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módulos:
- Informática nível I (só em horário pós-laboral)
- Windows/Word
- Internet/E-mail
- Excel
- Power Point
destinatários:
Jovens e Adultos que pretendam
desenvolver competências
ao nível das Tecnologias da Informação.
locais:
- Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
- Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da
Nazaré
horários:
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo
- Segundas e quartas das 10h às 12h
- Segundas e quartas das 18h às 19:30h
- Terças e quintas das 10h às 12h
- Terças e quintas das 15h às 17h
Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Nazaré
- Segundas e quartas das 10h às 12h
- Quartas e sextas das 10h às 12h
- Quartas e sextas das 18h às 20h
custos
- Informática nível I - 10 euros
- Restantes módulos - 5 euros

www.cm-ilhavo.pt
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Editorial
Caro(a) Munícipe

Aditamento ao contrato
de concessão e alteração
aos Estatutos

O Executivo e a Assembleia
Municipal aprovaram o aditamento ao contrato de concessão e alteração aos estatutos no âmbito da
entrada de dois novos Municípios,
Oliveira do Bairro e Vagos para
a Associação de Municípios do
Carvoeiro-Vouga (AMC-Vouga)
totalizando agora oito Associados,
e no âmbito do processo de expansão do Sistema Regional do Carvoeiro (SRC).
A expansão do SRC representa um projeto capital para toda a
Região de Aveiro, assegurando
a capacidade de fornecimento de
água em quantidade necessária e
qualidade desejada, traduzindo-se
num investimento de cerca de 30
milhões de euros, coﬁnanciados
pelo QREN/POVT em cerca de
17 milhões de euros.

Revestido de elevada importância social, ambiental e económica,
esta intervenção aproveitará a
maior capacidade de armazenamento de água no Rio Vouga, em
consequência da construção da
obra da Barragem de Ribeiradio, possibilitando a proteção do
aquífero do Cretácico de Aveiro,
potenciando-o como uma reserva
de água estratégica de futuro para
a Região.

O trabalho que estamos a desenvolver na Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) nesta fase do ano 2012, assume
o difícil equilíbrio entre a gestão das diﬁculdades ﬁnanceiras determinadas pela continuada diminuição da receita, as novas regras determinadas pela legislação que visa equilibrar as contas do Estado Português, e o aproveitamento das oportunidades que temos em mãos, das quais se destacam os Fundos Comunitários do QREN.
Tudo isto, no quadro do cumprimento do compromisso que assumimos com os Cidadãos do Nosso Município nas Eleições Autárquicas de Outubro de 2009.
O Relatório das Atividades e a Prestação de Contas do ano 2011, que dá corpo ao suplemento desta edição do
Boletim Municipal, dão boa nota das realizações que concretizámos no ano passado, com um balanço global
muito positivo, com Projetos, Obras, Eventos e Políticas Municipais contribuintes para a elevação da qualidade
de vida das Pessoas, e com sustentabilidade e equilíbrio nas ﬁnanças da CMI.
Este ano 2012, neste Município que tem “O Mar por Tradição”, damos destaque às comemorações dos 75
anos do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), realçando a inauguração do CIEMar / Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Município de Ílhavo do passado dia 31 de Março, a nova imagem do MMI, o desenvolvimento da obra de ampliação do MMI na qual teremos um Aquário de Bacalhaus, e a reabertura ao público do
Navio-Museu Santo André a 1 de Abril, após intervenção de manutenção.
Este é um tempo de diﬁculdades acrescidas, estando a nossa determinação bem aferida para seguirmos em
frente concretizando com realismo mais e melhor pela Nossa Terra. O seu contributo, é agora ainda mais importante.
Quero partilhar consigo uma palavra sobre a Política Municipal de Juventude. Continuamos a desenvolver
um trabalho muito intenso a este nível, rentabilizando as estruturas existentes, desenvolvendo programas variados ligados à recreação, à ocupação dos tempos livres, ao emprego, à formação, ao desporto e à cultura, ao apoio
aos mais carenciados,..., num trabalho de equipa com os Jovens e as suas Associações, e com resultados muito
positivos, medidos por exemplo, pelos elevados níveis de adesão dos Jovens. Aos Pais convido a incentivarem
os seus Filhos a participarem ainda mais nestas ações. Aos Jovens agradecemos a participação e desaﬁamos a
participarem mais e a trazerem mais Amigos, partilhando ideias e propostas.
Temos estado a desenvolver múltiplas diligências junto do Governo de Portugal, para ter respostas a importantes assuntos pendentes, quer ao nível da CMI, quer no âmbito da atividade da CI Região de Aveiro,
não existindo até à data decisões conclusivas sobre os dossiers mais importantes (GNR e Tribunal de Ílhavo,
Investimentos da AdRA, futuro do Polis da Ria de Aveiro, entre outros). Continuaremos a trabalhar com aﬁnco
em todas estas importantes frentes.
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
diretor José Ribau Esteves propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo redação e design Gabinete de Comunicação impressão Gráﬁca FIG depósito legal 178608/02 tiragem 19 000 publicação Bimestral
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Mais Obra

» Município de Ílhavo... em movimento
1

obras concluídas...
1

RUCHI - Centro de Investigação e Empreendedorismo

2

Remodelação do Jardim da Alameda Prior Sardo, Gafanha da Nazaré

obras em curso...
3

RUCHI - Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

4

RUCHI - Qualiﬁcação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade

5

Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira (4.ª fase) e Ervosas e Zona da Quinta Nova, Ílhavo

6
2

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

obras adjudicadas...
Casa da Música de Ílhavo
Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova
Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação

projectos em desenvolvimento...
Variante da atual Estrada Florestal n.º 1
Praceta de S. João e do Molhe Sul (Barra)
Requaliﬁcação da Rede Escolar:
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
EB 1 da Gafanha de Aquém
EB 1 Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)

3

4

5

6

EB 1 Cambeia (Gafanha da Nazaré)
EB 1 Marinha Velha (Gafanha da Nazaré)
EB 1 Gafanha da Encarnação Centro
EB 1 Gafanha da Encarnação Sul
EB 1 da Chousa Velha

www.cm-ilhavo.pt
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31 de março de 2012

» Inauguração CIEMar-Ílhavo
Foi em ambiente de grande
satisfação que, no passado
dia 31 de março, cerca de
duas centenas de pessoas
marcaram presença na
cerimónia de inauguração
do CIEMar-Ílhavo
– Centro de Investigação
e Empreendedorismo, no
âmbito das Comemorações
do 75.º Aniversário do
Museu Marítimo de
Ílhavo (MMI), ocasião que
marcará a história de vida
deste equipamento de
referência no que respeita
à cultura marítima,
conferindo-lhe novas e
importantes valências.

Inserido no Projeto de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), o edifício
do CIEMar-Ílhavo resulta de uma
profunda remodelação da antiga
Escola Preparatória de Ílhavo, que
teve início em fevereiro de 2011,
num investimento total de cerca de
um milhão de euros, coﬁnanciado
em 85% pelos Fundos Comunitários do PORCentro/QREN.
A intervenção do CIEMar-Ílhavo tem por principal objetivo a
criação de um arquivo documental
de temática marítima, investigação
histórica, formação e incubação
de empresas (pólo da incubadora
de empresas da Universidade de
Aveiro), dando, desta forma, uma
nova vida ao edifício da antiga Escola Preparatória de Ílhavo.
Numa aposta de renovação e
continuação do projeto cultural
do Museu Marítimo de Ílhavo,
que este ano viverá um momento histórico e decisivo ao ser-lhe
acrescentadas novas valências de
investigação e aquário, a Câmara

Municipal de Ílhavo disponibiliza
a primeira unidade de Investigação construída em Portugal em estreita articulação com um Museu
Marítimo, bem como em articulação direta com as Universidades
e os seus Centros de Investigação
de reconhecida competência na
área marítima. Neste sentido, a cerimónia de inauguração integrou
a assinatura de protocolos com o
CITEM - Centro de Investigação, Transdisciplinar “Cultural,
Espaço e Memória”, da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, com o CESAM - Centro de
Estudos do Ambiente e do Mar,
da Universidade de Aveiro e com
a Administração do Porto de Aveiro. Por questões de agenda, ﬁcou
adiada a assinatura de protocolo
com o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX (CEIS20),
da Universidade de Coimbra.
Seguiu-se o lançamento do prémio de Estudos em Cultura Marítima Octávio Lixa Filgueiras,
na sequência da doação, a título

deﬁnitivo, de um fundo muito requisitado por investigadores, doado ao Museu Marítimo de Ílhavo
por um dos principais estudiosos
da cultura marítima ﬂuvial.
Esta cerimónia foi presidida
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. José Ribau
Esteves, que destacou a concretização de um investimento de quatro milhões de Euros, com o apoio
ﬁnanceiro comunitário, sendo 2,5
milhões destinados à construção
do Aquário de Bacalhaus, um milhão para o CIEMar-Ílhavo e 500
mil Euros para as ações imateriais
das Comemorações dos 75 Anos
do MMI.
O CIEMar-Ílhavo é uma subunidade do MMI e, por inerência,
do Município de Ílhavo, constituindo um elemento estruturante
do novo ciclo de vida do MMI,
que se destina a desempenhar uma
missão de investigação cientiﬁcocultural, que tem como principais
objetivos alimentar e renovar o
projeto cultural do Museu.
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Mais Obra

» Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo
A Ampliação do Museu
Marítimo de Ílhavo (MMI)
representa um dos
novos projetos da RUCHI
– Regeneração Urbana
no Centro Histórico de
Ílhavo, aproveitando a
oportunidade excecional
de um co-financiamento do
Programa Operacional da
Região Centro (PORC) de
85% sobre o valor elegível
do projeto.

Após adjudicação a 6 de julho
de 2011 à Encobarra – Engenharia
e Construções, SA, num investimento total de 2.870.150,00 Euros,
esta obra teve início em novembro
do ano transato e contemplará
a construção de um Aquário de
Bacalhaus, que vai estar ligado
aos edifícios do CIEMar-Ílhavo
- Centro de Investigação e Empreendedorismo e ao MMI através de
uma manga aérea.
Único no país, o Aquário, de
oito metros de comprimento e

Principais objetivos do investimento:
»
»
»
»

Instalação de um aquário para Bacalhaus
Área dedicada à investigação e às reservas
Área social para realização de pequenas exposições
Ligação física directa ao edifício do MMI e ao Centro de Investigação e Empreendedorismo

ENTIDADE TITULAR

Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL

2.594.061,47 Euros
FINANCIAMENTO FEDER

2.075.249,18 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO

9 meses
ADJUDICAÇÃO DA OBRA

6 de Julho de 2011
EMPRESA

Encobarra, SA

3,2 metros de profundidade, será
composto por uma estrutura de
três níveis, com três grandes janelas de acrílico e um varandim superior que permitirá aos visitantes
observar à superfície e de diversos
ângulos, em espiral, os cerca de 150
bacalhaus de diferentes tamanhos
e a vegetação marítima. A abertura
desta nova valência do MMI, que
representa uma presença viva do
bacalhau e o contar de histórias do
seu ecossistema e dos seus hábitos
de vida, constituirá seguramente
o momento mais alto das Comemorações dos 75 Anos do Museu
Marítimo de Ílhavo.
De referir que o 75.º Aniversário
do MMI coincide no tempo com
um novo momento de ampliação e
renovação da sua realidade física e
do seu projeto, um ciclo de aprofundamento da identidade marítima do Museu, e de reforço do seu
envolvimento com o território, os
públicos e a sociedade em geral.
Neste âmbito, e ao nível das
infraestruturas, o renovado MMI
está já dotado de uma nova valência, o CIEMar-Ílhavo, que se destina a desempenhar uma missão de
investigação cinetiﬁco-cultural, e
terá, a partir de 21 de outubro, dia
de aniversário do 11.º Aniversário
da ampliação e remodelação do
MMI, um Aquário de Bacalhaus,
que integrará o bacalhau vivo no
discurso expositivo do Museu.

www.cm-ilhavo.pt
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Conservação e Reparação - 2.º fase

» Navio Museu Santo André
No seguimento da primeira
fase de conservação e reparação
do Navio Museu Santo André, a
qual visou trabalhos de pintura,
carpintaria e serralharia no valor
de 32.453,01 Euros, executada
pela empresa Civimecânica - Serralharia Civil e Mecânica, Lda.,
o Executivo Municipal deliberou
aprovar, na Reunião de 21 de dezembro, a aquisição da prestação
de serviços, por convite à Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais, SA, no valor de
50.500,00 euros, atendendo à localização e capacidade técnica da
empresa, bem como às características dos trabalhos a realizar.

A CMI pretende com esta intervenção reparar, capacitar e reforçar o Navio Museu Santo André
com as condições necessárias ao
bom desempenho da função a que
se destina, perspetivando que em
2012 venha a ter uma crescente
procura, enquadrada nas comemorações do 75.º Aniversário do
MMI.
A sua reabertura ao público
aconteceu no passado dia 1 de
abril.

Defesa da Costa

» Intervenção do INAG na Praia da Barra
No seguimento das ocorrências
do ﬁnal do mês de outubro de 2011
com uma ação de erosão provocada
pelo Mar junto ao Apoio de Praia
Completo Oﬀ-Shore (na praia da
Barra), colocando em risco a sua
estabilidade, foram desenvolvidas
múltiplas diligências, tendo resultado da cooperação institucional
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo, o INAG, a ARHCentro,
a APA, a Capitania do Porto de
Aveiro e o Secretário de Estado
do Ambiente e Ordenamento do
Território, as obras de reforço do
cordão dunar que estão a ser executadas pelo INAG na zona em
causa, visando a sua estabilização
e a defesa do referido APC.

A Câmara Municipal de Ílhavo manteem toda a atenção a esta
importante matéria, atuando no
sentido do aprofundamento da
cooperação institucional e da defesa de intervenções devidamente
interligadas entre as várias entidades com responsabilidades nesta
matéria, no sentido da boa gestão
da costa do Município de Ílhavo e
da Região de Aveiro, nas situações
conhecidas e nas que vão derivar
da obra de prolongamento do
Molhe Norte da barra da Ria e do
Porto de Aveiro.

a construção de uma rampa de manobras, do lado sul, (no valor de
cerca 35.862,00 euros e um prazo
de execução de 1 mês); a melhoria
das condições dos armazéns de
aprestos (com o valor estimado
de 107.372,00 euros e um prazo de
execução de 3 meses), bem como a
colocação de portões de acesso aos
trapiches, de forma a aumentar a
segurança do equipamento (no valor de 4.000,00 euros e um prazo
de execução de 15 dias).
Estas intervenções integramse no projeto de Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos
Pescadores, aprovado no âmbito
do Grupo de Ação Costeira da
Região de Aveiro, e conta com um
co-ﬁnanciamento do Programa

Operacional da Pesca 2007/2013
– PROMAR, na ordem dos 70
por cento.
O projeto prevê, ainda, a integração dos pescadores na gestão
deste Cais, com capacidade para
acolher cerca de 90 embarcações,
através da criação de uma Comissão de Gestão, o incentivo à diversiﬁcação da atividade e a criação
de projetos de divulgação junto
das Escolas do 1.º Ciclo.
Um dos objetivos desta intervenção assenta, precisamente, na
implementação de um novo modelo de gestão de toda esta estrutura,
para que deixe de ser exclusiva da
Câmara Municipal de Ílhavo e passe a envolver os seus utilizadores.

Implementação do Plano de Gestão

» Cais dos Pescadores (Costa Nova)
O Executivo Municipal
deliberou aprovar a
Abertura de Concursos
Públicos para a execução
de um conjunto de
empreitadas a realizar no
Cais dos Pescadores da
Costa Nova, na ordem dos
3000 mil euros.

As intervenções a efectuar nesta
infra-estrutura construída há cerca
de 12 anos dizem respeito à dragagem de limpeza do ancoradouro,

de forma a possibilitar a utilização
do Cais da Costa Nova (com o valor estimado de 150.000,00 euros e
um prazo de execução de 3 meses);
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»

Serviço Educativo Municipal de Ílhavo

Implementado em
setembro de 2011, o
Serviço Educativo Municipal
de Ílhavo (SEMI), conta
já com seis meses de
trabalho concertado, com
o objetivo de divulgar,
de forma integrada, um
conjunto de atividades
dirigidas às Escolas, grupos
organizados e público em
geral.

Ao longo destes seis meses, 7910
utilizadores participaram nas atividades divulgadas pelo SEMI,
nos diversos Espaços Municipais.
De referir que, em relação a igual
período do ano anterior, se veriﬁcou um acréscimo do número de
visitantes, como podemos ver no
gráﬁco que se segue:

Estas atividades foram desenvolvidas nos seguintes Espaços Municipais:
- Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)
- Navio Museu Santo André (NMSA)
- Centro Cultural de Ílhavo/Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCI/CCGN)
- Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER)
- Centro de Educação Ambiental (CEA)
- Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI)
Cada uma delas foi, para quem
dela usufruiu, uma experiência única de exploração, descoberta e estímulo à criatividade, que procurou
intensiﬁcar as relações estabelecidas com os diversos intervenientes educativos, crianças, jovens e
público em geral, incentivando a
criação de hábitos culturais.

Estas atividades são desenvolvidas nos vários Espaços Municipais e pretendem ir ao encontro
das necessidades e objetivos dos
Estabelecimentos de Ensino do
Município de Ílhavo, Municípios
limítrofes e todos os Municípios
do país, através da oferta de variadas atividades nas mais diversas
áreas.

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

Pretendemos continuar a contribuir para a formação de uma
geração mais informada, mais empreendedora e mais responsável,
favorecendo e consolidando o sentimento de pertença da comunidade em geral e da educativa em par-

Gri Gri - Atelier de Música para Bebés
Centro Cultural de Ílhavo

EsMERa-te
Escola Municipal de Educação Rodoviária

Bichos à Lupa
Centro de Educação Ambiental

ticular, tendo por base sobretudo
o património cultural e histórico
do Município de Ílhavo, com características únicas e diferenciadoras, que a todos pertence e do qual
todos podem e devem usufruir.
Continuaremos assim, a divulgar as atividades a desenvolver nos
próximos meses, através do site da
CMI e sites dos Espaços Municipais. Lá poderá consultar toda
a oferta em vigor, de acordo com
o público-alvo. Se desejar receber
periodicamente esta informação,
solicite a mesma para o e-mail
semi@cm-ilhavo.pt.

À conversa com João Vaz de Carvalho e Claudio Hochman
Biblioteca Municipal de Ílhavo

PAPE

» Programa de Apoio a Projetos Educativos
Atendendo à grande
adesão por parte dos
Estabelecimentos de
Ensino às oito edições já
realizadas do Programa
de Apoio a Projectos
Educativos (PAPE), e
considerando os objetivos
estabelecidos para esta
iniciativa, a Câmara
Municipal de Ílhavo
lançou mais uma edição
do Programa de Apoio a
Projectos Educativos.

Estabelecimento de Ensino

Título do Projecto

Apoio da Câmara Municipal de Ílhavo (valor em euros)

EB1 Senhora dos Campos
EB1 Cale da Vila
CE Santa Maria Manuela
CE Légua
EB 23 Gafanha da Nazaré
EB 23 Gafanha da Nazaré
EB 23 Gafanha da Encarnação
EB 23 Gafanha da Encarnação
EB 23 José Ferreira Pinto Basto
EB 23 José Ferreira Pinto Basto
Escola Secundária Dr. JCCG
Escola Secundária Dr. JCCG

Ílhavo, Capital Portuguesa do Bacalhau: (Eco-Escolas)
A Faina Maior
Há Mar e Mar, há proteger e amar
Horta Biológica
Jornal Escolar - Ria Mar
Estufa Gafanhoa - Verdura para o nosso bacalhau (Eco-Escolas)
Codmovil
Escola Verde: (Eco-Escolas)
Teatro “Heróis do Mar”
Eco-Escolas: “ECO-ESCOLAS”
Saltibancos de mar em mar - uma revolução social na faina marítima
Jornal Escolar - Jornal Aberto

TOTAL

Recebidas e analisadas as várias
candidaturas, o Executivo Municipal deliberou, na Reunião de
7 de dezembro, a atribuição de
subsídios pontuais aos Estabelecimentos de Ensino selecionados
no âmbito das candidaturas apre-

300,00
600,00
1.500,00
230,00
900,00
890,00
2.500,00
650,00
1.460,00
320,00
1.500,00
900,00
11.750,00

sentadas ao PAPE – Programa
de Apoio a Projetos Educativos
2011/2012.
Neste ano letivo, cuja temática
central é “Ílhavo, Capital Portuguesa do Bacalhau”, quinze Estabelecimentos de Ensino apre-

sentaram as suas candidaturas,
evidenciando um grande dinamismo, dando uma resposta à altura
do desaﬁo lançado. Dessas, doze
candidaturas foram aprovadas.
Tendo como principal objetivo
o incentivo à implementação e ao

desenvolvimento de projetos que
possibilitem uma melhoria efetiva da qualidade da Educação no
Município de Ílhavo, o PAPE é,
acima de tudo, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Ílhavo que
pretende desenvolver o espírito de
proatividade e de autonomia de
cada Estabelecimento de Ensino,
cujos projetos estão diretamente
relacionados com os Planos Educativo e de Actividades.
Este Programa representa um
investimento total de 25.769,76
Euros, contando com um apoio da
Câmara Municipal de Ílhavo de
11.750 Euros, cerca de 45% do investimento total previsto, apoiando a implementação e realização
de Projetos Educativos em vários
Estabelecimentos de Ensino do
Município.

www.cm-ilhavo.pt
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» Música na Escola 2012
A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a contemplar
todas as Crianças do 1.º
Ciclo do Ensino Básico,
que este ano foram cerca
de 1700, com o programa
“Música na Escola” que se
realizou em quatro sessões:
duas no dia 28 e outras
duas no dia 29 de fevereiro.

A Sessão de Encerramento realizou-se no dia 4 de março, com
o Concerto de Família, no Centro
Cultural de Ílhavo, num momen-

to de partilha e interação entre as
Crianças e os seus familiares.
Este ano, o Programa “Música
na Escola” teve como título “Asso-

bias Melodias e Bates Palmas nas
Calmas“, tendo como objetivo colocar no centro da abordagem alguns dos elementos constitutivos
da Música, em especial as dimensões de melodia e de ritmo.
Este projeto de formação e animação musical, dinamizado com
a colaboração da Orquestra Filarmonia das Beiras, sob a direção
do maestro António Vassalo Lourenço, visa divulgar, sensibilizar e
formar o público infantil para a cultura musical, dando ênfase à participação das Crianças no processo
de realização musical, através da
interação com a orquestra por
meio de diversas estratégias.
Atendendo aos bons resultados
obtidos pela integração deste programa na planiﬁcação das ativida-

des relacionadas com o ensino da
Música, no âmbito do Programa
de Enriquecimento Curricular,
a Câmara Municipal de Ílhavo
apostou em manter esta oferta no
Plano Municipal de Intervenção
Educativa preparado para o Ano
Letivo 2011/2012.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Ílhavo aderiu ao Projeto “Música na Escola” em 2002,
tendo desde o primeiro momento
registado forte adesão da população escolar do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Município, proporcionando-lhe uma experiência diferente, num ambiente lúdico e de
aprendizagem importante para a
educação e para a cultura.

Nesta edição, a Câmara Municipal de Ílhavo atribuiu 14 Bolsas
de Estudo a Alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior residentes no Município de Ílhavo,
correspondendo 8 a novas Bolsas
e 6 a renovações (alunos a quem foi
atribuída Bolsa no ano anterior e
que mantiveram o nível de aproveitamento escolar).
Tal como nos anos anteriores, o
montante da Bolsa varia entre 51,13
Euros (para os Alunos do Ensino
Secundário) e 102,25 Euros (para
os Alunos do Ensino Superior),
concedidos em nove prestações.

A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da Câmara
Municipal de Ílhavo em apoiar os
seus Jovens nos seus estudos, contribuindo para que sejam criadas
condições para os mais necessitados prosseguirem os seus estudos
após a escolaridade obrigatória,
comparticipando assim, nas despesas de alojamento, alimentação,
transporte, material escolar e’ propinas.

e meia: uma da parte da manhã e
outra após o almoço.
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal facultou
o transporte de todas as Crianças
e respetivo Corpo Docente e Pessoal Não Docente para o local

do espetáculo e, em parceria com
as quatro Juntas de Freguesia do
Município, ofereceu a cada Criança uma lembrança deste dia de
Festa que comemora o Natal.

Cerimónia de Entrega

» Bolsas de Estudo Municipais
No passado dia 27
de janeiro, a Câmara
Municipal de Ílhavo
procedeu, uma vez mais,
à entrega das Bolsas de
Estudo Municipais, desta
feita relativas ao ano letivo
2011/2012, numa sessão
que teve lugar no Fórum
Municipal da Juventude de
Ílhavo.

» Festa de Natal das Crianças 2011
A Câmara Municipal
de Ílhavo realizou, pelo
décimo quarto ano
consecutivo, uma Festa
de Natal para todas as
Crianças do Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico
e Instituições Particulares
de Solidariedade Social
com valência de PréEscolar do Município de
Ílhavo.

Este ano, a Festa de Natal contou com a presença de cerca de
2.500 crianças que desfrutaram de
um dia especial ao assistirem a um
espectáculo de variedades, que incluiu magia, palhaços, malabaristas,
entre outras surpresas que, a avaliar

pela animação na plateia, ﬁzeram as
delícias de toda a pequenada.
A Festa de Natal 2011 realizouse no dia 14 de dezembro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha
da Encarnação, tendo decorrido
em duas sessões de cerca de hora
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IV Edição

» Encontro Minibasquete
Pelo quarto ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo
realizou mais uma
edição do Encontro de
Minibasquete - Escolas do
1.º Ciclo do Ensino Básico
do Município de Ílhavo,
que teve lugar no dia 4 de
fevereiro

Na sequência do trabalho desenvolvido ao longo do ano no âmbito
das Atividades de Enriquecimento
Curricular e do sucesso alcançado
nas edições anteriores, a Câmara
Municipal de Ílhavo, em parceria
com o Illiabum Clube e o Grupo
Desportivo da Gafanha (secção
de basquetebol) promoveu a iniciativa, salientando a importância
da prática desportiva desde tenra
idade e a promoção de uma modalidade com grande tradição no

Município de Ílhavo.
Com a adesão de cerca de 500
Crianças do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Município de Ílhavo, o
evento transformou-se num grande momento de convívio, de promoção da prática desportiva com
verdadeiro ambiente de “fair-play”.
A iniciativa foi repartida pelo Pavilhão Municipal Capitão Adriano
Nordeste e pelo Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré,
sendo que a parte da manhã foi re-

servada à participação dos alunos
dos 1º e 2º anos de escolaridade,
enquanto que a parte da tarde foi
dedicada aos alunos do 3.º e 4.º
anos de escolaridade.
Para além da realização de várias atividades, todos os alunos
disputaram entre si jogos 3x3, sempre sob a orientação e apoio dos
Professores da Atividade Física e
Desportiva da Câmara Municipal
de Ílhavo e dos Treinadores e Atletas dos dois Clubes envolvidos.

No ﬁnal, todos os participantes
receberam um diploma de participação e um convite-família para
assistirem aos jogos das equipas
seniores dos dois clubes, que se realizaram no ﬁnal dessa tarde.
Com este evento, a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a aposta
forte numa educação integral das
Crianças do Município, sendo um
dos seus principais objetivos o fomento da prática desportiva.

forma regular pelos alunos ao longo do ano letivo.
Em ambos os momentos, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibilizou o transporte entre as diversas Escolas e o local de realização
do evento, oferecendo um lanche
volante e um diploma de participação a todos os participantes, além
de medalhas e diplomas de classiﬁcação aos seis primeiros classiﬁcados de cada escalão e género.
A terceira etapa do programa
OlimpÍlhavo será dedicada às modalidades aquáticas e náuticas.

ATIVIDADES NÁUTICAS
E AQUÁTICAS

Corta-Mato Escolar e Atividades Terrestres

» Olimpílhavo
Após o sucesso da
primeira edição do CortaMato Escolar Municipal,
realizada no ano letivo
2010/2011, teve lugar
no passado dia 15 de
dezembro, no Parque da
Murteira - Vista Alegre,
o II Corta-Mato Escolar
Municipal, no âmbito
do Programa Municipal
OlimpÍlhavo. Esta iniciativa
contou com a presença
de cerca de 750 alunos
dos 2.º e 3.º Ciclos do
Ensino Básico e do Ensino
Secundário, dos cinco
Estabelecimentos de
Ensino do Município de
Ílhavo.

Os seis primeiros classiﬁcados
de cada Escola em cada escalão
e género ﬁcaram apurados para o
Corta-Mato da Região de Aveiro,
que se realizará no 2.º período do
presente ano letivo.
Cerca de uma semana depois,
a 23 de fevereiro, decorreu o segundo momento do OlimpÍlhavo,
desta vez dedicado às “atividades
de terra”.
Pretendeu-se com este evento
divulgar, junto dos cerca de 500
alunos participantes, diversas modalidades coletivas (basquetebol,
futebol e voleibol) e individuais
(ténis de mesa e xadrez), incutin-

do nos nossos Jovens hábitos de
prática regular da atividade física,
criando momentos de agradável e
saudável convívio e partilha de experiências no seio das Escolas do
Município.
Participaram neste momento
competitivo cerca 500 alunos,
sendo a vencedora a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, que viu reconhecida a
excelência das suas práticas com a
oferta de um vale de 200 Euros em
material desportivo. Por todas as
Escolas foi ainda distribuído um
conjunto de 12 bolas de diferentes
modalidades que será utilizado de
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Piscina Municipal de Ílhavo

ORI-CANOAGEM

Porto de Pesca Costeira

VELA

Porto de Pesca Costeira

» INSCRIÇÕES até
11 ABR 2012
Mais informações
junto do teu Professor
de Educação Física
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3.ª Edição
ABRIL
QUA

4 20h45

Aula de Grupo

Mercado Municipal de Ílhavo
Grupo de Jovens “Pestinhas”

SEG

9

Comemoração
Feriado Municipal
- tarde desportiva

Câmara Municipal de ílhavo

QUA

O Programa Municipal
Desporto para Todos,
promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, teve
início em março 2011 e
conta já com a sua terceira
edição.

Este programa pretende sensibilizar a população para a prática
regular de atividade física, nas suas
mais variadas vertentes, de forma
a poder criar hábitos de vida saudável. O programa desenvolve-se
durante todas as quartas-feiras,
entre as 19h00 e as 20h30, e aos
sábados/domingos no período da
manhã. As atividades são gratuitas
e abertas a toda a população independentemente da idade.
No passado dia 11 de março
2012 realizou-se a “Caminhada
pelo Município com três Grandes
Momentos”, que marcou de forma
divertida e salutar o início do 3.º
momento do Programa Municipal Desporto Para Todos. Nesta
atividade, os cerca de 350 participantes, para além da caminhada,
tiveram ainda a oportunidade de
se associar a uma aula de atividade
Física e Alongamentos e, no ﬁnal,

houve ainda tempo para assistir à
confeção de uma receita saudável
da responsabilidade da convidada
Lígia Santos, vencedora do MasterChef.
Em todas as edições do Programa Municipal Desporto para
Todos existe uma agenda que divulga todos os eventos, para que
os interessados a possam consultar e apresentar, no início de cada
atividade, a ﬁm de ser carimbada.
Desta forma, o participante ﬁca
habilitado a diversos sorteios e
prémios. Esta publicação está disponível nas Piscinas Municipais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré,
bem como junto dos parceiros do
Programa.
No próximo dia 1 de julho vai realizar-se uma grande festa de confraternização com bastante atividade física à mistura e ainda o sorteio
de diversos prémios. Participe!

Durante a manhã, e numa vertente prática, cerca de 200 alunos
do Ensino Secundário da área de
Desporto tiveram a possibilidade
de praticar atividades como pólo
aquático, canoagem, natação, mergulho, kitesurf e um passeio pela
Ria, que tiveram lugar no Jardim
Oudinot, nas Piscinas Municipais
e na Costa Nova.
Sob o mote do Empreendedorismo Náutico, a vertente teórica
do Seminário, que decorreu no
Museu Marítimo de Ílhavo, abriu
com a intervenção do Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo,
Eng. José Ribau Esteves, que fez
referência às Comemorações dos
75 anos do Museu Marítimo de
Ílhavo (MMI). Seguiu-se a intervenção do Vereador Paulo Teixeira Costa que apresentou o “Ílhavo
Sea Festival 2012”, um evento náutico que vai acolher, à semelhança de 2008, alguns dos maiores
Veleiros do Mundo e que integra
as Comemorações dos 75 anos do
MMI. Com o objetivo de promo-

Caminhada pelo
Município
Farmácia Santos (ílhavo)

SÁB

14 09h45

Aula de Hidroginástica/
hidrobike
Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA

18 19h30

Aula de Grupo

Ginásio Clube do Fitness

DOM

22 10h30

Aula de Localizada
Ritmos - Academia
Gimnodesportiva

DOM

29 10h00

Aula de Dança

Pavilhão Municipal
da Gafanha do Carmo
Grupo de Jovens “Pestinhas”

QUA

2 19h00

Caminhada
pelo Município

Farmácia Santos (Ílhavo)

SÁB

5 10h00

Passeio de BTT

Piscina Municipal de Ílhavo
CAPGE

QUA

9 19h30

Aula de Power Local
Ginásio Gimclube

DOM

13 10h30

Aula de Localizada
Ritmos - Academia
Gimnodesportiva

QUA

16 19h30

Aula de grupo

Ginásio Clube do Fitness

DOM

20 10h00

Mega Passeio Pedestre
- Sensibilização
e limpeza
das nossas praias

Largo do Farol da Barra
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA

23 19h30

Aula de Power Local
Ginásio Gimclube

SÁB

26 15h30~17h30

Workshop Natação
Sincronizada
Piscina Municipal de Ílhavo

» IV Seminário Náutico
Realizou-se, no passado
dia 22 de março de 2012,
o IV Seminário Náutico do
Município de Ílhavo, que
contou com a presença de
cerca de 300 participantes.

11 | 19h00

MAIO

JUNHO
ver a partilha de ideias e procurar a
interação e intervenção da plateia,
realizou-se uma “mesa redonda”
com a presença de alguns convidados que procuraram suscitar nos
jovens o desenvolvimento de ideias
empreendedoras da área náutica:
Paulo Azevedo, representante da
Ria de Aveiro Kite Club, Vitor Silva da Ecoria – Empresa Turística
e, a representar a Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar,
João Correia. Após uma breve
pausa, seguiu-se a intervenção de
Vasco Ramalheira, em representação da Associação de Surf de
Aveiro.
No ﬁnal do IV Seminário Náutico do Município de Ílhavo foram
anunciados os vencedores do Concurso Ideias Náuticas, bem como
lançada a quarta edição da Agenda
Náutica do Município, que apresenta de forma sumária os muitos
eventos e a sua calendarização promovidos pelo Fórum Náutico do
Município de Ílhavo.

DOM

3 09h00

Caminhada
por uma Causa

Museu Marítimo de Ílhavo
Rotary Clube de Ílhavo

QUA

6 19h30

Aula de Grupo

Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré
Ginásio Clube do Fitness

QUA

13 19h00

Caminhada
pelo Município

Farmácia Santos (Ílhavo)

DOM

17 10h00

XII Grande Pedalada

Praça do Centro Cultural de Ílhavo
Câmara Municipal de Ílhavo

QUA

20 19h30

Aula de Grupo

Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré
Ginásio Clube do Fitness

DOM

24 10h30

Circuito de Fitness

GoldenClub - Healthclub & Spa

QUA

27 19h30

Aula de Power Local
Ginásio Gimclube

QUA

30 19h00

Caminhada pelo
Município
Farmácia Santos (Ílhavo)

JULHO
DOM

1

Grande festa
de Confraternização
para todos
os Participantes
no Programa
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Aniversário

Fórum Municipal da Juventude

22 de dezembro Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo
25 de fevereiro Gafanha da Nazaré
31 de março Ílhavo
Os Fóruns Municipais da
Juventude da Gafanha da
Encarnação e da Gafanha
do Carmo comemoraram,
no passado dia 22 de
dezembro, o seu 3.º
aniversário. Dois meses
mais tarde, no dia 25
de fevereiro, foi a vez
do Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da
Nazaré que completou
o seu sexto ano de vida.
No dia 31 de março,
assinalou-se o 12.º
aniversário do Fórum
Municipal da Juventude de
Ílhavo.

A Juventude constitui um dos pilares
base da atuação da Câmara Municipal de Ílhavo, merecendo desde
1998, especial atenção. A realidade
dos jovens é muito heterógenea,
assim como os seus percursos vivenciais ao longo do tempo, motivos mais do que suﬁcientes para
a concretização dos investimentos
em obras e iniciativas especialmente direcionadas para os jovens do
nosso município.
O primeiro espaço totalmente dedicado aos Jovens, o Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo, foi pensado
com o objetivo de criar um espaço
lúdico-pedagógico, informativo e de
divulgação das novas tecnologias,
especialmente dirigido aos jovens
do município. Para além de acesso
gratuito à internet, da possibilidade
de realizar trabalhos escolares ou
pesquisas, da consulta de publicações atuais, de momentos de partilha e convívio alberga também o
Serviço de Apoio à Formação e ao
Emprego, o Espaço Internet e as
Oﬁcinas Criativas. Atendendo aos
bons resultados obtidos desde o
primeiro dia, a CMI apostou na descentralização destes serviços tendo
criado mais 4 espaços semelhantes
distribuídos pelo município.
Os Equipamentos, a Formação e o
Emprego, a Saúde Juvenil, os Tempos Livres, as Artes e Ofícios, e o
Associativismo Juvenil são as áreas
deﬁnidas como prioritárias, constituindo por isso os eixos estratégicos que têm norteado a atuação
integrada da Câmara Municipal de
Ílhavo a este nível.

22 de dezembro | Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo

25 de fevereiro | Gafanha da Nazaré

Na presença de dezenas de Jovens Munícipes que regularmente
frequentam estes espaços nas suas

efeito, onde não faltaram Karaoke,
demonstrações de wing shun, aulas de dança, ateliês, exposições,

horas de lazer, todos os aniversários contaram com um programa
organizado especialmente para o

31 de março | Ílhavo

Equipamentos/Serviços:
Fórum Municipal da Juventude de
Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré, Fórum
Municipal da Juventude de Vale de
Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Encarnação e
Fórum Municipal da Juventude da
Gafanha do Carmo, Skate Park,
Serviço de Apoio à Formação e
ao Emprego (SAFE), Espaço Internet Municipal, Gabinete de Apoio à
Saúde Juvenil da Gafanha da Nazaré, Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil de Ílhavo.

Iniciativas:
Programa Municipal de Bolsas de
Estudo, Programa Municipal de
Bolsas de Estágio de Trabalho, Programa Municipal de Ocupação dos
Tempos Livres, Programa Vocação,
Concurso Literário Jovem, Mostra
Jovem d’Artes, apoio regular (ﬁnanceiro e logístico) às Associações e
Grupos de Jovens do nosso município, realização regular de reuniões
de trabalho, individuais e simultâneas, com Associações e Grupos
de Jovens, Festilha, Encontro Inter
Escolas, Jornadas da Juventude,
Grande Pedalada, Semana Jovem,
Ílhavo Radical, Oﬁcinas Criativas,
entre muitas outras.

A Câmara Municipal de Ílhavo continua a apostar nos Jovens do Município potenciando as suas capacidades, energia e disponibilidade integrando-os numa política coesa de juventude contando para isso com a sua
participação ativa, crítica, inovadora e responsável.

torneios e ainda a entrega dos “Presentes Cheios de Nós” às Crianças
e Jovens da Obra da Criança.

www.cm-ilhavo.pt
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23 e 24 de março

» InterEscolas 2012
A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com
as três EB 2,3 e as duas
Escolas Secundárias do
Município, promoveu
durante os dias 23 e 24
de março, a X edição do
Encontro Inter-Escolas.

O programa teve início com o
“Dia Aberto”, em que os alunos
tiveram a oportunidade de visitar
outras escolas e participar num conjunto diversiﬁcado de atividades interessantes e enriquecedoras.
Para o dia 24 estava reservada a
V edição da Assembleia Municipal
Jovem, que contou com a presença
do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara
Municipal, da Vereadora da Ju-

ventude e do Assessor para a Educação, onde os Jovens puderam
partilhar as suas preocupações e
propostas, bem como apresentar
as principais ideias para o futuro
da sua Terra, participando em debates temáticos relacionados com
Cidadania, Voluntariado e Solidariedade.
Nesse mesmo dia, pelas 21 horas
decorreu a inauguração da Exposição de Trabalhos no foyer do

Centro Cultural de Ílhavo, uma
exposição original que teve como
tema “Ílhavo, Capital Portuguesa
do Bacalhau” e que demonstrou
o empenho e o esforço de Alunos
e Professores, bem como a sua excelente capacidade de trabalho em
equipa, envolvimento e dedicação.
Seguiu-se o V Sarau InterEscolas
que, uma vez mais, se tornou num
dos momentos de maior importância para todos, sendo o corolário

do trabalho desenvolvido ao longo
do ano pelas Escolas Secundárias
e EB 2, 3 do nosso Município.
Estas iniciativas, em que estiveram envolvidos mais de 500 alunos
e cerca de 4 dezenas de professores, procuram “dar a conhecer o
que de melhor se faz nas Escolas,
em áreas tão distintas como a
música, dança, teatro, cinema de
animação, fotograﬁa, pintura ou
escultura”.

Espaço Internet

» Ações de Formação
Informática
Integrada na Formação
Informática que a Câmara
Municipal de Ílhavo tem
vindo a proporcionar aos
utilizadores dos Espaços
Internet dos Fóruns
Municipais da Juventude,
o Executivo Municipal
deliberou aprovar a
reformulação dos cursos,
na qual está incluído um
ajustamento da carga
horária por módulo e
a diferenciação dos
utilizadores por nível de
conhecimento.

Com esta iniciativa a CMI pretende aproximar os conteúdos de
formação às necessidades dos utilizadores, familiarizando Jovens,
Adultos e Séniores do nosso Município com as novas tecnologias
da comunicação e da informação.
Nos dias 8 de dezembro e 3 de
fevereiro foram entregues os certiﬁcados aos munícipes que durante
o ano de 2011 frequentaram a formação nos Fóruns Municipais da
Juventude de Ílhavo, Gafanha da
Nazaré e Gafanha da Encarnação,
tendo sido entregues 299 certiﬁcados a 114 participantes.
Nesta última Cerimónia de Entrega, a 3 de fevereiro, foram apresentados publicamente os novos
cursos para este ano de 2012.
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25 e 26 de novembro

» XIII Festilha - Festival de Tunas de Ílhavo
Estabelecido como um
dos mais relevantes
acontecimentos culturais
do Município de Ílhavo,
a Câmara Municipal de
Ílhavo realizou mais uma
edição do Festilha, um
dos maiores e melhores
festivais de Tunas do
país organizado por uma
Câmara Municipal.

Nazaré receber as quatro Tunas
Masculinas que, trajadas a rigor
com as cores e as bandeiras das suas
Universidades, se apresentaram
a concurso nesta 13.ª edição, cuja
apresentação foi, uma vez mais, da
responsabilidade dos divertidos e
satíricos Jogralhos - Grupo de Jograis Universitários do Minho.
Soltando os seus acordes até de
madrugada, a BRUNA - Tuna
Universitária da Figueira da Foz,
a Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra, a Tuna Universitária de Beja e a Tuna de Medicina do Porto brindaram o Júri e
todos os presentes com algumas
das melhores e mais saudosistas
melodias, repletas de alegria, irreverência e jovialidade características destes grupos de estudantes.
No ﬁnal, e não sem antes se assistir a mais uma memorável atuação da TUA - Tuna Universitária
de Aveiro, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. José
Ribau Esteves, procedeu à entrega
dos prémios da noite, cuja grande
vencedora foi a Tuna de Medicina

O primeiro momento do Festilha teve lugar no dia 25 de Novembro, no Centro Cultural de
Ílhavo, com o espetáculo de fados
“T.U.A. e Amigos”, que contou
com as brilhantes e muito aplaudidas atuações da Orquestra Juvenil
da Escola de Música Gafanhense,
do Grupo de Fados da AAUAv,
Tuna da Universidade Sénior da
Fundação Prior Sardo e da Tuna
Universitária de Aveiro.
No dia seguinte, foi a vez do
Centro Cultural da Gafanha da

16 de março

» VIII Jornadas da Juventude
Decorreu, no passado
dia 16 de março, a oitava
edição das Jornadas da
Juventude do Município de
Ílhavo, que contou com a
presença de 60 Alunos do
3.º Ciclo das Escolas do
Município, numa aposta
continuada da Câmara
Municipal de Ílhavo em
acompanhar e promover de
atividades complementares
na formação da faixa etária
mais jovem.

Nesta iniciativa foram abordados temas relacionados com o seu
desenvolvimento físico e intelectual, através de 2 painéis temáticos.
O primeiro painel, subordinado ao
tema “Novos Desaﬁos Proﬁssionais”, contou com a participação
de Ana Daniel da Universidade
de Aveiro, que abordou temas relacionados com a inovação social e
local, o empreendedorismo jovem
e, ainda, as incubadoras de empresas. O encerramento deste painel
esteve a cargo da estilista e empresária ilhavense, Susana Gateira,
que deixou o testemunho do seu
percurso proﬁssional - exemplo de
sucesso.
O segundo painel foi subordinado a um tema da atualidade,

“Redes Sociais”, que contou com
as intervenções de Lídia Oliveira,
da Universidade de Aveiro, que
falou das vantagens de uma boa
utilização das redes sociais, apresentando exemplos concretos de
como estas ferramentas podem ser
o veículo de novas oportunidades
de emprego, do encontro de amigos e de acesso rápido e partilha
de variada informação. Ainda
neste painel, o palestrante Miguel
Machado, do Instituto Pedro Nunes de Coimbra, abordou o “outro
lado” das Redes Sociais, nomeadamente os perigos eminentes da sua
utilização, que na sua maioria derivam da ingenuidade da partilha
de informações pessoais, e apresentou um conjunto de dicas úteis

para uma utilização mais segura.
Com o objetivo de se alcançar
uma maior e mais fácil interatividade entre oradores e participantes,
foram criados grupos de trabalho,
cada um coordenado por um professor, que apresentou as questões
para os oradores e elaborou as conclusões de cada temática exposta.
Com a realização das Jornadas
da Juventude 2012, que tiveram
lugar na Biblioteca Municipal de
Ílhavo, a Câmara Municipal de
Ílhavo pretendeu, uma vez mais,
realizar um debate aberto e elucidativo, motivando a discussão e
partilha das ideias de temas atuais
e do interesse dos nossos munícipes mais Jovens.

do Porto, que levou os prémios de
Melhor Tuna e Melhor Estandarte. Destacaram-se também a Tuna
Universitária de Beja, recebendo
os Prémios de Melhor Instrumental, 2.ª Melhor Tuna e Tuna Mais
Tuna e a Tuna de Medicina da
Universidade de Coimbra, que
arrecadou os Prémios de Melhor
Pandeireta e Melhor Solista.
São já treze as edições do Festilha - Festival de Tunas de Ílhavo,
todas elas plenas de brilhantes
atuações marcadas pelo convívio
e pela enorme adesão de todos os
Munícipes em viver este espetáculo, numa relação única que o Município mantém com o espírito académico e com a Universidade de
Aveiro, em particular, que todos
os anos se renova num momento
de festa, tradição e, acima de tudo,
boa disposição. Responsável também por este sucesso está a TUA,
parceira da Câmara Municipal de
Ílhavo na produção do evento desde 2004, cujo contributo tem sido
muito importante na garantia da
qualidade do Festilha.

www.cm-ilhavo.pt
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Comemoração 114.º Aniversário

» Restauração do Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo
assinalou, no passado dia 13 de janeiro de 2012, o 114.º Aniversário
da Restauração do Município,
dedicando a evocação desta data
à sua área geográﬁca mais a poente: as praias da Barra e da Costa
Nova, mais propriamente à sua
defesa física da erosão costeira e
às intervenções de qualiﬁcação
urbana e valorização da atividade
económica.
Nesse âmbito foram realizadas
visitas de trabalho, relacionadas
com essas temáticas, ao Cais dos
Pescadores e Parque Desportivo
na Praia da Costa Nova e Praceta do Molhe Sul e zona de APC
Oﬀshore na Praia da Barra.

Referência do Voluntariado

» Dirigente Associativo
No dia 27 de novembro
de 2009, o Conselho
de Ministros da União
Europeia declarou
oficialmente 2011 como
o Ano Europeu das
Atividades Voluntárias que
Promovam uma Cidadania
Ativa.

7.º Aniversário

A pretexto do encerramento do
Ano, a Câmara Municipal de Ílhavo levou a cabo, no passado dia 7 de
dezembro, a ação “Dirigente Associativo – Referência do Voluntariado”, numa homenagem àqueles que
dedicam o seu tempo ao trabalho

voluntário em prol da Comunidade, sendo esta prática considerada
uma das dimensões fulcrais da Cidadania ativa e da Democracia, que
contribui para o desenvolvimento
harmonioso da Comunidade e do
bem-estar das Pessoas.

O movimento associativo é uma
expressão organizada da vitalidade da Comunidade, que apela à
responsabilização e à intervenção
dos Cidadãos em várias esferas da
vida social e constitui um importante meio de exercer a Cidadania.
E é neste âmbito que as Associações assumem um papel determinante na promoção da Cultura, do
Desporto, da Ação Social, entre
outras, complementando e substituindo muitas vezes a própria
intervenção do Estado.
A prática associativa assenta na
vontade dos indivíduos, sobretudo
na vontade do Dirigente Associativo que, com esforço, tenacidade
e espírito de partilha e responsabilidade, trabalha em equipa, de

forma voluntária, as diversas atividades da sua Associação em prol
dos Cidadãos.
No Município de Ílhavo existem mais de cem Associações e
mais de mil Dirigentes Associativos em funções, pilares decisivos
na construção de solidariedade e
expressão de uma forma de vida
em Comunidade, que enriquece a
Democracia e a Cidadania, constituindo por isso um importante
fator de desenvolvimento e de
promoção da identidade e cultura
local, num processo muito relevante de integração e dinamização
social, que a Câmara Municipal de
Ílhavo apoia de forma intensa ao
nível da cooperação institucional.

» Elevação da Gafanha da Encarnação a Vila
Assinalando o 7.º
Aniversário de elevação da
Gafanha da Encarnação
a Vila, os Presidentes
da Câmara Municipal
de Ílhavo e da Junta de
Freguesia da Gafanha da
Encarnação dedicaram
parte da sua tarde do
dia 9 de dezembro de
2011, e uma reunião de
trabalho com visita aos
locais, abordando diversos
investimentos na Vila da
Gafanha da Encarnação.

As visitas de trabalharam tiveram início na Obra de Qualiﬁcação
do Caminho do Praião, que se encontra em fase de adjudicação pela
“Polis da Ria de Aveiro”, tendo
sido um projeto desenvolvido pela
CMI, contemplando a criação de
uma nova Ciclovia na Gafanha da

Encarnação (e na Gafanha do Carmo), potenciando a vivência da Ria
e melhorando as condições de proteção dos terrenos agrícolas da invasão da água salgada. Articulado
com esta intervenção perspetiva-se
também a ﬁnalização da qualiﬁcação urbana do Largo da Bruxa.

Seguiu-se a visita aos Lavadouros Públicos, que que a Câmara
Municipal e as quatro Juntas de
Freguesia decidiram encerrar deﬁnitivamente, por motivos de natureza ambiental e ﬁnanceira. No
que respeita aos existentes na Gafanha da Encarnação, o Lavadouro
Norte ﬁcará na gestão da Junta de
Freguesia, sendo alvo de uma obra
de integração no edifício dos Armazéns da Junta. No que respeita
ao Lavadouro do Centro, ﬁcará na
gestão da CMI, sendo adaptado
para servir os equipamentos públicos de proximidade (campos de
ténis e parque de merendas). No
que respeita ao Lavadouro Sul,
está perspetivada a utilização desse espaço para construção de um
parque infantil.

Por ﬁm, o grupo visitou as Obras
de Qualiﬁcação Urbana, acordadas no Protocolo de Cooperação
da CMI com a Junta de Freguesia
para 2011, designadamente o troço
da Rotunda da Barca à Rua da
Saudade (troço do lado nascente)
e o Largo do NEGE e Canto Poente (troço entre o Portão Sul do
Campo do NEGE e o cruzamento da Rua da Saudade), ambas em
fase ﬁnal de execução.
Os Presidentes da CMI e da
JFGE saudaram a população da Gafanha da Encarnação pelo progresso
alcançado que permitiu o estatuto
de Vila, reiterando o empenho em
continuar o trabalho de valorização
ambiental e urbana, sempre na perspetiva da melhoria progressiva da
qualidade de vida dos Cidadãos.

16

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 36 | Abril 2012

Doação de Terrenos à

» Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de 18 de
janeiro, a cedência a título gratuito, mediante contrato de doação
à Associação de Solidariedade
Social da Gafanha do Carmo, das
duas parcelas de terreno onde está
ediﬁcado o Centro Comunitário
/ Lar de Idosos e Centro de Dia
da Gafanha do Carmo, ﬁcando
consignado um ónus de reversão
gratuita para a Câmara Municipal
de Ílhavo, no caso de ser alterado
o pressuposto base para o qual os
terrenos foram cedidos.

Esta doação substituiu o contrato de comodato por 51 anos assumido para a execução da obra,
facilitando assim os mecanismos
de gestão patrimonial desta Associação Parceira da Câmara Municipal de Ílhavo.

Reunião

» Conselho Local de Ação Social de Ílhavo
Teve lugar, no passado
dia 20 de janeiro de 2012,
uma reunião ordinária do
Conselho Local de Ação
Social (CLAS) do Município
de Ílhavo.

De entre os vários assuntos debatidos pelos parceiros presentes,
destaca-se o balanço da atividade
relativa ao ano de 2011 do Atendimento Social Integrado, no qual
se realçou a excelência do trabalho
desenvolvido pelas entidades parceiras deste projeto inovador.
Nesta reunião, foram ainda
apresentados dados atualizados
sobre a aplicação da medida do
Rendimento Social de Inserção no
Município de Ílhavo e sobre a im-

plementação do Fundo Municipal
de Apoio a Agregados Familiares
e Indivíduos Carenciados, tendo
ainda sido efetuada a divulgação
de um protocolo celebrado entre o
Instituto do Emprego e Formação
Proﬁssional e a Câmara Municipal
de Ílhavo, para a realização de uma
ação de formação de longa duração, na área da jardinagem, dirigida a pessoas com o 4.º e o 6.º ano.
Atendendo ao momento que
atualmente vivemos no nosso País,

foi lançado o desaﬁo a todos os
presentes para que participem de
uma forma muito vivida na criação de um Manual de Recursos,
enquanto elemento congregador
das ofertas/respostas existentes no
Município de Ílhavo.
Foi, ainda, apresentado o Plano
de Ação delineado para nortear a
intervenção do Atendimento Social Integrado, neste ano de 2012,
enquanto instrumento que tem
como ﬁnalidade operacionalizar os

objetivos e as estratégias deﬁnidas
através de projetos articulados ou
criados na Rede Social.
Assim, permanece como um desaﬁo aceite por todos os parceiros
o trabalho realizado de uma forma congregadora, onde os novos
problemas e oportunidades serão
aproveitados numa perspetiva de
mudança para uma melhoria da
qualidade de vida das populações.

Aprovação de RIP, Alteração do PDM e Licenciamento de Equipamento Social

» Parque da Carreira da Gafanha d’Aquém
Foi recentemente aprovado na
Reunião de 1 de fevereiro, a alteração ao PDM de Ílhavo, por
adaptação, e o reconhecimento de
Relevante Interesse Público Municipal do Parque da Carreira (situado na antiga Carreira de Tiro
na Gafanha d’Aquém), o qual prevê a implantação de um Equipamento Social, com valência de Lar
de Idosos, Centro de Dia e Apoio
Domiciliário, um Polidesportivo,
um Parque Florestal (com parque
infantil, de merendas e circuito de
manutenção) e ainda a estrutura-

Acordo de Cooperação

» CMI/CERCIAV - Inserção Profissional
Foi deliberado aprovar o Protocolo de Colaboração a estabelecer
entre a CMI e a CERCIAV, para
integração proﬁssional de Pessoas portadoras de deﬁciência num
ambiente normal de trabalho, de
forma a contribuir para que os
mesmos se sintam integrados na
Comunidade e realizados como
Cidadãos.

As tarefas a executar estão enquadradas na Divisão de Cultura,
Turismo e Juventude da CMI,
sendo que se subdividem num
primeiro período na higienização
de documentação e num segundo
período no apoio auxiliar no setor
do arquivo.

Com este Protocolo de Colaboração, a Câmara Municipal de
Ílhavo pretende contribuir para a
construção de um contexto inclusivo de trabalho, destinado a eliminar barreiras sociais e possibilitar
o desenvolvimento de habilidades
e competências para o exercício de
funções por parte dos Jovens portadores de deﬁciência.

ção urbana da área com a criação
de arruamento e de área de estacionamento automóvel.
No âmbito deste processo, o
Executivo deliberou aprovar também a informação prévia do Equipamento Social da Associação
Aquém Renasce.
A Alteração ao PDM de Ílhavo
por adaptação e a Ação de Relevante Interesse Público Municipal
do Parque da Carreira serão submetidas à apreciação da Assembleia Municipal de Ílhavo

www.cm-ilhavo.pt
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no Caminho para o aprofundamento
de uma Cultura da Prevenção Primária
A Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Ílhavo promoveu, no passado
dia 31 de janeiro, mais uma das suas
reuniões da modalidade alargada, tendo
a citada o alcance de dois objetivos
centrais: a realização do balanço
da atividade de 2011 e a discussão
e aprovação do Plano de Ação que
norteará a atuação desta entidade neste
ano de 2012.

COMISSÃO
DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS
E JOVENS DE ÍLHAVO

Assim, na realização do balanço,
foi efectuada uma abordagem estatística ao movimento processual
registado no ano de 2011, no qual
foram instaurados 151 processos,
transitaram 82 e foram reabertos
24, o que equivale a um movimento processual de 257 Processos de
Promoção e Proteção. No que se
reporta a Arquivamentos, foram
alvo desta decisão um total de 176
Processos de Promoção e Proteção. No tocante à distribuição
por sexo, e em termos percentuais,
55% referem-se a crianças/jovens
do sexo masculino e 45% do sexo
feminino.
No capítulo das sinalizações

constatou-se que são os estabelecimentos de ensino, as Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens e os
vizinhos, as principais origens das
mesmas. Quanto aos principais
motivos das sinalizações, as problemáticas mais recorrentes são a
negligência, a exposição a comportamentos que afetam o desenvolvimento e o abandono escolar.
Se nos referirmos às medidas
aplicadas no ano de 2011, por ordem decrescente de aplicação,
estas foram a de Apoio Junto dos
Pais, Apoio Junto de Outro Familiar e Acolhimento em Instituição.
No que se reporta ao item “Com
Quem Vive a Criança”, temos em

O QUE É?
Uma instituição oﬁcial,
resultado de uma parceria,
que tem como objectivo a
promoção dos direitos e a
protecção das crianças e
jovens.

UMA CRIANÇA OU JOVEM
ENCONTRA-SE EM PERIGO QUANDO...

PARA QUE SERVE?
- Promover os direitos e a
protecção das Crianças e
Jovens em perigo
- Prevenir ou pôr termo a
situações susceptíveis de
afectar a segurança, saúde,
formação e educação, que
ponham em perigo o
desenvolvimento integral
da Criança e/ou do jovem

primeiro lugar crianças e/ou jovens que vivem com a mãe biológica, crianças e/ou jovens a viver
com ambos os pais biológicos e
crianças/jovens a morar com o pai
biológico.
Relativamente ao nível de cumprimento das ações previstas no
ano anterior, concluiu-se que foi
bastante positivo, com 97% de
ações cumpridas.
No tocante ao ano de 2012, a atividade da CPCJ de Ílhavo promete ser intensa, sendo de destacar
ações como a implementação do
Programa de Educação Parental
“Em Equilíbrio”, que, neste momento, já se encontra em velocida-

- Se encontra abandonada(o) ou entregue a si própria(o);
- Sofre maus tratos físicos e/ou psicológicos;
- Abandona a escola- É abusada(o) sexualmente;
- Sofre abuso de autoridade;
- É obrigada(o) a trabalhos inadequados à sua idade e dignidade;
- É exposta(o) a modelos de comportamento desviantes;
- É exposta(o) à mendicidade;
- Consome substâncias que afectam gravemente a sua
saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento,
sem que os pais se lhes oponham a demoverem-se desta
situação.

de cruzeiro da sua concretização,
e a realização de um diagnóstico
relativo à situação social da Infância e juventude no Município de
Ílhavo. Um dos pontos a relevar
será o da realização, no mês de outubro de 2012, do II Encontro da
CPCJ de Ílhavo, que promete ser
do interesse não só dos técnicos,
bem como de toda a comunidade,
com o objetivo da promoção dos
direitos das nossas crianças e dos
nossos jovens, enquanto titulares
de cidadania plena do ponto de
vista do gozo de direitos.

COMO CONTACTAR?
Edifício da
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Tel.: 234 329 632
Fax: 234 329 601
dass@cm-ilhavo.pt
Horário de atendimento:
8h30~12h30 l 13h30~16h30
Depois do horário normal de
expediente, para eventuais
sinalizações, poderá
contactar a Linha Nacional
de Emergência Social (144)
ou as forças policiais.

18

Município de Ílhavo | Boletim Informativo nº 36 | Abril 2012

Programação Comemorativa
dos 75 Anos do
Museu Marítimo de Ílhavo

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) comemora, em 2012, o 75.º Aniversário da sua fundação, que ocorreu em 8 de agosto de 1937, na sequência de um longo processo de gestação que começou no princípio da década de vinte.
Comemorar os 75 anos do MMI signiﬁca reconhecer e enaltecer o
esforço e a dedicação de tanta e tanta gente que, ao longo destes anos
lhe deu vida, mas igualmente reaﬁrmar e fortalecer a aposta decidida da
Câmara Municipal de Ílhavo neste seu equipamento de excelência, um
dos mais singulares e principais museus portugueses, garantindo-lhe mais
vida e mais futuro.
No seu último ciclo de vida, que decorreu entre 21 de outubro de 2001
e o ﬁnal do ano de 2011, o MMI registou o número de 542.166 visitantes,
indicadores de público que o conﬁrmam como o mais expressivo dos museus municipais portugueses e um dos museus que registou maior aﬂuência de público durante a última década.
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

O 75.º aniversário do MMI coincide no tempo com um novo momento
de ampliação e renovação da sua realidade física e do seu projeto, um ciclo
de aprofundamento da identidade marítima do Museu e de reforço do seu
envolvimento com o território, os públicos e a sociedade em geral.

CIEMar-Ílhavo

Centro de Investigação e Empreendedorismo
do Mar do Município de Ílhavo

O CIEMar-Ílhavo é uma subunidade do Museu Marítimo de Ílhavo
(MMI) e, por inerência, do Município de Ílhavo. Elemento estruturante
do novo ciclo de vida do MMI, destina-se a desempenhar uma missão
de investigação cientíﬁco-cultural que tem como principais objetivos alimentar e renovar o projeto cultural do Museu.
A criação deste centro de investigação dotado de funcionalidades arquivísticas, tecnológicas e formativas no domínio da cultura do mar, tem
ainda a intenção de impulsionar a dinâmica de investigação do Museu,
ampliando-a de forma criativa e projetando-a a escalas mais amplas.
Instalado no edifício que resulta da ampliação e remodelação do antigo
Externato de Ílhavo/Escola Preparatória, junto ao Museu, o CIEMarÍlhavo foi imaginado como uma estrutura aberta a uma vasta comunidade
de públicos e ao estabelecimento de sinergias com diversas instituições e
agentes de cultura e conhecimento, nomeadamente em articulação com
Universidades e centros de investigação de reconhecida competência na
área marítima.
O CIEMar-Ílhavo assume-se como organização ativa no processo de
desenvolvimento local, regional e nacional; como organização relevante
no processo de valorização social da maritimidade.
O CIEMar-Ílhavo é composto por quatro valências ou subunidades:
CIEMar – unidade de investigação nas áreas de História Marítima,
Antropologia Marítima, Geograﬁa Marítima e investigação pluridisciplinar sobre conteúdos e patrimónios materiais e imateriais representados
no MMI.
DocMar - arquivo de temática marítima de singular importância, permite o desenvolvimento de projetos de investigação sobre temas marítimos, em geral, e memória das pescas, em particular. O DocMar é constituído por diversos fundos de arquivo, entre os quais se destacam o Fundo
Especial Octávio Lixa Filgueiras, o Fundo da Comissão Reguladora do
Comércio de Bacalhau, os acervos de diversas empresas de pesca do bacalhau, assim como, sob a forma de depósito, o arquivo da Administração
do Porto de Aveiro.
Aberto à consulta pública.
MarInfo/Incubadora de empresas de conteúdos em cultura do mar
– unidade produtora de conteúdos em Cultura do Mar, aplicáveis a museus e a outras instituições culturais, cientíﬁcas e educativas.
ForMarÍlhavo – unidade de educação informal capaz de socializar
grandes temas de cultura marítima e de partilhar resultados de investigação do CIEMar em articulação com outros agentes e instituições.

www.cm-ilhavo.pt

o mar por tradição

Programação
dos 75 anos do
Museu Marítimo de Ílhavo

18 e 19 de maio
sexta-feira e sábado

Dia Internacional dos Museus

» Inauguração da exposição Coleção de Modelos de Embarcações do MMI
» Apresentação do Caderno da coleção de Algas de Américo Teles e exposição
» Curso Gastronómico de Bacalhau, com a presença de três Chefes conceituados

Abertura da exposição

Viagens na coleção do Museu
Marítimo de Ílhavo (1922-1937)
Estudar e partilhar com o público as coleções de um museu, é também
uma forma de conhecermos melhor a sua história e de percebermos como
as comunidades se foram imaginando e representando no seu interior.
Na galeria do Museu Máritimo de Ílhavo, apresentamos um conjunto
relevante de incorporações e doações que acompanha os 75 anos de história da instituição museológica. Organizada em quatro núcleos, a apresentar durante o ano, a exposição propõe uma viagem pelas coleções do
MMI, desde os tempos em que um Museu para Ílhavo era uma ideia em
gestação até à atualidade.
Entrada gratuita.

8 de junho
sexta-feira

Dia Mundial dos Oceanos

» Ciclo de conferências Mare Nostrum

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:
» Inauguração da renovada exposição permanente Sala dos Mares
» 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)
» Abertura da exposição do projeto educativo “Filho de Peixe sabe Nadar”
» Feira do Livro do Mar, com a presença de autores e 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

15 a 19 de agosto
quarta-feira a domingo

Festival do Bacalhau

21 de outubro
domingo

11.º Aniversário da ampliação e remodelação do MMI

Lançamento do Prémio
de investigação em cultura
do mar Octávio Lixa Filgueiras
O Prémio Octávio Lixa Filgueiras Museu Marítimo de Ílhavo, instituído pela Câmara Municipal de Ílhavo, destina-se a homenagear um dos
mais distintos investigadores portugueses de temas de cultura marítima.
Este Prémio destina-se, também, a promover investigação relevante na
área das Ciências Sociais dedicada a temas e problemáticas de cultura do
mar. Ao instituir o Prémio Octávio Lixa Filgueiras, o Museu Marítimo
de Ílhavo, através da sua unidade de investigação, o CIEMar-Ílhavo, pretende consolidar-se como instituição museológica assente em dinâmicas
de investigação aplicadas a um projeto cultural capaz de exercer impacto
em diversas comunidades de público. Ao instituir o Prémio Octávio Lixa
Filgueiras Museu Marítimo de Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo
pretende, também, divulgar e valorizar o arquivo pessoal do distinto investigador que o Museu acolheu em 2007 sob a forma de depósito e, de
2012 em diante, em regime de doação a título deﬁnitivo

»
»
»
»
»

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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Resumo da Atividade
Os Centros Culturais de
Ílhavo (CCI) e da Gafanha
da Nazaré (CCGN)
iniciaram o ano de 2012
com grandes momentos.

Em janeiro iniciámos a programação com o concerto de Rodrigo Leão,
um dos mais importantes compositores do nosso país, que apresentou «A
Montanha Mágica», o seu novo disco. “A Fuga”, considerada a melhor
peça de teatro de comédia dos últimos anos, com Maria Rueﬀ, José Pedro Gomes, Jorge Mourato, João Maria Pinto e Sónia Aragão, divertiram a plateia com este texto original de Jórdi Galcerán.
No início de fevereiro tivemos o privilégio de receber pela segunda vez
Eunice Muñoz, com a peça “O cerco a Leningrado”, que com Maria José
Paschoal, numa encenação de Celso Cleto, celebrou os seus 70 anos de
carreira, efeméride também assinalada pelo Centro Cultural de Ílhavo,
que homenageou a atriz no ﬁnal da apresentação da peça. O mês prosseguiu com Karrossel, uma viagem pelo mundo da música tradicional,
onde o público foi convidado a participar, num rodopio de danças; no
CCGN a presença de Frankie Chavez, um dos mais promissores talentos
da nova música portuguesa; ou a formação “Quando o TEMPO Foge”,
com a coreógrafa, professora e programadora Madalena Victorino, que
nos apresentou a peça “Ovelhas Clandestinas”. Destaque também para
mais uma edição do InterEscolas, com o habitual sarau e exposição, e o
projeto “Música na Escola”, com a Orquestra Filarmonia das Beiras.
Já em março, destaque para o regresso do supergrupo Orelha Negra,
que um ano depois do concerto no CCGN, vieram a Ílhavo apresentar ao
vivo o segundo trabalho de originais, a apresentação de CRASSH, um
projeto de música dirigido a todas as idades onde existe uma mistura de
várias formas de arte que apela aos apaixonados pela percussão, música,
comédia, dança e teatro, e o momento alto deste mês, a comemoração
do 4.o aniversário do CCI, com um concerto de Carlos do Carmo, uma
voz intemporal da música portuguesa, que encantou a plateia ao revisitar
os grandes sucessos da sua carreira. O mês terminou com o concerto de
Boss AC, que apresentou o seu novo álbum “AC para os Amigos”.
Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.

Ovelhas Clandestinas

Orelha Negra

HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
sábado e domingo
14h00-19h00
Dias de Espetáculo
90 minutos antes
do início dos espectáculos
Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262

Homenagem a Eunice Muñoz

Carlos do Carmo

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

SURREALISMO
Colecção da Fundação Cupertino de Miranda

HORÁRIO
3ª feira a sábado
15h00-20h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes
do início dos espetáculos
Tel 234 397 263

André Breton «» Alexandre O’Neil «» António Dacosta
Cruzeiro Seixas «» Cândido Costa Pinto «» Fernando Lemos
Isabel Meyrelles «» Mário Cesariny «» Max Ernst
Marcelino Vespeira «» Pedro Oom «» Paula Rego
Risques Pereira
CC Ílhavo Até 28 de Abril de 2012 Entrada Gratuita

www.cm-ilhavo.pt

serviço educativo

multidisciplinar

música

Mercadinho
de Vendas
e Trocas

Escolíadas Glicínias
Plaza 2012
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Wraygunn

20, 21, 24 ABR
21h30 sessões

SEX 27 ABR

QUA 25 ABR

21h30 ﬁnal
org.: ESCOLÍADAS
- Associação Recreativo-Cultural

SEX 8 JUN
21h30 gala
CC Ílhavo

SÁB 28 ABR

14h30~17h30
gratuito
praça CCI
famílias
CC Ílhavo

€ 2,50
auditório

22h00

CC Ílhavo

€ 11,00
auditório
M/6 anos

teatro

“Júlio de Matos”
com Joaquim Monchique

teatro

SEX 11 MAI
22h00

CC Ílhavo

“Noite de Reis”
SÁB 18 MAI

€ 11,00
auditório
M/6 anos

21h30

CC Ílhavo

SÁB 19 MAI
22h00

€ 5,50
auditório
M/8 anos

CC Ílhavo

€ 15,00
auditório
M/6 anos

CINEMA

música

Aldina Duarte
“Contos de Fados”

SEX 1 JUN
22h00

CC Ílhavo

ABRIL “Os Óscares®”

MAIO “Contra Filmes não há argumentos”

JUNHO “Em Família”

QUI 12 21h30
Os Homens Que Odeiam As Mulheres

QUI 10 21h30
Os Descendentes

DOM 17 17h00
Comprámos um ZOO

QUI 26 21h30
Warrior - Combate entre irmãos

QUI 24 21h30
Moneyball - Jogada de Risco

SEX 24 17h00
Os Marretas

€ 5,50
auditório
M/12 anos

serviço educativo

Criar Construir Imaginar

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

crianças, jovens e adultos
teatro para bebés

teatro+atelier

Mãe Mão

Mito-Móvel
dança+oﬁcina

A Cabra Bailarina
QUA 25 ABR
18h00

€ 3,50
(dos 3 aos 5 anos)
€ 5,50
(acompanhantes)
auditório
M/10 anos
CC Ílhavo

SÁB 5, 19 MAI
16h00

€ 2,50
sala de exposições
famílias com
crianças > 10 anos

CC Ílhavo

DOM 6 MAI

10h00/10h45/11h30
€ 3,50
auditório
Bebés 0~36 meses
Crianças 3~5 anos
CC Ílhavo
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Resumo da Atividade

Uma tarde para deixar Saudade!

Decorreu, no passado dia 14
de janeiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, um encontro com
o escritor Claudio Hochman e o
ilustrador João Vaz de Carvalho,
a propósito da obra “Saudade, um
conto para sete dias”. O encontro
começou com uma conversa entre
o autor, o ilustrador e o público,
seguindo-se a apresentação pública, por parte de nove alunos do 7.º

B da Escola Básica José Ferreira
Pinto Basto, orientados pela professora Jennifer Silva, de uma dramatização do conto. No ﬁnal houve ainda tempo para autógrafos e
muita conversa.
Esta foi uma atividade de promoção de leitura, que encantou e
deixou saudades aos cerca de 100
participantes que aﬂuíram à Biblioteca Municipal.

Fase Distrital da 6.ª Edição
do Concurso Nacional de Leitura (Aveiro)
A Biblioteca Municipal de Ílhavo irá acolher, no
próximo dia 11 de abril, a fase distrital da 6.ª edição do
Concurso Nacional de Leitura, recebendo os melhores
leitores do distrito de Aveiro, apurados na 1.ª fase, ao
nível de escola.
Os participantes, que frequentam o 3.º ciclo e ensino secundário, irão prestar provas escritas e orais,
de acordo com o regulamento, baseadas nas leituras
selecionadas para esta fase. Os vencedores apurados
irão representar o distrito na ﬁnal nacional.
Com um total de 223 alunos inscritos nesta fase,
este será um dia a não esquecer para o Município
de Ílhavo.

Encontro
com os escritores:
Afonso Cruz e António Mota

No âmbito das atividades que
a Biblioteca Municipal promove
junto das Escolas do Município de
Ílhavo, uma das mais apreciadas é
o encontro com escritores. Desde
o início do ano letivo, foram múltiplos os encontros proporcionados
aos alunos, dos quais se destacam
dois:

> 19 e 20 de janeiro: encontro com
Afonso Cruz. Na conversa com os
nossos jovens alunos, o escritor e
ilustrador falou das suas experiências, respondeu a perguntas, contou histórias e partilhou segredos.
Estiveram presentes, ao longo dos
dois dias 165 jovens.
> 13 de março: encontro com António Mota. O famoso autor de livros infanto-juvenis conversou com
os nossos leitores mais jovens, mas
também com os mais crescidos,
num total de 260 participantes,
acerca da sua vasta obra e sobre o
prazer do livro e da leitura.

www.cm-ilhavo.pt
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Não 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 música
das palavras:
Matilde Rosa Araújo”
No dia 14 de março
realizou-se a grande final
do Ílhavo a Ler+. Após
uma primeira fase, que
decorreu ao longo do 1.º
período nas Escolas do
Município de Ílhavo, foram
apurados os vencedores.

No dia 11 de fevereiro decorreu
um encontro em torno da literatura para a infância, conjugando as
componentes literárias e musicais.
Foram dois os momentos desta
tarde: uma sessão de divulgação da
obra de Matilde Rosa Araújo, pelo
Professor José António Gomes, dirigida a mediadores de leitura, pais,

professores e educadores e depois,
para terminar a tarde, uma hora do
conto especial com poemas musicados do livro “As cançõezinhas da
Tila” de Matilde Rosa Araújo, pela
Escola de Música Gafanhense.
Mais uma tarde inesquecível para
todos os presentes.

No período da manhã
prestaram provas os
alunos dos 1.º e 2.º Ciclos
(18 alunos) e no período
da tarde os do 3.º Ciclo
e Ensino Secundário (17
alunos), as quais foram
corrigidas e avaliadas pelo
júri.

Comunidade de Leitores, por Nuno Camarneiro
Teve lugar no dia 28 de fevereiro,
a primeira sessão da Comunidade
de Leitores moderada pelo autor
do romance “No meu peito não cabem pássaros”, Nuno Camarneiro.
As duas próximas sessões estão já
agendadas:
No dia 24 de abril, a discussão
centrar-se-á em torno do tema “O
tamanho não importa: o conto contemporâneo”. A leitura de “Amores
difíceis”, de Italo Calvino; de “Os
objetos chamam-nos”, de Juan José
Millás; e de “Contos vagabundos”,
de Mário de Carvalho, vão servir
de ponto de partida para a discussão, mas qualquer outro livro de
acordo com o tema também pode
ser sugerido e debatido pelos participantes.
A sessão de 29 de maio, que será
a última sessão desta iniciativa
da Câmara Municipal de Ílhavo,
abordará a dramaturgia portuguesa contemporânea sob o tema
“Quem é de cena”. A proposta de tí-

tulos para esta temática é: “Além as
estrelas são a nossa casa”, de Abel
Neves, “Escrever, falar”, de Jacinto Lucas Pires, “O homem do pé
direito/O homem da picareta”, de
Miguel Castro Caldas.
Se ainda não se inscreveu, po-

derá fazê-lo no balcão de receção
da Biblioteca. Aproveite para partilhar as suas leituras e descobrir
novas interpretações e outras visões
sobre os livros. É da confrontação
de opiniões que surgem as grandes
ideias.

Os vencedores foram:
- 1.º ciclo
Catarina Oliveira
CE da Coutada;
- 2.º ciclo
João Cardoso
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
- 3.º ciclo
Paulo Valério
ES Dr. João Carlos Celestino
Gomes
- Secundário
Karina Vicente
ES da Gafanha da Nazaré

Todos os participantes, por terem chegado a esta fase ﬁnal do
concurso, receberam como prémio um convite duplo para um
espetáculo no Centro Cultural de
Ílhavo. Os vencedores foram ainda
contemplados com um conjunto
de livros. Porque queremos que o
prazer de ler continue a despertar
jovens para esta viagem fantástica,
que se inicia cada vez que lemos
um livro, a Biblioteca Municipal
de Ílhavo felicita todos os vencedores e participantes do Ílhavo a
Ler+. Boa leituras... Para o ano há
mais!
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19 e 21 de fevereiro

» Carnaval Vale de Ílhavo 2012
Foi com a bênção de S.
Pedro, que, no passado
mês de fevereiro, se
festejou o Carnaval, com
muita folia e tradição, um
pouco por todo o país.

O Município de Ílhavo não foi
exceção: os desﬁles, organizados
pelas Escolas e Jardins de Infância, aconteceram nas quatro
freguesias do Município, mas foi

Vale de Ílhavo que recebeu mais
de 10.000 visitantes para apreciar
esta manifestação de cariz tão popular que integra os satíricos Corsos Carnavalescos e os fascinantes

Cardadores, aquelas ﬁguras típicas e irreverentes que surgem do
meio da multidão a roncar, a saltar
e a cardar.
O programa do Carnaval de
Vale de Ílhavo teve início uma semana antes, no dia 11 de fevereiro
com a Arruada com Tó-Có-Corno, seguindo-se a Chegada dos
Reis, a Dança do Santo e Corsos
Carnavalescos, nos quais os foliões, pequenos e grandes, deram
azo à sua alegria, fantasiados das
mais diversas formas e cores, desﬁlando pelas principais ruas de Vale
de Ílhavo.
Este ano marcaram presença
nos festejos doze grupos, entre os
quais os tradicionais “Tó-Có-Corno”, “Dança do Santo”, “Cabeço do
Nuno”, “Centro Escolar de Vale de

Ílhavo”, totalizando mais de 400 ﬁgurantes e nove carros alegóricos,
proporcionando ao público presente momentos de boa disposição
e muitas gargalhadas.
Destaque ainda para os atrativos
gastronómicos sempre presentes:
as famosas padas e os saborosos
pães com chouriço ou com bacalhau, cujas vendas este ano superaram todas as expectativas.
O Carnaval de Vale de Ílhavo,
organizado pela Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”,
contou uma vez mais com o importante apoio da Câmara Municipal
de Ílhavo, numa parceria que visa
perpetuar esta inigualável festa tradicional no panorama do Carnaval
Português, que este ano registou a
maior aﬂuência de sempre.

» Município de Ílhavo marca presença na BTL 2012
Com o intuito de promover
e divulgar os seus recursos
turísticos, o Município de
Ílhavo voltou a marcar
presença na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL),
o evento conhecido como
“o terminal dos melhores
negócios” na área do
Turismo, que se realizou
na Feira Internacional de
Lisboa, no Parque das
Nações.
De portas abertas entre os dias
29 de fevereiro e 4 de março, a 24.ª
BTL recebeu o melhor do turismo
português e internacional, destacando-se o Stand da Entidade do

Turismo do Centro de Portugal,
que se apresentou com um espaço arrojado, diferente e inovador,
construído com o recurso a materiais reutilizáveis (contentores

de carga), pretendendo transmitir
a dimensão da sustentabilidade
para o Turismo, além de fazer jus à
vocação marítima da Região através da representação os Portos de
Aveiro e da Figueira da Foz.
Durante os cinco dias do certame, a Turismo Centro realizou um
conjunto de iniciativas de promoção e dinamização, dando a conhecer o que de melhor a Região Centro, nomeadamente o Município de
Ílhavo, tem, mostrando a paisagem,
a cultura, a dinâmica, o património
e a gastronomia, por forma a deixar
uma marca muito positiva junto do
mercado nacional, sobretudo o de
Lisboa. Das ações de dinamização
promovidas, destaque para a apresentação do novo vídeo promocional e para o lançamento do cartaz
“Eventos Ria de Aveiro 2012”.

À semelhança dos anos anteriores, o bacalhau voltou a marcar
presença na BTL com a realização
de varias provas de degustação
de verdadeiras iguarias, como a
Feijoada de Samos e Desﬁado de
Bacalhau, que estiveram a cargo
da Confraria Gastronómica do
Bacalhau e que ﬁzeram as delicias
de quem por lá passou.
A representar o Município de
Ílhavo e a Região de Aveiro, o Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo e da CI Região de Aveiro,
Eng. José Ribau Esteves, aﬁrmou
que “o Turismo é uma alavanca
importante para a economia local
e nacional”, assegurando que “temos todas as condições naturais,
culturais e sociais absolutamente
extraordinárias, como País, como
Povo e como Região”.

» Visita de alunos da Universidade de Ciências Gastronómicas de Itália
ao Museu Marítimo de Ílhavo

A Câmara Municipal de
Ílhavo foi anfitriã, nos
passados dias 17 de
fevereiro e 16 de março, de
um grupo de 26 alunos do
Master Food Culture and
Communications e outro
de 9, da Licenciatura de
Ciências Gastronómicas,
da Universidade de
Ciências Gastronómicas de
Itália.

Esta Universidade elegeu o bacalhau como um estudo de caso

curricular, pela enorme ligação na
Tradição e na Cultura Portugue-

sas, tornando incontornáveis as
visitas anuais ao nosso Município,
muito especialmente ao Museu
Marítimo de Ílhavo, o que faz dele
uma Unidade Didática inserida no
Movimento Slow Food.
Ambos os programas integraram
a visita a uma empresa de bacalhau,
tornando possível o contato direto
com o processamento do “ﬁel amigo”, e outra ao Museu Marítimo
de Ílhavo, onde os alunos tiveram
oportunidade de conhecer todas
as Salas de Exposição do Museu,
em especial a Sala da Faina Maior,
onde lhes foi ministrada uma aula
informal sobre a história da pesca
do bacalhau levada a cabo por portugueses nos mares longínquos da

Terra Nova e da Gronelândia.
A confeção e degustação do
bacalhau e de alguns dos os seus
subprodutos, verdadeiras iguarias
da gastronomia ilhavense e nacional, constituíram o momento alto
e verdadeiramente inesquecível do
evento, que contou com a presença da Confraria Gastronómica do
Bacalhau.
Esta iniciativa permitiu não só
a divulgação da cultura Ilhavense
em geral, mas também o contato
privilegiado com as tradições culturais da produção e consumo do
bacalhau, que através destes alunos, oriundos das mais diversas nacionalidades, é introduzido como
produto de eleição gastronómica.

www.cm-ilhavo.pt
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Protocolo de Colaboração

» Ílhavo Sea Festival 2012
Tem espírito aventureiro?
Gosta da ideia de velejar fazendo parte de uma tripulação?
Embarque nesta aventura! Candidate-se já!
No âmbito da
comemoração dos 75 anos
do Museu Marítimo de
Ílhavo, a Câmara Municipal
de Ílhavo vai realizar, entre
os dias 3 e 6 de agosto, o
Ílhavo Sea Festival 2012,
que vai trazer novamente
a frota dos grandes
veleiros e, por essa via,
alguns dos maiores e mais
deslumbrantes exemplares
do mundo.

» Agilização
dos Processos
de Licenciamento
de Empreendimentos
Turísticos
Decorreu, no passado dia
25 de janeiro, em Aveiro, a
assinatura de um Protocolo
de Colaboração para
Agilização dos Processos
de Licenciamento de
Empreendimentos
Turísticos entre os
Municípios da CI Região
de Aveiro e a Turismo do
Centro de Portugal (TCP).

O regresso dos
grandes Veleiros
ao Município de
Ílhavo surge depois do enorme
sucesso que a
iniciativa
conquistou em 2008
e vai possibilitar
mais uma grande
aventura a bordo
dos Veleiros que
farão parte das experiências de
Mar entre Cadiz e Ílhavo ou entre
Ílhavo e La Corunã. O objetivo é
propiciar às populações, em particular às do Município de Ílhavo,
momentos de vivência direta de
vida do mar a bordo de uma embarcação, trazendo ainda ao Município pessoas de outros pontos de
Portugal, da Europa e do Mundo,
tendo como principal motivação o
Mar, a Historia e a Cultura.
Para se candidatar às viagens
apenas terá que preencher o postal
RSF e colocá-lo no Correio ou entregá-lo nos seguintes locais: Câ-

mara Municipal de Ílhavo, Fóruns
Municipais da Juventude, Biblioteca Municipal de Ílhavo ou Museu Marítimo de Ílhavo até às 17
horas do dia 27 de Abril de 2012.
O sorteio das viagens realizarse-á em sessão pública, a 4 de
maio, pelas 21h00, na Câmara
Municipal de Ílhavo. Cada pessoa
poderá concorrer às duas viagens,
só podendo, contudo, apresentar
um postal para cada etapa. Cada
viagem terá um custo, para os residentes no Município de Ílhavo,
de 300 Euros para maiores de 25
anos e de 200 para menores de 25.
Os não residentes no Município
também poderão candidatar-se,
sendo, neste caso, o custo de 400
Euros para os maiores de 25 anos e
300 para os menores de 25 anos. A
idade mínima de participação é de
18 anos (completos até 30 de junho
de 2012).
mais informações:
Tel.: 234 329 686
www.cm-ilhavo.pt

O protocolo, que visa agilizar
o licenciamento de empreendimentos turísticos e facilitar a promoção turística através da troca
de informações, foi assinado pelo
Presidente da TCP, Dr. Pedro
Machado, e por nove dos onze
Municípios pertencentes à CI Região de Aveiro (Ílhavo, Águeda,
Albergaria, Estarreja, Murtosa,
Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do
Vouga e Vagos).
A alteração ao regime jurídico
da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos
turísticos em 2009 veio aumentar
as competências dos municípios
nos processos de licenciamento,
mas não acautelou qualquer mecanismo de notiﬁcação às entidades regionais de turismo de novas
autorizações ou comunicações de
utilização para ﬁns turísticos.
Assim, no âmbito deste Protocolo, a Câmara Municipal de Ílhavo compromete-se a comunicar,
no prazo de cinco dias, à Turismo
do Centro, a existência de novos
registos de alojamentos locais ou
empreendimentos turísticos, assim
como um eventual cancelamento
de registos já existentes.
Por seu lado, a TCP vai prestar
acompanhamento técnico às vistorias e compromete-se a transmitir
à Câmaras Municipais qualquer

pedido de informação dos empresários e disponibilizar no seu sitio
da Web e seus postos de informação turística informações atualizadas sobre novos empreendimentos
turísticos ou de alojamento local.
Para o Presidente da CI Região de
Aveiro e da Câmara Municipal de
Ílhavo, Eng. José Ribau Esteves, “a
assinatura deste protocolo vem estreitar ainda mais as relações entre
estas duas entidades, contribuindo
para uma melhor disponibilização
de serviços relacionados com o
investimento em turismo e com a
promoção dos empreendimentos
turísticos e estabelecimentos de
alojamento local.”
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» Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos 2011
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua a dar
total destaque à Gestão
Sustentada dos Resíduos
Sólidos Urbanos.

A execução do Programa de
Prevenção dos Resíduos Urbanos
coloca importantes desaﬁos, quer
à Administração Pública, quer aos
demais intervenientes nesta área.
Assim, durante a Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos,
à qual o nosso Município aderiu
pela 2.ª vez, foi promovido um

conjunto de iniciativas que visam
sensibilizar os Cidadãos para a
necessidade de Prevenir e Reduzir
a produção, e, sempre que tal se
veriﬁque de todo impossível, optar
pela escolha menos nociva em termos de tratamento dos Resíduos
Sólidos Urbanos – Reciclagem.

Medidas Permanentes 2011:
- Entregues aproximadamente 1.000 sacos de compras reutilizáveis;
- Entregues 31 Bandeiras Verdes Eco-Escolas;
- Inicio do projeto «mãos à horta» no jardim de infância da Chousa Velha.

Projeto

Medidas Permanentes 2010:
- Entregues 1200 sacos de compras reutilizáveis;
- Entregues 38 Bandeiras Verdes Eco-Escolas;
- Entregue Material Ortopédico de vária ordem, no âmbito da
campanha de recolha seletiva de tampinhas de plástico.

» Eco-Escolas 2011/2012
Município de Ílhavo no
“top 3” Nacional das EcoEscolas do País. Mais de
90% das nossas Escolas
são já Eco-Escolas!

Charles Hopkins (Responsável da UNESCO pela Educação
para o Desenvolvimento Sustentável), na sua recente passagem
pelo nosso País, fez questão de
frisar «Tenho viajado muito, por
todo o Mundo, e raríssimas vezes
tive a oportunidade de encontrar
um grupo de Eco-Escolas como o
que existe em Portugal(...)». É que
hoje efetivamente um quarto das
Escolas públicas do Ensino Básico e Secundário participam no
Eco-Escolas, projeto que já está
implementado em mais de 75% dos
municípios do País!
O reconhecimento do empenho,
da persistência e da qualidade dos
proﬁssionais de ensino que diariamente contribuem para o crescimento em qualidade e quantidade
deste projeto nacional – reconhecido por muitos como o mais abrangente em todo o País – é motivo de
amplo destaque numa altura em
que se assinalam os seus 15 anos de
existência! Este é pois um trabalho
verdadeiramente inspirador, que
ao alicerçar-se nesta responsabilidade individual e coletiva de zelar
e participar na construção da sustentabilidade conseguiu envolver,
em 2011, cerca de 800.000 alunos e
5.500 professores no nosso País.
Em Ílhavo, o inicio do ano letivo
escolar 2011/2012 ﬁca assim também marcado ao nível Ambiental
pela atribuição de 31 Bandeiras
Verdes - galardão máximo ﬁnal a

atribuir com o desenvolvimento
do Projeto Nacional de Educação
Ambiental «Eco-Escolas» - em 38
Candidaturas feitas pelos Estabelecimentos de Ensino do Município de Ílhavo, facto que o faz
ﬁgurar no «top 3» dos Municípios
que em todo o País mais reconhecimento granjeiam.
Os jardins de infância da Chousa Velha, da Gafanha da Encarnação Sul, da Gafanha de Aquém, da
Remelha, da Marinha Velha, da
Gafanha do Carmo, e de Referência para a Educação Bilingue de
Alunos Surdos. As Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Barra, da Marinha Velha, da Chousa Velha, n.o1
de Ílhavo, da Sr.a dos Campos, da
Gafanha da Encarnação Norte, da
Gafanha da Encarnação Sul, da
Cale da Vila, da Costa Nova, da
Gafanha do Carmo, da Gafanha
da Encarnação Centro, os Centros Escolares da Cambeia, Sta.
Maria Manuela, da Coutada, de
Vale de Ílhavo, da Légua e da Sra.
do Pranto. As Escolas EB 2,3 de
Ílhavo, da Gafanha da Encarnação
e da Gafanha da Nazaré; e ainda
as Secundárias de Ílhavo e da Ga-

fanha da Nazaré. As Instituições
de Solidariedade Social, Centro
Paroquial da Gafanha da Encarnação e Obra da Providência da
Gafanha da Nazaré; foram as 31
Eco-Escolas com direito ao galardão Bandeira Verde, distinção que
realça o seu empenho e desempenho nas várias áreas Ambientais.
Na Cerimónia Municipal de
entrega das Bandeiras Verdes, dinamizada no âmbito da Semana
Europeia de Prevenção dos Resíduos no Auditório do Centro
Cultural de Ílhavo e perante mais
de quatro centenas de participantes, entre Professores, Auxiliares,
Alunos e Familiares ﬁcou patente
a importância daquele Programa,
num momento intergeracional de
enorme partilha e simbolismo.
Ainda no âmbito do seu desenvolvimento destaque especial para
a nomeação de nova Eco-Escola de
Ílhavo - o Centro Escolar de Vale
de Ílhavo - que assim entra para o
rol restrito de «Eco-Escolas Nacionais de Qualidade», no âmbito das
boas práticas Ambientais a que o
projeto nacional Eco-Escolas procura dar expressão máxima!

www.cm-ilhavo.pt
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Campanha

» “Um Aluno, Um Ecoponto”
“Um Aluno, Um Ecoponto”
chega a 6.000 Alunos
e assim a, pelo menos,
18.000 Habitantes do
Município de Ílhavo!

Projeto

Na implementação das linhas
gerais da Politica Municipal de
Ambiente, trabalho a que emprestamos, todos os dias, novas cores

com as tarefas que procuramos
levar a efeito, com as criativas e
diferentes formas de pensar e nas
medidas que procuramos concre-

tizar com efetiva repercussão no
dia a dia de cada um, foi lançada a
campanha Municipal “Uma Família, Um Ecoponto!” que visa dotar
todas as Famílias Ilhavenses com
Crianças e Jovens nos Estabelecimentos de Ensino locais dum ecoponto do tipo doméstico - ecobag.
Desta feita, e fruto também do
período difícil que o nosso País
atravessa, desaﬁámos os nossos
Amigos mais próximos, de que a
Fundação VODAFONE e a Sociedade Ponto Verde são dois excelentes exemplos, para connosco
dar corpo aos três pilares da denominada Sustentabilidade com
este Desaﬁo - a Produção Zero de
Resíduos (no dia a dia de cada um,
sendo que quando tal não seja de
todo possível a preocupação será
a sensibilização para o encaminha-

mento ambiental mais equilibrado
– Reciclagem); uma Resposta Social equilibrada (sem fazer distinções entre classes Sociais) e com
claras preocupações Económicas
(orçamento, no mínimo, a dividir
pelos parceiros interessados).
Num reconhecimento da entrega, dedicação e alegria que diariamente emprestamos ao trabalho
nesta como noutras matérias, a
Sociedade Ponto Verde (SPV)
apoiou na exclusividade esta 2.ª
fase – Escolas Básicas dos 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos e Secundárias - contribuindo assim também para poupar
aproximadamente 30.000 euros ao
Orçamento Municipal e dando
substância à máxima municipal
«Para Reduzir também é necessário, e muito, Reciclar»!

balnear, o que permite uma monitorização dos seus ecossistemas,
bem como despertar para o gosto

pela observação e preservação da
Natureza e do património natural
do Município. Assim, Crianças
e Jovens do Concelho percorrem
50 km da faixa costeira de Ílhavo,
observando, anotando e atuando
perante comportamentos menos
corretos para com a faixa litoral e
frentes ribeirinhas do Município.
No presente ano letivo são mais
de 240 alunos do 1.º Ciclo que se
encontram a participar neste projeto: EB1 Gafanha de Aquém - 4.º
ano; EB1 Barra - 3.º ano; EB1 Sr.ª
dos Campos - 3.º e 4.º anos; Centro
Escolar da Légua - 3.º ano; Centro
Escolar do Pranto - 3.º ano e 4.º

ano; EB1 Marinha Velha - 3.º ano;
EB1 Ílhavo - 3.º ano e Turma bilingue; Centro Escolar da Coutada
- 3.º ano; EB1 Chousa Velha - 3.º
ano; EB1 Gafanha da Encarnação
Centro - 3.º ano; Centro Escolar
da Cambeia - 3.º ano.
O momento ﬁnal, muito aguardado sempre por todos, consiste
na apresentação pública dos resultados (turma a turma), a ter lugar
sob a forma dum Seminário Local
em junho do presente ano e enquadrado na Semana do Ambiente do
Município.

» “coastwatch europe”
São já quase duas
centenas e meia de
participantes que
descobrem os “trilhos do
nosso litoral”.

Projeto

Este projeto, de âmbito europeu,
consiste na caracterização ambiental da faixa costeira na época pós-

» “Woodwatch - De olho na Floresta!” 2012
Inserido no Programa
Municipal de Intervenção
Educativa, o “Woodwatch
– de Olho na Floresta” tem
como principal propósito
a realização de diversas
ações de sensibilização e
educação sobre a Floresta
e a sua Proteção contra
Incêndios, dirigidas a
todas as Crianças do 1.º
Ciclo do Ensino Básico
do Município de Ílhavo,
atribuindo-lhes, desta
forma, o papel de agentes
ativos e promotores junto
dos restantes públicos
para uma Cidadania atenta
à conservação da Floresta
e dos seus ecossistemas.

No âmbito da comemoração do
Dia Mundial da Floresta (21 de
Março), decorreram, entre os dias
19 a 23 de Março, diversas ações
tendo como público-alvo os alunos

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com
um conjunto de atividades decorridas no Ecocentro/Centro de Educação Ambiental para os alunos do
2.º ano, com a identiﬁcação das es-

pécies ﬂorestais existentes no mesmo. Os mais “crescidos” (4.º ano)
percorreram o Trilho Pedestre
“Rota das Padeiras” e identiﬁcaram as espécies ﬂorestais arbóreas
e arbustivas existentes ao longo do
mesmo, destacandos-se o pinheiro
bravo (Pinus pinaster), carvalhoalvarinho (Quercus robur), pilriteiro (Crataegus monogyna), e o
sobreiro (Quercus suber), espécies
autóctones no nosso Município.
O grupo realizou ainda exercícios
dendrométricos (medição de altura e diâmetro de uma árvore),
descobrindo, in loco, a Floresta de
uma forma mais atenta, reconhecendo-a como espaço privilegiado
de vida, de diversidade biológica
e abrigo de grande parte das espécies animais e vegetais, assim como
um espaço de lazer a ser utilizado e
visitado com sentido de responsabilidade, proteção e valorização.

A fechar o programa, a Câmara Municipal de Ílhavo assinalou,
no dia 23 de novembro de 2011, o
Dia da Floresta Autóctone, com
a plantação de um carvalho-alvarinho no CASCI (Sr.ª dos Campos),
na presença de Crianças e Adultos
da Instituição. Presidiram à cerimónia o Vereador do Pelouro da
Segurança e Proteção Civil, Paulo
Teixeira Costa, e o Presidente de
Direção, Eng. Senos da Fonseca.
O projeto “Woodwatch - de
Olho na Floresta 2011/2012” assume particular importância e uma
nova abrangência, com a realização da campanha municipal «bichos à lupa», especialmente dedicada aos Ecossistemas associados
às Florestas (microfauna do solo) e
dinamizada junto das nossas EcoEscolas do Ensino Pré-Escolar.
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1 de março

» Dia Internacional da Proteção Civil
Como vem sendo habitual,
a Câmara Municipal
de Ílhavo assinalou, no
passado dia 1 de março,
o Dia Internacional da
Proteção Civil desta vez
com com a realização de
uma Ação de sensibilização
e formação subordinado ao
tema “Uso de Extintores e
Conselhos Úteis”, aberta à
população.

Esta ação realizou-se no Parque
Illiabum (junto às Piscinas Municipais de Ílhavo) e contou com
a presença de cerca de cinquenta
munícipes que, distribuídos por
três grupos, participaram ativamente nos exercícios práticos de
manuseamento de extintores.
Esta iniciativa visou alertar a

comunidade para os Acidentes
Domésticos e contou com a presença de quatro elementos dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
que promoveram a ação e responderam a todas as questões que os
participantes, notoriamente interessados, foram colocando.
Posteriormente às explicações

dos Bombeiros, os formandos puderam testar os conhecimentos adquiridos, apagando pequenos focos
de incêndio, tendo sido utilizados
para o efeito quinze extintores.
Inserida na estratégia global da
Câmara Municipal de Ílhavo para
a área da Proteção Civil, esta iniciativa pretendeu sensibilizar a po-

Reuniões

Comissão Municipal de Protecção Civil

Tiveram lugar no passado
dia 30 de novembro as
Reuniões Ordinárias
da Comissão Municipal
de Proteção Civil e do
Conselho Municipal de
Segurança.

Da ordem de trabalhos da reunião, destaca-se a apresentação e
apreciação dos trabalhos realizados no âmbito da Proteção Civil
e a emissão de parecer sobre a
Revisão do Plano de Emergência
Externo de Ílhavo.
No primeiro ponto foi apresentado, pelo Vereador do Pelouro da
Segurança e Proteção Civil, Paulo
Teixeira Costa, que presidiu à reu-

nião, um resumo da atividade realizada nos últimos meses, merecendo especial destaque a realização
de ações de formação e exercícios
em estabelecimentos de ensino
do Município, iniciativas fundamentais para a devida formação e
preparação de toda a comunidade
escolar para eventuais situações
de emergência, a revisão do Plano Municipal de Emergência de

Proteção Civil (que se encontra
atualmente em curso), bem como
a atividade do Gabinete Técnico
Florestal Intermunicipal.
Nesta reunião foi ainda emitido
parecer positivo relativamente à
proposta de revisão do Plano de
Emergência Externo de Ílhavo,
elaborada por técnicos da Câmara
Municipal, que foi enviada para
apreciação da Autoridade Nacio-

pulação para o papel vital que cada
um pode e deve assumir na prevenção de situações de risco. Assim,
no ﬁnal, todos foram unânimes em
reconhecer a grande utilidade desta iniciativa, e todos os participantes levaram consigo vários folhetos
com conselhos de segurança e prevenção da emergência.

nal de Proteção Civil.
No âmbito da Proteção Civil, destaque para a preparação de um plano
integrado de formação, envolvendo
a Câmara Municipal de Ílhavo, os
Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
a GNR e a Capitania do Porto de
Aveiro, a implementar no próximo
ano letivo, tendo como destinatários
principais os estabelecimentos de
ensino do Município de Ílhavo.

Conselho Municipal de Segurança
A primeira intervenção desta
reunião coube ao Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo,
Eng. José Ribau Esteves, que presidiu ao Conselho, tendo como
tema principal a situação económica municipal, com destaque para
o vasto conjunto de importantes
obras atualmente em curso no Município de Ílhavo.
Seguiu-se a análise dos relatórios sobre as matérias que são da
competência do Conselho Municipal de Segurança, bem como a

discussão de diversas temáticas
relacionadas com a segurança, em
particular as respeitantes ao Município de Ílhavo.
O Conselho apreciou também a
prestação e desenvolvimento de diversos serviços, como são exemplo
o Programa de Enriquecimento
Curricular, a atividade dos Fóruns
Municipais da Juventude, a implementação de projetos para a população mais idosa, como a Semana
da Maior Idade, o Movimento
Maior e os Espaços Maioridade,

a atividade do Atendimento Social
Integrado (ASI), a implementação
do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados, assim como do Plano Municipal para a Igualdade de Género.
A revisão do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil e do
Plano de Emergência Externo de
Ílhavo e a atividade do Gabinete
Técnico Florestal Intermunicipal
mereceram igualmente especial
atenção de todos os presentes.
Foram ainda analisados os da-

dos relativos à evolução dos níveis
de criminalidade na área do Município e à intervenção das forças de
segurança, a cargo dos representantes do Ministério Público, da
GNR e da Polícia Marítima.
À semelhança do sucedido na
última reunião, foram ainda abordados os impactos da situação
política e económica que se vive
atualmente em Portugal, no que
respeita à segurança e ao bem-estar da população.

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Decorreu, no passado dia 16 de
novembro, a reunião 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.
Ao nível da atividade dos últimos

meses o destaque principal foi para
a realização de diversas ações efetuadas pela Câmara Municipal de
Ílhavo, sobretudo ao nível da sensibilização da população em zonas
de interface urbano-ﬂorestal (IUF),
proprietários ﬂorestais e população
urbana para a necessidade de procederem à correta gestão dos seus
terrenos e para os perigos do uso

incorreto do fogo uso.
Nota ainda para as ações de
vigilância dos espaços ﬂorestais
promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo, que contou com
participação dos mais jovens,
sensibilizando-os também para o
problema dos incêndios ﬂorestais
e suas causas.
A primeira reunião da Comissão

Municipal de Defesa da Floresta
de Ílhavo de 2012 está agendada
para o próximo dia 11 de abril, com
vista à apresentação e aprovação
do Plano Operacional Municipal,
documento elaborado pelo GTF e
do qual constam, nomeadamente,
todos os meios que estarão disponíveis para a vigilância e combate
aos incêndios durante este verão.

www.cm-ilhavo.pt
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Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

» Simulacro

Olhando à realidade do Município de Ílhavo, foi deﬁnido como
cenário prioritário a sua área ﬂorestal e a sua ligação com a área
industrial, nomeadamente no que
diz respeito à Mata Nacional da
Gafanha e à Zona Industrial da
Mota, testando-se as medidas preconizadas no Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de
Ílhavo e, de igual modo, no Plano
Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
O Simulacro, que contou com
a participação e colaboração dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
e de Vagos, da GNR, da SIMRIA
e do CDOS de Aveiro, teve como
cenário um incêndio com início na
Mata Nacional da Gafanha, a Norte das instalações da SIMRIA, que
tomou maiores proporções devido
a condições de vento desfavoráveis

Realizou-se, no passado
dia 27 de março, um
Simulacro, no âmbito
do Plano Municipal de
Emergência de Proteção
Civil de Ílhavo.

Comemoração do 8.º Aniversário

e se alastrou na direção àquelas
instalações industriais, obrigando
ao desenvolvimento das ações previstas na organização dos meios e
recursos do dispositivo de Defesa
Florestal Contra Incêndios; do
Plano de Emergência Interno da
SIMRIA; e do PMEPC de Ílhavo, face aos níveis de emergência
declarados.
Estando neste momento o Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil de Ílhavo em processo de revisão, considerou-se de
grande utilidade a realização, nesta
fase, de um exercício (simulacro),
que constituiu um importante teste ao mesmo, nomeadamente aos
cenários previstos e à capacidade
de intervenção e de articulação
das diversas entidades, e que irá
enriquecer a próxima versão do
documento.

» Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER)
A Escola Municipal de
Educação Rodoviária
(EMER) assinalou mais
um Aniversário e, neste
sentido, a Câmara
Municipal de Ílhavo
proporcionou um dia muito
especial para as Crianças e
Jovens do Município.

Serões Seguros
A Câmara Municipal
de Ílhavo tem vindo a
promover 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, mas todos eles
em torno da temática da
Segurança.
Sendo a Segurança entendida
como um fator primordial a ter em
conta na interação dos diversos
aspetos inerentes ao desenvolvimento do processo educativo com
Crianças e Jovens, estes serões são

especialmente dirigidos para pais,
famílias, professores e educadores
de uma maneira geral.
Num ambiente intimista, o primeiro Serão, intitulado “Programa
Escola Segura”, realizou-se no dia

No âmbito do 8.º Aniversário da
EMER, que se comemora no dia
18 de março, a Câmara Municipal
de Ílhavo preparou um conjunto de
atividades envolvendo cerca de 150
Crianças do Município. O programa foi composto por vários atelies,
sendo o tema central deste ano “As
Proﬁssões na Estrada”, tendo contado com a colaboração da GNR
e dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo. As Crianças tiveram ainda
a oportunidade de criar postais alusivos à temática central, que posteriormente foram oferecidos a todos
os Pais, assinalando, desta forma, o
Dia do Pai em Segurança.
Ainda integrado no programa
do 8.º aniversário, a EMER realizou, no passado dia 21 de março,
o terceiro “Serão Seguro”, sob o
tema “Condução Defensiva”, dinamizado pela Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP).

Desde a sua inauguração, a
EMER registou já um total de
21.467 visitas de Crianças e Jovens, dos vários Estabelecimentos
de Ensino do Município de Ílhavo
e de toda a região Centro, sendo
que 3.160 ﬁzeram-no durante o último ano, tornando-se desta forma
intervenientes ativos na promoção
da segurança rodoviária.
A EMER encontra-se aberta
ao Público, em regime livre, todos
os quartos sábados de cada mês,
funcionando ao longo do ano no
seu horário normal e de forma gratuita, mediante marcação prévia.
Atendendo às condições que possui, a EMER pode ainda ser utilizada para a realização de Festas
de Aniversário e outros eventos,
segundo condições e disponibilidade a acordar.

26 de janeiro e contou com a presença de Agentes da Guarda Nacional Republicana que abordaram as potencialidades do referido
programa, privilegiando o princípio do policiamento de proximidade, promotor de mais e melhor
segurança nas nossas escolas.
Já no dia 16 de fevereiro teve lugar o segundo Serão que contou
com a colaboração da empresa
INOVAsis – Inovação e Sistemas
de Informação Lda. e com uma
plateia de pais e educadores preocupados com a segurança dos seus
ﬁlhos enquanto estes navegam na
Internet, ferramenta incontornável
nos dias que correm.
O terceiro Serão aconteceu no
dia 21 de março e teve como tema
central de discussão a “Condução

Defensiva”, contando com a presença da PRP – Prevenção Rodoviária
Portuguesa que, a um grupo atento, abordou temas como a sinistralidade e referiu diversas formas de
prevenir acidentes rodoviários. No
ﬁnal, todos foram unânimes em salientar a importância da temática.
As próximas sessões decorrerão
nos dias 11 de abril, 16 de maio e
20 de junho com os temas “Desmistiﬁcar o Bullying”, ” Primeiros
socorros” e ”Segurança nas Praias”,
todos eles na Escola Municipal de
Educação Rodoviária – junto à
Piscina Municipal da Gafanha da
Nazaré (EMER), e uma vez mais,
encontra-se aberto a todos quantos queiram passar um agradável
serão de verdadeira partilha de
opiniões e saberes.
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» Presidente da CI Região de Aveiro
lidera Associação Oceano XXI
A Associação Oceano XXI,
entidade gestora do Cluster
do Conhecimento e da
Economia do Mar, reuniu
a sua Assembleia Geral a
21 de dezembro de 2011
para deliberar sobre um
conjunto de matérias, das
quais se destaca a eleição
da sua nova Direção.

Na impossibilidade de compatibilizar as funções que atualmente
exerce na Administração Executiva da Caixa Geral de Depósitos
com a função de Presidente da Direção da Oceano XXI, o Prof. António Nogueira Leite apresentou a
renúncia ao cargo que exercia nesta Associação, desencadeando um
processo eleitoral antecipado (nos
termos dos estatutos).
Com apenas uma lista candidata, a Assembleia Geral elegeu por
unanimidade a lista encabeçada
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e da Comunidade
Intermunicipal da Região de Avei-

ro. A Direção é composta por um
Vice-Presidente (Prof. João Oliveira Coimbra) e três vogais (Eng.
Emílio Brogueira Dias, Prof. Augusto Barata da Rocha e Dr. António José Correia), que transitam
da Direção anterior.
A Oceano XXI é uma Associação sem ﬁns lucrativos, constituída com o objetivo de dinamizar
o Cluster do Conhecimento e da
Economia do Mar, desenvolvendo
as relações de cooperação entre
instituições do setor cientíﬁco, empresarial e entidades associativas
cuja principal área de interesse seja
o Mar.

Ribau Esteves eleito Vice-Presidente
do Conselho Diretivo da ANMP
O Executivo Municipal
tomou conhecimento da
eleição, por unanimidade,
de Ribau Esteves,
Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, para
o cargo de Vice-Presidente
do Conselho Diretivo da
Associação Nacional de
Municípios Portugueses.

A eleição, que teve lugar no passado dia 14 de fevereiro de 2012 em
Melgaço, na reunião ordinária do
Conselho Diretivo, resulta da saída, por nomeação do Governo, do
Presidente da Câmara Municipal
do Fundão, Manuel Frexes, para
a Administração do Grupo Águas
de Portugal SA.

2 de abril

» Visita do Secretário de Estado do Mar
ao Município de Ílhavo
No âmbito de uma reunião
extraordinária do GAC-RA
– Grupo de Ação Costeira
da Região de Aveiro, que
decorreu no passado dia
2 de abril, o Município de
Ílhavo recebeu a visita do
Secretário de Estado do
Mar, Prof. Manuel Pinto de
Abreu.

A reunião teve lugar, durante a
manhã, no Navio-Museu Santo
André, tendo sido efetuado o ponto de situação dos projetos GACRA, abordado o novo programa
europeu de ﬁnanciamento para a
pesca, FEAMP 2014/2020, bem
como o futuro dos GAC.
Os presentes tiveram ainda
oportunidade de diligenciar junto
do Secretário de Estado do Mar
uma atenção especial para as questões associadas aos projetos da Ria
de Aveiro, em particular do Polis
Litoral Ria de Aveiro.
A reunião contou também com
a presença do Reitor da Universidade de Aveiro, cuja intervenção
incidiu sobre o ECOMARE, um

investimento de 4,8 milhões de Euros, liderado pela Universidade de
Aveiro, a instalar junto ao Jardim
Oudinot, na Gafanha da Nazaré,
visando a prestação de serviços de
I&DT+I e intercâmbio de conhecimento com empresas e organizações governamentais e internacionais, no âmbito do mar, com vista
ao aproveitamento sustentável dos
recursos marinhos.
O programa prosseguiu com
a inauguração da nova sede da
APARA – Associação de Pesca
Artesanal da Região de Aveiro, no
Porto de Pesca Costeira, na Gafanha da Nazaré, tendo o Secretário
de Estado do Mar presidido à cerimónia.

www.cm-ilhavo.pt
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Parque de Ciência e Inovação

» Emissão da Declaração de Impacte Ambiental
O Executivo Municipal
tomou conhecimento da
emissão da Declaração de
Impacte Ambiental (DIA)
do Parque de Ciência e
Inovação (PCI), no passado
dia 14 de fevereiro, pelo
Secretário de Estado
do Ambiente e do
Ordenamento do Território,
Pedro Afonso de Paulo.

Está dado assim mais um grande passo para a concretização do
Parque da Ciência e Inovação,
um importante investimento para
o Município de Ílhavo e para toda
a Região de Aveiro, que irá surgir
no lugar da Coutada, no Município de Ílhavo.

O Parque de Ciência e Inovação
promoverá o acolhimento de empresas de alta intensidade tecnológica, unidades de investigação de
empresas, incubadoras de empresas, organismos de investigação,
desenvolvimento e inovação e
entidades de formação avançada
e similares que, através da consolidação e potenciação das consequentes sinergias, irão estimular o
desenvolvimento sócio-económico
da região e do país.

Adjudicação
» Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação
No seguimento da
deliberação de abertura do
Concurso Público para a
execução da empreitada da
“Via de Acesso ao Parque
de Ciência e Inovação”,
o Executivo Municipal
deliberou adjudicar a
referida empreitada à
firma “Manuel Francisco de
Almeida, SA” pelo valor de
667.235,44 Euros + IVA.

Considerando que os atuais
acessos para o local de construção
do PCI no Município de Ílhavo
(zona da Coutada) são insuﬁcientes e de utilização urbana e residencial, não permitindo a circulação
de viaturas de maiores dimensões,
a Via de Acesso ao PCI representa
uma infraestrutura indispensável
para a boa sustentabilidade das
acessibilidades ao PCI.
O Parque de Ciência e Inovação
é um projeto liderado pela Universidade de Aveiro e ﬁnanciado pelo
Programa Operacional da Região.
Trata-se de um investimento de 35
milhões de euros que tem assim
garantido um apoio do QREN
no valor de 15,5 milhões de euros e
que conta com a parceria estratégica da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA).
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Abertura de Concurso

» Plano Municipal de Mobilidade
e Transportes de Ílhavo
O Executivo Municipal
deliberou aprovar, na
Reunião de 18 de janeiro,
a abertura de concurso
público para a elaboração
do Plano Municipal de
Mobilidade e Transportes
de Ílhavo, pelo valor de
32.520,00 Euros +IVA e
um prazo de execução
previsto de seis meses.

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 Câmara Municipal de
Ílhavo 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.

adopte
um amigo
que não
o abandona!
HORÁRIO
2ª a 6ª feira
09h00~13h00
Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

Com o referido sistema de gestão espera-se minimizar os custos
associados à mobilidade dos Cidadãos, racionalizando o custo de
investimento e exploração, permitindo 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.

www.cm-ilhavo.pt
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Baile da Maioridade

» Baile na Flor da Idade IV
Pelo quarto ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo
realizou, no passado dia
16 de fevereiro, no Salão
Paroquial de Ílhavo, o
Baile da Primavera que se
pautou por momentos de
boa disposição, alegria e
muito convívio.

Esta iniciativa, promovida no
âmbito dos espaços da Maioridade, envolveu a participação dos
seniores que se empenharam na
preparação dos enfeites para a decoração da sala, que este ano foi
totalmente dedicado à temática
marítima, numa homenagem aos
75 Anos do Museu Marítimo de
Ílhavo.

Com cerca de uma centena de
participantes, o baile reuniu os
utentes de várias Instituições de
Solidariedade Social, todos eles
participantes dos Espaços Maioridade da Biblioteca Municipal e
Pólos de Leitura da Gafanha da
Nazaré, Gafanha da Encarnação
e Gafanha do Carmo, nomeadamente o Lar de S. José, do Lar da
Gafanha do Carmo, do Lar da Senhora da Nazaré e o CASCI.
Na hora do desfecho e para terminar em beleza, foi servido um
lanche de convívio que encerrou
a festividade com toda a pompa,
ﬁcando a certeza de que esta é uma
iniciativa a repetir.

mais informações

www.cm-ilhavo.pt
Alteração do Regulamento Municipal

Desmaterialização Documental

» Mercado Municipal da Costa Nova Avaliação
de prédios/IMI

Decorridos dois anos completos
de atividade do ampliado e renovado Mercado Municipal da Costa
Nova, é agora possível dispor de
indicadores mais precisos quanto
ao modelo de gestão e custos de
funcionamento do referido equipamento.

Considerando que da análise
da atividade, resultou uma expressiva evidência que, não obstante
a relevante redução da despesa
veriﬁcada em 2011 comparativamente com 2010, a receita obtida
com a cobrança das taxas é manifestamente insuﬁciente para fazer face às despesas da gestão do
Mercado, o Executivo Municipal
deliberou aprovar, na Reunião de
18 de janeiro, a proposta de alteração ao Regulamento do Mercado
Municipal da Costa Nova, visando a aproximação progressiva das
receitas, face às despesas, através
do aumento de algumas taxas. A
alteração foi submetida a apreciação pela Assembleia Municipal de
Ílhavo no dia 10 de fevereiro, tendo
sido aprovada por unanimidade.

No seguimento da aprovação
do OE para 2012 e após diligências
havidas com a Direção Geral dos
Impostos – Serviço de Finanças
de Ílhavo, de forma a atualizar os
dados relativos aos Imóveis do
Município efetuando a sua reavaliação, o Executivo Municipal
deliberou aprovar, na Reunião de
01 de fevereiro, a aquisição da prestação de serviços à empresa Dot.
Pixel, pelo valor de 10.560 euros
e um prazo de execução de 9 meses, para a realização dos trabalhos
de digitalização dos Processos de
Obras e introdução dos dados no
portal das Finanças.

Este trabalho é executado em
cooperação institucional entre a
CMI e os Serviços de Ílhavo do
Ministério das Finanças, com a
participação da empresa privada
referida, para execução de uma das
várias tarefas que integram esta
complexa operação que vai tratar
18.000 prédios urbanos durante o
ano 2012.
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novembro a fevereiro

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de novembro de 2011
Alteração ao Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Alteração ao Regulamento Interno do
Cais dos Pescadores da Mota
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante os meses de agosto, setembro e
outubro
» 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 1.462,80 Euros.
Alteração pontual do EU 77 – Estudo de
Ocupação a Norte do PP das Cancelas
(“Miolo Urbano” entre a Rua Carlos Marnoto e a Rua Arcebispo Pereira Bilhano)
» Deliberado por unanimidade aprovar a
alteração ao EU 77.
Protocolo de Cedência de Uso a celebrar
entre a CMI e a ACA (Associação Comercial de Aveiro) no âmbito de Projetos
- “RUCHI - Dinamização da Atividade Comercial e do Mercado da Habitação”
» Deliberado por unanimidade proceder à
aprovação do referido protocolo.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 2
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de subsídio pontual ao CCD
- Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
2.500,00 Euros para apoio especialmente
às ações de Natal.
Subsídio de Estudo para o Ano Letivo
2011/2012 - Segunda adenda à listagem
inicial
» Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, que prevê a atribuição de
8 subsídios unitários de 50,00 Euros para
o Escalão A, e 1 subsídio unitário de 30,00
Euros para o Escalão B.
Parceria entre a CMI e a EB 2.3 José Ferreira Pinto Basto - Planos Individuais de
transição - protocolos para o Ano Letivo
2011/2012
» Deliberado por unanimidade proceder à
ratiﬁcação dos referidos protocolos, que
preveem a frequência de 3 alunos na área
de Jardinagem.
Acordo de Cooperação entre a CMI e a
Associação de Pais do Jardim de Infância e da Escola N.º1 do 1.º CEB da Gafanha de Aquém
» Deliberado por unanimidade aprovar o
referido Acordo de Cooperação relativo
ao ano 2010/2011, que, entre outras coisas, prevê um apoio ﬁnanceiro no valor de
26.640.00 Euros, e inclui ainda o ano letivo
2009/2010.

Atribuição de subsídio pontual à Associação dos Amigos da Praia da Barra, para
limpeza dos sanitários junto ao “Largo do
Obelisco” e “Molho Sul” na Praia da Barra e ao Rancho Folclórico “Os Palheiros”
da Costa Nova, para limpeza dos sanitários no Mercado e Posto de Turismo da
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
1.600,00 Euros no que concerne aos Amigos da Praia da Barra e de 1.800,00 Euros
no que respeita ao Rancho Folclórico “Os
Palheiros” da Costa Nova.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
16 de novembro de 2011
Serviços de Vigilância e Segurança para
os Edifícios Municipais
» Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável e dar seguimento ao procedimento da necessidade da contratação dos serviços, pelo valor estimado de
116.500.00 Euros.
Implementação do Portal Autárquico do
Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável e dar seguimento ao procedimento da contratação dos serviços
referidos, pelo valor estimado de 18.000.00
Euros, por ajuste direto, com convite a uma
entidade (WireMaze - Sistemas de Informação, SA.)
Grandes Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal para 2012
» Deliberado por maioria, com os votos
contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar as G.O.P., Orçamento e o Mapa
de Pessoal CMI/2012, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.
Concurso Público para Atribuição da
Cessão do Direito de Utilização de uma
Unidade de Acolhimento Comercial na
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade proceder ao
lançamento do referido concurso.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 8
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos e
apoio no pagamento das quotas de condomínio de habitação social no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1
apoio de comparticipação no pagamento
das quotas de condomínio de habitação
social.
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 562,50
Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação
em arrendamento de habitação no âmbi-

to 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 300,00
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 2.140,10
Euros.
Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Académica da Universidade de
Aveiro
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a atribuição de
um apoio ﬁnanceiro no valor de 1.500,00
Euros, no âmbito da XIII Edição do Festilha/Festival de Tunas de Ílhavo.
Constituição da Associação Atua Aveiro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins.
Subsídio de Estudo para o Ano Letivo
2011/2012 - Terceira adenda à listagem
inicial
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê a atribuição
de 1 subsídio unitário de 50,00 Euros para
o Escalão A.
Atribuição de Subsídio Pontual à Banda
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
um subsídio pontual no valor de 250,00
Euros, para apoio aos custos de transporte
na sua deslocação à Lousã, para atuar no
âmbito da iniciativa Bandas em Concerto
2011/2012 da Direção Regional da Cultura
do Centro.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de dezembro 2011
Construção do Parque Municipal de Desporto e Lazer/Construção de Campos de
Treino e Vedação
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê a celebração
de um contrato de Direito de Superfície,
por escritura pública, com a proprietária do
imóvel Junta de Freguesia da Gafanha da
Nazaré.
Grandes Opções do Plano e Orçamento
CMI/2011 – 5.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante o mês de novembro
» 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 683,20 Euros
Regulamento Municipal de Urbanização
e da Ediﬁcação (RMUE) - Atualização de
Taxas para o Ano 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta. que prevê que as taxas
de urbanização e de ediﬁcação sejam atualizadas, em 3,43 (taxa de inﬂação).

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 529,65
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 909,45
Euros.
Relatório Final do Programa Municipal de
Bolsas de Estudo 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar o
Relatório Final.
Programa de Apoio a Projetos Educativos (PAPE) 2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição
de subsídios pontuais aos Estabelecimentos de Ensino, cujas candidaturas ao
Programa de Apoio a Projetos Educativos
2011/2012 foram selecionadas, num montante total de 11.750,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de dezembro de 2011
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
» Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um subsídio pontual no valor
de 18.000,00 Euros, como verba de apoio
à sua atividade de 2011, complementando
a verba de 33.200 euros para ﬁnanciamento da EIP em 2011.
Acordo de Colaboração entre os Municípios de Ílhavo e Vagos, que deﬁne a
cooperação de ambas as entidades no
âmbito da Atividade da Autoridade Sanitária Veterinária
» Deliberado por unanimidade aprovar o
referido Acordo de Colaboração.
Protocolo de Colaboração entre o Município de Ílhavo e a Fundação Cupertino de
Miranda, relativo à exibição de obras de
arte no Centro Cultural de Ílhavo, no âmbito da exposição “O Surrealismo na Coleção Fundação Cupertino de Miranda”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido Protocolo de Cooperação.
Parecer prévio “Conservação e Reparação do Navio-Museu Santo André – 2.ª
fase”
» Deliberado por unanimidade emitir o parecer prévio, que dá conta da necessidade
de concluir os trabalhos de conservação e
reparação do aludido Navio-Museu, pelo

valor estimado de 50.500.00 Euros, sendo adotado o procedimento de convite à
empresa Navalria – Docas, Construções e
Reparações Navais, SA.
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 178,92
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 360,20
Euros
Atribuição de Subsídio Pontual ao Agrupamento de Escuteiros no 189 - S. Salvador/Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a atribuição de
um subsídio pontual, no valor de 100,00
Euros, como forma de apoio à realização
do Magusto, inserido no programa da inauguração da Avenida 25 de Abril e do Largo
Amália Rodrigues.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Cultural da Gafanha do Carmo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
um subsídio pontual no valor de 400,00
Euros, para apoio às suas ações durante
o ano 2011.
Prolongamento do Horário de Funcionamento do Mercado da Costa Nova na
Quadra do Natal e Ano Novo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
Protocolo de Parceria Associação Bandeira Azul na Europa - Projeto “Ecoescolas - Ano Letivo 2011/2012”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
4 de janeiro de 2012
Grandes Opções do Plano e Orçamento
CMI/2011 - 6.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante o mês de dezembro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ratiﬁcar a decisão de isenção
de taxas apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que isenta Associações do
Município do pagamento de 365,20 Euros
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Isenção de Pagamento de Taxas a Associações do Município
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar as
isenções do pagamento de taxas pelas
Associações do Concelho, no valor de
150,00, relativas aos meses de outubro e
novembro.
Abertura de Concurso “Via de Acesso ao
Parque de Ciência e Inovação”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta, que prevê um custo de
794.295,00 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 6
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 246,63 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 292,50 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
18 de janeiro de 2012
Alteração ao Regulamento do Mercado
da Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Cedência de Parcela de Terreno, a destacar de prédio urbano, para alargamento
e reperﬁlamento da Rua Diu com a Rua
Gil Vicente, na freguesia da Gafanha da
Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Fernando Caçoilo.
Doação de Terrenos à Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal.
Alteração do EU50 - Envolvente Nascente das Lezírias na Gafanha da Nazaré
» Deliberado por unanimidade aprovar a
alteração ao EU 50.
Plano de Alinhamentos e Cérceas (PAC)
para a Rua Arrais Ançã - Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente PAC.
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 6
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Lista deﬁnitiva dos Bolseiros do Programa Municipal de Bolsas de Estudo
2011/2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida Lista.

Atribuição de Subsídio Pontual às Escolas EB 2.3 José Ferreira Pinto Basto, EB
2.3 da Gafanha da Encarnação, EB 2.3 da
Gafanha da Nazaré, Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré e Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, no
âmbito do Programa Interescolas 2012
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins que prevê a atribuição de um
subsídio pontual, no valor de 150,00 Euros,
a cada estabelecimento de ensino referido,
como forma de apoio à realização da Exposição e Sarau, inseridos no programa do
InterEscolas 2012.
Normas de Participação do VI Concurso
de Hip-Hop Dance
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Acordo de Cooperação do Programa de
Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar - Ano 2011/2012
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido Acordo.
Alteração do Horário de Funcionamento
do Mercado Municipal de Ílhavo proposto pelos Órgãos da Freguesia de S. Salvador/Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida alteração ao regulamento, bem
como o seu envio à Assembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
1 de fevereiro de 2012
Adenda ao Protocolo de Parceria entre a
Entidade Regional de Turismo do Centro
e o Município de Ílhavo, no âmbito da
Animação das Praias Oceânicas do Centro de Portugal 2011
» Deliberado por unanimidade aprovar a
Adenda ao Protocolo.
Protocolo de Colaboração entre a Entidade Regional de Turismo do Centro e o
Município de Ílhavo, para agilização dos
processos de licenciamento de empreendimentos turísticos e respetiva promoção turística
» Deliberado por unanimidade aprovar o
referido Protocolo.
Alteração ao Acordo de Cooperação
entre a Junta de Freguesia de S. Salvador/Ílhavo e o Município de Ílhavo 2011
- Relatório relativo à obra de requaliﬁcação do Largo da Igreja de Vale de Ílhavo Comparticipação do Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente da Câmara Municipal.
Alteração do EU 80 – Estudo Urbanístico
da Carvalheira
» Deliberado por unanimidade aprovar o
referido EU.
Discussão Pública do 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.
Alteração ao PDM de Ílhavo por adaptação - Ação de Relevante Interesse Público Municipal do Parque da Carreira
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados - Balanço 2011
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido documento.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 4
apoios de 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 375,00
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 2.378,56 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Núcleo Sportinguista de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual no valor de 750,00
Euros.
Reformulação da Formação Informática
2012 - Espaços Internet dos Fóruns Municipais da Juventude
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida Proposta.
Biblioteca Municipal - Atividade: Comunidade de Leitores
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida Proposta.
Gestão de Bilheteira do Centro Cultural
de Ílhavo e Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré durante o Trimestre janeiro/fevereiro/março 2012
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
15 de fevereiro de 2012
Protocolo entre o Município de Ílhavo e
Empresa Ascendi Operadora, SA., referente à distribuição da responsabilidade
pelas atividades de manutenção elétrica
dos nós rodoviários
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido Protocolo.
Protocolo de Colaboração entre o Município de Ílhavo e a CERCIAV relativo á integração de trabalhadores ocupacionais
» Deliberado por unanimidade aprovar o
presente protocolo celebrado a título experimental entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a CERCIAV, com vista à ocupação
em atividades auxiliares e num ambiente
normal de trabalho de uma trabalhadora
ocupacional, pelo período de um ano.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante o mês de janeiro
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ratiﬁcar isenção de taxas
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que isenta Associações do Município do pagamento de 479,60 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 3
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

o mar por tradição

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 1.076,98
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 229,20
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 498,15
Euros.
Relatório anual de atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Ílhavo 2011
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Clube
dos Galitos/ Seção Náutica
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a atribuição
de um subsídio no valor de 1.000,00 Euros
como forma de apoio para a realização da
XXVI Regata Internacional Descida da Ria,
no canal de Mira na Praia da Costa Nova.
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Grandes Opções do Plano e Orçamento
CMI/2012 - 1.ª Alteração
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal.
Abertura de Concurso “Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores - Dragagem”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê um custo estimado de 150.000,00 Euros.
Abertura de Concurso “Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores - Fornecimento e Aplicação de
Portões de Acesso aos Trapiches”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê um custo estimado de 4.000,00 Euros.
Abertura de Concurso “Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores - Reparação, Aprumo, Conservação e Manutenção dos Armazéns de
Aprestos”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê um custo estimado de 107.372,00 Euros.
Abertura de Concurso “Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores - Execução de rampa para embarcações”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê um custo estimado de 35.862,00 Euros.
Normas de Participação no IX Concurso
de Fotograﬁa “Olhos sobre o Mar”
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
Normas de Participação do V Concurso
de DJ’s
» Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Programa Municipal Férias Divertidas
2012
» Deliberado por unanimidade aprovar o
referido Programa.

Normas de Embarque de Instruendo
- “Ílhavo Sea Festival 2012”
» Deliberado por unanimidade aprovar as
referidas Normas.

Apresentação da Associação Cultural
e Recreativa”Os Cardadores de Vale de
Ílhavo”
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

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

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação dos Amigos do Museu de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar a
Proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
10.450,00 euros, para pagamento do trabalho de conceção e produção do dvd sobre a vida do Capitão Francisco Marques.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de fevereiro de 2012
Associação de Municípios do Carvoeiro/
Vouga - Aditamento ao Contrato de Concessão e Alteração aos Estatutos com
as alterações propostas, no âmbito da
entrada de novos municípios e do processo de expansão dos SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios
associados, por admissão de Oliveira do
Bairro e Vagos, repartição do património e outras alterações/correções para
adaptação dos estatutos às últimas alterações legislativas
» Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Declaração de Impacte Ambiental do
Parque de Ciência e Inovação
» Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do parecer favorável condicionado, relativamente à Declaração de
Impacte Ambiental do PCI.

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 174,93
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 473,70
Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Santa
Casa da Misericórdia 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 4.908,06
Euros.

