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mais obra

» Município

de Ílhavo... em movimento

obras em curso...
1

RUCHI - Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

2

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

3

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

4

RUCHI - Casa da Música

5

1

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

obras adjudicadas...

2

Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova
Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação

projetos em desenvolvimento...
Variante da atual Estrada Florestal n.º 1
Praceta de S. João e do Molhe Sul (Barra)

3

5

4

www.cm-ilhavo.pt
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Editorial

Lei dos
Compromissos
Caro(a) Munícipe
A entrada em vigor da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro, e do
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho (referidos neste texto como
LCPA), veio criar um conjunto de
novos condicionamentos à gestão
ﬁnanceira da CMI que estamos a
gerir no âmbito de uma deliberação
de Câmara (Reunião de 27 de Junho de 2012, cuja ata pode consultar
no site da CMI) e de um período de
transição que deverá decorrer até
ao próximo mês de outubro.
A LCPA marca uma nova fase
da vida do Poder Local em Portugal, com menos autonomia, menor
ﬂexibilidade de gestão e novos limites à despesa.
A situação ﬁnanceira da CMI
está equilibrada e é sustentável.
A situação da CMI face à LCPA
é caraterizada por ter fundos disponíveis negativos (até porque a
CMI não pretende adiar pagamentos aos fornecedores, nem
usar o expediente da antecipação
de receitas), passará a ter fundos
disponíveis positivos após aprovação do ﬁnanciamento bancário (a
que a CMI irá concorrer logo que
aprovada a legislação), continuando a reforçar a redução/suspensão
de despesas de investimento e/ou
correntes, e a reduzir as dívidas a
mais de 90 dias.
Não é possível nem sensato parar de todo a atividade da CMI,
o que teria riscos elevados para o
interesse público, e como tal assumimos que a CMI, reduzindo a
atividade e o apoio que tem mantido à sociedade, não vai deixar de
continuar a assumir compromissos

até porque fazer cessar ou caducar
esses compromissos seria nefasto a
várias níveis.
Estão pois em implementação
um conjunto de medidas para
adiar por alguns meses novas despesas e investimentos (cancelando
algumas possíveis), para executar
compromissos assumidos nomeadamente os que são ﬁnanciados
pelo QREN (de obras e eventos),
para reduzir ao máximo possível a
estrutura de custos das suas realizações,
A CMI fará a devida ponderação e tomará decisões sobre a
execução de competências que respeitam à Administração Central,
perspetivando a sua devolução ao
Governo, nomeadamente no que
respeita à área da Educação e da
Gestão das Praias, sendo que e
no mínimo até ao ﬁnal do presente ano, continuará em qualquer
circunstância a exercer algumas
dessas competências cuja não execução teria graves prejuízos sociais
e de imagem do Município, nomeadamente: transportes escolares,
refeições escolares, atividades de
enriquecimento curricular, limpeza das praias, vigilância e segurança dos banhistas das praias da
Barra e da Costa Nova.
Embora assumindo o risco de
decidir sobre um quadro legal ainda carregado de dúvidas e de falta
de formação e de instrumentos informáticos de gestão, reiteramos a
decisão de cumprir a Lei e os Compromissos que a CMI assumiu em
devido tempo com os Cidadãos e
as suas Entidades Parceiras.

A Câmara Municipal de Ílhavo vive um momento de intensa atividade ao
nível das obras e da realização de eventos, ao nível da adaptação da sua gestão
ﬁnanceiras às novas regras legais, numa fase de enquadramento nacional muito difícil, em termos políticos, sociais e económico-ﬁnanceiros.
As comemorações dos 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, com pontos
altos nos dias 8 de Agosto e 21 de Outubro, o Ílhavo Sea Festival de 3 a 6 de
Agosto e o Festival do Bacalhau de 15 a 19 de Agosto, são marcas de referência na agenda próxima do Município que tem “O Mar por Tradição”.
As obras de qualiﬁcação ambiental e urbana do casco antigo de Ílhavo, a
ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo (com o seu novo Aquário de Bacalhaus), a reabilitação e ampliação do Cais dos Pescadores da Costa Nova, são
as obras que estão em franca execução e já na sua fase ﬁnal.
Daremos cumprimento aos compromissos assumidos aos mais variados
níveis da atividade Municipal e das Entidades Parceiras da CMI, gerindo
da melhor forma possível os constrangimentos graves que a nova legislação,
limitadora da autonomia política e da gestão ﬁnanceira, veio impor aos Municípios Portugueses desde o passado dia 22 de Junho de 2012 (data da sua
entrada plena em vigor).
Este é um tempo de adaptação às novas condicionantes da gestão autárquica, de lutas muito difíceis em defesa dos projetos que conquistámos nos
últimos anos (Polis da Ria de Aveiro, Águas da Região de Aveiro, entre outras), de regresso à utilização dos Fundos Comunitários do QREN (depois
de cerca de quatro meses de suspensão formal e um ano de suspensão operacional da sua gestão), de atividades e comemorações muito importantes,
de exigência de uma solidariedade mais ativa no exercício de uma cidadania
ainda mais responsável na gestão dos serviços e dos bens públicos.
Estamos a criar as condições para continuar a apoiar as nossas Associações
e Juntas de Freguesia, e para lançar concursos para algumas obras que são
muito importantes para a qualidade de vida dos Cidadãos e para as quais
temos sustentabilidade ﬁnanceira.
O rigor e a verdade são apostas de que não abrimos mão, assumindo sempre a responsabilidade de decidir, sem abstenções irresponsáveis e geradoras
de coisa nenhuma, e sempre numa relação de proximidade com os Cidadãos
do Município de Ílhavo, no âmbito do aprofundamento da estratégia de eﬁciência coletiva que temos vindo a concretizar com assinalável sucesso.
Volvido um ano da atividade do novo Governo de Portugal, continuaremos
a diligenciar para que os vários assuntos pendentes tenham decisões claras e
perspetiva de execução com a maior brevidade possível.
Seguimos Juntos e com toda a determinação.
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Município de Ílhavo Boletim Informativo
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Reunião de Câmara na Praia da Barra

» Bandeira
Vinte e quatro anos depois
da primeira atribuição da
Bandeira Azul às Praias da
Barra e da Costa Nova, as
Praias do Município foram
novamente galardoadas
com a Bandeira Azul,
símbolo de qualidade
total na sua componente
Ambiental e Urbana,
mérito do trabalho da
Câmara Municipal de
Ílhavo e das entidades
parceiras na sua gestão,
e muito em especial dos
Cidadãos que as vão
premiando com a sua
presença e com uma
utilização equilibrada e
sustentável.

Azul 2012 Praias do Município
Ao contrário dos anos anteriores,
Câmara Municipal de Ílhavo não
realizou a Cerimónia Pública do
Hastear das Bandeiras, tendo o içar
da Bandeira Azul a par com a Bandeira de Praia Acessível para Todos,
a Bandeira de Ouro (da Quercus) e
a Bandeira do Município de Ílhavo
sido efetuado por Funcionários da
CMI a 29 de junho.

Com este gesto, a Câmara Municipal de Ílhavo pretendeu chamar a atenção dos Cidadãos e do
Ministério da Agricultura, Mar,
Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT) para uma
série de dossiês, cuja matéria foi
alvo de discussão na Reunião do
Executivo, que decorreu no passado dia 4 de julho de 2012 e que teve
lugar no Apoio de Praia Oﬀshore,
na Praia da Barra, e que agora lhe
damos nota:

Dossiês Importantes
Com a realização da
reunião pública do
Executivo Municipal de
Ílhavo foram cumpridos
alguns objetivos políticos
importantes, destacandose os seguintes:

A.

Reiterar publicamente a necessidade urgente de uma
intervenção do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT)
na zona da Praia da Barra, que
nos últimos três anos tem sofrido
um processo erosivo intenso (na
zona do APC Oﬀ-Shore) e que as
intervenções de emergência aliviaram mas não resolveram, exigindo-se por isso a rápida revisão do
POOC, a devida articulação com
as obras de prolongamento do
Molhe Norte, e a execução de estudos e projetos que possibilitem
a execução de uma obra de defesa
desta zona da costa com a máxima
brevidade possível;

B.

Solicitar publicamente ao
MAMAOT o início urgente
das obras de construção dos novos
passadiços (e desativação dos atuais que chegaram ao ﬁnal da sua
vida útil), sabendo que, com base
num projeto elaborado por Técnicos da CMI, o concurso público
foi já adjudicado ainda pela ARHCentro, de forma a que no início
da próxima época estival essa obra
esteja atempadamente concluída,
lamentando-se que isso não tenha
sido possível para a presente época
de 2012;

C.

D.

E.

F.

Dar nota pública do facto de
se encontrarem em desenvolvimento pela ação de CMI (em parceria com entidades públicas e privadas) outros importantes dossiês
de interesse para a Barra, nomeadamente a execução por Técnicos
da CMI dos projetos de reabilitação da Praceta de São João e da
nova área comercial “tipo Mercado”, a diligência junto da empresa
pública Estradas de Portugal para
qualiﬁcação da Rotunda da Ponte
da Barra (tendo a CMI elaborado
o projeto), a diligência junto do
Ministério da Saúde visando a ativação da Extensão de Saúde que a
CMI recolocou ao novo Governo,

a preparação de um Plano de Pormenor com base no “MasterPlan
Polis da Barra” para ordenamento,
deﬁnição de ocupações e qualiﬁcação urbana e ambiental de toda a
área envolvente da Barra, nomeadamente da área da Marina da
Barra (a Nascente), do Parque da
Meia Laranja (a Norte), da Frente-Mar (a Poente) e da envolvente
à Rotunda (a Sul).

A Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu ainda, após a Reunião
de 4 de julho, à celebração do
Protocolo de Cooperação com a
Administração do Porto de Aveiro
(APA), a Associação de Nadadores Salvadores e a Associação de
Concessionários de Praia da Beira
Litoral, para a Vigilância e Segurança Balnear nas Praias da Barra
e da Costa Nova inerente ao ano
de 2012. Foi igualmente assinado
o Protocolo de Cooperação com
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo

(AHBVI) para a gestão, manutenção e exploração do Bar de apoio
ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Costa Nova.
Resultado das políticas de segurança e gestão das zonas balneares
seguidas pela CMI, estão criadas
as condições para que as diferentes
entidades com competências nas
áreas referidas, cooperem com o
objetivo de garantir a prestação
de segurança e vigilância ativas,
sistemática e sustentável durante
a época balnear 2012 nas praias da
Barra e da Costa Nova.

Chamar mais uma vez a
atenção do MAMAOT
para a necessidade urgente de
dialogar e trabalhar para dar seguimento à execução das obras do
Programa Polis da Ria de Aveiro,
que se revestem da maior importância para a Região da Ria de
Aveiro, para o Município de Ílhavo e para a Praia da Barra, na qual
está prevista uma intervenção de
ordenamento da praia, a qualiﬁcação da envolvente da Rotunda da
Ponte da Barra e a construção da
Unidade Museológica do Achado
da Barca do Século XV com um
Centro de Interpretação da Ria de
Aveiro;

Apresentar publicamente o
projeto de requaliﬁcação da
Praceta do Molhe Sul, elaborado
pelos Técnicos da CMI, que vai
proceder à qualiﬁcação urbana e à
pedonalização desta praceta que é
uma das principais zonas de acesso à praia e um elemento central da
ambiência urbana da Barra. A obra
por esta via projetada tem uma estimativa de custo de 205.000,00
Euros, estando atualmente em fase
de apreciação pela APA e de estruturação do seu ﬁnanciamento;

Dar nota pública que a CMI
exorta o Governo a rever ordenando as competências na gestão das praias, mudando radicalmente a situação vigente, em que o
MAMAOT recolhe as receitas e os
Municípios substituem o Governo,
assumindo as despesas de limpeza
das praias, vigilância e segurança
dos banhistas, entre outras, sem
qualquer ﬁnanciamento especíﬁco
do Orçamento do Estado para essas funções. É urgente mudar este
estado de coisas até pela sua insustentabilidade, agora agravada pela
entrada em vigor da Lei dos Compromissos. A despesa da CMI com
esse tipo de atividades é de cerca de
300.000 Euros por ano;

Cooperação
entre a CMI e Outras Entidades para a Vigilância e Segurança Balnear 2012

www.cm-ilhavo.pt
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Zona Industrial da Mota

» Alteração pontual do PDM
O Executivo Municipal aprovou, na Reunião de 6 de junho, a
suspensão parcial do PDM e o estabelecimento de medidas preventivas numa área de 4ha, conﬁnante
com a ZIM, desencadeando-se o
processo de alteração do uso estabelecido no PDM da parcela referida, com vista à instalação de um
importante investimento industrial
no Município de Ílhavo.

Esta é uma oportunidade de
criação de postos de trabalho absolutamente singular nas condições
económicas atuais, assumindo-se
um importante catalizador para o
desenvolvimento sócio económico
do Município, dinamizando a economia e a competitividade empresarial local.
O Executivo Municipal aprovou também o “Reconhecimento
de Relevante Interesse Público
– RIP” do referido investimento,
a que se seguiu a aprovação unânime deste dossiê na Reunião da
Assembleia Municipal de Ílhavo a
15 de junho.

O Executivo Municipal
aprovou, na Reunião de
16 de maio, a abertura de
concurso público para a
realização da intervenção
no “Parque Desportivo do
Bairro dos Pescadores da
Costa Nova”, pelo valor de
310.892,95 euros + IVA e
um prazo de execução de
120 dias.

Este projeto, coﬁnanciado pelo
Programa Operacional da Pesca
2007/2013 – PROMAR no âmbito do Grupo de Ação Costeira da
Região de Aveiro, proporciona um
conjunto de infraestruturas para a
prática desportiva 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 integrada no habitat natural existente,

promovendo a qualiﬁcação urbana
e ambiental dessa área da Praia da
Costa Nova.
A Câmara Municipal de Ílhavo
reforça assim a aposta na prática
desportiva regular no Município,
criando espaços e equipamentos
com as condições necessárias para
a realização da atividade desportiva, em particular dentro da Comunidade Piscatória da Costa Nova,
potenciando por esta via a valorização e integração social desta
comunidade.

A Assembleia Municipal de Ílhavo aprovou, no passado dia 15 de junho, a proposta ﬁnal do Plano de
Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa
Nova, tendo o mesmo sido publicado em Diário da República a dia
10 de julho para efeitos de eﬁcácia.
O Plano de Pormenor da Área
de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova resulta da deliberação da CMI de 19 de julho de
2011, com vista a dar continuidade
ao vasto programa de equipamentos e infraestruturas no aglomerado urbano da Costa Nova.

Na área em causa perspetiva-se
uma ocupação muito reduzida do
espaço com alguns equipamentos
públicos - Parque Desportivo,
Edifício Sociocultural e Extensão
de Saúde, Pólo Museológico da
Arte Xávega – e a valorização ambiental de toda a área.
A aprovação deste Plano de Pormenor representa um importante
avanço no processo administrativo,
visando a construção dos importantes equipamentos públicos referidos, cuja atividade potenciará a
dinamização da comunidade local.

Abertura de Concurso Público

» Parque Desportivo
do Bairro dos
Pescadores
da Costa Nova

Plano de Pormenor

» Área de Equipamentos da
Frente Marítima da Costa Nova
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5 a 8 de julho

» Festival
Já lá vão catorze anos
desde que a Rádio Faneca
deixou de se ouvir nas
tardes de domingo no
Jardim Henqueta Maia,
deixando saudades em
todos aqueles que ainda se
recordam do “picadeiro”
cheio de gente e animação,
isto entre a década de 40 e
o ano de 1998.
A antiga Rádio Faneca serviu,
assim, de mote para um programa
que foi muito para além da evocação da memória de outros tempos
e que levou a cidade de Ílhavo, e
em particular o seu Centro Histórico e o Jardim Henriqueta Maia,
a viver momentos inesquecíveis,
durante os dias 5 e 8 de julho.

Ílhavo, Real Combo Lisbonense,
Orquestra Filarmonia das Beiras,
King Pai, Ena Pá 2000, Batida,
Bailarico Soﬁsticado, Baile dos
Corpos Extraordinários ou João
Gentil & Luís Formiga e o Teatro
Mais Pequeno do Mundo do britânico Graeme Pulleyn.
No último dia, e como não podia deixar de ser, a Rádio Faneca
voltou a ser a grande protagonista, com uma emissão especial que
contou com um convidado especial: Fernando Alvim, que,
ao lado de Manuel Teles,
um dos principais rostos
e vozes da antiga rádio,
trouxeram animação e
muita música ao Jardim
Henriqueta Maia, cruzando memórias e histórias contemporâneas,
entre discos de vinil de
78 rotações e música
em CD.

Rádio Faneca
O Festival Rádio Faneca, com o
lema “Ílhavo a transmitir alegria”,
assumiu-se como um festival de
cruzamentos das artes performativas, visuais e da música, que se
realizou na vertente imaterial do
Programa da RUCHI, sendo ﬁnanciado em 85% pelo QREN.
O Festival Rádio Faneca, iniciativa inédita, singular e diferente,
convocou toda a comunidade a ser
co produtora, envolvendo-a na preparação, execução e implementação dos projetos de programação.
Comunidade essa que respondeu
com empenho, dedicação e com
muita alegria, num programa que
apresentou projetos que convocaram as memórias da vivência do
Centro Histórico de Ílhavo, dando-lhes novos sentidos e signiﬁcados, procurando recontar histórias
e pluralizar memórias.

Exemplo desse envolvimento foi
o projeto “Casa Aberta”, em que
cerca de vinte famílias residentes
no Centro Histórico de Ílhavo
abriram as portas das suas casas
para acolher cerca de sessenta pessoas do público, convidadas a jantar um tradicional prato ilhavense,
partilhar histórias e memórias e, de
seguida, assistir à estreia de um documentário sobre as vivências nos
becos de Ílhavo, realizado coletivamente, sob a orientação de Cláudia Alves e Sérgio Fernández.
O Festival contou também com
o Jogo dos 7 Carris, uma criação
de Miguel Horta, que desaﬁou
crianças, jovens e adultos a aventurarem-se pelas zonas mais percorrerem emblemáticas do Centro
Histórico de Ílhavo e partirem à
descoberta de becos e vielas, os Jogos nos Jardins, em que pequenos
e graúdos se divertiram com jogos
tradicionais e o Jazz nos Cafés que
animou os tradicionais cafés do
centro de Ílhavo.
Um programa que cruzou elementos oriundos dos mais diversos domínios da atividade artística
e cultural, numa relação permanente entre o local e o global,
reunindo artistas como as Bandas
Filarmónicas do Município de

Acessibilidade, mobilidade e boas práticas na Zona Histórica
A Câmara Municipal de Ílhavo
e as suas entidades parceiras, têm
vindo a executar nestes últimos
dois anos um conjunto de projetos
materiais e imateriais, integrados
na Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI),
sendo a obra de Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco Antigo a mais complexa e de um prazo
de execução mais longo. Esta obra
está em curso há cerca de um ano
e meio, estando prevista a sua ﬁ-

nalização na primeira quinzena de
agosto de 2012.
Esta é uma obra que confere
qualidade ao espaço urbano e que
exige uma utilização cuidada por
parte de todos, atitude essencial
para a boa conservação dos materiais. Neste sentido, a Câmara
Municipal de Ílhavo solicita a colaboração de todos para a boa utilização do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos e dos locais
reservados à circulação pedonal

e automóvel, lançando, desde já,
uma campanha de sensibilização
para o bom uso dos espaços pedonais nos quais é proibido estacionar automóveis. O uso pedonal do
Centro da Cidade de Ílhavo é uma
aposta que todos devemos assumir, estacionando os automóveis
nos locais reservados para o efeito
dentro do Casco Antigo ou nos
parques de estacionamento que
existem nas imediações próximas.
A Câmara Municipal de Ílhavo

agradece a Todos os Moradores,
Comerciantes e Utilizadores desta
zona, a forma cordata, compreensiva e solidária com que viveram os
inevitáveis incómodos desta obra,
seguros que agora usufruirão das
suas benfeitorias. A realização desta obra traduzir-se-á numa maisvalia das condições de vivência e
de circulação na Cidade de Ílhavo,
sendo a anunciada a data da sua
inauguração oportunamente.

www.cm-ilhavo.pt
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Comemorações

» Feriado

Municipal 2012

Comemorou-se, no
passado dia 9 de
abril, segunda-feira
de Páscoa, mais um
Feriado Municipal, cuja
organização esteve, uma
vez mais, a cargo da
Câmara Municipal de
Ílhavo, com a colaboração
das Associações do nosso
Município.

Condecorações:

Como é habitual, as Comemorações tiveram início pela manhã,
com a atuação da Filarmónica
Gafanhense (Música Velha) que
acompanhou o Hastear das Bandeiras junto aos Paços do Concelho, seguindo-se a Sessão Solene
Comemorativa.
Coube ao Presidente da Assem-

bleia Municipal, Dr. Neves Vieira,
a abertura da Sessão, seguindo-se
os discursos de cada um dos representantes dos partidos políticos
com assento na Assembleia Municipal.
Antecipando o discurso de
encerramento do Presidente da
Câmara Municipal, procedeu-se

Medalha de Dedicação em Vermeill:
- Eng.ª Gilda Soares (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 28 anos, tendo assumido funções como
Engenheira Técnica, Chefe de Divisão dos Serviços Urbanos e de Presidente do Clube Cultural e Desportivo
dos Trabalhadores da CMI);
- Sr. Júlio Ribeiro (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 25 anos, tendo desempenhado as suas funções
como Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais).
Medalha de Dedicação em Prata:
- Dr. João Cruz Senos (pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 22 anos, desempenhando as suas funções
como Médico Veterinário Municipal).

à entrega das Condecorações Honoríﬁcas a três funcionários municipais: Eng.ª Gilda Soares, Sr. Júlio
Ribeiro e Dr. João Cruz Senos,
colaboradores que terminam ligações de mais de 20 anos com a
Autarquia.
Num dia de revisão e balanço,
Ribau Esteves, Presidente da Câ-

mara Municipal de Ílhavo, deixou
uma mensagem de esperança para
que as fraquezas sejam transformadas em forças, falando da necessidade de unidade e luta conjunta.
Ponto de encontro para centenas de pessoas, a Feira Franca das
Associações e Artesãos do Município animou o resto do dia, no Mercado Municipal de Ílhavo, onde a
oferta era vasta e tentadora, com
a venda de artigos diversos, desde
artesanato típico da região até verdadeiros manjares preparados por
Associações do Município.
Ainda a animar a tarde, foi possível assistir à atuação das Bandas
Música Nova e Música Velha que
reuniram centenas de pessoas no
parque urbano da Senhora do
Pranto. O programa de eventos
incluiu ainda o quarto torneio de
minigolfe “Pais e Filhos” e a iniciativa Fitness Solidário.
Assim, e à semelhança do que
tem vindo a acontecer nos últimos
anos, as Comemorações do Feriado Municipal em Ílhavo constituíram, uma vez mais, um dos
momentos altos da vida do Município, sendo um dia de convívio, de
reconhecimento, de reﬂexão sobre
o presente e o futuro e, sobretudo,
de exaltação pelo dinâmico Município que somos hoje.

www.cm-ilhavo.pt
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Balanço Ano Letivo

» Semana

da Educação 2012

A Câmara Municipal de
Ílhavo levou a efeito, entre
os dias 8 e 16 de junho, a
edição 2012 da Semana da
Educação, especialmente
dirigida à Comunidade
Escolar, e que integrou
um conjunto de iniciativas
por forma a marcar o
fim do ano letivo e a
preparar o novo ano letivo
2012/2013.
Das muitas ações realizadas nessa semana, como a Ação Conhecer
Portugal/Lisboa, o Desportílhavo
ou o Festival de Natação, destaque para a Reunião do Conselho
Municipal de Educação, que decorreu no dia 11 de junho, e na qual

foi aprovado o Plano Municipal de
Intervenção Educativa (PMIE)
2012/2013. O PMIE 2012/2013 é
um instrumento de gestão que a
Câmara Municipal de Ílhavo propõe e executa com os seus Parceiros na área da Educação e elenca

as principais linhas orientadoras
das políticas a adotar para o próximo ano letivo que tem início em
setembro.
Integrada no programa da Semana da Educação 2012, a Reunião de Câmara decorreu no dia 13

1 de junho

A Apresentação Pública do
PMIE 2012/2013, decorreu no ﬁnal
do dia 14 de junho, no Museu Marítimo de Ílhavo, com a presença
dos vários Parceiros, Elementos
do Conselho Municipal de Educação, Docentes e Associações de
Pais do Município de Ílhavo, tendo este encontro contribuído para
o debate sobre os vários desaﬁos
que atualmente se colocam ao nível da Educação.
A Educação continua a ser uma
aposta prioritária da Câmara Municipal de Ílhavo no âmbito de uma
estratégia de desenvolvimento que
está a ser concretizada no Município de Ílhavo, com centralidade
nas Pessoas, colocando sempre em
primeiro lugar, o mais valioso dos
Patrimónios: as Nossas Crianças.

XIV Edição

» Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da Criança
continua a ser uma data
com muito significado para
os mais pequenos, sendo
o seu dia por excelência
e vivido de uma forma
entusiástica, em ambiente
de grande festa por toda a
Comunidade Educativa.

A Câmara Municipal de Ílhavo
considera, também, este dia muito
especial, pelo que todos os anos
propõe às Crianças do Pré-Escolar
que o comemorem de uma forma
diferente, preparando para o efeito
uma série de atividades.
Assim, no âmbito do Plano Municipal de Intervenção Educativa
2011/2012, integrada na “+ECO
2012” – Semana do Ambiente, que
se realizou de 1 a 8 de junho, e na
sequência das ações realizadas nos
anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no dia 1 de
junho, a comemoração de mais um
Dia Mundial da Criança, com um
programa especialmente dirigido
às Crianças da rede Pré-Escolar do
Município de Ílhavo, que decorreu
no Museu Marítimo de Ílhavo.
Para este ano, e aproveitando
as comemorações dos 75 Anos
do Museu Marítimo de Ílhavo, a
CMI apresentou uma proposta
diferente aos Jardins de Infância,
fazendo apelo a uma participação
de caráter mais ativo por parte dos

de junho, na EB 2,3 da Gafanha da
Nazaré, tendo o Executivo Municipal tomado conhecimento do
PMIE 2012/2013 e aprovado várias
decisões na área da Educação.
No dia 14, cinco Jovens das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e
Secundárias do Município passaram “um Dia com o Presidente”,
que lhes proporcionou uma experiência diferente. A Catarina Alves,
o Pedro Neves, o João Paulo Correia, o Filipe Ferreira e a Mafalda
Pereira tiveram a oportunidade de
efetuar a visita a algumas obras do
Município e de participar nas reuniões de trabalho previstas no programa da Semana da Educação,
nomeadamente na reunião com os
Professores das Atividades de Enriquecimento Curricular, que teve
lugar ao início da tarde na Câmara
Municipal.

» Ação “Conhecer
Portugal/ Lisboa”
A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado dia 8 de
junho, a décima quarta edição da
Ação “Conhecer Portugal/Lisboa”
dirigida aos Alunos do 3.º ano de
escolaridade do Município de
Ílhavo, como forma de assinalar a
sua passagem pelo 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Assim, e como já vem sendo
habitual, todos os anos a Câmara
Municipal de Ílhavo convida os
Alunos do 3.º ano e respetivos Professores, a participar numa visita
de estudo a Lisboa, com passagem
pelo Oceanário de Lisboa, Parque
das Nações, Jardim Zoológico de
Lisboa e ainda pela zona histórica
de Belém.
Esta iniciativa, cujos custos de
transporte e entradas nos locais
de visita são integralmente asse-

intervenientes e, ao mesmo tempo,
um contacto mais direto com a história da nossa comunidade, tendo
preparado uma série de ateliers
– sob as temáticas “Ílhavo: Capital
Portuguesa do Bacalhau” e o 75.º
Aniversário do Museu Marítimo
de Ílhavo – que incluíram também

um espaço dedicado aos tão apreciados insuﬂáveis.
Para além de toda a animação, a
Câmara Municipal de Ílhavo ofereceu um lanche aos 900 pequenos
participantes que, uma vez mais,
se despediram com um largo sorriso no rosto.

gurados pela Câmara Municipal
de Ílhavo, tem como principal
objetivo dar a conhecer a capital
portuguesa, através da visita a alguns locais de interesse relevante,
propiciar momentos de convívio e
de troca de experiências e, ainda,
fomentar aprendizagens diversas
e enriquecedoras para a formação
global das nossas Crianças.
Nesta edição participaram cerca
de 370 Crianças das Escolas do
Município de Ílhavo, acompanhadas por 50 adultos, que se deslocaram em nove autocarros a Lisboa.
Esta experiência revelou-se, uma
vez mais, bastante positiva para todos, aliando a componente lúdica
à vertente pedagógica, tornando
a visita num momento de especial
convívio e de aprendizagem entre
alunos e docentes.
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Parecer sobre

» Agregação de Unidades de Gestão
O Executivo Municipal
deliberou, na Reunião de
2 de maio, tomar como
sua deliberação o parecer
apresentado e aprovado
por unanimidade pelo
Conselho Municipal de
Educação (CME), no
âmbito da Agregação de
Unidades de Gestão do
Município de Ílhavo, em
curso pelo Ministério da
Educação.
O CME reuniu em sessão extraordinária no passado dia 26 de
abril, com ponto único da ordem
de trabalhos a “Agregação de Unidades de Gestão”, tendo deliberado o seguinte:
“O CME defende a manutenção

das unidades de gestão existentes
no Município de Ílhavo, as quais
se caraterizam pela existência de
três agrupamentos de escola (com
estabelecimentos de ensino desde
o pré-escolar até ao 3.º ciclo) e duas
escolas secundárias (com 3.º ciclo),
considerando a rede existente coerente com a distribuição geográﬁca
e o desenvolvimento dos respetivos projetos educativos, conforme
deﬁnido na Carta Educativa do
Município de Ílhavo devidamente
homologada em 2007 pelo Ministério da Educação.
De igual modo, considera o
CME que todo este processo em
curso apenas deveria ser iniciado
após o cabal esclarecimento das
várias questões colocadas por ofício ao Sr. Ministro da Educação e
Ciência, assinado pelo Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo

(CMI) e pelos cinco Diretores de
Escola / Agrupamentos do Município de Ílhavo, o que até à presente data ainda não aconteceu.
Contudo, e face às orientações
emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), as quais se
encontram enquadradas no Orçamento de Estado para o ano 2012,
e ao ofício recebido a 20 de abril de
2012 solicitando parecer sobre uma
proposta de agregação, e atendendo à disponibilidade demonstrada
pelos vários parceiros envolvidos
(CMI, Escolas / Agrupamentos e
DREC), consideramos que a proposta de agregação apresentada é
a que menos lesa todo o trabalho
de qualidade realizado até à data e
a que melhor se adequa às especiﬁcidades do Município de Ílhavo.
Face ao exposto, considera o
CME ajustada a proposta de agre-

gação do Agrupamento de Escolas
de Ílhavo à Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes e a
Agregação do Agrupamento de
Escolas da Gafanha da Nazaré à
Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré, mantendo-se o Agrupamento de Escolas da Gafanha da
Encarnação.
Mais se entende que deve ser
devidamente veriﬁcada a possibilidade da ativação do novo Agrupamento de Escolas da Gafanha
da Nazaré se veriﬁcar logo após a
conclusão das obras na Escola Secundária, às quais urge dar seguimento e termo.
Para o devido registo da história
deste processo, o CME tomou conhecimento que esta proposta foi
construída em equipa de trabalho
entre a CMI e os cinco Diretores
de Escola / Agrupamento, num

ato determinado em apresentar
uma proposta do Município de
Ílhavo partindo das diferentes posições das entidades envolvidas,
tendo a DREC manifestado a
sua concordância à proposta que
agora recolhe os devidos pareceres
formais.
O CME reitera a necessidade
urgente de serem esclarecidas todas as questões oportunamente
levantadas, as quais incidem sobre
os princípios que norteiam esta
medida do Governo, a articulação com a Transferência de Competências na Área da Educação
existente do MEC para a CMI
e a operacionalização de todo o
processo, tendo em vista o normal
funcionamento das instituições, o
arranque do próximo ano letivo e
a elevada qualidade do serviço aos
Cidadãos.”

A aposta do Município de Ílhavo na Educação Rodoviária é uma
estratégia por excelência na prevenção da sinistralidade, investindo no desenvolvimento de processos pedagógicos e contínuos que
favorecem a apropriação de conhecimentos e que desencadeiam
comportamentos, atitudes e valores no sentido de uma utilização
mais segura da via pública.
Neste sentido, e a propósito do
Dia Mundial do Trânsito, que se
comemora a 5 de maio, a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou, no
passado dia 10 de maio e no âmbito da Prevenção Rodoviária, uma
Ação de Sensibilização que denominou de “Clube da Estrada”.

Esta iniciativa contou com a
colaboração da GNR (Programa
Escola Segura e Destacamento de
Trânsito), dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e da Escola Básica
do 1.º Ciclo Senhora dos Campos,
tendo sido desenvolvida na Gafanha da Nazaré.
A ação “Clube da Estrada” procurou consciencializar a comunidade em geral para a importância
da Segurança Rodoviária, através
da entrega de cartões realizados
pelas Crianças, partilhando conselhos e ensinamentos adquiridos
no âmbito das visitas realizadas à
Escola Municipal de Educação
Rodoviária.

O primeiro Serão Seguro
aconteceu no dia 26 de janeiro e
apresentou o programa “Escola
Segura”, iniciativa que privilegia o
policiamento de proximidade e se
assume como um modelo de atuação pró-ativa, centrada nas escolas.
O segundo Serão, que teve lugar no dia 5 de fevereiro, teve como
pano de fundo a “Segurança na Internet“ e contou com a colaboração
da empresa INOVAsis – Inovação
e Sistemas de Informação, Lda.
Em março, foi a vez do terceiro
Serão Seguro sob o tema “ Condução Defensiva” e contou com a presença da PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa, que procurou
informar os presentes a respeito de
quais as medidas e procedimentos

utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes
de trânsito.
O quarto Serão Seguro teve
como tema “Violência Doméstica:
Desmistiﬁcar o Bullying e outras
Formas de Violência”
Já o quinto Serão, que teve lugar
durante o mês de maio, abordou o
tema ”Primeiros socorros” e contou com a colaboração do s Bombeiros Voluntários de Ílhavo.
O sexto e último Serão decorreu no dia 20 de junho, sendo nele
abordado o tema ”Segurança nas
Praias”, mencionando alguns dos
cuidados a ter quando se frequenta
a praia, nomeadamente no que se
refere aos cuidados com o sol e os
banhos de mar.

Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER)

» Dia Mundial do Trânsito
A sinistralidade rodoviária
é uma problemática
emergente nos nossos
tempos, tornando-se cada
vez mais urgente intervir e
tratar este tema de forma
séria e responsável.

Serões Seguros
Ao longo dos seis
primeiros meses do ano,
a Câmara Municipal de
promoveu a iniciativa
“Serões Seguros” que se
define como um conjunto
de Ações de (in)Formação,
apresentando-se sob a
forma de momentos de
discussão e partilha de
saberes, organizados por
sub-temas, todos eles
em torno da temática da
Segurança.
Todos os Serões Seguros decorreram na Escola Municipal de
Educação Rodoviária (EMER)

e foram especialmente dirigidos a
Pais, Professores e Educadores de
uma maneira geral.

www.cm-ilhavo.pt
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»
Foi apresentado, no
passado dia 14 de junho,
no Museu Marítimo de
Ílhavo, o Plano Municipal
de Intervenção Educativa
2012/2013, o qual foi
dado a conhecer aos
Professores, Pais e
cidadãos em geral, numa
iniciativa inserida na
Semana da Educação
2012.

http://www.cm-ilhavo.pt/PMIE_2012/index.html

O Plano Municipal de Intervenção Educativa é um instrumento
de gestão que a Câmara Municipal
de Ílhavo propõe e executa com os
seus Parceiros na gestão da prioritária área da Educação no Município de Ílhavo, dando seguimento
ao trabalho de Equipa que vem
sendo realizado. O PMIE 2012/13
é um importante instrumento de
trabalho para Todos, sendo renovado anualmente e apresentado a
toda a Comunidade Educativo.

Fruto da experiência dos anos
anteriores e dos contributos de todos os Parceiros, o PMIE para o
ano letivo 2012/2013 apresenta, de
uma forma clara, precisa e concisa,
a visão da Educação no Município
de Ílhavo, fazendo a ponte entre as
orientações a nível nacional e a realidade local.

Percorrendo áreas como os “objetivos estratégicos”, a “Rede de
Parceiros” ou “O papel da Família”,
passando pela apresentação dos
Serviços Educativos Municipais e
da planiﬁcação das Iniciativas Municipais, este documento apresenta
também um cronograma de todas
as ações e iniciativas a realizar ao
longo do ano letivo.

Segundo as palavras de Ribau
Esteves, Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, com o PMIE
2012/2013, que será o último deste
ciclo Autárquico, “fecha-se um ciclo
de dezasseis anos de planeamento e
gestão da Educação no Município
de Ílhavo, com relevantes competências instaladas que tornaram o
Município de Ílhavo numa referência Regional e Nacional na gestão
da Educação, com muito sucesso e
proveito para a formação e qualiﬁcação dos Recursos Humanos da
Nossa Terra”.
O documento encontra-se disponível para consulta no site da
Câmara Municipal de Ílhavo, no
espaço dedicado à Educação.

Assinatura dos Acordos de Cooperação

» Associações de Pais Ano Letivo 2011/2012
Após a aprovação dos
Acordos de Cooperação
com as Associações
de Pais do Município
de Ílhavo para o Ano
Letivo 2011/2012, no
valor de investimento de
241.870,00 Euros (21 de
março), teve lugar no dia
13 de abril a sessão de
assinatura dos referidos
Acordos, na Escola
Municipal de Educação
Rodoviária.
Sendo uma aposta política prioritária, a Educação tem merecido
especial atenção por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, desde
logo pelo elevado volume de investimento na melhoria das condições disponíveis para a prática de
Ensino, bem como pelo reforço no

apoio às Associações de Pais, visando a concretização dos serviços
da componente de apoio à família
(refeição e prolongamento de horário), dos seus planos de atividades,
centrados no objetivo de concretizar mais e melhor educação para as
Crianças do Município.

Associação de Pais

Valor Total

JI / Escola Chousa Velha
CE Coutada
CE Légua
Escola Ílhavo
Escola Colónia Agrícola
CE Vale de Ílhavo
JI/Escola Gafanha Aquém
APACGE
JI/ Escola Cambeia
JI Cale da Vila/ CE SMM
Escola Chave
Escola Cale da Vila
Escola Marinha Velha
Escola Barra
CE Sr.ª do Pranto
Escola Costa Nova
JI Chave
ASSGN Carmo
JI Remelha

16.440,00 Euros
14.930,00 Euros
8.990,00 Euros
12.060,00 Euros
4.765,00 Euros
11.940,00 Euros
11.550,00 Euros
33.875,00 Euros
17.720,00 Euros
20.195,00 Euros
11.285,00 Euros
6.100,00 Euros
10.545,00 Euros
8.475,00 Euros
21.385,00 Euros
3.070,00 Euros
11.875,00 Euros
10.805,00 Euros
5.865,00 Euros

TOTAL

241.870,00 Euros
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Balanço 2011/2012

» Serviço
Decorrido um ano letivo
após a implementação
do Serviço Educativo
Municipal, a Câmara
Municipal de Ílhavo faz
um balanço muito positivo
deste novo serviço, criado
em setembro de 2011
com o objetivo de divulgar,
de forma integrada, um
conjunto de atividades
para os mais diversos
públicos, junto dos agentes
educativos: escolas, IPSS
e público em geral, e que
durante o seu primeiro ano
contou com 28 000 visitas.

Educativo Municipal de Ílhavo
Desenvolvidas nos vários Espaços Municipais:
- Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)
Navio Museu Santo André (NMSA);
- Centro Cultural de Ílhavo (CCI)
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN);
- Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER);
- Centro de Educação Ambiental (CEA);
- Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI).

A Ria de Aveiro - Conhecer para Proteger
Museu Maritimo de Ílhavo

VI Serao Seguro
Escola Municipal de Educação Rodoviária

maio e junho

Estas atividades contaram com
a participação de 28 114 crianças,
jovens, adultos e seniores dos
quais cerca de 21 000 provenientes
de público externo de norte a sul
do país, registando-se assim um
aumento de público, comparativamente com igual período do ano
letivo 2010/2011. De salientar também uma maior adesão dos Municípios limítrofes.

Um artista vai à escola - Os Clã
Centro Cultural de Ílhavo

Coastwatch
Centro de Educação Ambiental

Com a certeza de que, cada atividade levada a cabo contribuiu para
a formação de uma geração mais
informada, mais empreendedora e
mais responsável, continuaremos a

Estes resultados só foram possíveis devido ao trabalho concertado
dos responsáveis dos vários Espaços Municipais, na programação
de atividades nas mais diversas
áreas e da divulgação feita dentro
e fora de portas, que permitiu, de
forma mais alargada, a participação num vasto número de atividades promotoras de desenvolvimento cognitivo, cultural e afetivo,
indo ao encontro das necessidades
e objetivos dos mais variados públicos e dando a conhecer a outros
Municípios o que de melhor se desenvolve ao nível educativo e cultural em Ílhavo.

A Música nas Palavras Matilde Rosa Araújo
Biblioteca Municipal de Ílhavo

desenvolver no próximo ano letivo
várias atividades que serão com
toda a certeza, experiências únicas
de exploração, descoberta e estímulo à criatividade e incentivo à

criação de hábitos culturais.
Estas atividades serão divulgadas em setembro de 2012 no site
da Câmara Municipal de Ílhavo
(www.cm-ilhavo.pt) e em cada um

dos sites dos Espaços Municipais.
Se desejar receber periodicamente esta informação, solicite a
mesma para o e-mail semi@cmilhavo.pt.

organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, tendo sido centenas
as Crianças que foram aderindo a
esta atividade ao longo dos anos.

Assim, no seguimento do sucesso alcançado nas três edições realizadas nos anos anteriores e com o
objetivo de mostrar à Comunidade
o trabalho desenvolvido ao longo
do ano letivo, a Câmara Municipal
de Ílhavo organizou a quarta edição do projeto “A Minha Sinfonia”
sob o tema “Ílhavo: Capital Portuguesa do Bacalhau”.
Este projeto tem como grande
objetivo envolver todos os Alunos
inscritos na atividade, os Professores do Programa de Enriquecimento Curricular e os Professores
Titulares da Turma e consiste na
apresentação de um concerto protagonizado pelos próprios Alunos
do 1.o Ciclo do Ensino Básico,

sendo cada dia reservado a um
Agrupamento de Escolas.
Uma vez mais, “A Minha Sinfonia” foi um verdadeiro sucesso, estando a sala cheia, nos quatro dias
de espetáculo, o que teve uma importância especial, tendo em conta
que as receitas revertiam, na íntegra, a favor da Obra da Criança.
Com a realização desta ação, a
Câmara Municipal de Ílhavo pretende ajudar os alunos a descobrir
as suas potencialidades, a motivá-los para, futuramente, virem a
desenvolver atividades culturais,
tornando-se, assim, indivíduos
pró-ativos numa sociedade cada
vez mais global.

» A minha Sinfonia
Durante os dias 20, 26
e 27 de maio e 3 de
junho, o Centro Cultural
de Ílhavo foi palco de um
grande espetáculo em
que os Alunos do 1.º Ciclo
do Ensino Básico que
participaram no Programa
de Enriquecimento
Curricular puderam
mostrar o trabalho
desenvolvido ao longo do
ano letivo.
Desde o primeiro ano que o
Ensino da Música é uma das atividades de oferta no Programa
de Enriquecimento Curricular

www.cm-ilhavo.pt
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XII Edição

» Grande Pedalada no Município de Ílhavo
Cumprindo-se pela décima
segunda vez consecutiva
a tradição, e após a
necessidade de adiamento
devido às condições
meteorológicas, realizouse no dia 17 de junho uma
nova edição da Grande
Pedalada no Município
de Ílhavo, integrada no
Programa “Desporto
para Todos” da Câmara
Municipal de Ílhavo.

Sob o mote “Cada um anda na
sua!” esta iniciativa, que aconteceu
pela primeira vez no ano 2000, e

que na época se designou de “Pedalada do Milénio” tem como grande
objetivo proporcionar a todos os

Gafanha do Carmo, Gafanha da
Boavista e Vale de Ílhavo.
O almoço aconteceu no Parque
de Merendas da Gafanha da Encarnação, onde os ciclistas tiveram
oportunidade não só de restabelecer as energias como também tirar
partido do convívio e animação
que ali se estabeleceu entre os participantes de todas as idades.
Terminado que estava o almoço, todos voltaram a pegar nas
suas bicicletas e retomou-se então
a viagem, terminando o percurso
em Vale de Ílhavo, com a chegada à Piscina Descoberta, onde os
participantes puderam dar o habitual mergulho, que marca não só a
reabertura da Piscina Descoberta
como também a chegada do Verão, que já tanto se avizinhava.

Sensibilização e limpeza
das nossas praias

13 de junho

» Desportilhavo 2012
Como já vem sendo
habitual no fim de cada
ano letivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo voltou
a promover uma nova
edição do Desportilhavo,
marcando igualmente o
encerramento do Programa
de Enriquecimento
Curricular, levado a cabo
pela CMI em parceria
com os Agrupamentos
de Escola do Município,
dirigido às Crianças do 1.º
Ciclo do Ensino Básico.
A edição de 2012 do Desportilhavo aconteceu no dia 13 de junho
no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo da Gafanha, promovendo um dia diferente, em que
as crianças do primeiro ciclo tiveram oportunidade de, num clima
festivo e de puro convívio, praticar
diversas modalidades desportivas.
Para além das várias modalidades que foram desde o futebol, ao
basquetebol passando pelo minigolfe, as crianças puderam também participar em outras atividades preparadas para o efeito bem
como divertir-se nos insuﬂáveis,
que, uma vez mais, ﬁzeram as suas
delícias.
Cada Escola participante teve
reservada a manhã ou a tarde daquela quarta-feira para participar
nesta iniciativa, tendo sido distribuído um lanche, um diploma
de participação e um boné a cada
uma das crianças.

participantes um dia agradável e
diferente, através de uma atividade
tão interessante e saudável como
é o cicloturismo. Este evento, para
além de pretender promover a prática desportiva, alertando para a sua
importância para um estilo de vida
saudável, teve ainda o propósito de
chamar a atenção dos munícipes
para as questões relacionadas com
a Prevenção Rodoviária, num misto
de alerta, boa disposição e convívio.
Como é já habitual, a concentração ocorreu pelas 10h00, na Praça
do Centro Cultural de Ílhavo, onde
os participantes deram início à Pedalada, passando pelos mais diversos e atrativos pontos do Município,
nomeadamente Légua, Vista Alegre, Gafanha d Á
́ quem, Gafanha da
Nazaré, Gafanha da Encarnação,

» Mega Passeio
Pedestre
Dezenas de pessoas
juntaram-se, no passado
dia 20 de maio, na Praia
da Barra, para o Mega
Passeio Pedestre, atividade
desenvolvida no âmbito
do Programa Municipal
Desporto para Todos.
As atividades inseridas neste
Programa têm como principal
objetivo motivar os Munícipes de
todas as faixas etárias para a prática regular de atividade física e em
simultâneo apreciar as excelentes
condições e paisagens naturais
deste Município.
Para além desta ﬁnalidade, o
Mega Passeio Pedestre realizouse com o intuito de sensibilizar

Esta edição contou com a presença de cerca de 1700 crianças,
que foram acompanhadas pelos
professores contratados pela Câmara Municipal de Ílhavo no
âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular 2011/2012, por
vários atletas do Illiabum Clube e
do Grupo Desportivo da Gafanha
e ainda por Alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

Uma vez mais, a edição do Desportilhavo 2012, esteve integrada
na Semana da Educação, promovida pela Câmara Municipal de
Ílhavo, marcando o primeiro dia
do seu programa.

toda a população para a limpeza
das nossas praias, aliando, assim,
o bem-estar físico à preocupação
ambiental.
Os participantes encontraramse às 10h00, junto ao paredão da
Praia da Barra, seguindo depois o
percurso pelo passadiço ao longo
da orla costeira, até à rua 5. Esta
caminhada permitiu a visualização
do estado do areal e do impacto
visual e ambiental das atitudes
dos cidadãos menos consciencializados para a limpeza das nossas
praias.
Assim, os participantes procederam à recolha do lixo existente no
areal com a intenção de sensibilizar os restantes Munícipes e contribuir para uma praia mais limpa,
mais bonita e agradável.
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Rota do Bacalhau

» Caminhada Solidária
Depois do grande sucesso
das duas primeiras
edições, a edição 2012 da
Maratona BTT “Rota do
Bacalhau”, que decorreu
no passado dia 3 de
junho, foi um absoluto
sucesso que ultrapassou as
melhores expectativas.

Depois dos 500 participantes
em 2010, 750 em 2011, eis que quinze dias antes da prova estavam
inscritos 1000 atletas para a edição
deste ano da “Rota do Bacalhau”,
sendo os atletas provenientes de
mais de 300 localidades de norte a
sul do País.
Uma das novidades deste ano
foi a realização da “Rota do Bacalhau Miúdo”, uma prova a pensar
nos mais pequenos (entre os 7 e os
14 anos), que lhes permitiu parti-

cipar num conjunto de atividades
como uma gincana e percurso pelas ciclovias.
Promovida pelo Rotary Club
de Ílhavo com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo, a “Rota
do Bacalhau” aliou o desporto à
solidariedade, levando os participantes a pedalar em prol da Obra
da Criança, uma valência do Património dos Pobres, que acolhe
crianças em situação de risco social. Os cerca de vinte mil euros

angariados destinam-se à compra
de materiais e equipamentos para
o Lar de Infância e Juventude desta Instituição Ilhavense.
A prova, com um percurso aproximado de 55 quilómetros e um
grau de diﬁculdade de nível médio, terminou na Calçada Carlos
Paião / Jardim Henriqueta Maia,
no centro da Cidade de Ílhavo.
Paralelamente à realização das
duas provas, a Câmara Municipal
de Ílhavo promoveu um conjun-

to de atividades físicas abertas à
participação do público em geral,
destacando-se uma “Caminhada
Solidária” pelos trilhos do Município, sessões de Fitness e outras
modalidades desportivas, em que
os participantes foram convidados
a contribuir com um valor simbólico (através da compra de uma
t-shirt) a favor da erradicação da
poliomielite.

XIII Edição

» Festival de Natação do Município de Ílhavo
Pelo décimo terceiro ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo voltou
a assinalar o final de mais
uma época das Piscinas
Municipais, ao realizar, nos
dias 16 e 23 de junho, os
Festivais de Natação do
Município de Ílhavo 2012.

Logo no primeiro dia, a Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré
encheu-se de Crianças, cerca de
900, provenientes dos Jardins de
Infância públicos e privados do
Município e das restantes classes
das faixas etárias dos 3 aos 6 anos
de idade, integrados em Instituições Educativas.
Este primeiro dia foi especial
pois permitiu aos mais novos mostrar aos seus pais, familiares e amigos as conquistas feitas ao longo do
ano letivo nas aulas que frequentaram, devidamente enquadrados
com músicas e outras surpresas. O
Festival terminou com um jogo da
classe de Pólo Aquático.

Já no dia 23 de junho foi a vez
das Classes de Natação da Escola de Natação do Município de
Ílhavo fazerem a sua exibição, podendo, também eles, mostrar um
pouco do que foram fazendo ao
longo do ano letivo. Desta feita, a
apresentação teve lugar na Piscina
Municipal de Ílhavo.
Tal como nas edições anteriores,
os momentos lúdicos não foram
esquecidos e ocuparam um lugar
de destaque, tendo a CMI organizado inúmeras atividades como
mergulho, slide, insuﬂáveis aquáticos, apresentação dos atletas de
natação pura desportiva do Clube
da Associação de Pais da Gafanha

da Encarnação (CAPGE) e ainda
demonstrações em conjunto realizadas pelas Classes da Maioridade, Hidroterapia e Hidrobike e
Hidroginástica sob o tema “Grandes Êxitos Cinematográﬁcos”.
Dando cumprimento ao Plano
Municipal de Intervenção Educativa 2011/2012 esta iniciativa pretendeu, uma vez mais, proporcionar a
todos os utentes que frequentam
as instalações das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da
Nazaré especiais momentos de
são convívio, diversão aquática,
bem como a promoção da prática
desportiva regular junto da população.

Uma vez mais, a apresentação
pública das aprendizagens e conquistas de crianças e adultos que
frequentam as Piscinas Municipais ao longo do ano revelou-se
claramente positiva e apresentouse como um enorme incentivo para
que continuem a treinar as suas
braçadas e mergulhos.
A ﬁm de marcar a sua presença,
empenho e dedicação a Câmara
Municipal de Ílhavo ofereceu a todos os participantes um diploma,
um lanche (para as crianças e adolescentes até ao quinze anos) ou
uma t-shirt (para todos os outros
participantes).

www.cm-ilhavo.pt

Reunião extraordinária

Atendimento Social Integrado

» Conselho Local de Ação Social
de Ílhavo

Teve lugar no passado dia 26
de abril, uma reunião de caráter
extraordinário do Conselho Local
de Acção Social (CLAS) do Município de Ílhavo, tendo o mote
da convocação da realização sido
lançado, numa primeira instância,
pelo Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Marco António Costa e, posteriormente, pelo
próprio Diretor do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto da Segurança Social IP., Dr. António
Santos Sousa. A reunião teve em
observância uma série de temas
distintos, nomeadamente, a implementação da rede de emergência
alimentar, tendo a efetivação prática desta temática passado pela

criação de uma Cantina Social,
resposta que se encontra a ser desenvolvida, no seio da Rede Social
de Ílhavo, pelo Centro de Ação
Social do Concelho de Ílhavo
(CASCI). Foi, igualmente, aproveitada a oportunidade para dar
conhecimento a todos os parceiros
das principais linhas orientadoras do Protocolo de Cooperação
2011/2012 entre o Instituto da Segurança Social IP. e as Instituições Particulares de Solidariedade
Social, bem como do Plano de
Ação das Plataformas Supraconcelhias da Rede Social delineado
para este ano de 2012.
Atento o facto de nos encontrarmos no Ano Europeu do Envelhe-

Câmara Municipal de Ílhavo

» abre concurso
para atribuição
de Habitação Social
O Executivo Municipal
aprovou, no passado dia
16 maio a abertura de
concurso público para a
atribuição do direito ao
arrendamento de um fogo
de habitação social, de
tipologia T2, sito na cidade
de Ílhavo.
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» Centro Local de
Apoio à Integração de
Imigrantes (CLAII)

cimento Ativo e da Solidariedade
entre Gerações, foi apresentado,
sumariamente, o Plano de Ação
do citado Ano Europeu, fazendo
referência às diversas ações que
constam em cada um dos eixos
que compõem o programa.
A última temática abordada, reportou-se ao Plano de Prevenção
de Risco para a População Idosa,
sendo que, os parceiros tomaram
conhecimento da celebração do
protocolo de cooperação entre o
Ministério da Administração Interna e o Ministério da Segurança
Social, num reforço de uma prática
já instituída para reforço da cooperação destinado a prevenir o risco
da população idosa.

O CLAII de Aveiro – Centro
Local de Apoio à Integração de
Imigrantes é um gabinete de acolhimento, informação e apoio descentralizado, sob a dependência
dos Centros Nacionais de Apoio
ao Imigrante (CNAI), que visa
ajudar a responder às necessidades
dos cidadãos imigrantes, em áreas
tais como: a regularização da situação migratória, nacionalidade,
retorno voluntário, habitação, trabalho, saúde, educação, outras.
O CLAII de Aveiro tem, atualmente, um protocolo que permite
a realização de atendimentos em
regime de itinerância, cujo objetivo principal é prestar apoio ao
imigrante do Município de Ílhavo, disponibilizando uma técnica
que se desloca ao Atendimento
Social Integrado, auxiliando os
imigrantes que recorrem a este serviço através de um atendimento de
melhor qualidade e com recursos
humanos especializados.

O CLAII de Aveiro resultou
da parceria do Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural e de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, o
Centro Social e Paroquial da Vera
Cruz, que foi oﬁcializada em 2003,
que lançou o repto de alargamento
dos serviços ao Atendimento Social Integrado
Os atendimentos começaram a
ser realizados no passado mês de
maio, sendo que todos/as os/as
imigrantes podem dirigir-se ao
Atendimento Social Integrado
que funciona na Câmara Municipal de Ílhavo.

26 de junho

» Paulo Costa Reeleito
Presidente da CPCJ

Assim, ﬁndo o prazo de audiência de interessados, o fogo passará
a ser ocupado por um agregado
familiar que beneﬁciará, indubitavelmente, de melhores condições
de vida e de integração social,
continuando, assim, o executivo a
reforçar as suas políticas de ação
social.

A Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Ílhavo
promoveu no passado dia
26 de junho de 2012, mais
uma das suas reuniões
da modalidade alargada,
tendo a citada o alcance
de dois objetivos centrais:
a eleição do Presidente e
a realização do balanço da
execução do Plano de Ação
neste primeiro semestre de
2012.

Assim, e após votação dos comissários presentes no plenário da
Comissão Alargada, Paulo Costa
foi reconduzido no cargo de Presidente da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, competindo-lhe
genericamente representar e dinamizar a CPCJ, nas suas modalidades de funcionamento alargado e
funcionamento restrito.
No que se reporta à realização
do balanço da execução do Plano
de Ação delineado para este ano
de 2012, foi possível constatar que
o mesmo é, até ao momento, muito positivo em qualidade e percentagem de execução, sendo que, de
entre as atividades desenvolvidas

II Encontro da CPCJ
12 de outubro 2012
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

foi dado um enfoque muito especial ao Programa de Educação
Parental “Em Equilíbrio”, implementado em parceria com o Atendimento Social Integrado, bem
como a realização do diagnóstico
da Infância e Juventude do Município de Ílhavo
No próximo mês de outubro de
2012, decorrerá o II Encontro da
CPCJ de Ílhavo, que promete ser
do interesse não só para técnicos,
bem como para a comunidade em
geral, sendo a temática genérica
Novos Desaﬁos e Oportunidades
Para as Famílias em Mudança.

mais informações:
dass@cm-ilhavo.pt
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abril a junho

Resumo da atividade
Os Centros Culturais de
Ílhavo (CCI) e da Gafanha
da Nazaré (CCGN) viveram
o segundo trimestre
de 2012 com muita
intensidade cultural.

Em abril, o Município de Ílhavo viveu um mês com muita música portuguesa, com os Santos & Pecadores que trouxeram ao palco do CC da
Gafanha da Nazaré a celebração dos seus 20 anos de carreira, A Naifa, um
projeto de Luís Varatojo que apresentou o seu quarto álbum de originais
ou os Wraygunn de Paulo Furtado (também conhecido por Legendary
Tigerman), também para apresentar o novo trabalho, “L’Art Brut”. Foi no
feriado de 25 de abril que o Centro Cultural de Ílhavo abru as suas portas
para a segunda edição do Mercadinho de Vendas e Trocas, que contou
com a animação do grupo PédeXumbo, com a oﬁcina de dança “Zampandanças”. No ﬁnal, foi apresentado o espetáculo “A Cabra Bailarina”. Foi
igualmente em abril que terminaram as exposições “SURREALISMO
- Coleção da Fundação Cupertino de Miranda”, com obras de Cruzeiro
Seixas, Mário Cesariny, André Breton, Marcelino Vespeira, Fernando
Lemos, Paula Rego, entre outros; e “Criar no Feminino”, exposição que
deu a conhecer a todos o percurso proﬁssional e artístico de mulheres que
trabalham em diversas áreas da criação artística como Eunice Muñoz,
Fernanda Lapa, Graça Castanheira, Joana Carneiro, Joana Vasconcelos,
Madalena Victorino, Olga Roriz e Wilma Moutinho. Por ﬁm, destaque
para mais edição de Dança em Dia Aberto que reuniu no CCI centenas
de participantes das Associações do Município.

A Naifa

Em maio, mês que celebra o Teatro, o Município recebeu várias peças: “Noite de Reis” da Companhia Paulo Ribeiro, o regresso de Joaquim
Monchique a Ílhavo, com o seu novo monólogo “Júlio de Matos”, ou, no
âmbito do Serviço Educativo do CCI – Criar, Construir, Imaginar os
projetos Mito-Móvel – Histórias de Princípios e Mãe Mão, um espetáculo direcionado a bebés e crianças. Na música, referência para a apresentação do segundo álbum de Diabo na Cruz. Para as Escolas do Município
e inserido no Festival de Teatro do Município de Ílhavo, o CCI apresentou a peça “Menina do Mar”.

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

Em junho destaque para a presença da fadista Aldina Duarte e a Gala
de entrega de prémios de mais uma edição das Escolíadas, que além deste
espetáculo de encerramento, levou ao palco do CCI três sessões e uma
ﬁnal, no mês de abril. O mês terminou com a exposição “Reﬂexos” de Madina, que assinalou o 2.º aniversario da requaliﬁcação do CC da Gafanha
da Nazaré, exposição que continua patente até 28 de julho de 2012.

Aldina Duarte

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

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262
Dança em dia aberto

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

Julio de Matos

Mercadinho de Vendas e Trocas

www.cm-ilhavo.pt
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programação JUL destaques SET
exposição

ciclo de cinema

“Rádio Faneca”

Sombras da Escuridão

projeto coreográﬁco/bailado

entrada gratuita
sala de exposições
CC Ílhavo

O Lago dos
Cisnes

projeto de recriação com público sénior

QUI 20 SET
21h30

15 a 22 SET
público sénior
CC Ílhavo

de Tim Burton,
com Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter

€ 6,00 (ciclo)
€ 3,50 (sessão)
auditório
M/16 anos
CC Ílhavo

ciclo de cinema

Cosmopolis
espetáculo para crianças

ciclo de cinema

Contapetes

MIB - Homens de Negro III

QUA 25 JUL
21h30

De David Cronenberg,
com Robert Pattinson, Samantha
Morton, Jay Baruchel, Juliette Binoche,
Paul Giamatti

€ 6,00 (ciclo)
€ 3,50 (sessão)
auditório
M/16 anos
CC Ílhavo

CC Ílhavo

auditório

teatro
ciclo de cinema

Um Homem com sorte

“As Mulheres não
Percebem”

TER 31 JUL

SÁB 29 SET

21h30
De Scott Hicks,
com Blythe Danner, Zac Efron,
Taylor Schilling

€ 6,00 (ciclo)
€ 3,50 (sessão)
auditório
M/12 anos
CC Ílhavo

QUI 27 SET

DOM 30 SET

comédia com
André Nunes,
Rui Unas
e Aldo Lima

22h00

CC Ílhavo

auditório

21h30
de Barry Sonnenfeld,
com Will Smith, Tommy Lee Jones,
Josh Brolin

€ 6,00 (ciclo)
€ 3,50 (sessão)
auditório
M/12 anos
CC Ílhavo
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O Município de Ílhavo tem “o mar por
tradição” e sustenta essa bandeira com
uma condição geográfica privilegiada,
em que a terra se mistura com as
águas da Ria e se envolve com o Mar,
com uma história profundamente
ligada ao Mar, tendo na pesca e na
indústria transformadora do bacalhau
a referência principal, e com uma
atividade económica de múltiplos
setores, que continua a gerar riqueza
e a alimentar emprego usando o Mar
como importante “matéria-prima”.
Neste âmbito, o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Eng. José Ribau
Esteves, apresentou no passado dia 8
de junho, no Museu Marítimo de Ílhavo,
a Política Municipal de Mar, traçando
em linhas gerais aquela que tem sido,
e continuará a ser, uma forte aposta
que se materializa em várias iniciativas,
projetos, investimentos e relações
institucionais no “alimentar” da Cultura
do Mar. Apresentamos as linhas gerais
da Política Municipal de Mar:

Museu Marítimo de Ílhavo

» Lugar de memória coletiva e individual da vida dos ilhavenses
» Faina Maior (pesca do bacalhau à linha)
» 75 Anos
» 2012 traz ao MMI uma nova vida, com a sua renovação e ampliação:
Centro de Investigação e Empreendedorismo
» Inaugurado a 31 de março de 2012
Aquário de Bacalhaus
» Inauguração a 21 de outubro de 2012

Navio Museu Santo André

» Pólo do Museu Marítimo de Ílhavo - ancorado no Jardim Oudinot
» Perpetua a memória viva da Pesca do Bacalhau (arrasto lateral)

Ílhavo, “Capital Portuguesa do Bacalhau”
» Festival do Bacalhau
» Festival de Marisco
» Município Sede da Confraria Gastronómica do Bacalhau
» Indústria Transformadora do Bacalhau
» Sede da Associação dos Industriais do Bacalhau

As Praias do Município

Barra e Costa Nova
» Bandeira Azul e Praia Acessível
» Galardoadas com o prémio Praia com Qualidade de Ouro, pela Quercus
» Forte investimento nas componentes ambientais e de qualiﬁcação do espaço urbano
» Protocolo de Cooperação para assegurar a segurança e vigilância nas Praias durante a época balnear 2012:
» APA - Administração do Porto de Aveiro
» Associação de Concessionários de Praia da Beira Litoral
» Associação dos Nadadores Salvadores Nuno Janeiro
Praia ﬂuvial do Jardim Oudinot
» Integrada na obra de requaliﬁcação do Jardim Oudinot (inauguração: 2008)

Arte Pública Alusiva (estátuas)
» Homenagem ao Homem do Mar
» Faina Maior
» Centenário da Gafanha da Nazaré

A Religiosidade

» Festa do Senhor Jesus dos Navegantes (1.º DOM/SET)
» Festa de N.ª Sr.ª dos Navegantes (3.º DOM/SET)

A Marinha Portuguesa

» Antiga, estreita e profícua relação com o Município de Ílhavo
» Experiências Mar Creoula
» Comemoração do Dia da Marinha em 2003
» Ílhavo apoiou a Volta ao Mundo Sagres 2010
» Condecorada com a Medalha de Ouro do Município em 2011

www.cm-ilhavo.pt
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Parceria com a Sail Training International
» Regata dos Grandes Veleiros 2008
» Ílhavo Sea Festival 2012
» Friendly Port da STI

Lugre Santa Maria Manuela

» Empresa Pascoal & Filhos
» Antigo Lugre Bacalhoeiro (com 75 anos)
» Operação Marítimo-Turística
» Embaixador Itinerante do Município de Ílhavo

Fórum Náutico do Município de Ílhavo

» Constituído em 2008
» Composto por 26 parceiros
» Dinamização das atividades náuticas, desporto e cultura do Mar
» Aposta de congregação de esforços
» Valorização dos fatores diferenciadores do Município de Ílhavo

Porto de Aveiro

» Porto de Pesca Costeira
» Porto de Pesca do Largo
» Porto de Pesca Costeira
» Infraestruturas e capacidades para as atividades industriais e de logística
» Infraestruturas para descarga, armazenagem e comercialização do pescado

Cais dos Pescadores

» Costa Nova (CMI), Gafanha da Encarnação (CMI) e Gafanha da Nazaré (APA)
E em fase de Projeto Polis:
» Gafanha da Nazaré Norte
» Gafanha d’Aquém

Mercado Municipal da Costa Nova

» Apoio à Comunidade Piscatória
» Produtos da Ria e do Mar (peixe, marisco, marisco pré-cozinhado...)

Outras Atividades Económicas
» Industria do Bacalhau/pescado
» Aquacultura
» Mariscadores (ostra, amêijoa,...)
» Restauração / gastronomia
» Artesanato

A Cultura do Mar e os mais Jovens

» Ano Letivo 2011/2012 dedicado ao tema: “Ílhavo, Capital Portuguesa do Bacalhau”
» Ano Letivo 2012/2013 será dedicado ao tema: “Terra e Oceanos, lugares para Empreender”
» Programa Municipal Férias Divertidas (dedicado 8 aos 15 anos)
» Programa Náutico
» Programa Nadador Salvador
» Centro Escolar Santa Maria Manuela (inaugurado pelo Sr. Presidente da República,
Prof. Cavaco Silva em setembro de 2010)

Associações Náuticas do Município
» Associação de Surf de Aveiro
» Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
» Associação Náutica da Gafanha da Nazaré
» Clube de Vela da Costa Nova
» Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
» Marina Clube da Gafanha
» Sharpie Club Portugal
» Clube Náutico Boca da Barra

Parceria com a Universidade de Aveiro

» Creative Science Park - Aveiro Region - O Mar como uma das 5 áreas estratégicas
» Laboratório de Ciências Oceanográﬁcas - ECOMARE
(Projecto âncora do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar)

A Região de Aveiro... um Futuro com Ria e Mar...
» Polis Litoral Ria de Aveiro (96 M€)
» Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (4,9 M€)
» AQUA-ADD (1,8 M€)
» Cluster do Conhecimento e Economia do Mar/Associação Oceano XXI
» Fórum do Mar 2012

19

20

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 37 | Julho 2012

18 e 19 de maio
Celebração do Dia Internacional
dos Museus

29 de maio
Ciclo de conferências
Mare Nostrum

O Museu Marítimo de Ílhavo voltou a celebrar o Dia Internacional dos
Museus, com um programa repartido entre os dias 18 e 19 de maio.

No dia 29 de maio, o Museu Marítimo de Ílhavo recebeu um dos mais
ilustres pensadores portugueses, D. Manuel Clemente, Bispo do Porto,
que se debruçou no tema “Portugal e o Mar”. A conferência realizou-se
no âmbito do ciclo MARE NOSTRUM, que pretende comemorar os
75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo. Para isso, várias personalidades
de primeiro plano da sociedade portuguesa foram convidadas a partilhar
com o público do Museu o seu pensamento sobre questões centrais do
nosso tempo, em especial sobre a importância do mar no destino de Portugal e da Europa.

Na sexta-feira, dia 18 de maio, teve lugar o habitual dia aberto, com a
visita de grupos escolares de todo o país, bem como visitantes individuais.
Ao ﬁnal da tarde foi proporcionada uma visita guiada especial ao Museu,
com incidência nas obras da Sala da Ria, na obra do Aquário e no CIEMar-Ílhavo. Esta visita permitiu ao visitante perceber a nova organização
e estrutura do Museu Marítimo de Ílhavo, que se completerá em outubro
com a inauguração da nova valência do Aquário.

HORÁRIO
3ª a 6ª feira
10h00~18h00
Sábado e Domingo
14h00~18h00
Encerrado à 2ª feira
Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

No dia 19 de maio, sábado, realizou-se no lago do Museu uma demonstração de nautimodelismo, com dinamização assegurada pela TEAM
– Truques e Engenhocas Associação de Modelismo e a repetição da visita guiada especial Museu + Aquário + CIEMar-Ílhavo. O momento
alto destas celebrações estaria reservado para a sessão comemorativa com
a inauguração da exposição temporária “Barcos do Museu” (ver destaque) e apresentação do livro-catálogo “Algas Marinhas Uma Coleção do
Museu Marítimo de Ílhavo”, uma edição póstuma de Américo Simões
Teles, fundador do Museu, que resultou igualmente na apresentação da
Coleção de Algas de Américo Simões Teles, agora instalada na Sala das
Conchas. Foi também um momento de homenagem sentida que a família
de Américo Simões Teles quis prestar à memória e trabalho deste ilustre
ilhavense.

Sala da Ria encerrada
No passado mês de maio, a exposição permanente Sala da Ria
encerrou ao público. A sala está
a ser intervencionada devido às
obras de ampliação do Museu
Marítimo de Ílhavo (Aquário de
Bacalhaus) que prevêm uma ligação interior ao novo espaço, a partir desta exposição permanente.

www.cm-ilhavo.pt
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Exposição temporária

“Barcos do Museu”
Barcos do Museu é uma exposição representativa das principais famílias de barcos que habitam nas coleções do Museu Marítimo de Ílhavo.
Unidades em miniatura que resultam de doações de registo certo e incerto, muitas delas são modelos que remontam às origens do Museu, outras
são de incorporação recente, fruto da reanimação da prática do modelismo náutico que o declínio das frotas de pesca e mercante acabou por
gerar. Considerando os patrimónios do Museu e o território geocultural
em que ele se insere, predominam as embarcações tradicionais da Ria de
Aveiro. Outras se apresentam nesta exposição, incluindo as ﬂuviais e estuarinas, além de alguns navios bacalhoeiros de pesca à linha.
Barcos do Museu é uma exposição celebrativa dos 75 anos de vida do
Museu na medida em que convoca objetos de uma coleção que o tempo
foi tecendo, entre a programação e o acaso. Num território onde a arte e o
engenho modelistas sempre foram expressões contundentes da cultura do
mar, esta exposição também signiﬁca uma homenagem a todos quantos
deram ao Museu barcos que ﬁzeram para si.

Programação
dos 75 anos do
Museu Marítimo de Ílhavo
3 a 6 de agosto
sexta a segunda-feira

Ílhavo Sea Festival
8 a 12 de agosto
quarta-feira a domingo

75 Anos do MMI

75 horas de comemoração entre os dias 8 e 12 de agosto:
» Reabertura da exposição permanente Sala da Ria
» Lançamento online da coleção de pintura e desenho do MMI
» Inauguração do 2.º módulo da exposição Viagens na Coleção do Museu Marítimo de Ílhavo (1937-1967)
» Apresentação do projeto educativo “Filho de Peixe sabe Nadar”
» Feira do Livro do Mar, com leitura de clássicos de literatura marítima
» Ciclo de cinema sobre os 100 anos do Titanic
» Visitas guiadas, gastronomia, música, cinema, dança, serviço educativo
» Espetáculo comemorativo dos 75 anos do MMI pela Orquestra Filarmonia das Beiras

15 a 19 de agosto
quarta-feira a domingo

Livro-catálogo

“Algas Marinhas
- Uma Colecção
do Museu Marítimo de Ílhavo”
de Américo Simões Teles
(ed. póstuma)
Neste ano em que o Museu Marítimo de Ílhavo celebra os seus 75 anos
de vida, publicar um inédito de autoria do seu fundador, revisitando através desse escrito múltiplos aspetos da memória de um museu singular,
não deixa de ser um gesto quase superlativo.
Mais do que lembrar e exaltar aspetos míticos da relação do Museu
com a comunidade local, a edição póstuma deste Guia Prático de Preparação de Algas Marinhas, um caderno escrito e composto laboriosamente
por Américo Simões Teles, a presente edição prossegue outros ﬁns.
É nossa intenção devolver às exposições permanentes do Museu uma
coleção singular, construída por um infatigável colecionador, que desde
os anos trinta do século passado, momento em que a começou a constituir, tratou de a classiﬁcar e conhecer com recurso a especialistas de Botânica.

Festival do Bacalhau
21 de outubro
domingo

11.º Aniversário da ampliação e remodelação do MMI
»
»
»
»
»

Inauguração do Aquário de Bacalhaus
Inauguração da exposição “O Bacalhau do Atlântico - uma história natural e humana”
Inauguração da exposição “Memórias da Grande Pesca”
Simpósio Internacional Museus Marítimos - Mergulhar no Futuro (19 e 20 de outubro)
Lançamento da Biblioteca Digital das Pescas

16 de novembro
sexta-feira

Dia Nacional do Mar

» Apresentação da peça de teatro temática
» Ciclo de conferências Mare Nostrum
» Lançamento da 2.a edição do Prémio de Modelismo Naútico

15 de dezembro, sábado

» Apresentação do catálogo da exposição “Viagens na Coleção do Museu Marítimo de Ílhavo”
» Lançamento da edição “Nos Porões da Memória”, catálogo do projeto expositivo realizado entre 2007 e 2011
» Encerramento das Comemorações
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abril a junho

Resumo da atividade
11 de abril
Fase Distrital da 6.ª Edição do
Concurso Nacional de Leitura (Aveiro)

A Biblioteca Municipal
de Ílhavo estará
encerrada entre os dias
1 e 19 de agosto.
Durante esse período,
os periódicos poderão
ser consultados no
Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo e
no Pólo de Leitura da
Gafanha da Nazaré

A Biblioteca Municipal de
Ílhavo foi a biblioteca pública selecionada pela Direção-Geral do
Livro e das Bibliotecas, no distrito de Aveiro, para a organização
da 2.ª fase do Concurso Nacional
de Leitura (CNL), que decorreu
no passado dia 11 de abril de 2012
e trouxe a Ílhavo 146 concorrentes
do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 54
concorrentes do Ensino Secundário, 89 docentes acompanhantes
de 55 Agrupamentos/Escolas de
todo o distrito.
Para a organização desta iniciativa, a Biblioteca Municipal contou com a colaboração de um grupo de professores bibliotecários, e
não só, na vigilância e correção das
provas escritas que permitiu aferir
os ﬁnalistas da prova oral: 6 alunos por cada ciclo. O júri da prova
oral, Dr.ª Lisete Cipriano, Francisco Vaz da Silva e Prof.ª Zita
Leal estiveram depois encarregues
da seleção dos 2 vencedores, que
representaram, e muito bem, o distrito de Aveiro: Ensino Secundário - Flávia Raquel da Silva Ramos
da Escola Secundária Dr. Manuel
Laranjeira de Espinho e 3.º Ciclo
– Matilde Gonçalves Moreira da
Silva da Escola Secundária de
Arouca.

A apresentação do evento esteve
a cargo da equipa da Rádio Terranova e os momentos culturais
da tarde foram assegurados pelos
alunos das Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré e Escola
Básica de 2, 3 José Ferreira Pinto
Basto. Os ﬁnalistas e vencedores
receberam livros e dvds como prémio pelo desempenho nesta etapa,
e todos os participantes receberam
lembranças e certiﬁcados do dia
que passaram em Ílhavo.
Esta foi uma iniciativa que, para
além de fomentar a leitura e impulsionar o uso da biblioteca pública,
promoveu o Município de Ílhavo,
através da presença dos alunos,
professores, pais, RTP e de todos
quantos vivenciaram as experiências deste dia que ﬁcará para sempre na história da BMI.

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

2 de abril a 2 de junho
Exposição de ilustração:
“A minha mãe é a mulher
mais bela do mundo...”

O ilustrador assume um papel
de igual importância, a par do escritor, na realização do livro infantil. As exposições de ilustração que
a BMI propõe aos seus utilizadores pretendem valorizar esta arte,
desvendar os seus múltiplos signiﬁcados e reconhecer a cumplicidade da imagem com a linguagem
escrita, complementando os seus
signiﬁcados.

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

No âmbito do 2.º Encontro de
Ilustração organizado pela Junta
de Freguesia de S. João da Madeira em 2009, cada ilustrador foi
convidado a criar ilustrações que
representassem a sua leitura do
conto tradicional russo “A minha
mãe é a mulher mais bela do mundo”. A evocação da maternidade e
das relações profundas e íntimas
que dimensionaram e dimensionam a vida de cada ser humano foi
homenageada de forma original
por mais de trinta artistas portugueses de várias gerações de ilustradores, entre os quais André da
Loba, Alex Gozblau, Bernardo
Carvalho, Julio Vanzeler, Paulo
Galindro, Rui Castro, que deram
cor e traço a esta ideia, apreciada
por cerca de 680 utilizadores que
realizaram uma visita guiada a esta
exposição que esteve patente na
sala polivalente da BMI.

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

www.cm-ilhavo.pt

23

o mar por tradição

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).

A cultura local na BMI

30 de junho
Sessão de encerramento
dos Clubes de Leitura para Pais e Filhos

A Biblioteca Municipal de Ílhavo tem funcionado como espaço de promoção e divulgação de autores locais, que aqui têm apresentado as suas
obras literárias e artísticas:
12 de maio: “Sonhos de papel”, livro de Paulo Tavares
19 de maio: “Entre textos”, livro de Sara Reis de Silva
12 a 30 de junho: II Exposição de Fotograﬁa da Turma de Comunicação/
Fotograﬁa da Universidade Sénior da Fundação Prior Sardo
30 de junho: “Amor para quem não ama”, livro de Diogo Santos
07 de julho: “A bordo da vida”, livro de Francisco Menezes
13 de julho: “Fragâncias de luz”, livro de colectivo de fotógrafos
com presença de: Luís Reina e JoãoZero

1 a 31 de agosto
Entra na onda da leitura com a Biblioteca de Praia!
Para quem, na praia, quer usufruir de algo mais do que o habitual binómio sol e mar, a Biblioteca
Municipal prolonga os seus serviços até ao areal da Praia da Barra
durante o mês de agosto. Os veraneantes podem requisitar livros,
consultar jornais do dia e ainda
ler revistas, aproveitando assim os
momentos de lazer para cultura,
informação e recreio, sem tirar os
pés da areia.
Para os mais novos, todos os
dias há histórias, para ler ou ouvir,
e vários ateliês temáticos, entre as
15h30 e as 16h.

Acreditamos que os adultos
possuem um papel fundamental
na promoção do contacto da criança com o livro e na importante
tarefa de estimular a leitura. Tem
sido esta a premissa da Biblioteca
Municipal de Ílhavo, que, desde
2009, tem dinamizado um Clube
de Leitura para Pais e Filhos. Um
espaço de afeto, alegria, partilha,
prazer, fascínio, onde o livro é o
objeto principal e a partir do qual
se desenvolvem todas as atividades. Ao longo deste ano, histórias,
músicas, poemas entre outros, ﬁzeram parte da dinamização deste
espaço, pensado e construído para
as famílias.

As 25 famílias, inscritas nos Clubes de Leitura da Biblioteca Municipal, reuniram-se no passado dia
30 de junho para a última sessão
antes das férias: risos, jogos, construções, mímicas, histórias e muito
mais, ﬁzeram parte do programa
da manhã que culminou com um
surpreendente almoço partilhado
entre esta grande família que tem
em comum o gosto pelos livros e
pela leitura.
Assim, e com o propósito de
preparar atempadamente o trabalho a desenvolver, já se encontram
abertas as inscrições para a próxima edição do Clube. Programe já
o próximo ano letivo do seu ﬁlho e
venha participar. As inscrições são
limitadas e algumas vagas já se encontram preenchidas. As sessões
decorrem, uma vez por mês, sempre ao sábado.

inscrições abertas para o próximo ano letivo:
Crescer a Ler:
clube de leitura para pais e ﬁlhos (crianças dos 3 aos 7 anos)
Crescemos e Já Lemos:
clube de leitura para pais e ﬁlhos (crianças dos 8 aos 10 anos)

24

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 37 | Julho 2012

maio

» Festival

de Teatro 2012

Sendo já um marco no
calendário anual de
atividades, a Câmara
Municipal de Ílhavo voltou
a dedicar o mês de maio à
Cultura, com a realização
da edição de 2012 do
Festival de Teatro do
Município de Ílhavo.

Numa edição marcada por uma
nova roupagem e novas iniciativas,
mantendo contudo a forte e decidida aposta na divulgação desta arte
tão nobre, com grande tradição no
nosso Município, levando-a a vários espaços culturais e a diversos
públicos, homenageando o teatro
amador e incentivando em especial
os grupos existentes no Município
de Ílhavo, nomeadamente a Associação Cultural da Gafanha do
Carmo e o Grupo Recreativo dos
Amigos da Légua que mais uma
vez participaram no Festival.

A abrir o Festival, de 2 a 4 de
maio, uma nota especial para o
Teatro Infantil “Menina do Mar”,
dirigida aos Alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
da Rede Pública do Município
de Ílhavo, que levou mais de 2000
Crianças ao Centro Cultural de
Ílhavo. No último dia (4 de maio)
a sessão de Teatro foi dirigida aos
Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo
do Ensino Básico de Escolas fora
do Município de Ílhavo.

Seguiram-se outras peças de
grande qualidade nas várias localidades do Município, nomeadamente na Vista Alegre (com a peça
“Cozinheiros”), Ílhavo (com a peça
“Mãe Mão” e “Noite de Reis”),
Gafanha da Encarnação (com “O
Fado da Vida”), Légua (com a
peça “Santos e Pecadores”), Gafanha da Nazaré (com “Médico à
Força”), Gafanha do Carmo (“com
“O Gato”) e Praia da Barra (que no
último dia do Festival recebeu “O
Mentiroso” no Largo do Farol).

Com uma aposta reforçada na
formação, assim como na partilha
de experiências e de percursos de
vida, tendo o Teatro como elemento principal, o Festival de Teatro dedicou também um Atelier
Projeto ao público Sénior, de 5 a
25 de maio, no Centro Cultural de
Ílhavo.

to e da Economia do Mar, representando um importante papel na
Economia da Região de Aveiro,
potenciando o seu crescimento
cientíﬁco e turístico, integrando
na sua estrutura um Centro de
Extensão e de Pesquisa Ambiental
e Marinha, bem como uma unidade de Pesquisa e Recuperação de
Animais Marinhos.
Este é um projeto candidato ao
apoio pelos Fundos Comunitários
do MaisCentro / QREN, prevendo-se uma comparticipação de
80%, sendo os restantes 20%, respeitantes à contrapartida nacional,
assegurados pela Universidade de
Aveiro (70%) e pela Câmara Municipal de Ílhavo (30%).
A Universidade de Aveiro é a

beneﬁciária, titular e gestora do
ECOMARE, ﬁcando a Câmara
Municipal de Ílhavo responsável
pela participação na gestão e dinamização da componente de visitação.
O ECOMARE representa um
projeto de elevada importância
para a aﬁrmação da aposta da Universidade de Aveiro e do Município de Ílhavo no Mar, prevendo-se
a abertura de concurso público
para a sua execução durante o segundo semestre do ano de 2012, ﬁcando este investimento instalado
na parcela de terreno cedida pela
Administração do Porto de Aveiro, numa zona contígua ao Jardim
Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Dia Mundial dos Oceanos

» Protocolo

ECOMARE

A Câmara Municipal de
Ílhavo levou a efeito, no dia
8 de junho, Dia Mundial
dos Oceanos, uma ação
especialmente dedicada a
esta temática, subordinada
ao tema “Dia Mundial dos
Oceanos: + Património,
+ Biodiversidade, Melhores
Oceanos!”, composta
por uma sessão pública
realizada no Museu
Marítimo de Ílhavo.

A sessão teve início com a apresentação da “Política Municipal
de Mar”, pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.
José Ribau Esteves, que assume
igualmente a Presidência da Direção da Oceano XXI - Associação
para o Conhecimento e Economia
do Mar, e que aí explanou alguns
projetos e estratégias relacionados
com o Mar e executados no Município de Ílhavo.
Seguiu-se a apresentação do
importante “Papel do Porto de

Aveiro na Economia do Mar”, pelo
Eng. José Luís Cacho, Presidente
da APA – Administração do Porto
de Aveiro, e a apresentação do projeto ECOMARE, pelo Reitor da
Universidade de Aveiro, Dr. Manuel Assunção, tendo o Protocolo
de Cooperação estabelecido entre
as entidades para a execução do
projeto ECOMARE sido celebrado no ﬁnal da sessão.
O ECOMARE constitui um
projeto âncora do programa de
ação do Cluster do Conhecimen-

www.cm-ilhavo.pt
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16, 22 e 23 junho

» Marchas Sanjoaninas 2012
A fim de marcar, uma vez
mais, o mês dedicado
aos Santos Populares,
a Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu uma
nova edição das Marchas
Sanjoaninas de Ílhavo.

da Nazaré. O segundo, a 22 de junho, realizou-se na Costa Nova,
junto ao Mercado Municipal e o terceiro e último desﬁle teve lugar em
Ílhavo, no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, no dia 23.
Nesta edição, a Câmara Municipal contou com seis Parceiras do
Município de Ílhavo, mais uma
que no ano anterior. Foram elas:
a Associação Cultural - Grupo de
Dança “Pestinhas”, a Associação
de Pais e Amigos das Crianças
da Gafanha da Encarnação, a
Associação dos Amigos da Praia
da Barra, o Grupo de Jovens “A
Tulha”, o Rancho Folclórico “Os
Palheiros da Costa Nova” e a Associação dos Amigos da Malha da
Carvalheira.
Após vários meses de trabalho
e dedicação, em que Figurantes,
Letristas, Músicos, Costureiras,
Carpinteiros, Serralheiros e Pintores trabalharam aﬁncadamente,
de alma e coração, todos os grupos desﬁlaram durante os três dias
com extraordinário entusiasmo,
presenteando o público com, o já
habitual, espetáculo de alegria, cor
e originalidade.
Assim, foram várias as centenas
de pessoas que marcaram presença nos três dias de festa e puderam assistir e aplaudir a grande
beleza dos arcos, balões, trajes e
coreograﬁas apresentados pelos
participantes, mostrando que esta
é já uma festa enraizada na cultura
ilhavense.

Trata-se, pois, de uma das mais
tradicionais festas de cultura popular, sempre muito apreciada e
vivida de forma entusiástica pelos
ilhavenses.
As Marchas Sanjoaninas do
Município de Ílhavo é uma festa
que muito para além da animação
e alegria que garante todos os anos
ao Município de Ílhavo, tem vindo,
ao longo dos tempos, a promover a
divulgação da criação artística, razão que leva a Câmara Municipal
de Ílhavo a incentivar de maneira
muito forte a sua realização anual.
Como vem sendo habitual, esta
iniciativa teve lugar em três datas e
locais distintos. O primeiro dia de
festa aconteceu a 16 de junho, na
Avenida José Estêvão, na Gafanha

Município de Ílhavo

» Programa de Divulgação e Dinamização Turística
O Executivo Municipal
aprovou, na Reunião de 4
de abril, o Programa de
Divulgação e Dinamização
Turística do Município
de Ílhavo, baseado
em grande medida na
implementação de um
novo modelo de gestão
dos Postos de Turismo
do Município, conferindolhes uma nova estratégia,
assente no conceito
de rede, potenciandoos com outras funções
tornando-os espaços mais
diversificados, dinâmicos
e úteis para a divulgação e
dinamização turística.

O programa prevê a criação de
quatro Lojas de Turismo distribuídas pelo Município de Ílhavo, que
funcionarão em regime permanente, aprofundando as parcerias e diversiﬁcando e otimizando a gama
de serviços prestados, destacandose a venda de bilhetes para visita
ao Museu Marítimo de Ílhavo e
ao Navio Museu Santo André e
a venda de peças de artesanato da
autoria de pessoas e Instituições
locais, dinamizando desta forma o
Artesanato ao qual estão intrinsecamente ligadas a Cultura e a Economia local:

» Loja de Turismo de Ílhavo
(em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal);
» Loja de Turismo da Praia da Barra
(em parceria com a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré);
» Loja de Turismo da Costa Nova
(em parceria com a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação);
» Loja de Turismo do Museu Marítimo de Ílhavo
(em parceria com a Associação dos Amigos do Museu).
Desta forma obter-se-á um mais
vasto, completo e efetivo apoio ao
visitante, melhorando a apresentação das características distintivas
do Município e da Região.
Integrado na nova estratégia de
dinamização turística do Município
de Ílhavo, foram ainda aprovados
quatro Acordos de Cooperação a
estabelecer com três unidades hoteleiras (Hotel de Ílhavo, Hotel Farol
e Hotel Azevedo) e com o Parque
de Campismo da Barra, perspetivando a promoção partilhada do

património cultural, natural e paisagístico, urbanístico, artesanato e
história do Município de Ílhavo.
Com estes novos Protocolos
de Cooperação, a que se seguirão
outros com unidades hoteleiras de
dentro e de fora do Município, a
Câmara Municipal de Ílhavo visa
propiciar uma maior e melhor divulgação dos ativos turísticos municipais, potenciando o aumento
da estada média dos visitantes ao
Município, reforçando o apoio
que lhes é prestado.
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Comemoração 1.º de maio

» Dia do Trabalhador
A Câmara Municipal de
Ílhavo, a A.D.C.R. Senhora
dos Campos, a Junta de
Freguesia de São Salvador
e o Rancho Regional da
Casa do Povo de Ílhavo
voltaram a associar-se,
nos passados dias 29 e 30
de abril e 1 de maio, para
mais uma Comemoração
do Dia do Trabalhador no
habitual Lugar da Senhora
dos Campos.
Uma vez mais, o Dia do Trabalhador foi comemorado com um
diversiﬁcado conjunto de iniciativas de índole cultural, desportivo
e lúdico.

XI Aniversário

Praça

» Elevação da
Gafanha da Nazaré
a Cidade
O programa comemorativo
deste ano, que teve
início com o Hastear das
Bandeiras junto à Sede
da Junta de Freguesia,
centrou-se em duas
grandes temáticas: a
Cultura e a Educação.
Deste modo, a Comitiva, nesse
dia liderada pelo Vice-presidente
da Câmara, Eng.º Fernando Caçoilo, e pelo Presidente da Junta
de Freguesia da Gafanha da Nazaré, Manuel Serra, deu início ao
programa dessa manhã de quintafeira com uma visita ao Centro Escolas Santa Maria Manuela, e um
dos cinco centros escolares construídos pela Câmara Municipal,
inaugurado em setembro de 2010.

Aliando o convívio salutar à Cultura, ao Desporto e à Natureza, o
Programa teve início no domingo,
29 de abril, com o VIII Festival
Karaoke da Senhora dos Campos.
Na segunda-feira, dia 30 de abril,
teve lugar o tradicional Jogo de Futebol entre Autarcas e Dirigentes
Associativos no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo da
Gafanha, seguindo-se o Baile com o
Grupo Musical “Ondas”, no Largo
da Capela da Senhora dos Campos.
Na terça-feira, dia 1 de maio, foi
preparada uma tarde cultural com
o XVI Festival de Folclore da Primavera. O Festival teve início com
a receção dos Ranchos Folclóricos
no Quartel dos BVI, seguindo-se
o desﬁle dos Ranchos Folclóricos
participantes.

» Euro 2012:
Venha apoiar Portugal!

A Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré foi igualmente um dos
pontos de visita, mais concretamente as suas obras de requaliﬁcação que arrancaram em abril do ano
passado, no âmbito da terceira fase
de renovação do parque escolar.
A terceira, e última, visita que
marcou o programa comemorativo do aniversário da elevação
da Gafanha da Nazaré a Cidade
realizou-se ao Navio-Museu Santo André, recentemente sujeito a
novos trabalhos de recuperação
dispondo, agora, de um renovado
conteúdo expositivo de modo a
valorizar a celebração dos 75 anos
do Museu Marítimo de Ílhavo,
navio que contribui fortemente
para o enriquecimento do Jardim
Oudinot, e consequentemente, da
cidade da Gafanha da Nazaré.

À semelhança do que
acontecera em 2004
e 2008, e para que a
população pudesse,
junta, assistir e apoiar
os jogos da Seleção
Portuguesa durante o
Campeonato Europeu,
a Câmara Municipal de
Ílhavo preparou a Praça do
Centro Cultural de Ílhavo,
colocando um ecrã gigante,
onde foram transmitidos
todos os jogos de Portugal.

Depois da derrota junto à Alemanha e seguindo-se um rol de sucessivas vitórias frente à Dinamarca à Holanda e à Republica Checa,
era notório que a cada novo jogo
aumentava a esperança de todos
na equipa das Quinas, bem visível
em cada cachecol e bandeira da
Seleção, que a população orgulhosamente ostentava.

Apesar de Portugal não ter
conseguido chegar à ﬁnal, despedindo-se do Euro 2012 nas meiasﬁnais frente à Espanha, num jogo
bastante equilibrado e de grande
nervosismo para os adeptos, que
sofreram até ao último minuto,
o saldo dos momentos passados
na “Praça Euro” foi muito positivo, reunindo centenas de pessoas
na Praça do Centro Cultural de
Ílhavo que vibraram e festejavam a
cada golo português.

www.cm-ilhavo.pt
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1 a 8 de junho

» +ECO

2012 Semana do Ambiente

Assumindo a importância
da preservação ambiental,
a Câmara Municipal de
Ílhavo levou a cabo uma
nova edição da Semana do
Ambiente.

que, ao suportar os custos da sua
edição, demonstrou enorme conﬁança na qualidade que há muito
vimos emprestando a estas duas
áreas municipais tão particulares:
a Edução e o Ambiente.
Já na sua quarta edição, o Acampamento Municipal de Escuteiros
ﬁcou marcado pela maior adesão
de Escuteiros até ao momento,
tendo ultrapassado os 350 Escuteiros, que experimentaram a partilha de informação, experiências
e cenários com vista a alcançar
aquele que é o desígnio do Município para a gestão dos Resíduos
“Menos Lixo, Mais Poupança”,
vivências experimentadas tendo
como pano de fundo a Gafanha da
Encarnação.
A realização do 8.º Seminário
Local “As Escolas e o Coastwatch”, dirigido ao público escolar
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, teve
este ano lugar no Auditório do
Centro Cultural de Ílhavo devido
à enorme adesão veriﬁcada (mais
de 240 participantes).
Por último, destaque natural
para o dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, que foi preenchido por uma sessão pública onde
foi feita a apresentação da “Política

A edição 2012 da Semana do
Ambiente no Município abriu com
a comemoração do Dia Mundial
da Criança, no Museu Marítimo
de Ílhavo, dedicado à preservação
dos Ecossistemas Marinhos e das
Zonas Costeiras, ação que envolveu todo o Ensino Pré-Escolar do
Município. Aquele evento serviu
ainda para o lançamento da Revista Municipal de Atividades de
Educação Ambiental “O Ambúzio”, única no País e que vai já no
seu 9.º número, na qual a Câmara
Municipal contou com a parceria da Caixa Geral de Depósitos

Seminário

Início da execução

» “Eficiência Hídrica em
Edifícios e Espaços Públicos”
O Município de Ílhavo
recebeu, no passado dia
12 de abril, o Seminário
“Eficiência Hídrica em
Edifícios e Espaços
Públicos”.

Este seminário surge no âmbito
do Projeto liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro denominado “Eﬁciência
Hídrica em Edifícios e Espaços
Públicos - O Caminho para a Gestão Sustentável da Água”.
Trata-se de um projeto com um
investimento superior a 400 mil
euros, co-ﬁnanciado pelos Fundos
Comunitários do QREN com o
propósito de potenciar uma capacidade de intervenção que conduza à construção de um Modelo de

Municipal de Mar”, do projeto
ECOMARE da Universidade de
Aveiro, seguindo-se a assinatura
do Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Aveiro, a
Câmara Municipal de Ílhavo e a
Administração do Porto de Aveiro, no âmbito daquele Projeto.
Mas a +ECO não se resume
apenas à concretização de atividades lúdicas e de formação, representando a implementação das
medidas Ambientais no Município, em particular de todas as que
visam a redução da produção de
resíduos, tendo-se veriﬁcado, em
dezembro de 2011, uma redução de
aproximadamente 870 toneladas
nos valores relativos à produção de
resíduos indiferenciados.
A Câmara Municipal de Ílhavo
regista com agrado a resposta de
todos os Cidadãos aos desaﬁos
ambientais lançados, numa intervenção que deve ser coletiva e
partilhada por todos, reiterando
e reforçando a necessidade de se
manter uma postura atenta e ativa, lançando novamente o desaﬁo
de neste ano de 2012 alcançarmos
uma redução de 1000 toneladas
na produção indiferenciada de resíduos.

» Plano Municipal
de Mobilidade e
Transportes de Ílhavo
Teve início, no passado dia
28 de maio, a execução
do Plano Municipal de
Mobilidade e Transportes
de Ílhavo (PMMTI).

Uso Eﬁciente da Água ajustado às
características e especiﬁcidades de
cada município.
Na Biblioteca Municipal de
Ílhavo estiveram presentes cerca
de 70 pessoas, de entre as quais
uma turma do 12.º ano da Escola
Secundária João Carlos Celestino Gomes, que, atentamente,
escutaram os vários oradores do
seminário: Eng. Ribau Esteves
que sublinhou a importância da
água nas nossas vidas, o Prof.
Victor Ferreira da Universidade

de Aveiro que abordou o projeto
da Eﬁciência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos, o Prof.
Armando Silva Afonso, também
da Universidade de Aveiro, que
reﬂetiu sobre os Princípios e Casos Práticos da Eﬁciência Hídrica
e ainda, o Eng. Mário Couto e o
Dr. Carlos Ferreira (da CI Região
de Aveiro) que demonstraram
como podemos usar um simulador
de “Eﬁciência Hídrica” nas nossas
próprias casas.

No seguimento da opção estratégica e política que a Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro adotou, no sentido de
elaborar o Plano Intermunicipal
de Mobilidade e Transportes da
Região de Aveiro, o qual está em
desenvolvimento desde setembro
de 2011, a CMI pretende que seja
elaborado um documento estratégico e operacional, à escala municipal, que promova a otimização
pela melhor articulação entre os
diferentes modos de transporte,
visando a implementação de um
sistema integrado de mobilidade
que sirva melhor os Cidadãos.
Com o referido sistema de gestão espera-se minimizar os custos
associados à mobilidade dos Cidadãos, racionalizando o custo de
investimento e exploração, permi-

tindo diminuir o uso do transporte
individual e simultaneamente garantir a adequada mobilidade das
populações, promover a inclusão
social, competitividade, qualidade
de vida urbana e a preservação do
património histórico, ediﬁcado e
ambiental.
O PMMTI está a ser executado
pela empresa Paula Teles Unipessoal, Lda. pelo valor de 17.000 €
+ IVA, e um prazo de execução de
seis meses.
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Entrega dos Prémios e Certificados de Participação

» XI

Concurso Literário Jovem

No passado dia 23
de abril, no Centro
Cultural da Gafanha
da Nazaré, reuniu-se a
comunidade dos pequenos
escritores participantes
do Concurso Literário
Jovem do Município para
conhecerem os resultados
do concurso.
Dos 207 concorrentes desta
edição, foram a concurso 248 trabalhos, dos quais 149 textos narrativos e 99 poéticos.
Da árdua tarefa do júri na decisão dos prémios a atribuir aos novos talentos literários do ano resultaram os seguintes resultados:

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio - “Inverno”, de David Oliveira Ramos, da EB 1 Gafanha d’Aquém
2.º Prémio - “Costa Nova”, de João Francisco Labrincha Barreira, do CE Sra. Pranto
3.º Prémio - “Primavera”, de Ana Catarina Rocha Brochado, da EB 1 da Gafanha da Nazaré – Chave
Menção Honrosa – “Vários tipos de texto”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 1 Gafanha do Carmo
2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Borboleta”, de Carolina Ferreira Silva, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio - ”Sabe bem aproveitar”, de Maria Ana C. Dias Nogueira Leite, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio - “O meu pai”, de Joana Casqueira Carvalhosa, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa - “A vassoura”, de Ana Jorge Reis Gandarinho, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa - “A minha turma”, de Maria Beatriz Nunes Ramos, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “A praia”, de Ana Soﬁa Ferreira Pinto, da Esc. Secundária da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa - “Tempestade de sentimentos”, de Rita Russo Costa, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
Ensino Secundário:
Menção Honrosa - “Folhas em Branco”, de Maria do Rosário Peixoto Silva Rocha, da Esc. Sec. Dr. João Carlos Celestino Gomes
TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “Um ﬁnal feliz”, de Cristiana Andreia Morais dos Santos, da EB 1 Sr.ª Pranto
2.º Prémio - “O livro misterioso”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 1 da Gafanha do Carmo
3.º Prémio - “O Sonho de Lucas”, de Rui Duarte Pereira Bravo da Costa, da EB 1 Gaf. da Nazaré - Chave
Menção Honrosa - “O sonho da Inês”, de Margarida Rodrigues Rocha, da EB 1 Gaf. da Nazaré - Chave

As Escolas premiadas foram
a EB1 da Gafanha d’ Aquém e a
EB2/3 da Gafanha da Nazaré as
quais tiveram maior número de
alunos concorrente da edição deste ano.
A nota mais preciosa desta iniciativa traduz-se na excelente adesão dos nossos jovens ao desaﬁo da
escrita e à criatividade. Parabéns a
todos os participantes e cá ﬁcamos
a aguardar a vossa participação na
próxima edição!

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “O galo Caruso”, de Inês Alexandra Dias Alves, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio - “A magia do oceano”, de Telmo Sequeira Baltazar, da EB 23 da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio - “A força da Natureza”, de Beatriz Ferreira Matos da Silva, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa - “O armazém”, de Leonor Querido da Rocha, da EB 23 da Gafanha da Nazaré
3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio - “As sete pedras raras”, de João Pedro Fidalgo Santos, da Esc. Sec. Gafanha da Nazaré
2.º Prémio - “Aprender a voar”, de Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal, da Esc. Sec. Gaf. da Nazaré
3.º Prémio - “A guerra no futuro”, de Ana Ribau, da Esc. Sec. Gafanha da Nazaré
Ensino Secundário:
1.º Prémio - “A lei da vida”, de Ana Rita Garrelhas Ribau, de Esc. Sec. Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa - “A vida”, de Francisco Valadares Cachide de Almeida, da Esc. Sec. Gafanha da Nazaré

Piscina Municipal de Vale de Ílhavo
Tel 234 324 819
aberta ao público até 16 de setembro

As Piscinas Municipais
de Ílhavo e Gafanha da Nazaré

todos os dias
13h00 às 20h00

estarão encerradas
durante o mês de agosto.

www.cm-ilhavo.pt
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Programa Municipal

» Bolsas de Estágio
de Trabalho
Pelo quinto ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo
lançou mais uma edição
do Programa Municipal
de Bolsas de Estágio de
Trabalho.

Este programa tem como principal objetivo contribuir para a integração dos Jovens desempregados
ou à procura do primeiro emprego
do Município, através da sua participação em projetos de formação
prática que lhes permitem complementar as suas qualiﬁcações anteriormente adquiridas.
O estágio, que terá a duração de
12 meses consecutivos, teve início
no passado dia 1 de julho e prolongar-se-á até ao dia 30 de junho de
2013, acolhendo seis Jovens do Município que passaram a integrar vários serviços da Câmara Municipal,
desenvolvendo os seus projetos de
estágio em cinco áreas de atuação:
Educação, Cultura e Juventude,
Qualiﬁcação Urbana e Ambiental,
Desenvolvimento Empresarial e

Emprego, Ação Social e Aposta no
Mar e na Ria
Cada estagiário tem direito a
uma Bolsa de Formação no valor
de 650,00 ou 450,00 Euros mensais, de acordo com as suas habilitações (Bacharelato/Licenciatura ou
comprovada aptidão proﬁssional,
respetivamente), assim como um
Seguro de Acidentes Pessoais.
A dinamização de programas e
iniciativas como o Programa Vocação, o Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres, o
Programa Municipal de Bolsas de
Estudo e o Programa Municipal de
Bolsas de Estágio de Trabalho, que
visam dar contributos para a formação humana, cívica e académica
dos Jovens, aliada à realidade a que
hoje assistimos, com o aumento do
desemprego generalizado por todo
o país, tem constituído uma das
grandes prioridades da Câmara
Municipal de Ílhavo que, ano após
ano, mantém a sua forte aposta em
enriquecer o leque de oportunidades de todos os Jovens Munícipes
que desejam ingressar no mercado
do trabalho, contribuindo, desta
forma, para a sua valorização pessoal e académica.

Concursos 2012

» Hip Hop Dance
No passado dia 14 de abril
realizou-se, pelo sexto ano
consecutivo, o Concurso
de Hip-Hop Dance, que
teve lugar no Mercado
de Ílhavo, como tem sido
habitual.
Tal como em edições anteriores,
esta edição contou com a presença
de concorrentes não só do Municípios, como de Aveiro, Mira,
Felgueiras, S. João da Madeira,
grupos divertidos e com muita
qualidade que participaram enriquecendo extraordinariamente o
evento.
Ao concurso de dança hip-hop
associou-se o graﬃti, uma forma
de expressão artística, capaz de cativar e encantar muitos públicos e
de transformar “monstros domésticos” e outros móveis em verdadeiras obras de arte.
O 1.º lugar foi conquistado pelo
grupo FDS Crew de Aveiro; o 2.º,
DSD - Avançados de Felgueiras e
o 3.º lugar pelo grupo Gurilla Dance Crew, de Mira. O grupo mais
votado pelo público foi o da Gafanha da Nazaré, As Pestinhas.
O intervalo foi animado com a pre-

» Dj’s

sença de uma revelação de um dos jovens do Programa Vocação, Diogo
Samudio, que nos presenteou com
uma atuação musical ao som da sua
guitarra; uma atuação surpreendente com uma demonstração de Beatbox e uma demonstração de dança
do ginásio Golden Club.
O espetáculo foi ainda palco de
um sorteio de diversos prémios
para o público presente.
Mais uma noite inesquecível na
programação jovem do Município!

O V concurso de DJ’s
voltou a fazer parte do
calendário anual de
iniciativas promovidas
pela Câmara Municipal
de Ílhavo, no âmbito da
sua política de Juventude,
tendo sido realizado no
Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré.
Em 2012, foram seis os DJ’s
selecionados para este desaﬁo,
mostrando todo o seu talento e

1.º prémio - FDS Crew de Aveiro

entusiasmo levando ao rubro os
mais de cem jovens presentes no
evento. Foi já de madrugada que
foram conhecidos os resultados
do desaﬁo sendo o primeiro lugar
atribuído ao DJ Ricardo O., com
22 anos, de Aveiro, que levou para
casa 150,00 euros como prémio.
Os restantes prémios, segundo e
terceiro lugares, foram atribuídos
respetivamente ao DJ Miguel Palavra, de Oliveira do Bairro e DJ
Cajó, 23 anos, da Praia da Barra
que arrecadaram prémios no valor
de 100,00 e 50,00 euros. Além destes prémios, o Prémio Especial do

1.º prémio - Dj Ricardo O.

Público equivalente a 100,00 euros em material relacionado com
a atividade de djying, foi atribuído
também ao DJ Cajó.
Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo desde 2007, o
Concurso de DJ’s é uma das várias
iniciativas dedicadas ao público juvenil, tendo como principal objetivo contribuir para o seu desenvolvimento ao nível do espírito crítico
e capacidade criativa, que todos os
anos revela novos talentos nesta
área particular da música, sendo
o seu balanço sempre muito positivo.
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abril e maio

» Ações de Formação promovidas
pela Capitania do Porto de Aveiro
Realizaram-se em abril e maio,
ações de formação sob o tema:
“Missão da autoridade marítima e
polícia marítima no âmbito da proteção civil” promovidas pela Capitania do Porto de Aveiro, onde
foram dados conselhos para a utilização segura dos ambientes aquáticos e marítimos, e explicados os
procedimentos adequados de autoproteção e segurança. Estas ações
decorreram no Agrupamento da
Gafanha da Encarnação a 7 de
maio e no Agrupamento de Ílhavo
a 9 de maio, para alunos entre os 14
e os 16 anos. Promovidas pelo Ser-

Reuniões
Realizou-se, no passado
dia 29 de junho, a primeira
reunião ordinária de 2012
do Conselho Municipal
de Segurança, órgão
consultivo a quem compete
cooperar com a Câmara
Municipal e os Serviços
Municipais de Proteção
Civil, analisando, refletindo
e propondo estratégias de
atuação em matéria de
segurança, criminalidade,
toxicodependência,
marginalidade, exclusão
social e educação.

viço Municipal de Proteção Civil e
com um balanço claramente positivo, estas iniciativas visam, acima
de tudo, a Segurança de todos os
elementos da Comunidade Escolar do Município, ampliando a sua
formação e conhecimento acerca
das questões diretamente relacionadas com esta temática, quer na
Escola, quer fora dela, alargando
desta forma, o alcance de ações similares que são dinamizadas pela
Câmara Municipal de Ílhavo no
âmbito da sua estratégia global
para a área da Proteção Civil.

Conselho Municipal de Segurança

A primeira intervenção desta
Reunião coube ao Vereador Paulo
Teixeira Costa, que presidiu à reunião, tendo o tema sido a situação

económica municipal. Neste ponto foram abordados vários assuntos, sendo de destacar os diversos
investimentos atualmente em cur-

so no Município de Ílhavo, quer
públicos quer privados, que, pela
sua dimensão e tipologia, terão impactos muito positivos para a vida
dos cidadãos.
Após este ponto passou-se à
apresentação e análise dos diversos
relatórios sobre as matérias que
são da competência do Conselho
Municipal de Segurança, tendo
sido igualmente abordados 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, o Atendimento
Social Integrado do Município
de Ílhavo, o Rendimento Social

de Inserção, o Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens, a
realização de ações de formação e
exercícios em estabelecimentos de
ensino do município, o Plano de
Emergência Externo de Ílhavo ou
o “woodwatch - de olho na ﬂoresta”, que, de uma forma directa ou
indireta, se relacionam com problemáticas como a criminalidade,
a violência, a justiça ou as diversas
problemáticas associadas às toxicodependências.
Foram ainda analisados dados
relativos à evolução dos níveis de
criminalidade na área do Município e à intervenção das forças de
segurança, a cargo dos representantes das diversas entidades com
responsabilidades nessas matérias.

Comissão Municipal de Protecção Civil
Teve lugar na Câmara Municipal de Ílhavo, no passado dia 29 de
junho, a primeira reunião ordinária
de 2012 da Comissão Municipal de
Proteção Civil.
Da ordem de trabalhos da Reunião destaque para a emissão de

parecer sobre a Revisão do Plano
de Municipal de Emergência de
Proteção Civil de Ílhavo, depois
de introduzidos os contributos de
melhoria sugeridos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil,
habituais nesta fase de Revisão do

Plano. Depois da análise do documento, a Comissão emitiu parecer
positivo relativamente à Revisão
do Plano, que aguarda aprovação
ﬁnal pelas entidades competentes.
No último ponto da ordem de
trabalhos foi apresentado aos pre-

sentes pelo Vereador do Pelouro
da Segurança e Proteção Civil,
Eng. Paulo Costa, um balanço da
atividade desenvolvida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil
durante os últimos meses.

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Decorreu, no passado dia 11 de
abril, na Câmara Municipal de
Ílhavo, a primeira reunião do corrente ano da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta de Ílhavo, fazendo parte da ordem de trabalhos
a análise da atividade desenvolvida
pela Câmara Municipal a este nível, nomeadamente a desenvolvida
através do Gabinete Técnico Florestal, assim como a apresentação
e apreciação do Plano Operacional Municipal 2012 (POM).

Ao nível da atividade dos últimos meses o destaque principal foi
para a realização de diversas ações
de sensibilização sobre questões
relacionadas com a proteção da ﬂoresta, envolvendo sobretudo a comunidade escolar, e para o registo
das faixas de gestão de combustível
intervencionadas no nosso Município, que têm como objetivo aumentar o nível de segurança de pessoas
e bens e tornar os espaços ﬂorestais
mais resilientes à ação do fogo.

Nota ainda para as diversas diligências efetuadas pela Câmara
Municipal de Ílhavo, sobretudo ao
nível da sensibilização de proprietários ﬂorestais para a necessidade
de procederem à correta gestão
dos seus terrenos e para o uso correto do fogo, alertando-os também
para a proibição do seu uso no
Período Crítico de Incêndios, que
este ano decorrerá entre 1 de julho
e 30 de setembro, conforme deﬁnido pela Portaria n.o 196/2012, de 22
de junho.

No que diz respeito ao Plano
Operacional Municipal, documento elaborado pelo GTF e do qual
constam nomeadamente todos os
meios que estarão disponíveis para
o combate aos incêndios durante
este verão, este foi aprovado por
unanimidade.

www.cm-ilhavo.pt
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Protocolo para o

» Exercícios/Simulacros
» Enquadramento de
em Estabelecimentos de Ensino Pessoal destinado a
integrar as Equipas
de Intervenção
Permanente
Os meses de março, abril e
maio foram dedicados nos
vários Estabelecimentos
de Ensino do Município à
temática da Segurança e
Proteção Civil, através da
realização de um conjunto
de iniciativas dirigidas a
todos os elementos da
Comunidade Escolar.

Renovação para o ano de 2012
O Executivo Municipal ratiﬁcou, na Reunião de 2 de maio, o
Protocolo para o Enquadramento
de Pessoal destinado a integrar
as Equipas de Intervenção Permanente assinado entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), a Câmara Municipal
de Ílhavo (CMI) e a Associação
Humanitária dos Bombeiros de
Ílhavo (AHBI), garantindo prontidão na resposta às ocorrências
que impliquem intervenções de
socorro às populações e de defesa
dos seus bens.

Destacam-se o Simulacro no
Centro Escolar da Légua e o Simulacro no Centro Escolar Santa
Maria Manuela, que ocorreram no
dias 19 de abril 3 de maio, respetivamente, que tiveram como objetivo o teste às Medidas de Autoproteção destes Estabelecimentos,
em articulação com o Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil. No ﬁnal de cada Simulacro
foi realizada uma pequena ação de
sensibilização para os alunos.
O balanço destas ações, que
contaram, mais uma vez, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e da GNR, foi estremamente positivo tendo ﬁcado
bem claro que todos os elementos
da Comunidade Educativa se encontram devidamente preparados
para agir corretamente em caso de
acidente.

22 a 27 de maio

» Visita

oficial aos EUA

O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo,
Eng. José Ribau Esteves,
realizou, entre os dias 22
e 27 de maio, uma visita
oficial aos Estados Unidos
da América, com o objetivo
de participar em dois
eventos distintos.

» Lugre Gazela Primeiro
A convite da ONG proprietária e gestora do Lugre Gazela
Primeiro “The Philadelphia Ship
Preservation Guild”, o Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo
embarcou no Navio, participando
no desﬁle do Dia da Marinha dos
EUA – “New York 2012 OpSail,
Parade of Sail”, constituindo um
momento inédito de navegação de
um Presidente da CMI no Gazela
Primeiro, acompanhado pelo “Embaixador de Ílhavo em Newark”,
Jack Coelho e pela Sr.ª Cônsul de
Portugal em Newark, Dr.ª Maria
Amélia Paiva, e com a companhia
de Tall Ships das Marinhas do

Brasil, México, Espanha, Indonésia e Colombia.
Como forma de assinalar simbolicamente a presença do Município de Ílhavo nesta missão do Lugre Gazela Primeiro, o Presidente
da CMI ofertou ao Presidente da
ONG do Gazela Primeiro, Eric
Lorgus, uma Bandeira do Município (que foi hasteada durante a
parada) e um livro sobre a pesca,
a indústria e a gastronomia do bacalhau, tendo recebido um livro recentemente publicado sobre a vida
do Gazela Primeiro nos últimos 41
anos.

» Comunidade Emigrante do Município de Ílhavo
Numa organização da Associação Gafanhense de Newark,
o Presidente da CMI participou
num jantar convívio em sua honra,
que teve lugar no dia 25 de maio.

Aproveitando o momento de confraternização junto da Comunidade Emigrante do Município de
Ílhavo, José Ribau Esteves agradeceu todo o trabalho e apoio des-

ta Comunidade a muitas iniciativas promovidas por Associações e
pela Câmara Municipal de Ílhavo.

A Equipa de Intervenção Permanente (EIP) é constituída por
cinco bombeiros em regime de
permanência, sendo os custos de
remuneração e seguros comparticipados em partes iguais pela
ANPC e pela CMI, traduzindo-se
num apoio ﬁnanceiro da CMI de
cerca de 33 200 euros, num reforço de cooperação institucional na
prestação de um importante serviço aos Cidadãos.
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19 de maio

» Feira

da Saúde

Reconhecido o sucesso
das iniciativas anteriores,
a Câmara Municipal de
Ílhavo realizou, no passado
dia 19 de maio, mais uma
edição da “Feira da Saúde”
no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré.

Com o principal objetivo de
promover junto da população do
Município um estilo de vida mais
saudável, a Feira contou, uma vez
mais, com a importante parceria
de várias entidades proﬁssionais
do ramo da Saúde, às quais a Câmara Municipal de Ílhavo endereçou o convite e que prontamente
aderiram a esta iniciativa, e que ao
longo de todo o dia prestaram conselhos e efetuaram exames gratuitos em diversas especialidades.
As mais de 600 pessoas que aí
se dirigiram (o maior número de
visitantes em todas as edições)
tiveram oportunidade de realizar
gratuitamente exames em diversas
especialidades como Nutrição,
Visão, Audição, Análises Clínicas,
Tensão Arterial, Higiene Oral,
Osteoporose, Prevenção Solar,
Primeiros Socorros, entre outras,
sendo também realizada uma colheita de sangue pelo Instituto
Português do Sangue.

Os presentes puderam ainda
assistir à palestra “Páre, escute e
faça!” pela Dr.ª Andreia Fonseca
da Fundação Portuguesa de Cardiologia.
A edição 2012 da Feira da Saúde
contou também com representantes do Movimento Maior, nas modalidades de Manutenção, Relaxamento e Danças de Salão e, ainda,
Ateliers de Dança Criativa e venda
de Artesanato.

Segurança Social

» Serviços de Atendimento de Ílhavo a
funcionar no edifício da Câmara Municipal de Ílhavo
Na sequência do acordado
entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e o Instituto da
Segurança Social, as novas
instalações provisórias da
Delegação de Ílhavo da
Segurança Social abriram
ao público no passado dia
21 de junho, no rés-dochão do Edifício da Câmara
Municipal de Ílhavo, com
entrada autónoma pelo
lado sul/nascente do
Edifício, no Largo Amália
Rodrigues.

A mudança provisória de instalações é a consequência da necessidade de libertação imediata do
edifício da antiga Escola Primária
da Ferreira Gordo para a realização da intervenção integrada no
Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo,
qualiﬁcando globalmente o edifício, com destaque para a colocação de uma nova cobertura e para
a adaptação das salas existentes
para o trabalho de ensaio e formação na área da música tradicional
das Bandas Filarmónicas e dos
Ranchos Folclóricos, num projeto
denominado “Casa da Música”.

As instalações provisórias funcionarão até ao ﬁnal do corrente
ano, sendo que o local das instalações deﬁnitivas da Delegação de
Ílhavo da Segurança Social será
oportunamente anunciado.

Horário de atendimento:
09h00 às 12h30
13h45 às 16h30

www.cm-ilhavo.pt
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“Região de Aveiro: um Futuro com Mar”

» Fórum

do Mar 2012

Reforçando a aposta da
região na promoção,
divulgação e exploração
do Mar como elemento
diferenciador e estratégico
de crescimento económico,
a Região de Aveiro marcou
presença na edição 2012
no Fórum do Mar, que
decorreu entre os dias 10
e 12 de maio na Exponor
- Feira Internacional do
Porto, em Matosinhos,
organizada pela Associação
Oceano XXI - Cluster do
Conhecimento e Economia
do Mar em parceria
com a AEP - Associação
Empresarial de Portugal.

Destinado aos diferentes setores
que integram a Economia do Mar,
desde a comunidade cientíﬁca à
sociedade em geral, o evento constituiu uma plataforma de aprofundamento das redes de relação e cooperação com as várias entidades,

promovendo igualmente novas
oportunidades de trabalho na área
da economia do Mar.
Instalada num stand de 81 m2
sob o lema “Região de Aveiro
– Um Futuro com Mar”, a Região
de Aveiro fez-se representar por

quatro entidades, cujas apostas
estratégicas no crescimento e desenvolvimento encontram no Mar
um dos elementos chave: o Grupo
de Ação Costeira da Região de
Aveiro, liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, a Universidade de Aveiro,
a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Porto de Aveiro (com a Comunidade Portuária de Aveiro).
Do programa deste ano, destaque para a sessão pública de
apresentação dos Projetos “Ria
de Aveiro - ambiente e economia
sustentável” do GAC-RA, cuja
abertura esteve a cargo do Presidente da CI Região de Aveiro,
José Ribau Esteves, e que teve lugar no dia 10 no apelativo stand da
Região de Aveiro.
O Fórum do Mar 2012 revelouse um espaço de reforço da dinamização das atividades económicas
relacionadas com o Mar, com particular destaque para a componente de internacionalização, que contou com a participação de diversas
entidades internacionais (institucionais e empresariais), e com o
Alto Patrocínio do Sr. Presidente
da República, Dr. Aníbal Cavaco
Silva, que visitou o certame no dia
11 de maio.

Comunidade Portuária de Aveiro

» Eleição de
Órgãos Sociais
e Assembleia-Geral

» Conselho Diretivo da ANMP
- Ílhavo

No passado dia 23 de abril realizou-se a Assembleia Geral da
Comunidade Portuária de Aveiro
que, entre outros pontos da ordem
de trabalhos, elegeu os novos Órgãos Sociais para o biénio 20122013, sendo o novo Presidente o
Eng. João Fugas (em representação da CUF), mantendo-se o Dr.
Élio Maia como Presidente da Assembleia Geral (em representação
da Câmara Municipal de Aveiro)
e o Eng. Aníbal Paião como Presidente do Conselho Fiscal (em
representação da empresa Pascoal e Filhos, SA). O Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo foi
eleito para Vogal da Direção.

Dando seguimento a opção de
realizar a reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de
Municípios em cada um dos Municípios representados neste órgão
social da ANMP, o Município de
Ílhavo acolheu no passado dia 8
de maio, a realização da reunião
ordinária do Conselho Diretivo
da ANMP, no Museu Marítimo
de Ílhavo.
Num momento da maior importância e delicadeza para a vida do
Poder Local em Portugal, e tendo
como referência as decisões do
Conselho Geral da ANMP do dia
7 de maio, a Câmara Municipal de
Ílhavo acolheu com gosto e honra
esta reunião do Órgão Executivo da ANMP, na Sala da Faina
Maior do seu Museu Marítimo,
que este ano está a comemorar os
seus 75 anos de vida.
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» Novo

site CMI

A Câmara Municipal de
Ílhavo disponibilizou, no
passado dia 27 de Junho,
o seu novo site na Internet,
com um renovado design,
visualmente mais atrativo,
mais simples e fácil de
navegar.

A aposta na imagem é um dos
aspetos a salientar, numa tentativa
de levar aos utilizadores, dentro e
fora de portas, uma noção clara do
Município, nas suas várias valências. Como tal, estarão disponíveis
não só galerias de imagens, como
igualmente galerias de vídeos.
Este canal de comunicação institucional desenvolvido pela Câmara Municipal continuará a proporcionar o acesso fácil e rápido a um
conjunto diversiﬁcado de informações úteis e serviços, evitando,
deste modo, a deslocação dos cidadãos aos serviços camarários.
A sua opinião sobre o novo site
será sempre um importante contributo. Por isso, sugerimos que navegue pelos vários menus, utilize
os diversos serviços disponíveis e
nos deixe o seu parecer, na certeza
de que será um indicador a ter em
conta na evolução e consolidação
deste projeto.

Por outro lado, esta plataforma
integra novas ferramentas, adaptando-se às necessidades dos seus
utilizadores e aos novos modelos de comunicação tecnológica,
como são a partilha com Redes
Sociais (como Facebook e Twitter), a ligação ao Google Maps
com georeferenciação espacial e
a disponibilização de formulários
on-line.

março a junho

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de março de 2012
Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo
e o Instituto do Património Arquitetónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), com vista à digitalização e georeferenciação dos bens imóveis
com Protecção Legal
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.
Prestação de Contas 2011 (Relatório e Contas)
» Deliberado por maioria, com a abstenção
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar
a Prestação de Contas CMI 2011, assim como
o seu envio à Assembleia Municipal.
Aplicação do Resultado Líquido 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta de Aplicação de Resultado, assim como
o seu envio à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI/2012 – 1.ª Revisão
» Deliberado por unanimidade aprovar a 1a Revisão às GOP e Orçamento 2012, assim como
o seu envio à Assembleia Municipal.
Isenção do pagamento das comparticipações
relativas à cedência de viaturas (autocarros) a
Associações do Município durante o mês de
Fevereiro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ratiﬁcar a isenção de taxas apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 857,20 Euros.
Urbanização Plenicoope
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-

posta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal, bem como o seu envio à Assembleia
Municipal.

posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio
pontual no valor de 1.092,96 Euros.

Abertura de Concurso para fornecimento de
gás natural a equipamentos municipais
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura de concurso, que tem um valor estimado
de 200.000,00 Euros.

Reajustamentos de Rendas Apoiadas/ Março
2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

Via de acesso ao Parque de Ciência e Inovação
» Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação deﬁnitiva à empresa Manuel Francisco
de Almeida, SA, pelo valor de 667.235,44 Euros, acrescidos de IVA.

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Ílhavo
» Deliberado por maioria reprovar a proposta
apresentada pelos Vereadores eleitos pelo
Partido

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 7 apoios de
comparticipação 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 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 331,71 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a pro-

Acordos de Cooperação com as Associações
de Pais do Concelho – Ano Lectivo 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar as propostas apresentadas, que prevêem um apoio
ﬁnanceiro a 19 associações de Pais do Município, no valor total de 241.870,00 Euros.
Doação do “Espólio pertencente ao professor
arquitecto Octávio Lixa Felgueiras” ao Museu
Marítimo de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida Doação.
Normas do Prémio Octávio Lixa Figueiras
– Museu Marítimo de Ílhavo – 1.ª Edição/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar as referidas normas.
Relatório Global dos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré/2011
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido relatório.
Prolongamento do horário de funcionamento
dos estabelecimentos de venda ao público e
de prestação de serviço na quadra da Páscoa
» Deliberado por unanimidade proceder nos

termos da informação DOPGU e do despacho
do Vereador Marcos Labrincha Ré, que prevê
que o período de funcionamento ininterrupto
dos estabelecimentos, sem prejuízo dos direitos dos trabalhadores, seja entre as 07.00
horas e as 02.00 horas durante o período da
Páscoa, de 04 a 09 de Abril.
Atualização de preços no âmbito dos serviços
prestados pela empresa “SUMA” no Município
de Ílhavo – Ano de 2012
» Deliberado por unanimidade proceder nos
termos da referida informação.
Concurso Público para a elaboração de Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da adjudicação à empresa “Paula Teles
Unipessoal, Lda”, pelo valor de 17.000,00 Euros, acrescidos de IVA.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de Abril de 2012
Atribuição de Medalha de Dedicação em Prata
ao Dr. João Júlio Cruz Senos
» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 09 de
Abril de 2012.
Atribuição de Medalha de Dedicação em Vermeill à Eng. Gilda Maria Azevedo
» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 09 de
Abril de 2012.

Atribuição de Medalha de Dedicação em Vermeill ao Sr. Júlio Manuel Malaquias Ribeiro
» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 09 de
Abril de 2012.
Protocolo entre o Município de Ílhavo e a
Administração do Porto de Aveiro relativo à
“Guarda, preservação, estudo e divulgação de
bens culturais”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido protocolo.
Protocolo entre o Município de Ílhavo/Centro
de Investigação e Empreendedorismo do Mar
de Ílhavo (CIEMar-Ílhavo) e a Faculdade de
Letras da Universidade do Porto/Centro de
Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço
e Memória”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido protocolo.
Protocolo entre a Câmara Municipal de Ílhavo/Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar de Ílhavo (CIEMar-Ílhavo) e a
Universidade de Aveiro/ Centro de Estudos do
Ambiente e do Mar (CESAM), referente a colaboração académica, cultural e cientíﬁca em
áreas de interesse comuns
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido protocolo.
Regulamento do Programa Municipal de Apoio
às Associações do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido Regulamento, assim como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Alteração ao Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas e Concessão de Licenças
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e Prestação de Serviços Municipais e respetiva Tabela de Taxas
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Regulamentos Municipais de Ocupação do Espaço Publico, Mobiliário Urbano e Publicidade;
de Venda Ambulante e de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida Proposta, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Regulamento do Centro de Recolha Oﬁcial de
Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI)
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Regulamento, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Alteração ao Regulamento do Fórum Municipal da Juventude
» Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins, bem como o seu envio à Assembleia
Municipal.
Estudo Urbanístico do Quarteirão “C” da Costa Nova (EU 116)
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido EU.
Plano de Pormenor (PP) da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova
– Relatório de Ponderação da Discussão Pública
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido Relatório.
Comparticipação no pagamento da água, saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9 apoios de
comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação
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 208,14 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo 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 1.328,00 Euros.
Activação de Gabinete de Atendimento relativo ao Centro Local de Apoio à Integração de
Imigrantes
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, a qual prevê a extensão do
Gabinete relativo ao Centro Local de Apoio à
Integração de Imigrantes ao Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo.
Programa Municipal de Bolsas de Estágios de
Trabalho 2012/2013
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins, que prevê a admissão de 6 estagiários
pelo período de 12 meses.
Normas de Participação no Concurso das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Programa de Divulgação e Dinamização Turística do Município de Ílhavo – Implementação
de Novo Modelo de Gestão dos Postos de
Turismo
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, assim como os Acordos de Cooperação.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de Abril de 2012
Abertura de Concurso Público para a atribuição da “Cessão do Direito de Utilização de
uma Unidade de Acolhimento Comercial na
Costa Nova do Prado”
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido Anúncio e lançamento do Concurso.
Isenção do pagamento das comparticipações
relativas à cedência de viaturas (autocarros) a

Associações do Município durante o mês de
Março
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ratiﬁcar a isenção de taxas apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 1.406,40 Euros.
Utilização do Cais de Amarração do Pontão
Nascente – Oudinot
» Deliberado por unanimidade proceder nos
termos do referido Parecer, o qual refere a
prorrogação do prazo de utilização do Cais à
empresa “ECORIA – Empresa Turística da Ria
de Aveiro, Lda.”, pelo valor de 600,00 Euros +
IVA, por cada semestre do ano de 2012.
Atribuição de Subsídio Pontual à ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deﬁciência Intelectual
» Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio
pontual, no valor de 500,00 Euros, para comparticipar a participação no “2.o Campeonato
do Mundo de Atletismo S. Down”.
Comparticipação no pagamento da água, saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9 apoios de
comparticipação 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 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 1.295,71 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 4.862,71 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação
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 387,00 Euros.
Projeto “Jovens Finalistas em Artes Plástico e
Design 2012”
» Deliberado por unanimidade aprovar o referido Projeto.
Tipologia dos Preços dos Bilhetes Centro Cultural de Ílhavo e Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré para o Trimestre Abril/Maio/ Junho
2012
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Maio de 2012
Protocolo entre o Município de Ílhavo, a Autoridade Nacional de Protecção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, para o “Enquadramento de
Pessoal destinado a integrar as equipas de
Intervenção Permanente”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o Protocolo.
Protocolo entre o Município de Ílhavo e a Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro, com
vista à formação em contexto de trabalho
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o Protocolo.
Balanço Social 2011
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Prestação de Contas 2011 – Esclarecimentos
e Complemento
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e proceder ao seu envio ao Tribunal de
Contas e à Assembleia Municipal de Ílhavo.
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 pro-

posta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 apoio de
comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação
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 204,60 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo 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 375,00 Euros.
Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
XI Concurso Literário Jovem
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, relativa à classiﬁcação
ﬁnal do concurso.
Parecer sobre agregação de Unidades de
Gestão
» Deliberado por unanimidade aprovar o parecer apresentado pelo Conselho Municipal de
Educação do Município de Ílhavo e o reenvio
para a Direção Regional de Educação do Centro.
Normas de Participação no Concurso das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2012 - Adenda
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de Maio de 2012
Pedido de Renuncia de Mandato do Sr. Vereador, Dr. Júlio Merendeiro, eleito pelas listas do
Partido Socialista – Mandato 2009/2013
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Protocolo de Estágio celebrado entre o Município de Ílhavo e a Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, relativo ao “Curso
Tecnológico de Desporto”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o Protocolo.
Protocolo de Estágio celebrado entre o Município de Ílhavo e a Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, relativo ao “Curso
Proﬁssional de Técnico de Secretariado – Nível 4”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o Protocolo.
Protocolo de Estágio celebrado entre o Município de Ílhavo e a Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, relativo ao “Curso
Proﬁssional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Nível 4”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o Protocolo.
Adjudicação de “Serviços de Vigilância e Segurança para os Edifícios Municipais”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente.
Pedido de utilização de um lugar de atracação
de um moliceiro e utilização de um armazém
de aprestos no Cais dos Pescadores da Mota,
solicitado por João Miguel Rebelo Matias
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara,
que prevê a atribuição, a título precário e pelo
prazo de um ano, de três lugares contínuos de
amarração no Cais da Mota, pelo valor anual
de 240,00 Euros e um armazém de aprestos
no referido Cais da Mota, pelo valor de 95,00
Euros.
Pedido de Adjudicação de um lugar de atracação de um moliceiro no Cais dos Pescadores
da Mota, solicitado por: “Vela e Ria – Operador
Marítimo-Turístico”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara,
que prevê a atribuição, a título precário e pelo
prazo de um ano, de três lugares contínuos de
amarração no Cais da Mota, pelo valor anual
de 240,00 Euros.
Isenção do pagamento das comparticipações

o mar por tradição
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relativas à cedência de viaturas (autocarros) a
Associações do Município durante o mês de
Abril
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e ratiﬁcar a isenção de taxas apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que
isenta Associações do Município do pagamento de 1.294,40 Euros.

ra Costa, que prevê a atribuição de 3 apoios de
comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.

Abertura de Concurso do Parque Desportivo
do Bairro dos Pescadores da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura de concurso, que tem um valor estimado
de 310.892,25 Euros e um prazo de execução
de 120 dias.

Protocolo com Aveiro-Rescue para vigilância
na Piscina Descoberta Municipal de Vale de
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade proceder 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 7 apoios de
comparticipação 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 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 919,42 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação
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 375,00 Euros.
Abertura de Concurso para atribuição do direito ao arrendamento de um fogo de Habitação
Social sito na Freguesia de S. Salvador/Ílhavo
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura do concurso.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora
dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de um subsídio
pontual no valor de 900,00 Euros, no âmbito
da organização das Comemorações do 1.º de
Maio – Dia do Trabalhador.
Ílhavo Sea Festival 2012 (3 a 6 de Agosto)
– Embarque de Instruendos
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do sorteio público.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Junho de 2012
Alteração do Dia, Hora, Local e Carácter da
próxima reunião da Câmara Municipal
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal, que prevê que a segunda Reunião
de Câmara do mês de junho se realize no dia
13 às 14.45 horas, na Escola Básica do 2o e
3o Ciclos da Gafanha da Nazaré, no âmbito da
Semana da Educação 2012, e assuma o caráter público.
Reconhecimento do Relevante Interesse Público de Acção Integrada em Área de REN
– Área Conﬁnante com a ZIM
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Plano de Pormenor da Área de equipamentos
da frente marítima da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal, assim como o seu envio à Assembleia Municipal.
Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM)
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal.
Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento
de Medidas Preventivas
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal.
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 Teixei-

Piscina Descoberta Municipal de Vale de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar o período e horário de funcionamento.

Programa Municipal Férias Divertidas/ Verão
2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta das Férias Divertidas Verão 2012.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
13 de Junho de 2012
Plano Municipal de Intervenção Educativa
(PMIE) 2012/2013
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Protocolo de Cooperação entre o Município
de Ílhavo/Museu Marítimo de Ílhavo/Centro de
Investigação e Empreededorismo do Mar de
Ílhavo (CIEMar-Ílhavo) e o Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20)
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.
Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de Ílhavo e a
Administração do Porto de Aveiro
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.
Grandes Opções do Plano e Orçamento
CMI/2012 – 2.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente.
Hasta Pública para atribuição de espaços
destinados à venda de produtos alimentares
no Jardim Oudinot, no decurso do “Festival do
Bacalhau”
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura da Hasta Pública.
Hasta Pública para atribuição de espaços
destinados à venda de produtos alimentares
no Jardim Oudinot, no decurso do “Ílhavo Sea
Festival”
» Deliberado por unanimidade proceder à abertura da Hasta Pública.
Isenção do pagamento das comparticipações
relativas à cedência de viaturas (autocarros) a
Associações do Município durante o mês de
Maio
» Deliberado por unanimidade aprovar e ratiﬁcar a isenção de taxas apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de 1.368,00
Euros.
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 7 apoios de
comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Normas de Participação “A Corrida Mais Louca
da Ria” – Corrida de Embarcações Originais
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Doação de Livros à Câmara Municipal para a
Biblioteca Municipal
» Deliberado por unanimidade aceitar as referidas doações.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
27 de Junho de 2012
Aplicação na Câmara Municipal de Ílhavo, da
Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, que vieram estabelecer as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em
atraso das entidades públicas, e estabelecer
os procedimentos necessários à sua aplicação e operacionalização.
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos
vereadores do Partido Socialista, tomar conhecimento da referida informação e proceder nos
termos nela referidos.
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