”
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido 
relatório, que prevê a adjudicação à empresa Pa-
viazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. pelo 
valor de 288.823,99 Euros + Iva.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho de 
Ílhavo 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 1.075,00 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 234,27 Euros.

Concurso para atribuição de Habitação 
Social
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido 
Relatório definitivo. 

Atribuição de Subsídio Pontual à CIRA 
(Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro) no âmbito do “Grande Prémio de 
Ciclismo Abimota/ Região de Aveiro 2012”
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio 
pontual de 4.920,00 Euros, como comparticipa-
ção financeira para o Grande Prémio de Ciclismo 
Abimota/ Região de Aveiro 2012. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de setembro de 2012

Fornecimento de Gás Natural a Equipa-
mentos Municipais
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudica-
ção à Galp Power, pelo valor de 178.758,79 Euros.

Regeneração Urbana do Centro Histórico 
de Ílhavo (RUCHI) – Aquisição de Parce-
las de Terreno na Rua Arcebispo Pereira 
Bilhano – Parque de Estacionamento
» Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta apresentada pelo Vereador Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

Resolução de requerer a declaração de Uti-
lidade Pública da Expropriação com carác-
ter de Urgência dos terrenos necessários à 
construção da Via de Acesso ao Parque de 
Ciência e Inovação (PCI)

» Deliberado por unanimidade aprovar a referida 
proposta. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI/2012 -  4.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratificar a decisão 
do Presidente da Câmara Municipal.

RUCHI – Qualificação Urbana e Ambien-
tal do «Casco Antigo» da Cidade – Pedido 
de Prorrogação do Prazo de Execução da 
Obra
» Deliberado por unanimidade deferir a prorroga-
ção nos termos da informação.

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 5 apoios de comparti-
cipação no pagamento da fatura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
- Centro de Ação Social do Concelho de 
Ílhavo 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 150,00 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 2.355,00 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 1.805,85 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 625,00 Euros.

Participação e Classificação Final dos 
Concorrentes à “Corrida Mais Louca da 
Ria 2012”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to da proposta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de setembro de 2012

Aplicação ao Município de Ílhavo da Lei 
N.º 22/2012 – “Reorganização Administra-
tiva Territorial Autárquica”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, bem como o seu envio à Assembleia Municipal 
para deliberação e às Assembleias de Freguesia 
para parecer.

Protocolo de Utilização do Pavilhão e Gi-
násio da Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré, entre o Município de Ílhavo e 
a Comissão Administrativa Provisória do 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido 
protocolo.

Protocolo para a Criação e Dinamização 
do Fórum Municipal da Maioridade
» Deliberado por unanimidade ratificar o referido 
protocolo. 

Programa Municipal de Bolsas de Estudo 
2012/2013
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Ve-
readores do Partido Socialista, aprovar a proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

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 3 apoios de comparti-
cipação no pagamento da fatura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos e apoio no 
pagamento das quotas de condomínio de 
habitação social, 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 2 apoios de compartici-
pação no pagamento das quotas de condomínio 
de habitação social.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo 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 1.100,00 Euros.

Prémios “Troféu Fórum Náutico”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to da referida informação.

Programa de Apoio a Projectos Educativos 
– Ano Lectivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal.

Subsídio de Estudo – Ano Lectivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta, que prevê a atribuição de subsídio unitário, no 
valor de 50 euros, para o Escalão A, a cada um 
dos 204 Alunos carenciados, e no valor de 30 eu-
ros, para o Escalão B, a cada um dos 166 Alunos 
carenciados.

Subsídio para Expediente e Limpeza – Ano 
Lectivo 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta, que prevê a atribuição de um subsídio para 
expediente e limpeza às Escolas Básicas do 1.º 
Ciclo, que inclui os Centros Escolares, no valor 
de 18.679,00 Euros e aos Jardins de Infância da 
rede pública do Município de Ílhavo no valor de 
2.490,00 Euros, para o ano letivo 2012/2013.

Ílhavo Sea Festival 2012
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to do Relatório Final apresentado pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
24 de setembro de 2012

Adesão ao Programa de Apoio à Economia 
Local – Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto e 
Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Atribuição de Despesas de Representação 
ao Pessoal Dirigente
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, bem como seu envio à Assembleia Municipal. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de outubro de 2012

Protocolo/ Acordo de Cooperação, relativo 
ao contrato de urbanização entre o Municí-
pio de Ílhavo e as Sociedades Comerciais 
“Vertente Singular – Promoção Imobiliá-
ria, SA” e “SONAERP – RETAIL PRO-
PERTIES, SA”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara de Ílhavo. 

Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre de Outubro, No-
vembro e Dezembro 2012
» Deliberado por unanimidade ratificar a referida 
proposta.

Isenção do pagamento das comparticipa-
ções relativas à cedência de viaturas (auto-
carros) a Associações do Município duran-
te o mês de Julho, Agosto e Setembro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimen-
to e ratificar a isenção de taxas da proposta apre-
sentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município do pagamento 
de 2.280,60 Euros.

Acompanhamento Público no âmbito do 
procedimento de pós-avaliação do projecto 
do “Parque de Ciência e Inovação – Pólo 
Experimental e Empresarial”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

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 CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo 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 604,39 Euros.

Normas de Participação no XII Concurso 
Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pela Vereador Beatriz Martins.

Oferta de dois objectos de elevado valor 
histórico/cultural, relacionados com o Al-
mirante Henrique dos Santos Tenreiro, 
por parte do Cidadão “Gaspar Albino”, ao 
Museu Marítimo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida 
doação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de outubro de 2012

Abertura de Concurso para Fornecimento 
de “Energia Eléctrica para as instalações 
alimentadas em baixa tensão normal” 
» Deliberado por unanimidade proceder à abertu-
ra do presente concurso, pelo valor estimado de 
105.000,00 Euros e um prazo de execução de 
um ano.

Contrato de “Prestação de Serviços Exter-
nos de Segurança, Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho”
» Deliberado por unanimidade emitir parecer po-
sitivo.

Hasta Publica para venda de “Lotes com 
garagem construída” e “Lotes sem garagem 
construída”, no empreendimento habitacio-
nal dos 48 Fogos da Lagoa
» Deliberado por unanimidade aprovar a presente 
proposta e proceder à hasta pública.

Prorrogação de prazo da obra de “Amplia-
ção do Museu Marítimo de Ílhavo - RU-
CHI”
» Deliberado por unanimidade proceder à prorro-
gação do prazo nos termos da informação.

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 3 apoios de comparti-
cipação no pagamento da factura relativa a água, 
saneamento e resíduos sólidos.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos e apoio no 
pagamento das quotas de condomínio de 
habitação social, 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 1 apoio de compartici-
pação no pagamento das quotas de condomínio 
de habitação social.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Acção Social do Concelho de 
Ílhavo 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 1.250,35 Euros.

Programa Vocação 2013 – Normas de Par-
ticipação
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Subsídio de Estudo – Ano Letivo 2012/2013 
(Primeira Adenda à Listagem Inicial)
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida 
proposta, que prevê a atribuição de 4 subsídios 
unitários, no valor de 50 euros para o Escalão A, 
3 subsídios unitários no valor de 30 euros, para o 
Escalão B, e o acréscimo de 20 euros, nos casos 
de passagem de Escalão B para Escalão A aos 
seguintes alunos




