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Campanha
Adote um Amigo
que não o abandona

O CROACI – Centro
de Recolha Oﬁcial de
Animais de Companhia
de Ílhavo é um espaço
da Câmara Municipal de
Ílhavo, localizado junto
aos Armazéns Gerais,
cabendo-lhe as seguintes
competências:

a) A captura/recolha, transporte e alojamento de animais
abandonados, errantes ou vadios;
b) O alojamento obrigatório dos animais para sequestro ou
quarentena sanitária, ou o alojamento resultante de recolhas
compulsivas, determinadas pelas Autoridades Competentes;
c) O alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias;
d) A occisão de animais, nos casos expressamente previstos na Lei e
no respetivo Regulamento;
e) A execução das ações de proﬁlaxia médica e sanitária,
consideradas obrigatórias pelas Autoridades Sanitárias Veterinárias
Competentes;
f) A identiﬁcação animal;
g) A recolha, receção e eliminação de cadáveres de animais;
h) A adoção de animais.

No CROACI existem animais de raça pura ou “puros” rafeiros, que foram, na sua maioria,
abandonados e posteriormente
capturados, não tendo sido reclamados pelo seu dono dentro do
prazo previsto por Lei (8 dias).

adote
um amigo
que não
o abandona!

HORÁRIO
2ª a 6ª feira
09h00~13h00
Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

Estes animais necessitam
urgentemente de um lar e são,
habitualmente, excelentes companheiros.
Caso pretenda adotar um destes animais, dirija-se ao CROA-

CI ou contacte-nos através do n.º
de telefone 234 329 605.
O CROACI rege-se por um
Regulamento Municipal baseado na Legislação vigente e nas
Diretivas Comunitárias, disponível em www.cm-ilhavo.pt.

Conselhos para a adoção
Antes de adotar um animal, pense bem se tem condições para o
manter.
Os animais do CROACI são cedidos a quem possua as
condições de alojamento deﬁnidas por Lei que incluem:
» Um espaço adequado;
» Temperatura;
» Ventilação;
» Iluminação;
» Condições de higiene;
» Toda a atenção de que necessitam.
Os donos dos animais adotados deverão:
» Cuidar do animal;
» Garantir alimento e água fresca;
» Garantir os cuidados básicos de saúde como a vacinação e
desparasitação;
» Treinar e sociabilizar o seu animal;
» Registar e licenciar os canídeos com mais de 3 meses de
idade;
» Vacinar contra a raiva os canídeos com mais de 3 meses de
idade;
» Proceder ao controlo da reprodução do animal, com o
auxílio do Médico Veterinário assistente.

CROACI Armazéns Gerais Rua do Norte
Gafanha de Aquém, 3830 Ílhavo
Tel.: 234 329 605 | Fax:: 234 329 601 | geral@cm-ilhavo.pt
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira 09h00-13h00
Horário de vacinação: Quartas-feiras 09h00-12h00
Veterinária responsável: Dr.ª Helena Sousa

www.cm-ilhavo.pt
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Editorial

Embaixadora
do Canadá visita
o Município de Ílhavo
No âmbito das boas relações
entre Portugal e o Canadá, e em
particular entre o Município de
Ílhavo e a Cidade de St. John’s,
que em 1998 assinaram um Acordo de Amizade, o Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo,
Eng. José Ribau Esteves recebeu, no passado dia 8 de maio, a
Embaixadora do Canadá, Heidi
Kutz, e o Conselheiro Político da
Embaixada, Juan Pablo-Valdes.

O encontro decorreu na Câmara Municipal de Ílhavo e permitiu reforçar as relações institucionais e de cooperação existentes,
seguindo-se uma visita guiada
ao Museu Marítimo de Ílhavo
na companhia do Vereador do
Pelouro da Cultura e Turismo,
Eng. Paulo Costa.

Nova Fábrica

Ria Stone / Vista Alegre / Ikea
Iniciaram-se, no passado
dia 10 de maio, as obras de
construção da nova fábrica
“Ria Stone, Fábrica de
Louça de Mesa em Grés,
SA”, Empresa do Grupo
Vista Alegre Atlantis, na
Zona Industrial da Mota,
no Município de Ílhavo.
Num momento de grave crise económica, a concretização
deste investimento assume relevante importância, desde logo
pela criação de 144 novos postos
de trabalho, condição absolutamente singular na conjuntura
atual, assumindo igualmente a
condição de catalizador para o
desenvolvimento sócio-económico do Município, dinamizando
a economia e a competitividade
empresarial local.

O processo de conquista deste
importante investimento para o
Município de Ílhavo, cerca de 20
milhões de euros, desenvolveuse durante os últimos três anos,
num processo de sólida e qualiﬁcada cooperação institucional,
que a CMI promoveu junto de
várias entidades, na perspetiva
de concretizar todos os procedimentos necessários para a viabilização deste investimento da
Vista Alegre Atlantis / Grupo
Visabeira, entidade a quem cabe
o mérito desta relevante aposta.
A Ria Stone é uma unidade industrial inovadora, que também
vai potenciar o crescimento da
escala nacional e internacional
do Município de Ílhavo, pela
agregação a um dos seus símbolos principais, a Vista Alegre,
entrando no mundo IKEA, de
enorme profusão e relevância comercial.

Caro(a) Munícipe
Nos últimos meses o Município de Ílhavo viveu uma atividade intensa, com algumas notícias da maior
importância para a nossa vida coletiva, acontecimentos promotores de atividade económica, geradores de
emprego e criadores de riqueza, e que dão contributo relevante para o desenvolvimento e para a qualidade
de vida.
A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) mantém um ritmo muito intenso de trabalho, conquistando investimento privado, lançando novas obras, gerindo equipamentos e serviços, promovendo eventos de diferentes tipologias.
A nova fábrica da Vista Alegre Atlantis, denominada RiaStone, iniciou a sua construção do dia 10 de maio
na Zona Industrial da Mota, com um investimento de vinte milhões de euros, para produzir loiça para o
Ikea, criando 144 novos postos de trabalho.
O novo Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova iniciou a sua construção no dia 13 de
maio, no terreno localizado entre as Igrejas da Nossa Senhora da Saúde e o Complexo Social do CASCI,
num investimento da CMI de quase dois milhões de euros, co-ﬁnanciado pelos Fundos Comunitários do
PORCentro.
A obra de saneamento básico da Gafanha da Nazaré (e também da Zona Industrial da Mota, na Gafanha
da Encarnação) foi já adjudicada pela AdRA à Empresa Carlos Pinho, faltando apenas o visto do Tribunal
de Contas para que esta importante obra que a AdRA vai executar em parceria com a CMI, vá para o terreno.
Ainda nos investimentos da CMI damos destaque às obras inauguradas no dia 6 de abril - o novo Parque
Desportivo da Costa Nova e o novo Passadiço da Barra (numa parceria Agência Portuguesa do Ambiente
/ CMI). Quanto às obras que estão em curso ou em fase ﬁnal de processo administrativo, destacamos o
Parque de Estacionamento do Antigo Mercado na Gafanha da Nazaré, a Praceta do Molhe Sul na Barra,
a reformulação do Cais e Largo da Bruxa na Gafanha da Encarnação, a reabilitação da Capela da Ermida
e do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo, a instalação do relvado sintético no Campo de Futebol
da Vista Alegre, a Via de Acesso ao Parque da Ciência e Inovação (na Coutada, Ílhavo) e a primeira fase da
requaliﬁcação da Estrada Florestal No1 na Gafanha da Encarnação.
Vamos agora viver o intenso mês de Junho, cheio de atividades diversas e promotoras de convívio, estando
em fase ﬁnal de preparação as tradicionais e muito esperadas iniciativas do terceiro trimestre do ano: a Semana Jovem, o MarAgosto com o seu Festival do Bacalhau e a Semana da MaiorIdade.
Nesta edição do Boletim Informativo da CMI partilhamos um resumo do Relatório de Atividades e
Contas da CMI de 2012, que evidencia a relevância das ações materializadas no ano passado.
O processo de preparação das Eleições Autárquicas 2013 está em desenvolvimento, cumprindo os bons
preceitos da democracia e os tempos eleitorais deﬁnidos nos termos da Lei. O Presidente da CMI não é
recandidato nessas Eleições, mas tem a responsabilidade de gerir o processo eleitoral de acordo com a Lei e
a boa ambiência democrática, sem se envolver nas disputas políticas normais de um processo deste género.
No entanto, sempre que no debate político seja colocada em causa a idoneidade institucional da CMI e
do seu Presidente, viremos de forma pronta e determinada prestar esclarecimento público, com a devida
clareza, verdade e frontalidade.
Fazer Mais e Melhor pela Nossa Terra é a tarefa de todos os dias que vamos continuar a executar até ao
último dia do mandato autárquico atual (que termina no próximo mês de outubro), dando cumprimento ao
compromisso assumido com os Cidadãos do Município de Ílhavo.
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 Trimestral
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mais obra

Município de Ílhavo...
em movimento

obras concluídas...

1

1

Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova

2

Novos Passadiços da Praia da Barra (MAMAOT/CMI)

obras em curso...

2

3

RUCHI - Casa da Música

4

RUCHI - Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube

5

Centro Sócio-Cultural e Extensão de Saúde da Costa Nova

6

Qualiﬁcação da Praceta do Molhe Sul da Praia da Barra

7

Relvado Sintético do Campo de Futebol da Vista Alegre

8

Qualiﬁcação Urbana do Espaço do Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré

9

Requaliﬁcação do Caminho do Praião

10

Saneamento e drenagem de águas pluviais da Gafanha da Nazaré (AdRA/CMI)

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

3

Conservação da Capela da Ermida
Qualiﬁcação do Cais e Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação

em concurso...
Revestimentos em tapete betuminoso

4

5

Requaliﬁcação do Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo
Requaliﬁcação e Ampliação do Museu da Vista Alegre

6

7

8

9

10

www.cm-ilhavo.pt
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Arranque da obra

Saneamento Básico
da Gafanha da Nazaré
Teve início, há cerca de
um mês e meio, a obra
de saneamento básico
na zona envolvente à
Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré, da
responsabilidade da Águas
da Região de Aveiro/
AdRA.

Esta obra integra-se no plano
da grande obra de Saneamento e
Drenagem de Águas Pluviais da
Gafanha da Nazaré, que prevê
igualmente a execução da rede
de saneamento na área mais antiga da Zona Industrial da Mota,
orçada em 4.423.700,26 euros.
De forma integrada mas perfeitamente autónoma em termos do
seu funcionamento, prevê a rede
de drenagem de águas pluviais na
Cidade, na qual se inclui a “Vala
Pluvial do Esteiro Oudinot” e
cujo montante tem um valor de
5.345.482,40 euros. O valor total
será de 9.769.182,66 euros, cabendo à AdRA assumir os custos
respeitantes à rede de águas residuais e a CMI os custos da rede
de águas pluviais. Cada uma das
entidades assumirá o pagamento
de 50% das repavimentações das
vias intervencionadas.

A ﬁnanciar pelo próximo
quadro de Fundos Comunitários 2014/2020 estão apontadas
no plano de investimentos da
AdRA as obras da 2.ª fase da
Gafanha da Encarnação (zona
Norte) e da Gafanha do Carmo
(zona Sul), assim como da Gafanha de Aquém e da Gafanha da
Boavista.
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com o facto de
a referida empresa ter iniciado
esta grande obra de saneamento
básico na Cidade da Gafanha da
Nazaré, que tem um período de
execução de um ano e atingirá
uma taxa signiﬁcativa de população servida por esta tão importante infraestrutura.

Requalificação Urbana
do espaço do antigo
Mercado da Gafanha da Nazaré
Esta intervenção, orçada em
83.105,22 euros, contempla a
construção de um parque de estacionamento para 70 viaturas,
novos passeios e requaliﬁcação
dos espaços verdes existentes,
substituição da iluminação pública, bem como a reorganização
do estacionamento automóvel
na Avenida José Estêvão, entre
a Igreja Matriz e a Rua Prior
Guerra.
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Adjudicação - 1.ª fase

Requalificação da
Estrada Florestal n.º 1

No seguimento da abertura de
Concurso Público para a execução da empreitada de requaliﬁcação da Estrada Florestal n.º 1 (1.º
Fase), a Câmara Municipal de
Ílhavo adjudicou, no passado dia
2 de maio, a referida intervenção à
empresa Vítor Almeida e Filhos,
SA, pelo valor de 234.584,74 euros + IVA e um prazo de execução de 4 meses.

Esta intervenção, que começou no dia 20 de maio, vai qualiﬁcar uma importante via de
acesso do Município, em particular à Zona Industrial da Mota,
proporcionando a melhoria das
condições de circulação e estabelecendo um novo perﬁl para o
arruamento (que passa a integrar
a Rede Viária Estruturante do
Município), assegurando a circulação em segurança dos Peões
e dos Ciclistas.

Adjudicação

Conservação da
Capela da Ermida
Foi adjudicada, no passado
dia 2 de maio, a obra de conservação e qualiﬁcação da Capela
da Ermida (localizada junto
ao Paço da Ermida) à empresa
Lusocol – Sociedade Lusa de
Construções Lda., pelo valor de
122.252,33 euros + IVA, prevendo-se que a mesma tenha início
no ﬁnal do mês de maio e se realize num prazo de 6 meses.
A Capela da Ermida, que foi
pertença da Família Pinto Basto, foi doada ao Município de
Ílhavo pela Família tendo a CMI
assumido o compromisso de executar uma obra de intervenção
de conservação e qualiﬁcação do
edifício, sendo uma obra que assume caráter de urgência dado o
estado de degradação deste edifício de relevante interesse patrimonial. Na futura gestão da Capela da Ermida será envolvida a
Paróquia de São Salvador.

Adjudicação

Relvado Sintético
no Campo de Futebol
da Vista Alegre

Declaração de Utilidade Pública

Terrenos do Parque de Ciência
e Inovação (PCI)
O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento, no
passado dia 6 de março, da publicação do Despacho 2897/2013
no qual foi declarada a Utilidade
Pública dos terrenos para instalação do Parque de Ciência e
Inovação.
Neste âmbito, foi dado mais
um importante passo para a
concretização deste importante
investimento para o Município de Ílhavo, para a Região de
Aveiro e para Portugal, liderado
pela Universidade de Aveiro,
nomeadamente no que respeita
à geração de riqueza e à criação
de emprego, em especial para os
Jovens.

Teve início, no passado dia 20
de maio, a empreitada de colocação de um relvado sintético no
Campo de Futebol da Vista Alegre à empresa Canas – Engenharia e Construções SA, pelo valor
de 248.113,45 euros + IVA e um
prazo de execução de 2 meses.

O Campo de Futebol da Vista
Alegre está cedido para utilização ao Sporting Clube da Vista
Alegre desde 2003, numa boa
relação de cooperação institucional entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e o Clube, assegurando
a melhoria das condições para a
prática desportiva dos mais Jovens.

www.cm-ilhavo.pt
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obra iniciada a 13 maio

Edifício Sócio-Cultural e
Extensão de Saúde da Costa Nova
Teve início, no passado
dia 13 de maio, a obra do
edifício Sócio-Cultural da
Costa Nova e Extensão
de Saúde, localizado no
terreno entre a Capela
Nova da Sr.a da Saúde e
as instalações do CASCI,
integrando no mesmo
edifício duas componentes
autónomas: uma área
para atividades sócioculturais (sala de reuniões
e auditório polivalente
com palco) e outra para
a instalação da Extensão
de Saúde. Foi também
assinado o devido auto de
consignação da obra.

Com um projeto da autoria do
Gabinete ARX (Projetista do
Museu Marítimo de Ílhavo e da
Biblioteca Municipal de Ílhavo),
o edifício é executado pela empresa Constarte Construções SA,
representando um investimento
de 1.985.707,64 euros, com um
prazo de execução de 9 meses. A
intervenção será maioritariamente co-ﬁnanciada pelo Mais Centro (em 1.296.951,45 euros).
No âmbito do contrato programa que a Câmara Municipal de Ílhavo estabeleceu com
a Administração Regional de
Saúde do Centro, esta entidade
ﬁca responsável pelo pagamento de 150.000,00 euros, pressupondo a cedência pela CMI do
edifício destinado à instalação
da Extensão de Saúde da Costa
Nova, gratuitamente e por tempo indeterminado (enquanto se
mantiverem em funcionamento
os serviços de saúde).

O edifício Sócio-Cultural da
Costa Nova tem uma arquitetura arrojada e diferente, sendo
maioritariamente construído em
madeira, e está integrado na área
do Plano de Pormenor da Área
de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova.
Esta nova aposta da CMI dá
continuidade ao importante investimento que tem feito na valorização e capacitação da Praia da
Costa Nova, implementando um
vasto programa de equipamentos e infra-estruturas, apostando
ao mesmo tempo na valorização
ambiental e urbana de toda a
área.

Entidade Titular: Câmara Municipal de Ílhavo
Projeto: Gabinete ARX
Empresa: Constarte Construções SA
Investimento Total: 1.985.707,64 euros
Coﬁnanciamento: 1.296.951,45 euros (Mais Centro)
Adjudicação da obra: 16 janeiro 2013
Arranque da obra: 13 maio 2013
Prazo de execução: 9 meses
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Resumo do processo
de revisão do PDM de Ílhavo
PDM EM VIGOR:

» Elaborado - entre 1990 e 1998;
» Aprovado pela Assembleia Municipal de Ílhavo
- 11 de Dezembro de 1998;
» Ratiﬁcado pelo Governo
- 12 de Outubro de 1999;
» Publicado e em vigor
- 05 de Novembro de 1999 (Diário da República)
» Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99,
DR n.º 258/99 de 05 de Novembro.

A Revisão do Plano
Diretor Municipal
de Ílhavo (PDM) é
um objetivo
importante
que assumimos
na gestão da Câmara
Municipal de Ílhavo
nos últimos anos e que
conseguimos trazer
ao seu ﬁm, estando
a decorrer o período
de discussão pública
(de 7 de maio a 5 de
junho de 2013).

PROCESSO DE REVISÃO
» Deliberação da Revisão
- a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou em 18 de Novembro de
2002;
» Participação preventiva
- 16 de Janeiro de 2003 (30 dias);
»Comissão Mista de Coordenação (CMC)
- 22 Julho de 2003 (DR n.º 187 de 14 de Agosto de 2003);
» Comissão Mista de Coordenação (CMC)
- constituída por 22 Elementos (21 entidades + CMI).

Planta de Ordenamento

O PDM é um instrumento de
ordenamento e gestão do território, da maior importância e relevância, sendo que esta Revisão
exigiu um trabalho muito intenso
da CMI e da sua Equipa Técnica
Interna, que desenvolveu todo o
trabalho em interação com todas
as Entidades envolvidas no processo, embora excessivamente
longo pelos constrangimentos
legais e pela instabilidade da vida
de várias entidades fundamentais
para o processo.
Para a CMI, a Revisão do
PDM sempre foi um objetivo importante e prioritário. Com esta
revisão alcançámos todos os objetivos que deﬁnimos à partida,
embora alguns deles não foram
atingidos a cem por cento, por
força do processo de negociação
que exige cedências para se produzirem acordos. No entanto, o
balanço deste trabalho é muito

positivo e por isso é com elevada
satisfação que trazemos esta boa
proposta à discussão pública.
Foi dada uma especial atenção
às matérias do ordenamento do
território, da qualidade urbana e
ambiental, à qualiﬁcação de zonas ribeirinhas da Ria de Aveiro,
à estruturação do território em
termos de acessibilidades.
A atividade económica recebeu uma atenção muito cuidada,
destacando-se o ordenamento da
área portuária, os equipamentos
turísticos e a ampliação da Zona
Industrial da Mota, que permitirá a continuação do crescimento
industrial ordenado no Município, em conjugação (e dando
seguimento no que respeita à
produção de escala industrial)
com o trabalho de promoção do
empreendedorismo e incubação
de empresas, assim como com a
investigação e desenvolvimento

produzida no Parque de
Ciência e Inovação. Criar
mais emprego e riqueza é
uma prioridade que foi atendida nesta Revisão do PDM, no
que respeita à criação de condições de base territorial.
Com este novo PDM seguimos a caminhada rumo a mais e
melhor crescimento e desenvolvimento do Município de Ílhavo.
Durante o período de Discussão
Pública a CMI dá a conhecer a
todos os Munícipes a proposta
incentivando à participação. Acolhemos com gosto as suas ideias e
as suas propostas.

REUNIÕES SETORIAIS/CONCERTAÇÃO/CMC
Ao longo do processo de revisão do PDM foram realizadas cerca
de 50 reuniões setoriais com as diversas entidades que fazem parte
da Comissão Mista de Coordenação com o objetivo de articular e
concertar todas as propostas da CMI. Desde 2003 realizaram-se 8
reuniões de Comissão Mista de Coordenação (CMC)
Algumas das entidades e principais temáticas:
» Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro
CCDR-C
- Reserva Ecológica Nacional / Perímetros Urbanos
» Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro DRABL / DRAP-C
- Reserva Agrícola Nacional
» Instituto Conservação da Natureza e das Florestas
DGF / AFN / ICNF
- Clariﬁcação das Áreas Florestais
- Ampliação da Zona Industrial da Mota
ICN / ICNB / ICNF
- Rede Natura 2000 - ZPE da Ria de Aveiro
» Agência Portuguesa do Ambiente
INAG / IA / ARH-C / APAMBIENTE
- Linha Máxima de Praia Mar e Águas Vivas Equinociais
- Domínio Hídrico

www.cm-ilhavo.pt
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Modelo Estratégico - Visão

Objetivos

O processo de articulação e de reajustamento dos instrumentos de
orientação estratégica tem por base os seguintes elementos:
- PEPCI 2020 - Plano Estratégico para o Concelho de Ílhavo,
elaborado pela Universidade de Aveiro (2002);
- Carta Estratégica para o Município de Ílhavo, elaborado pela equipa
interna do PDM (2004);
- processo de Revisão do PDM de Ílhavo;
- preparação da estratégia de desenvolvimento e de investimento para
o Município de Ílhavo e para a Região de Aveiro no âmbito do próximo
quadro comunitário de apoio integrado na Estratégia Europa 2020,
para o período 2014/2020.

ESTRATÉGICOS
» Propiciar a utilização do solo do Município numa perspetiva de desenvolvimento sustentável;
» Promover o desenvolvimento e a construção integral e integrada do Município;
» Potenciar a localização geográﬁca privilegiada do Município, otimizando a relação Terra/ Ria/ Mar e os
múltiplos usos presentes;
» Promover as bases de uma política urbanística assente na acessibilidade para todos, na sustentabilidade e
na humanização do território;
» Deﬁnição da localização e interligação dos Equipamentos e Infra-estruturas de uso público, acessíveis e
estruturantes do espaço municipal;
» Reforçar o desenvolvimento empresarial com base na inovação e na reforma económica assumindo, em
simultâneo, a importância dos setores industriais tradicionais, das atividades ligadas ao empreendedorismo,
à investigação e à inovação (terciário superior);
» Apoio à consolidação das dinâmicas sociais e culturais diferenciadoras do Município, assumida no slogan
“O Mar por Tradição” e na cultura da pesca;
» Promover a aﬁrmação do Município como um espaço (único) de qualidade residencial e vivencial dotado de
uma forte referência e identidade.

Ílhavo 2023
“O Mar por Tradição” e o Desenvolvimento Integral,
Inteligente e Inclusivo.
A Visão proposta para Ílhavo 2023 está formalizada através da
conjugação de um conjunto de ideias simples e fortes que estão
implícitas em duas expressões que se complementam:

ESPECÍFICOS

- a expressão inicial que realça que o município tem “O Mar por
Tradição”, em homenagem à principal forma de vida da sua população,
muito partilhada entre a terra e o mar, onde o sal e a pesca assumiram
desde cedo um papel preponderante, apresentando-se como a diretriz
de múltiplas intervenções nos últimos anos. “O Mar por Tradição” e a
identidade que impulsiona a regeneração contínua por isso o destaque,
com visibilidade máxima, dos valores considerados fundamentais
para traduzir a realidade que se espera viver em Ílhavo em 2023 Desenvolvimento Integral, Inteligente e Inclusivo.
O Desenvolvimento Integral, Inteligente e Inclusivo é a temática
escolhida para caraterizar e qualiﬁcar o padrão que se propõe que seja
o motor da evolução de Ílhavo nos próximos dez anos. Pelo que, a sua
utilização na visão estratégica procura funcionar como elemento de
síntese, com visibilidade, que traduza o paradigma de evolução que
se ambiciona para o Município e que tem implícitas ideias fortes como:
História, Cultura, Identidade, Singularidade, Liderança, Ambição,
Inovação, Coesão, Futuro, Competitividade, Sustentabilidade,
Multifuncionalidade, Atratividade e Conhecimento.
O Desenvolvimento Integral, Inteligente e Inclusivo tem como ambição
alcançar a liderança em algumas áreas fundamentais, como por
exemplo: empreendedorismo, competitividade e inovação. Em 2023,
Ílhavo continuará a ser um território ordenado, orientado pelos valores
do equilíbrio dos seus valores naturais, pela eﬁciência no uso de
recursos, pela eﬁciência na preservação e valorização do património
(ediﬁcado, cultural, ambiental, etc.) e pela liderança no uso integrado
de novas tecnologias no serviço aos cidadãos, à sociedade e à
promoção das atividades económicas. Esta ambição de liderança em
soluções de preservação e uso de recursos, uso eﬁciente da energia e
novas tecnologias implica o prosseguimento de uma estratégia global
assente nos valores referidos.

» Ampliação da Zona Industrial da Mota – a nascente da atual e com frente para
a estrada da Mota;
» Integração em área urbana da maior parte dos miolos dos quarteirões da
Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação, da Gafanha do Carmo e de
Vale de Ílhavo, propiciando um desenvolvimento urbano em malha homogénea
com o aumento da profundidade do lote ediﬁcável de 30 para 40 metros;
» Manutenção dos objetivos dos empreendimentos turísticos nomeadamente a
Marina da Barra da Quinta da Boavista e a da Vista Alegre;
» Alteração da rede viária estruturante: a via de cintura externa à cidade de Ílhavo
é substituída pela via de cintura interna nascente e pela via de ligação entre a
Zona Industrial das Ervosas e a Zona Industrial da Margrês / Quinta Nova). A
via de acesso a Vagos na Gafanha de Aquém é substituída pelo canal viário da
Estrada Florestal N.º 1. Assume-se ainda a nova ponte sobre o Canal de Mira e
Ria de Aveiro a sul da Gafanha do Carmo (no limite com o Município de Vagos);
» Deﬁnição do ordenamento / zonamento da área Portuária do Porto de Aveiro,
com ﬁxação da área industrial e da área da plataforma logística;
» Valorização urbana e ambiental da margem nascente do Canal de Mira da Ria
de Aveiro, na Gafanha da Encarnação (desde a Ponte da Barra) e na Gafanha do
Carmo (até ao limite sul do Município);
» Redeﬁnição das unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG’s)
diminuindo o seu número e otimizando a sua futura execução.
Todos os elementos que constituiem o PDM estão disponíveis no site
www.cm-ilhavo.pt
A versão em papel pode ser consultada no Gabinete de Apoio Geral (GAG) durante os
dias úteis e no Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) durante o ﬁm de semana.

em Discussão
Pública

Sessões de Esclarecimento

até 5 de junho

18h00 Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
21h30 Salão Cultural da Gafanha do Carmo

3 junho
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CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS:

1 abril

Feriado Municipal 2013
O Município de Ílhavo
celebrou, no passado dia
1 de abril, segunda-feira
de Páscoa, o seu Feriado
Municipal que este ano se
revestiu de uma condição
diferente e especial por se
tratar do último ano do
atual Presidente.

A cerimónia teve início com o
tradicional Hastear das Bandeiras junto aos Paços do Concelho, com a atuação da Banda dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
(Música Nova), a que se seguiu a
Sessão Solene Evocativa no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Ílhavo.
Pautada sobretudo pela reﬂexão do que foi realizado nos
últimos 15 anos e do que está por
realizar, a Sessão Solene iniciouse com o discurso do Presidente
da Assembleia Municipal, Dr.
António Neves Vieira, que caracterizou o ciclo governativo
de José Ribau Esteves como um
“tempo pleno de transformações”,
que “marcará de forma indelével
a História do Município de Ílhavo”. Seguiram-se os discursos dos
representantes dos quatro partidos com assento na Assembleia
Municipal e a entrega das Condecorações Municipais, tendo
a Câmara Municipal de Ílhavo
homenageado com a Medalha
do Concelho em Ouro a Teka
Portugal, a Vista Alegre Atlantis
e a Universidade de Aveiro, bem
como os ex-funcionários Maria
Arlete Almeida, com a Medalha

de Dedicação em Ouro, e António Pereira e João Pereira com a
Medalha de Dedicação em Vermeill.
A Sessão Solene terminou com
um forte e emocionado aplauso
à intervenção do Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo
que, em jeito de balanço, se manifestou satisfeito com o trabalho desenvolvido nos seus quatro mandatos, constatando que
“hoje este é um Município mais
desenvolvido”, acrescentando:
“parto de consciência tranquila
pela obra feita na dimensão material e imaterial, pela dádiva de
vida que entreguei à nossa terra.
Parto com gosto de quem viveu
algo de bom e com a saudade de
quem gostou do que viveu. Fico
convosco, com profundo agradecimento pelo investimento num
jovem realizado e feliz”.
Do programa deste dia fez
igualmente parte a Feira Franca
das Associações e Artesãos do
Município de Ílhavo, que decorreu no Mercado Municipal
de Ílhavo, a atuação das Bandas
Música Velha e Música Nova,
que reuniram centenas de pessoas no Parque Urbano da Senhora
do Pranto e a Tarde Desportiva
com a realização do V Torneio
de Minigolfe “Pais e Filhos” e do
Fitness Solidário.
Sendo as comemorações do
Feriado Municipal um momento de festa e partilha, o programa
prolongou-se ao longo da semana, com um conjunto de ações de
relevante interesse para os Cidadãos, destacando-se a apresentação da Obra de Qualiﬁcação do
Caminho do Praião e do Plano
do Parque da Margem Nascente do Canal de Mira da Ria
de Aveiro e as inaugurações da
Obra dos Novos Passadiços da
Barra e do Novo Parque Desportivo da Costa Nova.

António Cândido Pereira
- Medalha de Dedicação em Vermeill
Pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 31 anos, tendo desempenhando as funções de Técnico Administrativo e Técnico Superior, tendo exercido também as funções de Chefe de Divisão de
Administração Geral e de Responsável pelos Serviços de Controle
Interno.
João José Pereira
- Medalha de Dedicação em Vermeill
Pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 25 anos, tendo assumido as funções de Motorista, nomeadamente de veículos pesados de
transporte de passageiros.
Maria Arlete Almeida
- Medalha de Dedicação em Ouro
Pelo serviço prestado na CMI durante cerca de 40 anos, tendo assumido a função de Assistente Técnica Tesoureira.
Universidade de Aveiro
- Medalha do Concelho em Ouro
Pela relação de cooperação institucional antiga, estreita e profícua
com a CMI, apostando na partilha na valorização da Formação, Investigação, da Cultura, da Economia e do Conhecimento do Mar).
Vista Alegre Atlantis
- Medalha do Concelho em Ouro
Pela cooperação institucional com a CMI, em particular no que
respeita à gestão dos valores culturais de caráter excecional de que é
dona e gestora, bem como pelo notável trabalho ao nível da produção
industrial, da formação e da preservação do património.
Teka Portugal
- Medalha do Concelho em Ouro
Pelo trabalho de cooperação institucional com a CMI, tendo como
base a sua operação industrial, sendo a empresa do Município que nos
últimos quinze anos mais postos de trabalho criou e mais apoio ﬁnanceiro prestou ao movimento associativo do Município de Ílhavo.

www.cm-ilhavo.pt
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Inauguração

Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores
da Costa Nova
A Praia da Costa Nova
está agora dotada de um
novo espaço desportivo
que várias centenas
de pessoas quiseram
conhecer.
No âmbito das Ações Complementares ao Feriado Municipal, realizou-se no passado
dia 6 de abril a inauguração do
Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa
Nova, num investimento de
cerca de 300.000,00 euros,
coﬁnanciado pelo pelo Programa Operacional da Pesca
2007/2013 – PROMAR no âmbito do Grupo de Ação Costeira
da Região de Aveiro.
Este novo Parque Desportivo
proporciona um conjunto de infraestruturas para a prática desportiva regular, constituído por
um campo de futebol de onze
pelado, um campo de futebol de

praia, três campos de voleibol
de praia, áreas verdes exteriores
e um edifício de apoio balnear e
um pequeno bar.
Agregado ao Parque, a fazer a
delimitação entre o mesmo e as
habitações, ﬁca ainda disponível
uma ciclovia que também funciona como pedonal, numa interven-

ção cuidada e
integrada no habitat natural existente, promovendo a qualiﬁcação
urbana e ambiental dessa área
da Praia da Costa Nova que, de
acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.
José Ribau Esteves, “traz consigo

uma componente de valorização
ambiental para uma zona que antes tinha entulhos e lixos”.
A Câmara Municipal de Ílhavo
reforça assim a aposta na prática
desportiva regular no Município
de Ílhavo, criando mais espaços e
equipamentos com as condições
necessárias para a realização da

atividade desportiva, em particular para a Comunidade Piscatória da Costa Nova, implementando um plano de promoção
da atividade física e desportiva
numa perspetiva de valorização
social da Comunidade.

Inauguração

novos Passadiços da Praia da Barra
A Praia da Barra
já dispõe de novos
passadiços que permitem
a fruição total da
paisagem.

Foi no âmbito das comemorações do Feriado Municipal
de Ílhavo que, no passado dia 6
de abril, foram inaugurados os
novos Passadiços da Praia da
Barra numa extensão de 1.100
metros, entre o Molhe Sul e o
ﬁm da área concessionada desta
praia a norte.
Esta obra de requaliﬁcação da
frente urbana/mar da Praia da
Barra, que já estava prevista há
vários anos, visou substituir os
velhos passadiços, que estavam

já degradados e mal colocados em relação às dunas e à
visibilidade do mar, numa intervenção da responsabilidade da
Agência Portuguesa de Ambiente, após a execução do projeto
por Técnicos da Câmara Municipal de Ílhavo.
O investimento de cerca de
300.000,00 euros foi co-ﬁnanciado por fundos comunitários do
PORCentro em 85%, numa candidatura liderada pela Agência

Portuguesa do Ambiente/MAMAOT, que ﬁca, assim, como
dona da obra.
Os novos passadiços têm uma
nova localização, a poente da
duna, do lado do Mar, com vista
para a praia, ajudando no combate à erosão e consolidação dunar
e evitando o seu enterramento
com a deslocação das areias.
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. José Ribau
Esteves, reiterou a importância

da execução desta intervenção,
num assumir de responsabilidade pelas Instituições com competências na gestão das questões
relacionadas com as Praias e Defesa Costeira, e em operação de
cooperação institucional entre a
CMI e a APAmbiente/MAMAOT, congratulando-se pelo facto
de estar garantida a existência de
um importante elemento de qualiﬁcação da vivência e usufruição
da Praia da Barra a tempo da

época estival de 2013. Referiu
ainda que a segunda prioridade
será a substituição dos passadiços da Praia vizinha da Costa
Nova, que também já se encontram no ﬁm da sua vida útil, prevendo que a nova estrutura seja
construída a Poente das dunas,
por forma a permitir a fruição
total da paisagem, e a terceira
prioridade a ligação entre os dois
passadiços.
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18 a 22 março

9.º Aniversário EMER
12, 17, 18 e 19 maio

A Escola Municipal de
Educação Rodoviária
(EMER) assinalou o seu
9.º Aniversário no passado
dia 18 de março, tendo
a Câmara Municipal de
Ílhavo dinamizado um
conjunto de atividades
em torno da temática da
Prevenção Rodoviária,
ao longo das manhãs
da semana de 18 a 22 de
março.

Durante toda a semana a
EMER brindou o seu Público
com uma Oferta Educativa muito Especial, tendo contado com
a participação de mais de 150
Crianças e Jovens do Município
de Ílhavo e de outros Municípios
da Região Centro.
O programa foi composto por
ateliês de artes plásticas, onde
se construiu uma prenda para
EMER (a escultura de uma mota
em tamanho real com material
reciclado, com a colaboração de
artesão da região), demonstrações de BMX, presença de um
motociclista e respetiva mota,
exposição de veículos caraterizados da Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros (com
colaboração da GNR – Programa Escola Segura e Brigada de
Trânsito e BVI).

A Minha Sinfonia

Destaque ainda para a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e o Grupo Transdev,
no dia 18 de março, o qual visa
garantir um conjunto de mais
valias para ambas as partes na
promoção da Segurança e Prevenção Rodoviária, passando,
nomeadamente, pela disponibilização de transporte, em viatura
devidamente identiﬁcada e a custos muito acessíveis, a todas as
Escolas dos Distritos de Aveiro,
Coimbra e Viseu que queiram visitar a EMER.
Integrado ainda neste programa festivo, decorreu no dia 20
de março o III Serão Seguro,
subordinado ao tema “Novos
conceitos de Família e as implicações na Educação”.

Reﬁra-se ainda que desde a
sua inauguração, a EMER registou já um total de 24.006 visitas
de Crianças e Jovens de vários
Estabelecimentos de Ensino do
Município de Ílhavo e de toda a
Região Centro, sendo que 2.539
ﬁzeram-no durante o último ano,
assumindo um papel ativo e um
contributo direto na prossecução
do propósito central da EMER
– Promover uma Cultura de Segurança.
Reforça-se ainda que a EMER
se encontra aberta ao Público,
em regime livre, todos os quartos sábados de cada mês, com a
atividade “EMER em Família”,
funcionando no seu horário normal e de forma gratuita, mediante marcação prévia.

A Câmara Municipal de
Ílhavo organizou, pelo
quinto ano consecutivo,
o projeto “A Minha
Sinfonia”, que se
desdobrou em quatro
espetáculos nos dias 12, 17,
18 e 19 de maio.

Através do envolvimento de
todos os Alunos inscritos na atividade do Ensino da Música,
Professores do Programa de
Enriquecimento Curricular e os
Professores Titulares da Turma,
o projeto “A Minha Sinfonia”
consistiu na apresentação de um
concerto protagonizado pelos
próprios Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico. Cada dia foi reservado para um Agrupamento
de Escolas: Gafanha da Nazaré
(dia 12 de maio), Ílhavo (dias 17
e 18 de maio) e Gafanha da Encarnação (dia 19 de maio), envolvendo cerca de 500 Crianças que
assim mostraram os seu dotes
musicais ao público presente.
As receitas destes espetáculos reverteram a favor Obra da
Criança.

Serões Seguros – crescer em segurança 2013
A Câmara Municipal
de Ílhavo promoveu,
no presente ano letivo,
mais um ciclo de “Serões
Seguros – Crescer em
Segurança”, tendo contado
até ao momento com o
envolvimento de mais de
100 pessoas.

Com um novo formato, os
Serões Seguros são dirigidos
especialmente para as várias Associações de Pais do Município,
que desempenham um preponderante papel ativo e educativo
no acompanhamento do dia a
dia das nossas Crianças. Nesta edição, foram organizados 3
grandes momentos: a Apresentação da Comissão de Proteção
das Crianças e Jovens de Ílhavo
(janeiro), a Dinamização de várias sessões encadeadas em torno
da problemática da Educação na
atualidade – (fevereiro a maio) e a
Dinamização de uma sessão em
torno das questões mais pertinentes de Educação Rodoviária
para a 3.ª Idade (junho).

O 3.º momento, que decorrerá no próximo dia 19 de junho,
prevê a articulação com o Fórum
Municipal da Maior Idade, bem
como a colaboração da GNR
para a dinamização do VI Serão
Seguro, tendo em vista abordar
questões relevantes no que diz
respeito à Educação Rodoviária
Sénior.
Esta iniciativa tem a duração
de 6 meses, com a periodicidade
de uma sessão por mês e realizase na sala de formação da EMER
- Escola Municipal de Educação
Rodoviária (junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré).

www.cm-ilhavo.pt
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6, 7 e 10 março

Projeto Itinerante

Música na Escola

“Ciência em Movimento”

A Câmara Municipal de
Ílhavo apresentou, nos
dias 6, 7 e 10 de março,
a 11.º edição do Projeto
“Música na Escola”, uma
iniciativa desenvolvida
em colaboração com a
Orquestra Filarmonia das
Beiras e que contou com a
presença de 1.500 Crianças
do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.

Para este ano letivo 2012/2013,
o projeto incidiu na exploração
de vários aspetos da ópera cómica La Serva Padrona (“A Criada
Patroa”), da autoria do compositor italiano G. B. Pergolesi, realizada em quatro sessões, no Centro Cultural de Ílhavo, nos dias
6 e 7 de março. A quinta sessão
decorreu no domingo seguinte,
dia 10 de março, com o “Concerto em Família”, num momento
de convívio particularmente especial partilhado entre Crianças,
Jovens e familiares.
“Música na Escola” é um projeto de intervenção educativa que
tem como objetivos a divulgação
musical, a sensibilização e a formação do público infantil para a

música erudita, privilegiando a
participação das Crianças e dos
Jovens no processo de realização musical através da interação
com esta orquestra e através de
diferentes estratégias que têm
no centro o conceito de “audição
ativa”.
Atendendo à grande adesão e
aos bons resultados que tem vindo a obter, esta é uma iniciativa
que integra o plano de atividades
referente ao ensino da Música no
Município, no âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular, constituindo-se como
uma excelente oferta educativa
presente no Plano Municipal de
Intervenção Educativa preparado para o corrente ano letivo.

Entrega dos Prémios e Certificados de Participação

No seguimento da parceria
desenvolvida entre a CIRA –
Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, envolvendo os
11 Municípios que a constituem,
e a Fábrica da Ciência Viva de
Aveiro, a Câmara Municipal de
Ílhavo tem impulsionado a participação das Escolas de 1.o Ciclo
do Ensino Básico do Município
no Projeto itinerante “Ciência
em Movimento”.
Numa aposta forte na divulgação e promoção da ciência,
a Fábrica da Ciência Viva de
Aveiro/Universidade de Aveiro
apresenta o projeto “Ciência em
Movimento” composto por um
conjunto de diversas atividades,
como Oﬁcinas Experimentais,
Espetáculos para Comunicar
Ciência, Exposições de Fotograﬁa, Aventuras e Atividades
Outdoor.

XII Concurso Literário Jovem
No âmbito do XII Concurso Literário Jovem, promovido
pela Câmara Municipal de Ílhavo e destinado a jovens dos 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e
do Ensino Secundário das Escolas do Município, decorreu, no
passado dia 23 de abril, a sessão
de entrega dos Prémios e dos
Certiﬁcados de Participação, no
Auditório do Museu Marítimo
de Ílhavo.
Nesta décima segunda edição, participaram 71 jovens com
80 trabalhos, 44 na categoria de
texto narrativo e 36 na categoria
de texto poético, cabendo ao júri
a árdua tarefa de analisar e premiar os novos talentos literários
do ano.
Todos os prémios foram entregues sob a forma de material
didático e da seguinte forma:

Estas atividades desenvolvemse nos Estabelecimentos de Ensino e nos vários Equipamentos
Educativos e Culturais disponíveis no Município, sendo que
este projeto tem como público
privilegiado os alunos do 3.o ano
de escolaridade, famílias e público em geral.
Este projeto tem a duração de
12 meses, sendo que desde março
já se realizaram três Oﬁcinas Experimentais – “Sítio dos Robôs”
(11 março), “Faz a tua Pasta dos
dentes” (15 de abril), “Há invertebrados à nossa volta!” (7 de maio)
e um Espetáculo de Ciência
– “Química por Tabela 2.0” (18
de abril), tendo envolvido mais
de 1.300 Crianças neste primeiro
trimestre.
A implementação deste projeto tem decorrido de forma muito
positiva, encontrando-se já agendadas mais atividades muito aliciantes e divertidas no âmbito
desta parceria.

TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Os onze monstros”, de Constança Faneca Alves, da EB 1 do Farol da Barra
2.º Prémio – “Os Bichos”, de Rafaela Martins Gramata, da EB 1 do Farol da Barra
3.º Prémio – “Matemática”, de Soﬁa Gonçalves Fernandes, da EB 1 Gafanha do Carmo
Menção Honrosa – “A praia”, de Tiago Rodrigues Leitão, da EB 1 da Chave
2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “A onda”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio –”O astro-rei”, de Leonor Querido da Rocha, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Poesia”, de Ana Catarina Bola Correia, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio – “Bicicleta”, de Sara Ribau Garrelhas, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio – “Adolescência”, de Catarina Teixeira Alves, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Ensino Secundário:
Menção Honrosa – “Saudades nos momentos vagos”, de Francisco Manuel Rocha Garrelhas, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
TEXTO NARRATIVO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Deixa-me voar”, de Inês Coelho da Silva, da EB 1 da Gafanha de Aquém
2.º Prémio – “A Rainha das Neves”, de Daniela Filipa Baptista Rodrigues, da EB 1 da Gafanha de Aquém
3.º Prémio – “Uma Aventura na Índia”, de Mateus Coelho Duarte, da EB 1 da Gafanha de Aquém
Menção Honrosa – “A visita de estudo fantasmagórica”, de José Pedro Ferreira Carola, da EB 1 da Cale da Vila
Menção Honrosa – “O Castelo da Princesa”, de Lara Soﬁa Bio Moreira, do Centro Escolar da Sra. do Pranto
2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “A vida no Mar”, de Gabriel Rouxinol, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio – “A caixinha de música”, de Mariana Arnelas Castanheiro, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio – “Acampamento Assombrado”, de Susana Patrícia Ferreira Pinto, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Uma viagem ao planeta azul”, de Ana Catarina Bola Correia, da Escola Secundária Gafanha da Nazaré
2.º Prémio – “A magia dos livros”, de Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Ensino Secundário:
1.º Prémio – “Tempo de mudança”, de Sara Martins Rocha, da Escola Secundária Gafanha da Nazaré
2.º Prémio – “A viagem de sonho de Margarida”, de Maria Pinheiro Spinola, da Escola Secundária Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa – “A Saudade”, de Ana Rita Garrelhas Ribau, da Escola Secundária Gafanha da Nazaré
PRÉMIO ESCOLA
Os Prémios “Escola” foram atribuídos à Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e à EB1 da Gafanha de Aquém.
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10 abril

Sessão de Apresentação

Comissão Municipal
de Defesa da
Floresta de Ílhavo

Planos Municipais
de Emergência

No que respeita à atividade
dos últimos meses o destaque
principal foi para a realização de
diversas ações de sensibilização

sobre questões relacionadas com
a proteção da ﬂoresta, envolvendo sobretudo a comunidade escolar, e para o acompanhamento

e registo das faixas de gestão de
combustível intervencionadas
no Município de Ílhavo, tendo
como objetivo aumentar o nível
de segurança de pessoas e bens.
Nota ainda para as diversas diligências efetuadas pela Câmara
Municipal de Ílhavo, sobretudo
ao nível da sensibilização dos
proprietários ﬂorestais para a necessidade de procederem à correta gestão dos seus terrenos e para
o uso do fogo em conformidade
com a Lei, alertando-os também
para a proibição do seu uso no
Período Crítico de Incêndios.
O Plano Operacional Municipal, documento elaborado pelo
GTF e do qual constam todos
os meios que estarão disponíveis
para o combate aos incêndios
durante a época estival, a rede de
vigilância e deteção, bem como a
Cartograﬁa de Apoio à Decisão
(CAD) às operações de 1.a intervenção, combate e rescaldo, foi
aprovado por unanimidade.

Decorreu no dia 23 de
abril, na Biblioteca
Municipal de Ílhavo, uma
sessão de apresentação
dos Planos Municipais
de Emergência a todas
as entidades que deles
constam e que, em caso de
necessidade, poderão ser
chamadas a intervir na sua
operacionalização.

No seguimento da recente
aprovação, pela Comissão Nacional de Proteção Civil, da
revisão do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil (PMEPC) e do Plano de
Emergência Externo (PEE) do
Município de Ílhavo, e consequente publicação em Diário da
República, assim como da recente aprovação pela Comissão
Municipal de Defesa da Floresta
da proposta de revisão do Plano
Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, revela-se de
grande importância o correto conhecimento destes importantes
instrumentos de planeamento
em segurança do Município de
Ílhavo.

Reuniões

Comissão Municipal
de Proteção Civil

Conselho Municipal
de Segurança

Teve lugar na Câmara
Municipal de Ílhavo, no
passado dia 10 de abril, a
primeira reunião ordinária
de 2013 da Comissão
Municipal de Proteção
Civil.

Realizou-se, no passado
dia 23 de Abril, a primeira
reunião ordinária de 2013
do Conselho Municipal de
Segurança.

Nesta reunião foi apresentado
aos presentes, pelo Vereador do
Pelouro da Segurança e Proteção Civil, Paulo Teixeira Costa,
um balanço da atividade desenvolvida pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil durante os
últimos meses, sendo de realçar
a comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, a realização de ações de formação e
sensibilização e exercícios/simulacros em estabelecimentos de
ensino, assim como o ponto de
situação dos diversos planos de
emergência em vigor no Município de Ílhavo.

Foi ainda abordado o exercício de grande dimensão e complexidade a realizar a 27 de abril
na área do Porto de Aveiro, e
que servirá como um importante
teste ao Plano de Emergência
Externo, assim como a sessão de
apresentação dos planos municipais de emergência às diversas
entidades que neles participam a
realizar no dia 23 de abril.

Após a aprovação da ata da
reunião anterior, a primeira intervenção coube ao Vereador Paulo
Teixeira Costa, que presidiu à
mesma, em substituição do Presidente da Câmara Municipal,
tendo como tema a situação económica municipal. Neste ponto
da ordem de trabalhos foram,
como habitualmente, abordados diversos assuntos, sendo de
salientar diversos investimentos
concretizados recentemente ou
atualmente a decorrer no Município de Ílhavo, quer públicos
quer privados, que, pelas suas
características, inﬂuenciarão positivamente a vida dos cidadãos,
como é o caso do Aquário dos
Bacalhaus do Museu Marítimo
de Ílhavo, o Parque Desportivo
do Bairro dos Pescadores da
Costa Nova, a rede de saneamento básico da Cidade da Gafanha
da Nazaré, a Casa da Música de

Ílhavo, o Parque de Ciência e
Inovação, a nova unidade industrial da Ria Stone a instalar na
Zona Industrial da Mota, ou ainda outros investimentos da Vista
Alegre, como é o caso do novo
Hotel, da ampliação do Museu,
ou da requaliﬁcação da Capela
e do Teatro, que representam a
criação de um relevante número
de novos postos de trabalho, tão
importantes sobretudo nos dias
de hoje.
Após este ponto passou-se à
apresentação e discussão dos
diversos relatórios sobre as matérias que são da competência
do Conselho Municipal de Segurança, tendo sido igualmente
abordados diversos assuntos sobre a segurança no seu sentido
mais lato, especialmente relacionados com a área geográﬁca do
Município de Ílhavo.
Destes relatórios mereceram
especial destaque programas e
iniciativas como a Componente
de Apoio à Família, o Programa
de Enriquecimento Curricular,
o Programa Férias Divertidas,
o Programa Vocação, a dinamização de espaços e de serviços
como o Movimento Maior, os
Espaços Maioridade, os Fóruns
Municipais da Juventude ou o

recém inaugurado Fórum Municipal da Maioridade, o Espaço
Internet Municipal, o Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo, assim como
diversas iniciativas da área especíﬁca da Protecção Civil como a
realização de Ações de Formação e exercícios em estabelecimentos de ensino do Município,
o Dia Internacional da Proteção
civil, ou o programa “Woodwatch - de olho na ﬂoresta”, que, de
uma forma direta ou indireta, se
relacionam com problemáticas
como a criminalidade, a violência, a justiça ou as diversas problemáticas associadas às toxicodependências.
Foram ainda analisados dados
relativos à evolução dos níveis de
criminalidade na área do Município, à intervenção das forças
de segurança e à prevenção da
toxicodependência, a cargo dos
representantes das diversas entidades com responsabilidades
nessas matérias.

www.cm-ilhavo.pt

o mar por tradição

15

Exercícios/Simulacro

“Porto Seguro 2013”
Realizou-se, no passado
dia 27 abril, no âmbito
do Plano de Emergência
Interno do Porto de
Aveiro e do Plano de
Emergência Externo
de Ílhavo, um exercício/
simulacro denominado
“Porto Seguro 2013”,
que teve como objetivo
principal que o mesmo
constituísse um importante
teste aos diversos
Planos de Emergência,
nomeadamente aos
cenários previstos e à
capacidade de intervenção
e de articulação entre as
diversas entidades.

de Bombeiros, Proteção Civil
e INEM. Ao Serviço Municipal de Proteção Civil da CMI
coube nomeadamente iniciar os
procedimentos de alerta à população, seguindo depois os procedimentos para a evacuação da
população da área de resguardo
deﬁnida.
A realização deste exercício,
que se prolongou durante toda a
tarde, envolveu dezenas de viaturas e de operacionais, contando
com a participação dos seguintes
intervenientes:

Com início às 14h15, no Terminal de Granéis Líquidos, este
exercício teve por objetivo avaliar
a capacidade de resposta para
a emergência de acordo com
os pressupostos dos Planos de
Emergência Internos das Operadoras, do Plano de Emergência
Interno da APA, do Plano de
Emergência Externo da Câmara
Municipal de Ílhavo e do Plano
de Emergência Municipal da
Câmara Municipal de Aveiro.

O cenário simulado foi de
explosão, seguida de incêndio,
tendo, em consequência, algumas empresas do Terminal de
Granéis Líquidos sido afetadas
pelos destroços da explosão, o
que causou novos incêndios.
Tendo em conta a dimensão
das áreas atingidas foi ativado o
Plano de Emergência Externo
da Câmara Municipal de Ílhavo e desenvolvidas as operações
de intervenção das Corporações

» APA, SA - Autoridade Portuária
» Capitania do Porto de Aveiro
» Autoridade Marítima Nacional
» Câmara Municipal de Ílhavo
- Serviço Municipal de
Proteção Civil de Ílhavo
» Comissão Municipal de
Proteção Civil de Ílhavo (CMPC)
» Câmara Municipal de Aveiro
- Serviço Municipal
de Proteção Civil
» ANPC - CDOS
» INEM
» GNR
» Empresas instaladas no
Terminal de Granéis
Líquidos do Porto de Aveiro
(PRIO Parque de Tanques,
Prio Biocombustíveis,
BRESFOR, APD Química,
CUF, DOW,CIRES, Cruz e
Companhia, PPS)
1.º Alerta:
» Bombeiros Voluntários de Ílhavo
» Bombeiros Voluntários
de Aveiro Velhos
» Bombeiros Voluntários
de Aveiro Novos

Participaram no exercício um
número total de 300 pessoas.
Com um saldo bastante positivo, foi registada a prontidão no
acionamento de todos os meios
previstos nos Planos de Emergência e a resposta célere das
entidades chamadas a combater
o sinistro, assim como a eﬁcácia
e proﬁssionalismo de todos os
proﬁssionais envolvidos. A dimensão do cenário e o número
de entidades que participaram
no exercício exigiu uma boa articulação entre todos, sobretudo
nas comunicações.
O teste ao Plano de Emergência Externo permitiu clariﬁcar as
condições de operacionalidade
das tarefas e missões atribuídas
em caso de emergência a todos
os agentes locais que efetivamente intervieram de forma coordenada, nesta situação de acidente
industrial grave simulado.
Assim, inserido na organização
nacional de emergência e articulado com os níveis de Proteção
Civil Distrital e Nacional, bem
como com o Plano Municipal de
Emergência de Ílhavo, o PEE
de Ílhavo deﬁne mecanismos
eﬁcientes que permitem a gestão
dos meios e recursos para intervir numa situação de emergência
que possa ocorrer no Município.

Alertas Subsequentes:
» Vinte e quatro Corporações
dos Bombeiros do Distrito
de Aveiro
» Hospital de Aveiro

Exercícios/Simulacros em

Estabelecimentos de Ensino do Município
Os meses de março, abril e
maio foram dedicados nos
vários Estabelecimentos
de Ensino do Município
à temática da Segurança e
Proteção Civil, através da
realização de um conjunto
de iniciativas dirigidas
a todos os elementos da
Comunidade Escolar.

Destaca-se em abril, o Simulacro EB1/JI Gafanha da Encarnação Norte, que ocorreu no
dia 18 de abril e que teve como
objetivo o teste às Medidas de
Autoproteção deste Estabelecimento, em articulação com o
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, tendo o
exercício decorrido com grande
normalidade, sendo de salientar
a boa coordenação veriﬁcada na
evacuação dos alunos, fruto do
bom trabalho desenvolvido ao
longo do ano letivo, assim como
a pronta e eﬁcaz intervenção dos
bombeiros e da GNR.

No ﬁnal de cada Simulacro
foi ainda realizada uma pequena
ação de sensibilização para os
alunos.
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abril a maio

um espaço com uma porta sempre
aberta para o receber
Com uma vida recente,
desde o passado mês
de janeiro, as atividades
que decorrem no Fórum
Municipal da Maior Idade
sucedem-se e recebem
dezenas de seniores bem
dispostos.
Nestes curtos meses
de funcionamento, têm
sido muitas e diversas as
atividades levadas a cabo,
sendo que aproveitamos
esta oportunidade para
dar um especial enfoque
às ações de sensibilização,
mensais, onde a partilha
de experiências, colocação
de dúvidas e o querer fazer
e saber mais e melhor se
tornam numa máxima.
As inscrições para todas
estas ações são gratuitas.

“Maus Tratos a Pessoa Idosa”
Teve lugar no passado dia 15
de março, uma ação de sensibilização subordinada à sensível temática dos ”Maus Tratos à Pessoa Idosa”, numa organização
da Câmara Municipal de Ílhavo,
fazendo-se recurso, na qualidade
de dinamizador, ao Enfermeiro
António Guardado, especialista
na matéria. A plateia encontrouse repleta, ávida e interventiva,
estabelecendo-se, por esse facto,
um importante fórum de discussão sobre um tema para o qual é
importante toda a comunidade
estar atenta.

Diabetes do Tipo II
A 13 de Abril, seguiu-se a ação
intitulada “Diabetes do Tipo II
e a sua Prevenção”, dinamizada
pela Associação Aquém Renasce
numa parceria com o Centro de

Saúde de Ílhavo, na qual foram
sensibilizados todos os presentes
para a implementação/manutenção de estilos de vida saudáveis,
nomeadamente, no que diz res-

peito à importância da atividade
física e manutenção do peso, enquanto importantes trunfos para
prevenir ou retardar o seu aparecimento.

Alzheimer – Cuidados e Famílias
No dia 17 de maio, decorreu
a ação “Alzheimer – Cuidados e
Famílias” organizada pela Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo.
A sessão foi dinamizada por
uma gerontóloga e um animador
daquela instituição, tendo com
público-alvo os cuidadores informais de doentes de Alzheimer.
Numa linguagem simples e muito acessível e num ambiente de
informalidade, foi extraordinariamente importante a dialética
criada entre todos os participantes com interesse na temática

Atividades
Semanais
Boccia, Técnicas de Relaxamento,
Exercícios de Manutenção, Danças de Salão,
Atividades Lúdicas, Ateliês de Expressão Plástica,
Informática, Horta Pedagógica, Formação, ...
Horário de Atendimento: 2as feiras 09h30~12h30 | 14h30~18h00
Tel. 234 085 479 | www.cm-ilhavo.pt
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré
(Antigo Jardim de Infância da Cale da Vila)

Mas o Fórum, como espaço
aberto que se preze, conta com
muitas mais atividades mensais,
para as quais é cada vez maior o
número de enérgicos participantes. Aulas de atividade física, Karaoke, Chá Dançante, cinema,

atividades lúdicas e manualidades, aulas de informática e exposições são alguns dos acontecimentos que vão completando a
agenda do Fórum Municipal da
Maior Idade e para as quais não
podemos deixar de o/a convidar.

Se quiser experimentar novas
aventuras, no antigo jardim de
infância de Cale da Vila, na Gafanha da Nazaré, dirija-se numa
das segundas feiras da parte de
manhã, onde a porta lhe será
aberta com um sorriso.

www.cm-ilhavo.pt
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Feira da Saúde 2013
A Câmara Municipal de
Ílhavo levou a efeito, no
passado dia 11 de maio,
mais uma Feira da Saúde,
com o principal objetivo de
fomentar e adoptar hábitos
de vida salutares como
forma de prevenir doenças.

Para além do Show Cooking,
uma das grandes novidades
deste ano, ao longo do dia decorreram também Workshops
de primeiros socorros, Horas
do Conto, Reiki e hipoterapia e
diversas sessões de massagens
como shiatsu, massagens para
bebés, tratamento de pernas cansadas, ictioterapia (peixes garrarufa) e massagens com bambus
orientais.
No âmbito desta iniciativa tiveram lugar cinco interessantes
e úteis palestras sobre diversos
temas da atualidade como o
“Cancro da Pele e Prevenção
Solar”, “Cuidados Continuados”,
“Prevenção do Cancro do Cólon
do Útero do Séc. XXI: o que
uma mulher pode e deve fazer?”,
“Exercício Físico – Um Compromisso com Saúde” e “Dormir
como um bebé... toda a vida”.
Num registo mais descontraído e a complementar o programa, decorreram ao longo do dia
várias demonstrações de Reiki,
Flasmove, Dança, Taishi, Balance e Pilatos, tendo as modalidades de Bóccia, Exercícios de
Manutenção e Dança de Salão
ﬁcado a cargo dos Seniores do
Movimento Maior, que, com a
sua alegria e boa condição física,
incentivaram o público a participar ativamente.
À semelhança das edições anteriores, a Feira da Saúde 2013
saldou-se num enorme sucesso
superando todas as expectativas
da organização.

A iniciativa contou com a preciosa adesão de quarenta entidades ligadas à área da saúde que
assim marcaram presença no
certame, disponibilizando uma
panóplia de informações, mostra
de produtos, serviços e meios de
diagnóstico gratuitos.
Os mais de 500 visitantes que
se dirigiram ao Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré puderam
realizar uma série de rastreios,
nomeadamente visuais, auditivos, tensão arterial, colesterol,
glicose, resistência física e colheitas de sangue e tiveram ainda a oportunidade de receber
conselhos úteis para uma vida
mais saudável no que respeita a
ﬁsioterapia da fala e facial, higiene/tratamento oral, psicologia,
naturopatia, homeopatia e acupuntura.

Entidades participantes:

ADASCA
Aro Ortopedia
Audiomédica
Avelab
Avós e netos – Grupótico
BVI
Casa do Sal
Centro de Saúde
Centro Óptico
Centro Zen
Clínica Dentária da Barra
cro
Cruz Vermelha
Delbran
EPADRV
Espaço Salutar (Grupótico)
Expectativas Reais
Farmácia Branco
Fisionazaré
Fundação Prior Sardo
Ginásio Caribe
Ginásio Clube Fitness
Ginásio Golden Club
Gold Terapias
Infogene
Instituto Port. Sangue
IPDJ
Liga Portuguesa Contra o Can
Luís Óptica
Nympharmonia (Grupótico)
Orient Touch
Perfumaria Novo Aroma
Pestinhas
Riaótica
Santa Casa da Misericórdia
Sensegroup (Smile Up)
Starlook
Terapia da Fala e a estética

Concurso relativo à atribuição do direito ao arrendamento

de 2 Fogos na Gafanha da Nazaré
Na sequência da abertura do
Concurso relativo à atribuição
do direito ao arrendamento de
2 Fogos na Gafanha da Nazaré,
destinado a Cidadãos nacionais
maiores e residentes no Município de Ílhavo, decorreu até ao
passado dia 10 de maio o prazo de
apresentação de candidaturas.

A fase de análise processual
ocorre até ao ﬁnal do mês de
maio, estando previsto a divulgação da lista provisória dos candidatos admitidos e não admitidos
durante o mês de junho. Seguese a audiência de interessados e
a posterior divulgação da lista
deﬁnitiva durante o mês de julho
de 2013.
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Plano Municipal de Incentivo ao
Apostando na criação
de novas dinâmicas
empresariais, que
estimulem a economia
e a criação de novos
postos de trabalho, a
Câmara Municipal de
Ílhavo está a desenvolver
durante o presente ano
de 2013 um conjunto de
ações relacionadas com
a promoção e incentivo
ao empreendedorismo,
potenciando as estratégias
de crescimento do
Município de Ílhavo,
contribuindo para a
melhoria da qualidade de
vida dos Cidadãos, bem
como para a aﬁrmação
da Região de Aveiro na
Região Centro.

CIEMar-Ílhavo

Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar
CieMar
(Unidade de Investigação - áreas de História,
Antropologia e Geograﬁa Marítima)
DocMar
(Arquivo Documental de temática Marítima)
MarInfo
(Unidade Produtora de Conteúdos
em Cultura do Mar)
ForMarInfo
(Unidade de Educação para a partilha
dos resultados da Investigação)
morada
Travessa Alexandre da Conceição
3830-196 Ílhavo
N 40.36’15” O 08.40’02”
horário
2a a 6a feira
10h00~13h00 | 14h00~18h00
Tel.: 234 092 496
museumaritimo.cm-ilhavo.pt
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt

Num mundo globalizado e
cada vez mais exigente, tornase necessário reforçar a aposta
em novos modelos de desenvolvimento, contribuindo para a
independência do Cidadão em
especial no que respeita ao seu
posto de trabalho. A promoção
do empreendedorismo, em particular do empreendedorismo
Jovem, representa atualmente
um importante estímulo para a
dinamização económica. O conceito de empreendedorismo está
intimamente relacionado com a
criação de valor, identiﬁcando
as oportunidades e aplicando conhecimentos em novos produtos.
Inserida no Projeto de Regeneração Urbana do Centro
Histórico de Ílhavo (RUCHI),
a intervenção do Centro de Investigação e Empreendedorismo
teve como principal objetivo a
criação de um arquivo documental de temática marítima, a
investigação histórica, a formação e a incubação de empresas,
dando uma nova vida ao edifício
da antiga Escola Preparatória
de Ílhavo, num investimento de
cerca de um milhão de euros coﬁnanciado em 85% pelo PORCentro/QREN.
O CIEMar-Ílhavo assume-se
como um novo elemento criativo
e estratégico para o crescimento
e aﬁrmação do MMI e do Município de Ílhavo, visando promover cultural e socialmente as
atividades económicas relacionadas com o Mar, impulsionando
as dinâmicas de investigação e
do conhecimento cientíﬁco no
âmbito da cultura marítima, em
articulação direta com as Universidades e os seus Centros
de Investigação de reconhecida
competência na área marítima.
Pretende-se, assim, colocar à
disponibilização dos Cidadãos
um conjunto de ferramentas que
estimulem a formação, o conhecimento e o desenvolvimento
criativo do próprio posto de
trabalho, capacitando e posicionando o Município de Ílhavo e a
Região de Aveiro num patamar
elevado nas diferentes escalas de
crescimento.

No decorrer destes últimos anos, a CMI tem assumido a liderança e uma presença constante em diversas
áreas em particular nas que, sumariamente, a seguir se apresentam:

Educação
» Programa de Apoio a Projetos Educativos
» Programa Municipal Férias Divertidas
» Programa Vocação
» Programa Municipal de Bolsas de Estudo
» OlimpÍlhavo
» Concurso Literário Jovem
» Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres (PMOTL)

Ação Social
» Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
» Presidência do Conselho Local de Ação Social (CLAS)
» Cooperação em rede com os diferentes parceiros
» Implementação de Política Social Ativa
» Otimização das respostas sociais
» Apoio integrado e estruturado aos Cidadãos

Juventude e Emprego
» Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE)
» Dinamização do Gabinete de Inserção Proﬁssional (GIP)
» Estreita ligação ao Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional (IEFP)
» Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho (PMBET)
» Estágios Curriculares
» Organização das Jornadas da Juventude

Crescimento económico
» Melhoria das infraestruturas e dos serviços prestados
» Aposta no trabalho de cooperação institucional
» Duas zonas industriais (ZI Mota e a ZI Ervosas)
» Aposta na Conhecimento e na Economia do Mar
» Aproveitamento das dinâmicas económicas do Porto de Aveiro
- Porto de Pesca Costeira e Porto de Pesca do Largo
- Infraestruturas e capacidades para atividades industriais e de logística
» Parque de Ciência e Inovação

www.cm-ilhavo.pt
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Empreendedorismo
Nova área de intervenção
Com o objetivo de implementar um plano estratégico que incentive o Empreendedorismo, a ativação
do Pólo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro no Município de Ílhavo será acompanhada
por um conjunto de ações complementares que corporizarão a Política Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo. Apresentam-se de seguida, de forma sumária, as principais ações:

Gabinete de Apoio ao Empreendedor
» Acompanhamento, informação e orientação proﬁssional (SAFE/GIP)
» Promoção de ações de formação e sessões de esclarecimento
» Atendimento permanente
» Plataforma de articulação: ideias de negócio / investidores
» Captação de investidores / linhas de ﬁnanciamento
» Agilização de apoio de orientação, criação e gestão de negócio
» Apoio ao Empresário / Parceria com a AIDA
Localização: CIEMar-Ílhavo

Banco de Ideias do Município de Ílhavo
» Identiﬁcação e registo das ideias de negócio
» Reforço nos projetos suscetíveis de investimento
» Potenciar a criação de novos negócios
Dinamizado a dois níveis:
» Nível Escolar: promoção de um concurso de ideias junto das Escolas
» Nível Negócio: plataforma de interação empreendedor / investidor

Empreendedorismo Escolar
» Eixo 1 | Formação / crescimento - Ensino Básico
» Eixo 2 | Formação / emprego - Ensino Secundário
» Eixo 3 | Concurso de Ideias - Todos os Ciclos de Ensino
» Eixo 4 | CEO por um dia - Todos os Ciclos de Ensino
» Integração no Programa Municipal de Intervenção Educativa
2013/2014

Empreendedorismo Social
» Implementação de projetos de intervenção social
de forma sustentável
» Criação de valor social através da transformação social
Critérios base de atuação
» Resolver problemas sociais
» Potenciar a transformação positiva da sociedade
» Utilizar modelos de negócio inovadores
» Replicabilidade dos modelos

Incubadora de Empresas
do Município de Ílhavo
» Promoção do espírito empreendedor e inovador
» Valência no apoio à criação de emprego
» Desenvolvimento de novas oportunidades de negócio
» Promoção da cultura cientíﬁca
» Dinamização do Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar
» Integração na Incubadora de Empresas da Região de
Aveiro (IERA)

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo representa um Pólo de
Incubação da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA), tendo com
principal objetivo apoiar os empreendedores no desenvolvimento das suas
ideias de negócio, disponibilizando meios físicos e materiais que lhe permitam
transformar os seus projetos em realidades empresariais.
A quem se destina?

Programa de Incubação

Destina-se aos empreendedores
que pretendem desenvolver a sua
ideia de negócio, visando a criação
de valor através de novos projetos,
produtos e/ou serviços, potenciando
a dinamização da economia e a
criação de emprego.

Os Serviços de Apoio à Incubação
da Incubadora de Empresas do
Município de Ílhavo serão prestados
pela Incubadora de Empresas da
Universidade de Aveiro.
O Programa de Incubação
tem a duração mínima de três
meses e máxima de três anos,
implementando-se a partir do
momento em que o processo
de constituição da empresa está
concluído, sendo preparado de
acordo com o estado de maturação
da ideia de negócio após avaliação
da candidatura apresentada.

Âmbito
A Incubadora de Empresas
do Município de Ílhavo tem
como objetivo a promoção e o
acompanhamento de ideias e
projetos inovadores, disponibilizando
espaços físicos, que podem ser
individualizados ou partilhados, e
um conjunto de serviços e apoios
que proporcionam a inserção dos
empreendedores num ambiente
empresarial.
Pretende, ainda, promover a
interação entre os empreendedores,
o meio empresarial, as instituições
de ensino e potenciais investidores,
com vista à criação de sinergias que
permitam a sustentabilidade dos
ideias ou projetos incubados.
Localização e instalações
A Incubadora de Empresas do
Município de Ílhavo localiza-se
no Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar (CIEMarÍlhavo), elemento estruturante da vida
do Museu Marítimo de Ílhavo.
Instalações:
- 7 espaços de incubação
(área de 15m2)
- 1 espaço de co-working
(área de 31m2)
- 1 sala de reuniões (área de 28m2)
- 1 sala polivalente (capacidade para
40 cadeiras em plateia)
- 1 espaço verde
- espaço para coffee-break
Serviços Disponibilizados
A Incubadora de Empresas do
Município de Ílhavo disponibiliza os
seguintes serviços base:
- Secretariado e apoio administrativo;
- Serviços de Apoio à Incubação;
- Internet Wireless;
- Equipamento de escritório;
- Acesso ao edifício 24h;
- Manutenção e limpeza;
- Reprograﬁa;
- Apoio na divulgação e promoção da
empresa;
- Acesso à sala de reuniões
partilhada;
- Acesso à sala Polivalente e ao
espaço verde.

Candidatura
O Processo de Candidatura tem
início com reuniões de caracterização
das ideias de negócio, sendo
fornecido aos promotores um breve
diagnóstico sobre a viabilidade da
ideia e as condições mínimas para a
sua execução.
Na reunião será aferida a capacidade
dos empreendedores para a
concretização da ideia de negócio e
identiﬁcados os recursos necessários
para a sua implementação.
Rede
A IERA - Incubadora de Empresas da
Região de Aveiro é uma “incubadora
única” constituída em agregação,
voluntária e colaborativa, de várias
incubadoras da Região de Aveiro que
apoia, qualiﬁca e potencia a criação
de novas ideias de negócio e novas
empresas capazes de alavancarem
o desenvolvimento económico, em
especial através do aproveitamento
inteligente do vasto leque de
oportunidades que a Região oferece.
A IERA funcionará com serviços
diferenciadores de apoio à
incubação e à promoção do
empreendedorismo, beneﬁciando
de um estratégia comum e da
experiência dos serviços de apoio
da Incubadora de Empresas da
Universidade de Aveiro (IEUA) e da
Unidade de Apoio à Transferência de
Tecnologia (UATEC), tendo em vista
a promoção e o desenvolvimento
de políticas de empreendedorismo
ativas dos Municípios, tirando
partido do portfólio de competências
da Universidade de Aveiro e
gerida no quadro da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro.
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XII Aniversário

Elevação da Gafanha
da Nazaré a Cidade
A Gafanha da Nazaré
assinalou, no passado
dia 19 de abril, o 12.º
aniversário da elevação
da Gafanha da Nazaré
a Cidade, em honra da
década passada e do futuro
a construir a cada dia em
prol dos Cidadãos desta
terra.

Para celebrar a data, a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré promoveram um conjunto de
ações centrado em visitas de trabalho, tendo a Educação, Desporto e Regeneração Urbana
como temáticas principais.
O programa arrancou pelas
8h30 com o Hastear das Bandeiras junto à Sede daquela Junta
de Freguesia, seguindo-se uma
reunião de trabalho e visita guiada a à renovada Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, sob a
orientação da Diretora, Dra. Eugénia Pinheiro. Às 10h30 o grupo
foi recebido pelo Presidente do
Grupo Desportivo da Gafanha,

Dinis Gandarinho, terminando,
ao ﬁnal da manhã, com a apresentação, pelo Presidente da Câmara, Eng. José Ribau Esteves, do
Projeto de Qualiﬁcação Urbana
no terreno do antigo Mercado da
Gafanha da Nazaré. A obra, que
teve início na semana seguinte,
contempla a construção de um
parque de estacionamento para
70 viaturas, novos passeios e requaliﬁcação dos espaços verdes
existentes, substituição da iluminação pública, bem como a reorganização do estacionamento
automóvel na Avenida José Estêvão entre a Igreja Matriz e a Rua
Prior Guerra, num investimento
de cerca de 70.000,00 euros.

Comemorações do 1.º de Maio

Dia do Trabalhador

No âmbito das Comemorações do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador, a Câmara Municipal
de Ílhavo, a Junta de Freguesia
de S. Salvador, a A.D.C.R. Senhora dos Campos e o Rancho
Regional da Casa do Povo de
Ílhavo organizaram, de 28 de
abril a 1 de maio, um conjunto de
iniciativas que registaram como
tem sido habitual grande sucesso, a avaliar pelo elevado número
de público presente.

O programa integrou a realização, na Senhora dos Campos,
do 9.º Festival de Karaoke da Senhora dos Campos, Futebol entre Autarcas e Dirigentes Associativos, Baile ao som do Grupo
Musical “Ondas” e, em destaque,
o 17.º Festival de Folclore Primavera, que contou com a actuações de vários grupos, incluindo
o Rancho Regional da Casa do
Povo de Ílhavo.

www.cm-ilhavo.pt
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2012/2013

Projeto Eco-Escolas
Município de Ílhavo
continua a ser referência
Nacional no maior projeto
europeu de Educação
Ambiental.

O Programa Eco-Escolas
renova-se e reinventa-se no seu
17.º ano de implementação em
Portugal, 14.º no Município de
Ílhavo: novos Estabelecimentos de Ensino e Instituições de
Solidariedade Social, diferentes
Crianças e novos Docentes, novos projetos, diferentes temas
a trabalhar durante todo o ano
letivo, procurando desta forma
reforçar competências em matéria de ambiente e potenciar o
envolvimento, a participação e a
formação.
No Município de Ílhavo esta
realidade assume expressão máxima nos 19 Estabelecimentos de
Ensino e IPSS’s e nos aproximadamente 3.800 Alunos que lhe
dedicam atenção máxima, numa
causa que é de todos e de cada
um simultaneamente: a defesa da
nossa Terra. 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, reconhecido por muitos
como o mais abrangente, é motivo de amplo e justo destaque
numa altura em que se comemoram simultaneamente o Ano Internacional da Cooperação pela
Água (2013) e a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (2005-2014).
Por outro lado, o Projeto EcoEscolas tem procurado cimentar

2013

Woodwatch - De olho
na Floresta!
a Qualidade de todos quanto
nele participam, promovendo
Auditorias Externas dinamizadas na visita de representantes da
Comissão Nacional Eco-Escolas
que, para além de reforçarem as
boas práticas e sugerir melhorias,
podem conduzir, como foi o caso
do nosso Município, a distinções
superiores.
Assim, no ano letivo 2011/2012
o Município de Ílhavo voltou a
inscrever novos Estabelecimentos de Ensino no patamar EcoEscolas de “Elevada Qualidade”.
O Centro Escolar da Coutada, o
Jardim de Infância de Referência
para a Educação Bilingue - Unidade de Surdos, a Escola Básica
dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha
da Encarnação e o Centro Escolar da Sr.ª do Pranto, obtiveram
uma pontuação acima dos 80%
na auditoria que para a efeito nos
mesmos foi dinamizada.
No próximo mês de setembro, na Cerimónia Nacional que
terá lugar em Cascais, saber-se-á
quais mereceram a distinção máxima: a Bandeira Verde Eco-Escolas!

Projeto

“Estudo de
Implementação da
Administração Pública
Eco-Consciente”
Câmara Municipal de
Ílhavo destaca-se como um
exemplo de Administração
Pública Eco-Consciente!

Estabelecimentos de Ensino e
IPSS participantes no ano letivo
2012/2013:
JI da Chousa Velha
JI da Gafanha de Aquém
EB 1 da Chousa Velha
EB 1 da Gafanha de Aquém
EB 1 de Ílhavo
EB 1 da Sr.ª dos Campos
Centro Escolar da Coutada
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
Centro Escolar da Légua
Centro Escolar da Sr.ª do Pranto
EB 2,3 de Ílhavo
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Escola Secundária de Ílhavo
Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré
Obra da Providência
Centro Paroquial de Ílhavo
CASCI
Santa Casa da Misericórdia de
Ílhavo (Centro Infantil)

Atendendo a que as preocupações ambientais, nomeadamente
no que toca à eﬁciência energética e ambiental, estão na ordem
do dia, a Associação Empresarial
de Portugal (AEP) lançou à Câmara Municipal de Ílhavo, em
dezembro de 2012, a possibilidade de aderir ao projeto “Estudo
de Implementação da Administração Pública Eco-Consciente”,
cujo objetivo principal passa por
ajudar a encontrar e a implementar medidas Eco-Conscientes
nas Autarquias Nacionais.
Convencionou o promotor do
Projeto, AEP, que o mesmo fosse dividido em duas fases:

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 junto de
todas as Crianças do 1.º Ciclo do
Ensino Básico do Município de
Ílhavo, atribuindo-lhes 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 12 a 14 de março, diversas
ações tendo como público-alvo
os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com um conjunto de
atividades decorridas no Jardim
Oudinot para os alunos do 2.º
ano, com a identiﬁcação de espécies ﬂorestais existentes no mesmo, tais como o pinheiro manso,

oliveira, tamargueira, araucária,
casuarina, lírio-palma, plátano,
entre outras. Para os alunos do
4.º ano as atividades tiveram lugar no Trilho Pedestre “Rota das
Padeiras”, onde realizaram exercícios dendrométricos (medição
de altura e diâmetro de uma árvore) e identiﬁcaram as espécies
ﬂorestais arbóreas e arbustivas
existentes ao longo do mesmo,
entre as quais se destacam as
autóctones (plantas originárias
do nosso território) como o carvalho-alvarinho (Quercus robur),
sobreiro (Quercus suber), pilriteiro (Crataegus monogyna), e a
carvalhiça (Quercus lusitanica),
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.

1.ª FASE - para 20 AUTARQUIAS:
Levantamento do funcionamento da Organização, através do preenchimento de um Questionário que abrangeu várias áreas de intervenção:
- Qualidade;
- Ambiente;
- Energia e Eco-Eﬁciência;
- Segurança e Saúde no Trabalho;
- Tecnologias de Informação e Comunicação;
- Finanças e Fiscalidade.
2.ª FASE - apenas já para 10 AUTARQUIAS:
Apoio consultivo nas áreas selecionadas pela Autarquia, em conjunto com o Consultor, seguido da apresentação pública das principais
considerações ﬁnais na forma de um Seminário de divulgação dos resultados ﬁnais e de apresentação do Manual de Boas Práticas.
Neste momento o projeto caminha para a sua fase ﬁnal, tendo o
Município de Ílhavo sido eleito para o conjunto dos 10 Municípios
Nacionais que têm sido acompanhados por Consultores especializados no trabalho a desenvolver, no nosso caso nas áreas da Gestão da
Qualidade e da Segurança e Saúde no Trabalho.
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Peça do Trimestre

Estudo para os Painéis
da Escadaria do
Palácio de S. Bento
Alegorias à
Indústria, Arte, Ciência e
Humanidades, à Agricultura e
Comércio

Boletim CIEMar-Ílhavo

O Boletim do CIEMar-Ílhavo, cujo primeiro número foi
lançado em abril, sintetiza a atividade desta subunidade de investigação do Museu Marítimo
de Ílhavo. O Boletim terá uma
periodicidade bianual e pretende-se que seja, não apenas um

“noticiário” do CIEMar-Ílhavo,
mas sobretudo um elemento de
comunicação cultural relevante,
capaz de criar comunidades de
leitores e de despertar projetos
na área das culturas marítimas.
Neste primeiro número destacamos a atribuição do Prémio Octávio Lixa Filgueiras
do Museu Marítimo de Ílhavo,
distinção atribuída ao Professor
Francisco Oneto Nunes, docente do ISCTE, que tem dedicado
boa parte da sua investigação a
temas de antropologia marítima.
Nas páginas centrais, partilhamos com os leitores o fabuloso
fundo de arquivo de Octávio
Lixa Filgueiras, que foi doado
ao Museu e que inclui valiosos
documentos de texto e imagem
sobre o património marítimo-ﬂuvial português.
Pode ser consultado em
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

2.º Concurso

O Museu Marítimo de Ílhavo
apresentou em abril a primeira
edição da Peça do Trimestre,
uma nota de divulgação das suas
coleções. Esta edição trimestral
tem como objetivo dar a conhecer uma peça pertencente às coleções do Museu, reconstruindo
a sua história antes e após a sua
incorporação. Com um vasto e
rico espólio, pretende-se divulgar
não só os objetos de arte plástica
mas também aqueles que compõem as coleções de História
Natural, da Ria de Aveiro e da
Faina Maior.

Modelismo Náutico
do Museu Marítimo de Ílhavo
No sentido de promover a
cultura náutica como forma de
expressão da cultura marítima,
em geral, e instrumento de consolidação do projeto do Museu
Marítimo de Ílhavo (MMI), em
especial, a Câmara Municipal
de Ílhavo instituiu o Prémio de
Modelismo MMI em 2011, com
periodicidade bienal.
A segunda edição Concurso
de Modelismo Náutico do Museu Marítimo de Ílhavo decorre
entre 1 de abril a 16 de novembro
de 2013, subordinado a um tema/
género de embarcação, que nesta
edição, contempla Navios/motor
da Pesca do Bacalhau por Artes
de Linha.

Entre as coleções do Museu
Marítimo de Ílhavo encontra-se
um estudo para os painéis da Escadaria do Palácio de S. Bento,
da autoria de Jaime Martins Barata, doada pela Direção Geral
da Fazenda Pública a 10 de Setembro de 1945. Com 46,5 cm de
largura e 70,6 cm de altura, esta
aguarela sobre papel é composta por duas ﬁguras distintas, de
ﬁguração clássica e com trajes
relativos ao século XV. Feito durante a década de 40 do século
XX, ainda que não se encontre
datada, esta obra é um estudo
para os painéis da escadaria do
Palácio de S.Bento, concluídos
em 1944. Estes painéis, óleo sobre tela, são compostos por dois
trípticos: do lado da Assembleia
Nacional, “As Cortes de Leiria”;
do lado da Câmara Corporativa,
as “Alegorias à Indústria, à Arte,
Ciência e Humanidades, à Agricultura e Comércio”. Em relação
ao autor, Jaime Martins Barata
(1899-1970), notabilizou-se pelos
seus trabalhos em grande escala,
tal como este. Artista de grande destaque durante o Estado
Novo, foi por parte deste que
recebeu um número elevado de
encomendas, facto que justiﬁca a
existência de um elevado número
de obras da sua autoria em edifícios públicos.

O Concurso é aberto a todos
os interessados, com idade a partir dos 16 anos, inclusivamente,
e tem um prémio associado de
3.500 euros, atribuído ao melhor
modelo.
A todos os interessados, as datas-chave deste concurso são:
» 1 de abril a 14 de junho
inscrição para candidaturas
» 21 a 31 de outubro
receção dos trabalhos
» 2 a novembro a 14 de dezembro
exposição
» 16 de novembro
entrega de prémios
» mais informações em www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

www.cm-ilhavo.pt

23

o mar por tradição

18 maio

Dia Internacional dos Museus
17 e 18 maio

Seminário
CIEMar-Ílhavo
“O Trabalho no Mar:
Memória e Futuro”

O Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar do
Município de Ílhavo pretende
realizar investigação socialmente
relevante sobre temas de cultura
do mar e promover uma educação informal em torno dos assuntos marítimos, tarefa que nos
propomos realizar em articulação
com as mais diversas instituições
e comunidades de públicos.

Com o ﬁm de alcançar estes
objetivos, o CIEMar-Ílhavo realizou a II edição do programa
de Seminários Desaﬁos do Mar
Português, intitulada “O Trabalho do Mar: Memória, Presente
e Futuro”.
Ao longo dos tempos o conceito de trabalho no mar tem
vindo a alterar-se. Com ele, todo
o imaginário do trabalhador do
mar tem sofrido transformações.
Numa época de inovação e de
novos desaﬁos, num cenário de
reconversão da economia marítima nacional, urge encontrar
soluções e perceber a pluralidade
das proﬁssões do mar e a sua reconﬁguração atual.
Organizado em parceria com
a Mútua dos Pescadores e com
o CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura,
Espaço e Memória), o seminário realizou-se nos dias 17 e 18 de
maio, integrando a programação
do Dia Internacional dos Museus.

No dia 18 de maio, sábado, celebrou-se o Dia Internacional dos
Museus. Conforme as indicações
do ICOM, em todo o mundo os
museus celebram o seu envolvimento com a sociedade abrindo
portas, oferecendo atividades
para todos os públicos. O MMI
registou a maior aﬂuência de visitantes de sempre: 1469 visitantes.
O navio-museu Santo André registou, também, grande aﬂuência
de público: 527 visitantes.
A qualiﬁcação do discurso expositivo do MMI, com a abertura de novas exposições dedicadas
a temas de cultura marítima, e a
oportunidade de ver ou rever o
Aquário dos Bacalhaus explicam
esta dinâmica.
Neste dia foi ainda assinado
um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação dos Amigos do
Museu de Ílhavo.
Exposição
“Mares duma Figa”
- Coleção de amuletos de
Alexis Passechnikoff

Exposição de fotograﬁa
“Na Ponte - A bordo de um
arrastão francês”
de Boris Charcossey

Resultado de um intenso
e rigoroso trabalho de
recolha desenvolvido
pelo colecionador
Alexis Passechnikoﬀ,
nesta exposição temos a
oportunidade de conhecer
a enorme variedade de
amuletos que comunidades
marítimas, de norte a sul do
litoral português, ostentam
nas suas embarcações
de pesca como forma de
protecção. Para além das
cerca de 40 ﬁgas de madeira
pertencentes a motoras,
traineiras e arrastões,
a exposição reúne um
interessante conjunto de
registos fotográﬁcos.

Entre o registo
antropológico e o ensaio
artístico, a exposição reúne
um conjunto de fotograﬁas
intensas que documentam
o quotidiano a bordo dos
últimos navios arrastões
de pesca industrial da frota
francesa. Composta por
40 fotograﬁas, a exposição
oferece-nos um retrato
muito intimista sobre o
trabalho no mar realizado
por marinheiros franceses,
senegaleses e portugueses
que compõem as tripulações
dos navios Mariette Le
Roch II e Julien Coléou.

» patente até 28 de julho

» patente até 28 de julho

Exposição MAREAR
- Da navegação astronómica à navegação eletrónica
(apoio da Associação dos
Amigos do Museu de Ílhavo)

Ao longo de séculos, a
ciência e o engenho dos
marinheiros tentaram
solucionar muitos e
variados problemas que
lhes permitissem dirigir,
com rigor e segurança, um
navio até ao seu destino.
Durante as longas viagens
ao bacalhau, oﬁciais e
pescadores dominaram
saberes, técnicas e
instrumentos, desde os
mais simples até aos de
grande soﬁsticação, para
conduzirem da melhor forma
os seus navios rumo aos
grandes bancos da Terra
Nova e da Gronelândia.
» exposição patente
na Sala dos Mares
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Nos Centros Culturais de
Ílhavo (CCI) e da Gafanha
da Nazaré (CCGN) a
cultura tem um lugar de
destaque.

ão &
Maria Jo

Em abril iniciou-se com o habitual concerto comemorativo do Dia
do Porto de Aveiro que trouxe este ano ao palco do CCGN o fascinante duo da música portuguesa, Maria João & Mário Laginha, que assinaram um dos concertos mais intimistas que este ano subiu aos nossos
palcos. No CCI, esteve presente o melhor do humor português com
Joaquim Monchique e Maria Rueﬀ (vencedora do Globo de Ouro
2013 com esta interpretação) na peça Lar Doce Lar, uma encenação
de António Pires. Nos dias 27 e 28 de abril a dança foi celebrada com
mais uma edição do projeto “Dança em Dia Aberto”, este ano repartido entre o CCGN (workshop de vários tipos de dança) e o CCI
(mostra de danças com os grupos do nosso Município a apresentarem
os seus trabalhos). O Serviço Educativo dinamizou uma visita+atelier
à exposição “Máscara Ibérica”, exposição que estará patente até 22 de
junh, bem como apresentou o teatro/visita “A Verdadeira História de
Teatro” uma peça que levou os participantes a percorrer vários espaços do CCI. No cinema a aposta foi nos premiados ﬁlmes “Bestas do
Sul Selvagem”e Os Miseráveis”.
Já em maio, o primeiro espetáculo inserido no Festival Municipal
de Teatro ocorreu no CCGN, com um teatro de marionetas “Benilde
bZZZoira”, um espetáculo para crianças. Também no âmbito deste
festival, o CCI recebeu centenas de alunos das nossas escolas que
assistiram à peça de teatro infantil “Casa dos Ventos”, acompanhada
pela exposição “Viagem ao desconhecido conhecido de mim”, um projeto concebido por Ana Madureira com a colaboração de várias Escolas do Município de Ílhavo, e no CCGN o Círculo Experimental de
Aveiro (CETA) apresentou a peça “Um conto que se conta”.
As Escolíadas Glicínias Plaza teve, mais uma vez, o palco do CCI
como o espaço escolhido para acolher o Pólo II da edição de 2013.
Como habitual, o CCI recebeu também a edição deste ano do projeto
“A Minha Sinfonia”. Já no ﬁnal do mês, no CCGN, seis bandas de
garagem participaram na segunda edição do Consurso de Bandas de
Garagem Município de Ílhavo 2013.

Lar Doce

ginha

Mário La

Lar com Jo
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ria do Teat
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Venha viver os Centros Culturais de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré.
HORÁRIO
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
sábados e feriados
14h00-19h00
encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espetáculo
90 minutos antes
do início dos espectáculos

ZZoira

Benilde bZ

Escolíadas

Tel 234 397 260
Fax 234 397 261
Tel bilheteira 234 397 262
centrocultural@cm-ilhavo.pt
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
Um conto
qu

e se conta

HORÁRIO
3ª feira, sábado e feriados
15h00-20h00
Encerrado ao domingo e 2ª feira
Dias de Espectáculo
90 minutos antes
do início dos espetáculos
Tel 234 397 263

www.facebook.com/centroculturalilhavo

ia Rueff

www.cm-ilhavo.pt
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CC Gafanha da Nazaré
CC Ílhavo

SEX 21 JUN 21h30

CC Ílhavo

cinema

ATÉ 22 DE JUNHO
Exposição temporária
Máscara Ibérica

Os Croods

entrada gratuita
sala de exposições · para todas as idades

De Kirk De Micco, Chris Sanders, com (vozes) Jorge
Paupério, Luciano Amarelo, Mafalda Luís de Castro
entrada 3,50 euros (individual) 6,00 euris (ciclo mensal)
98 min. · M/6

CC Ílhavo

CC Ílhavo

SÁB 22 JUN 16h30

SÁB 1 JUN 21h30
DOM 2 JUN 16h30

Performance comunitária

Migrar - Percurso performativo pelo
Centro Histórico de Ílhavo

dança

Espaços & Ambientes

entrada 1 euro · M/16
marcação prévia | limitado a 15 participantes

Org.: LPstudio
entrada 10 euros · auditório · M/3

CC Ílhavo

CC Ílhavo

DOM 23 JUN 10h00/11h30

QUI 6 JUN 21h30

teatro para bebés

cinema

Jack - O Caçador de Gigantes

De Bryan Singer, com Ewan McGregor, Nicholas Hoult,
Stanley Tucci, Warwick Davis, Bill Nighy, Ian McShane
entrada 3,50 euros (individual) 6,00 euros (ciclo mensal)
114 min. · M/12

Cou Cou

entrada 3,5 euros (bebés) 5 euros (adulto) · auditório
Indicado para bebés dos 6 meses aos 3 anos, acompanhados por adulto(s) | limitado a 20 bebés por sessão

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

SEX 28 JUN 22h00

SEX 7 JUN 21h00

música

Ritmos Humanos

Cristina Branco
Alegria

dança

Org.: Associação A(c)tua Aveiro
entrada 4 euros · auditório · M/3

CC Ílhavo

SÁB 8 JUN 21h30

20 a 29 JUN
Mostra de Robertos e Marionetas
3.º Aniversário da Remodelação
do Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré
PROGRAMA
exposição
QUI 20 JUN 21h30
Inauguração da Exposição
e Espetáculo Puppetologia
Companhia de Marionetas da Feira
gratuito | patente até 29 de junho

formação
SÁB 22 JUN 14h00~19h00
TER 25 JUN 18h30~20h30
SEX 28 JUN 18h30~20h30
Oﬁcina de construção,
pintura e manipulação de fantoches
9 horas | M/16 anos | Inscrição: 10 euros
Inscrições centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
234397260 ou 234397263

palestra
SÁB 29 JUN 15h00
O teatro de marionetas em Portugal
- passado, presente e futuro
José Gil
Presidente da Unima Portugal e Mestre Bonecreiro
Dr.ª Maria José Machado Santos
Diretora do Museu da Marioneta de Lisboa

espetáculos
SEX 21 JUN 14h30
O Segredo do Rio,
de Miguel Sousa Tavares

multidisciplinar

Gala das Escolíadas Glicínias Plaza
2013
Org.: Associação Escolíadas
entrada gratuita · auditório · M/3

Companhia Fio de Azeite
– marionetas do Chão de Oliva
45 min. | M/4 anos | 1 euro

CC Ílhavo

SÁB 15 JUN 10h00-13h00

SÁB 22 JUN 10h00
O Barbeiro

workshop

Workshop de dança
Kinetic Awarness Technique

Orientado por Avelino Chantre (Companhia Paulo Ribeiro)
entrada 10 euros · M/16 . oferta de 2 bilhetes e 20% de
desconto em bilhetes adquiridos para o espetáculo de JIM

entrada 10 euros · auditório · M/6
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem
até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

CC Ílhavo

CC Ílhavo

SÁB 29 JUN 16h00

SÁB 15 JUN 22h00

música

DANÇARTE/5

dança

Org: Os Ílhavos
entrada gratuita · auditório · M/3

JIM

Companhia Paulo Ribeiro

Companhia Fio de Azeite
- marionetas do Chão de Oliva
Mercado da Gafanha da Nazaré
15 min. | M/4 anos | gratuito

SÁB 22 JUN 11h00
A Tourada

Companhia Fio de Azeite
- marionetas do Chão de Oliva
Mercado da Costa Nova
15 min. | M/4 anos | gratuito

TER 25 JUN 14h30
Resposta a Todas as Perguntas
Companhia Projecto Pumba,
Teatro de Marionetas e Formas Animadas
30 min. | M/4 anos | 1 euro

SEX 28 JUN 14h30
O Barbeiro e A Tourada

Companhia S.A. Marionetas - Teatro e Bonecos
30 min. | M/4 anos | 1 euro
entrada € 5,5 · auditório · M/12
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem
até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Companhia S.A. Marionetas - Teatro e Bonecos
30 min. | M/4 anos | 1 euro

CC Ílhavo

DOM 16 JUN 15h00

SÁB 29 JUN 21h30
r/e/t/a/l/h/o/s

música

Sónia e as Proﬁssões

Org: PEV Entertainment
entrada 15 euros · auditório · M/3

SÁB 29 JUN 14h30
Rosa e os Três Namorados
e O Castelo dos Fantasmas

ilhavo.bilheteiraonline.pt

Companhia Marionetas da Feira
45 min. | M/4 anos | 2 euros
Bilhete geral (todos os espetáculos) - 3 euros
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resumo da atividade

Aconteceu em abril... Leituras mil!

Ateliê de Leitura
em Voz Alta
por Cristina Paiva
da ANDANTE
No passado dia 13 de abril,
a Biblioteca Municipal
de Ílhavo promoveu, com
o apoio da DGALB,
um Ateliê de Leitura em
Voz Alta, dinamizado
por Cristina Paiva, dos
Andante.

Este ateliê abordou as técnicas
da leitura em voz alta (trabalho de
corpo e voz no que diz respeito à
postura, respiração, colocação de
voz e dicção) e trabalho sobre a
exposição que a leitura em voz
alta exige, entre outras, fornecendo aos participantes “ferramentas” para tornar a leitura de um
texto num momento de prazer,
para quem lê e para quem ouve.
Muito participada e animada,
esta formação reuniu técnicos
da Biblioteca, professores, estudantes, entre outros, culminando
com a apresentação dos textos
trabalhados na hora do conto
para o público mais exigente: as
nossas Crianças.

“À sombra dos livros”
Exposição de fotografias
e apresentação do livro
A 23 de abril celebrou-se o Dia
Mundial do Livro. A Biblioteca
Municipal juntou-se a estas comemorações com a apresentação
de uma exposição de fotograﬁas
da autoria de António Rilo intitulada “À sombra dos livros”, que
esteve patente na sala polivalente
entre os dias 16 e 30 de abril.Esta
homenagem fotográﬁca partiu
do livro de poesia homónimo de
João Pedro Mésseder e permitiu
mostrar o livro enquanto objeto
para além da sua dimensão literária e cultural, revelando ser também um objeto estético.
No dia 20 de abril foi feita a
apresentação da obra “À sombra
dos livros” no decorrer da qual o
autor e poeta João Pedro Mésseder brindou os presentes com
um recital de homenagem ao livro e à leitura.

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

www.cm-ilhavo.pt
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Clubes de leitura para
pais e filhos

maio

“A origem das
espécies reinventada”
Ateliê de ilustração
orientado por
Anabela Dias
Lançando um convite à criatividade, a ilustradora Anabela
Dias veio no dia 11 de maio ensinar a ilustrar, o que não parece
ser traduzível por imagens: “um
peixe que tem medo de nadar”,
“um macaco que gosta de lutar”,
entre outras coisas disparatadas!
Os participantes descobriram
que ilustrar é muito mais que
desenhar e pintar: as texturas do
papel, tesouras, colas e “tudo o
que os olhos possam comer” ﬁzeram parte deste ateliê. Grandes e
pequenos deram largas à imaginação contribuindo com os seus
trabalhos que ﬁcaram expostos
ao público na Sala Polivalente
para que todos pudessem apreciar.

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

Pelo quarto ano consecutivo
a BMI promoveu os Clubes de
Leitura para pais e ﬁlhos, com
uma periodicidade mensal. As
sessões dos clubes de leitura são
dinamizadas segundo uma temática previamente escolhida onde
a leitura de histórias, jogos de
palavras, músicas para Crianças
e outros fazem parte destes encontros.

Clube de Leitura para pais e ﬁlhos
(Crianças dos 3 aos 7 anos)

O envolvimento das famílias
e a partilha de momentos de leitura é fundamental para o crescimento da Criança enquanto leitor, razão principal da realização
dos Clubes de Leitura que propiciam momentos de convívio,
incentivo e estimulo ao contacto
com o livro.

Assim, e com o propósito de
preparar atempadamente o trabalho a desenvolver, já se encontram abertas as inscrições para a
próxima edição do Clube. Programe já o próximo ano letivo
do seu ﬁlho e venha participar.
As inscrições são limitadas e
algumas vagas já se encontram
preenchidas. As sessões decorrem, uma vez por mês, sempre ao
sábado.

Clube de Leitura para pais e ﬁlhos
(Crianças dos 8 aos 10 anos)

PÓLOS DE LEITURA
Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

Gafanha da Nazaré Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30

Gafanha da Encarnação Tel 234 086 668
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

Gafanha do Carmo Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30
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Festival de Teatro
Com o principal objetivo
de descentralizar a Cultura
nas quatro freguesias do
Município, a Câmara
Municipal de Ílhavo
realizou, entre os dias 4 e
26 de maio, a edição 2013
do Festival de Teatro.

Do programa ﬁzeram parte
oito espetáculos de grande qualidade e variedade para que todos
os espetadores, independentemente da faixa etária, pudessem
encontrar boas razões para ir ao
Teatro.
Este ano a abertura do Festival teve lugar, pelas 16 horas,
no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, um magníﬁco equipamento cultural que acolheu a
Peça “Benilde bZZZoira”, a que
se seguiu a peça “Nhaque ou so-

bre piolhos e atores”, no Teatro
da Vista Alegre.
No dia 10 de maio, o CETA
– Círculo Experimental de Teatro de Aveiro levou a peça “Um
conto que se Conta” novamente
ao Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré e, no dia seguinte, o
GRAL – Grupo Recreativo dos
Amigos da Légua, voltou ao Salão de Festas da Casa de N.ª Sr.ª
da Luz, na Légua, para apresentar a divertida peça “Velhos são
os Trapos”.

No dia 18 de maio, o Salão
Cultural da Gafanha do Carmo
recebeu a peça “Vai chamar pai
a outro”, da responsabilidade da
Associação Cultural da sua freguesia.
No ﬁm-de-semana seguinte,
o cartaz integrou, no dia 24 de
maio, a peça “Sonho de uma
noite de verão”, pela EB 2/3 da
Gafanha da Encarnação, no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação, e, a encerrar esta edição 2013 do Festival, uma peça

de Teatro de Rua, “Cavalo de
Tróia”, que teve lugar ao ﬁnal da
tarde no Largo do Farol da Praia
da Barra.
A pensar no público mais jovem, a Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu o Projeto de
Teatro Infantil que, nos dias 7, 8
e 9 de maio, especialmente dirigido aos Alunos do Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Município. Para esta
edição foi escolhida a peça “Casa
dos Ventos”, a cargo da Companhia de Teatro de Marionetas

de Mandrágora, que cativou a
atenção até ao último minuto
das cerca de 2.000 Crianças que
aﬂuíram ao Centro Cultural de
Ílhavo.
O Festival de Teatro do Município de Ílhavo continua a ser
uma das múltiplas iniciativas do
Calendário Cultural promovido pela Câmara Municipal de
Ílhavo, tal como mas edições anteriores, que registou uma forte
adesão e sucesso.

Os resultados foram dados a conhecer ao público nesse mesmo
dia tendo várias peças merecido
atenção especial por parte de al-

guns colecionadores de arte. Foi
o caso da escultura da autoria da
portuguesa Mariana Gillot, que
apresentou um bacalhau decorado com moedas ou da tela da
cubana Mabel Poblet, intitulada
Sussurro del Mar, entre outras
obras de arte, que estiveram ao
alcance da vista de todos em vários espaços culturais do Município: Centros Culturais de Ílhavo
e Gafanha da Nazaré, Museu
Marítimo Navio-Museu Santo
André.
Nuno Sacramento, galerista e
curador da exposição, juntamente com o seu pai, José Sacramento, destacou o leque de artistas
que participam nesta mostra,
bem como a grande variedade
de estilos e linguagens que foram
conseguidas no conjunto das 74
obras de arte que integraram
esta mostra, que ganhou vida
própria e acabou por se tornar
um “produto” que a organização
quer levar a diferentes locais do
país e outros espaços culturais
além fronteiras.

Encerramento

Exposição Coletiva “BAKALHAU”
Decorreu, no passado
dia 11 de maio, no Museu
Marítimo de Ílhavo, a
sessão de encerramento da
Exposição “Bakalhau”, que
esteve patente ao público
durante os últimos meses.

Setenta artistas, de várias nacionalidades, foram desaﬁados a
desenvolver obras de pintura, escultura e fotograﬁa inspiradas no

“ﬁel amigo” em honra ao primeiro
Aquário dos Bacalhaus do país,
inaugurado no passado dia 13 de
janeiro, no Município de Ílhavo.

www.cm-ilhavo.pt
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22 a 24 abril

Visita do Secretário de Estado
do Turismo à Vista Alegre
No âmbito da sua primeira
visita oﬁcial ao Centro de
Portugal, entre os dias 22
e 24 de abril, o Secretário
de Estado do Turismo,
Adolfo Mesquita Nunes,
deslocou-se ao Município
de Ílhavo, no dia 22, para
assistir à apresentação do
projeto de requaliﬁcação e
valorização do complexo
da Vista Alegre.

Teatro (inaugurado em 1964) e
do terreiro. Esta intervenção de
14,5 milhões de euros, co-ﬁnanciada pelos Fundos Comunitários do QREN, justiﬁca-se pelas
características únicas deste “importante e riquíssimo património
que tem um enorme potencial”,
referiu o Administrador da Visabeira, Eng. Lázaro de Sousa.

Este projeto turístico inclui um
Hotel de cinco estrelas, composto pelo Palácio da Vista Alegre,
que será restaurado e reabilitado,
e pela construção de um novo edifício que se estenderá pela frente
ribeirinha do canal de Ílhavo da
Ria de Aveiro, a recuperação da

Depois da apresentação e das
visitas ao Museu, à Capela e ao
Teatro, o Secretário de Estado
concluiu que “o Turismo é muito
mais do que apenas alojamento,
há ligações a experiências e vivências com uma dinâmica económica importante, aliando a
hotelaria à indústria, à cultura e
à história”.

Capela setecentista de Nossa Senhora da Penha de França, classiﬁcada como Monumento Nacional em 1910, e a requaliﬁcação
e ampliação do Museu da Vista
Alegre que, desde 1964, alberga
a produção histórica da Fábrica
Vista Alegre, e a recuperação do

Adjudicação

Concessão da Exploração do
Parque de Campismo Municipal da Barra
O Executivo Municipal deliberou adjudicar, no passado mês
de março, a Concessão da Exploração do Parque de Campismo
Municipal da Barra à ﬁrma Catarino & Associados Lda., pelo
valor da proposta de 795.000,000
euros + IVA, para um prazo de
exploração de 10 anos (traduzindo-se numa renda anual de
79.500,00 euros + IVA).

O Parque de Campismo Municipal da Barra é um equipamento
importante na dinâmica turística
do Município, pelo que a Câmara
Municipal de Ílhavo espera assegurar o seu bom funcionamento
e uma ainda maior qualidade na
prestação de serviço.
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IX Jornadas da Juventude
Numa iniciativa
direcionada aos Alunos
do 3.º Ciclo do Município,
a Câmara Municipal de
Ílhavo realizou, no passado
dia 5 de abril, a nona
edição das Jornadas da
Juventude, que decorreu
na Biblioteca Municipal de
Ílhavo com a participação
de cerca de 60 alunos.

2013

“O futuro dos Jovens e a sua
relação com o consumismo” foi
o tema eleito para as Jornadas da
Juventude deste ano. De acordo
com a Vereadora do Pelouro da
Juventude, que abriu a sessão,
a escolha foi feita pelos jovens
participantes na edição do ano
anterior. “Esforçamo-nos sempre
por escolher temas atuais e, por
acreditarmos que os jovens terão
um bom futuro, damos-lhes esta
oportunidade de conhecerem
outros caminhos pelos quais podem optar”.

O primeiro painel, denominado “Jovens com Futuro”, contou
com a participação de Celso
Carvalho, da Incubadora de
Empresas da Universidade de
Aveiro, e de Miguel Condesso,
responsável da empresa Dteco,
que abordaram os temas do empreendedorismo jovem e do papel das incubadoras de empresas.
A encerrar este painel, o jovem
empreendedor Dinis Ramos, detentor da marca “MyBikes”, realizou uma apresentação do seu
percurso proﬁssional, deixando
uma palavra de incentivo: “Em-

Férias Divertidas da Páscoa

À semelhança dos anos
anteriores, a Câmara
Municipal de Ílhavo
realizou, durante o período
de pausa letiva da Páscoa,
o Programa Municipal
Férias Divertidas com
o principal objetivo de
ocupar os tempos livres
dos Jovens munícipes
através da realização de
atividades de caráter
pedagógico, desportivo e
lúdico.

Na edição da Páscoa 2013, realizaram-se os programas de Férias
Divertidas na primeira semana, e
Férias Divertidas Náuticas (faladas em Inglês) na segunda semana, tendo registado no total a participação de 48 dos 6 aos 15 anos.
Estes programas abrangem
atividades que permitem às
Crianças e Jovens o contacto com
diversas experiências oferecendolhes um enriquecimento pessoal
e sociocultural. O programa Férias Divertidas é mais generalista
e pretende abranger atividades
de todas as áreas de interesse. Os
Jovens tiveram oportunidade de

participar em jogos aquáticos,
minigolfe, canoagem, visita à
EMER – Escola Municipal de
Educação Rodoviária, ateliês,
destacando-se a visita ao Jornal
de Notícias (Porto) e Parque
Biológico de Gaia (Gaia). Por
seu turno, o programa Náutico
visa o contacto mais direto e constante com atividades ligadas à temática aquática e náutica. Nesta
edição destaque para as atividades de polo aquático, canoagem,
jogos de salvamento aquático,
workshop de Inglês, visita à Funceramic, à Feira de Março e ao
Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo, onde as
Crianças tiveram a oportunidade
de vivenciar o dia-a-dia do tratador e investigador.
A Câmara Municipal de Ílhavo
congratula-se uma vez mais pelo
êxito do Programa Municipal
das Férias Divertidas que é realizado a pensar nos Jovens e nos
encarregados de educação que
não têm forma de acompanhar
os seus ﬁlhos durante as férias
escolares e que preferem dar-lhes
a oportunidade de ocupar estes
dias com atividades estimulantes
e enriquecedoras.

preendam bastante, mas apenas
por vocês mesmos. Façam aquilo que vos faz sair da cama com
vontade de trabalhar”.
O segundo painel, subordinado
ao tema “Os Jovens e o Consumismo”, contou a apresentação
de José Bonifácio, Presidente do
Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde, que falou
nos perigos do consumo de tabaco e álcool, sobretudo em idade jovem. Ainda neste painel, a abordar
a temática do consumo racional e
planeado, Irina Saur-Amaral, Diretora do IPAM Lab Aveiro, refe-

riu que “hoje em dia ao jovens são
assoberbados com grandes publicidades, tendências de consumo
e modas e é-lhes urgente ser feliz
possuindo e consumindo, o que é
necessário desmistiﬁcar”.
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 apresentaram as questões aos oradores,
partilharam e debateram ideias
e elaboraram as conclusões de
cada temática exposta.

www.cm-ilhavo.pt

9 março

VII Concurso
Hip Hop Dance
Pelo sétimo ano
consecutivo, realizou-se,
no passado dia 9 de março,
no Mercado Municipal
de Ílhavo, o Concurso
de Hip-Hop Dance, que
se saldou num enorme
sucesso.

Esta edição 2013, contou com
a participação de seis grupos
concorrentes, oriundos de vários
pontos do país, que apresentaram coreograﬁas com grande
qualidade e dinâmica, atributos
avaliados pelo júri do Concurso,
composto pela Vereadora da Juventude, Dr.ª Beatriz Martins e
por dois Professores de Dança,
Filipa do Ginásio Golden Clube
e Kikko da Federação de Ginástica de Portugal.
O 1.º lugar foi conquistado
pelo grupo BWB, de Aveiro (150
euros), o 2.º pelo grupo Gurillas
Dance Crew, de Mira (100 euros)
e o 3.º pelo Be More Creative, da
Gafanha da Nazaré (75 euros). O
grupo mais votado pelo público

foi o BWB (Aveiro), que recebeu
um vale de 100 euros em compras
na Loja Susana Gateira.
Destaque ainda para a abertura do espetáculo com malabarismo, cuspidores de fogo e andas,
no exterior do Mercado, a cargo
de um grupo de animação de rua,
numa colaboração dos alunos da
EPA – Escola Proﬁssional de
Aveiro. Durante o intervalo foi a
vez de atuar o grupo de música
Hip-Hop “Urbanus”, a que se
juntou o Writter (Ricardo Santos) que decorou uma faixa em
graﬃti e, no ﬁnal, a entrega de
numerosos prémios sorteados ao
vivo, oferecidos por vários patrocinadores.
Esta iniciativa, que visa reforçar a aposta da Câmara Municipal de Ílhavo no estímulo ao
desenvolvimento do espírito e
da capacidade criativa dos mais
Jovens, designadamente no
âmbito da dança, contou com a
presença de mais de 400 pessoas
que desfrutaram ao máximo de
uma noite cheia de cor e ritmo,
uma das muitas que integram o
calendário das ações da pelouro
da Juventude da Câmara Municipal de Ílhavo.

o mar por tradição
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7 abril

Caminhada
das Associações
Município de Ílhavo

16 maio

World Harmony
Peace Run Portugal
2013

O Centro Cultural de
Ílhavo acolheu no passado
dia 16 de maio a World
Harmony - Peace Run,
um evento humanitário de
cariz desportivo e mundial
que procura promover a
amizade e a compreensão
internacionais. Hoje
percorre todos os
continentes, passando
por mais de 140 nações ao
redor do globo. Trata-se
de uma corrida em estafeta
na qual se transporta uma
tocha, símbolo da Paz e
harmonia.

A Câmara Municipal
de Ílhavo promoveu, na
manhã do passado dia 7
de abril, a Caminhada das
Associações do Município
de Ílhavo, que juntou mais
de 400 participantes.

Após a concentração no Jardim
Oudinot, Gafanha da Nazaré, o
grupo iniciou a caminhada em
direção ao Largo do Farol, Praia
da Barra, onde teve a oportunidade de assistir a uma demonstração de Ginástica Rítmica. A
Caminhada prosseguiu, a partir
da Praia Velha, pelos passadiços,
permitindo assim a fruição da
paisagem, ainda que sob a ameaça de chuva. O grupo regressou
ao Jardim Oudinot, onde pôde
ainda participar numa mega aula
de Zumba e assistir ao sorteio e
entrega de pedómetros.
Com a realização de mais
uma Caminhada, a Câmara
Municipal de Ílhavo pretendeu
sensibilizar a população para a
prática regular de atividade física
e desportiva e proporcionar um
momento de Convívio entre os
participantes.
Esta iniciativa assinalou, igualmente, o início da 5.ª edição do
Programa Municipal “Desporto
para Todos”, tendo sido distribuída a Agenda do Programa referente à época primavera/verão,

que divulga os eventos gratuitos
previstos até ao ﬁnal do mês de
junho.
No programa, constam, entre
outras, atividades como caminhadas, aulas de grupo, aulas de Zumba, aulas de ginástica, as quais
estão a ser dinamizadas todas as
quartas-feiras (a partir das 18h30)
e aos sábados e/ou domingos de
manhã (a partir das 10 horas).
Este programa é desenvolvido
em parceria com as seguintes
entidades: Os Ílhavos, Associação de Kempo Chinês de Vagos,
Farmácia Moderna, Ginásio
Gimclube, Goldenclube – Health Clube & Spa, Grupo Desportivo da Gafanha – Secção de
Basquetebol, Grupo de Dança
– Associação Cultural “As Pestinhas”, Illiabum Clube, Ritmos
– Academia Gimnodesportiva e
Rotary Clube de Ílhavo.

A Corrida é organizada por
uma rede internacional de voluntários. Coordenadores em
cada país aliam-se a escolas, grupos comunitários, associações
e autarquias para que a corrida
chegue a todas as comunidades
locais. Esta corrida não pretende angariar dinheiro ou destacar
qualquer causa, é apenas uma
passagem de testemunho global,
que pretende promover e fortalecer a amizade internacional e
o entendimento entre os povos,
transcendendo barreiras políticas, culturais e económicas. Ao
longo dos anos inúmeras pessoas
através da sua participação neste
evento incentivaram e partilharam as suas esperanças e sonhos
para um mundo mais harmonioso. Todas as informações pode
ser consultadas através do website www.worldharmonyrun.org.

Em 2013, a corrida conta com
uma rota portuguesa que une a
cidade do Porto a Lisboa, num
percurso contínuo de aproximadamente 368 km. Este percurso
de 12 dias teve início no dia 13 de
Maio e termina a 24 em Lisboa,
sendo a organização do evento
da responsabilidade da Mensagens Positivas (Associação Recreativa e Cultural, com sede em
Coimbra).
Na passada quinta-feira, 16 de
Maio, os atletas da World Harmony - Peace Run 2013 visitaram
a cidade de Ílhavo, tendo sido
acolhidos numa cerimónia no
Centro Cultural de Ílhavo, contando com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, de representantes das
Forças de Segurança, dos Bombeiros Voluntários, das Escolas
e outras entidades convidadas.
Esta cerimónia culminou com
uma mensagem muito signiﬁcativa de Paz e Harmonia, na qual
a Câmara Municipal de Ílhavo
se associa com sentido cívico de
manifestação positiva da união
dos Povos do Mundo, numa
iniciativa que une o desporto ao
movimento pela Paz e Harmonia. A tarde foi animada pelos
Alunos do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, terminando com
uma simbólica solta de pombos
pelo Grupo Columbóﬁlo da Gafanha.

www.cm-ilhavo.pt
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14 e 15 março

Congresso da Região de Aveiro 2013
A Comunidade
Intermunicipal da Região
de Aveiro (CIRA)
realizou, nos passados
dias 14 e 15 de março, o
“Congresso da Região de
Aveiro 2013”, no Auditório
do Parque de Feiras e
Exposições de Aveiro.

Subordinado ao tema “Projetos
de Futuro” e tendo em conta o futuro de Aveiro e os investimentos
estruturais, o congresso reuniu
autarcas e especialistas que reﬂetem sobre os fatores capazes de
gerar crescimento, investimento
e emprego na Região. O evento, dirigido a entidades públicas
e privadas e aberto ao público,
constituiu-se num importante
momento de reﬂexão, tendo no
horizonte o quadro de fundos
comunitários do QREN para o
período 2014/2020 e o trabalho
que está a ser realizado à escala
regional, nacional e europeia.
O Congresso da Região de
Aveiro foi constituído por três
momentos distintos: na manhã do dia 14 realizou-se um
workshop dedicado a vários assuntos ligados à gestão da “Água
Doce” (Água de Consumo, Saneamento Básico, Eﬁciência Hídrica), na tarde um workshop de-

dicado a vários assuntos ligados
à gestão da “Água Salgada” (Mar
e Zona Costeira, Ria de Aveiro)
e, no dia 15, realizou-se o Congresso propriamente dito, com

sessão de abertura, três painéis e
sessão de encerramento.
A sessão de abertura da sessão
do segundo dia esteve a cargo do
Presidente da CIRA, Eng. José

Ribau Esteves, que referiu que “a
Região de Aveiro mobiliza e executa para a escala intermunicipal,
neste momento, cerca de 200 milhões de euros dos fundos comunitários do QREN e continua a
liderar a execução dos mesmos,
a nível nacional”, dando nota que
a Região tem sabido aproveitar
de forma exemplar as oportunidades de ﬁnanciamento do investimento de desenvolvimento
regional, tem crescido e tem-se
modernizado em contraciclo, de
forma equilibrada e continuada”.
Seguiram-se as intervenções do
Presidente do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento
Regional, Eng. José Soeiro, e do
então Secretário de Estado Adjunto da Economia, Dr. Almeida
Henriques.
O primeiro painel “Apostar no
Território e Envolver os Cidadãos” contou com as apresentações do Reitor da Universidade
de Aveiro, Prof. Manuel Assunção, pelo Diretor da Associação
Internacional dos Parques de
Ciência, Luís Sanz, pelo Presidente da Turismo Centro, Dr.
Pedro Machado, e pelo Presidente da CIRA, Eng. José Ribau Esteves.
No segundo painel, “Mobilidade Sustentável para a Competitividade”, participou a Coordenadora da TIS.PT, Consultores
em Transportes, Inovação e Sistemas, Eng. Susana Castelo, Dr.
Eurico Barreto, em representação da Comunidade Portuária
de Aveiro, e o Vice-Presidente
da CIRA, Dr. José Eduardo
Matos.
“Desenvolvimento Regional
para Portugal na Europa 2020”

foi o tema escolhido para o terceiro painel e teve como convidados
o Vice-Presidente da CIRA, Dr.
Gil Nadais, e o Coordenador da
Equipa UA/CIRA, Eng. Filipe
Teles, e o Eurodeputado Dr.
José Manuel Fernandes.
Após o debate, decorreu a sessão de encerramento, que contou com a intervenção do Presidente da CIRA, do Presidente
da Comissão de Coordenação
do Centro, Dr. Pedro Saraiva,
que destacou o dinamismo da
Região de Aveiro, considerando
a existência da rede de Universidades, de incubadoras e pólos de
empresas e do projeto do PCI
– Parque de Ciência e Inovação
e ainda o aproveitamento que
a Região tem vindo a fazer dos
fundos comunitários, já que “só
na Região de Aveiro o programa
Mais Centro está a apoiar 630
projetos”.
Na sessão de encerramento
dos trabalhos, o Congresso da
Região de Aveiro 2013 contou
com a presença do Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, que sublinhou o bom exemplo da Região de Aveiro: “Os
méritos que a Região de Aveiro
vem exibindo nas últimas décadas tornou-se símbolo de um
Portugal trabalhador e empreendedor”, referiu no seu discurso,
aproveitando a aprovação, no
dia anterior, na Assembleia da
República, do novo estatuto das
entidades intermunicipais para
sublinhar a importância do trabalho conjunto dos Municípios
para o desenvolvimento do país
em diversos níveis.

2013-2020

Conferência sobre a Estratégia Nacional para o Mar
Decorreu, no passado
dia 6 de maio, no Museu
Marítimo de Ílhavo,
a Conferência sobre a
Estratégia Nacional para
o Mar, que contou com
a presença do Secretário
de Estado do Mar, Dr.
Manuel Pinto de Abreu.

A Estratégia Nacional para o
Mar é o instrumento de política
pública que apresenta a visão de
Portugal, para o período 2013–

2020, no que se refere ao modelo
de desenvolvimento assente na
preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços dos

ecossistemas marinhos, apontando um caminho de longo prazo
para o crescimento económico,
inteligente sustentável e inclusivo, assente na componente marítima.
A sessão contou com a presença o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e Presidente da
Oceano XXI, Eng. José Ribau
Esteves, que chamou a atenção
para a importância da integração
da defesa costeira e da integridade do território, alertando ainda
para a necessidade de deﬁnição
de objetivos e metas quantiﬁcáveis, bem como o envolvimento
de mais parceiros publico-privados. Após a intervenção do Se-

cretário de Estado, Dr. Manuel
Pinto de Abreu, e do Vice-Presidente da Universidade de Aveiro, Dr. José Fernando Mendes,
decorreu apresentação do documento estratégico pelo Dr. Fonseca Ribeiro, Diretor Geral da
Política do Mar, a que se seguiu
o debate e discussão do mesmo.
O procedimento de discussão
pública da Estratégia Nacional
do Mar decorre com a realização
de várias sessões por diversos
pontos do País até ao dia 31 de
maio. Toda a informação a este
respeito no sitio da Direção-Geral de Política do Mar, em http://
www.dgpm.gov.pt.
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Cessão do Direito de Utilização

Unidade de Acolhimento Comercial
na Costa Nova

Acordo de Cooperação com

Governo de Timor-Leste
O Executivo Municipal deliberou aprovar, no passado dia 15
de maio, a abertura de Concurso Público para a atribuição da
“Cessão do Direito de Utilização
de uma Unidade de Acolhimento
Comercial na Costa Nova”, com
dimensão 3x2 (6m2), localizada
na nova zona de quiosques de
venda de doces tradicionais que
a Câmara Municipal de Ílhavo
construiu no Relvado da Costa
Nova.

O Anúncio de Procedimento,
com o n.º 2492/2013, foi publicitado no Diário da República
n.º 97, II Série, de 21 de maio de
2013 e poderá ser consultado em
www.cm-ilhavo.pt.
O Processo de Concurso encontra-se patente para consulta
ou aquisição, no Gabinete de
Atendimento Geral da Câmara
Municipal de Ílhavo, durante as
horas normais de expediente, devendo os interessados apresentar
as propostas até às 16h00 do 30.º
dia a contar da publicitação do
anúncio em Diário da República.

O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo,
Eng. José Ribau Esteves,
integrou a Comitiva de
Autarcas Portugueses que
participaram no Seminário
Internacional sobre Poder
Local em Timor-Leste,
que teve lugar nos dias 27 e
28 de maio, sendo um dos
seis oradores portugueses
no referido Seminário.

Numa organização da Secretaria de Estado da Descentralização Administrativa do Governo de Timor Leste, e que contou
com o apoio da ANMP, o Presidente da CMI fez a sua intervenção no dia 27 de maio, abordando a temática da importância
dos Municípios para a vida das
Populações.
Em ações paralelas ao Seminário Internacional, a Comitiva participou ainda numa receção oﬁcial
com o Sr. Primeiro-Ministro de
Timor-Leste, Xanana Gusmão
e com Sua Excelência o Senhor
Presidente da República de Timor-Leste Taur Matan Ruak.
Recentemente o Município de
Ílhavo assinou com o Governo
de Timor-Leste um Acordo de
Cooperação no âmbito da instalação dos Municípios em Timor.
Para promover a cooperação
económica, cultural, educativa
e social, o Município de Ílhavo
(em equipa com o Município da
Figueira da Foz) está a cooperar
com a Comissão Instaladora do
Município de Manufahi, implementando programas tendo em
vista a capacitação técnica dos
dirigentes e trabalhadores desse
Município.

Nesta deslocação, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo visitou Manufahi e efetuou
reuniões com os Funcionários
do Governo responsáveis pela
instalação do Município de Manufahi.
Esta visita de trabalho deu
seguimento ao trabalho iniciado
pelo Governo Português, pela
ANMP e pelo Governo Timorense, em 2009, aquando de uma
deslocação de uma comitiva oﬁcial de Portugal que o Presidente CMI integrou, com mais dois
Presidentes de Câmaras Municipais Portuguesas e liderada pelo
Secretário de Estado da Administração Local.

www.cm-ilhavo.pt
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março a maio

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações
REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
6 de Março de 2013
Abertura de Concurso da Empreitada
“Campo de Futebol da Vista Alegre
– Relvado Sintético”

» Deliberado por unanimidade proceder à
abertura de concurso, que tem um valor estimado
de 260.000,00 Euros e um prazo de execução
de 2 meses.

Abertura de Concurso de “Reparação,
Conservação e Manutenção da Capela da
Ermida”

» Deliberado por unanimidade proceder à
abertura de concurso, que tem um valor estimado
de 211.518,19 Euros e um prazo de execução
de 6 meses.

Abertura de Concurso de “Requaliﬁcação
da Estrada Florestal N.º 1 – 1ª Fase”

» Deliberado por unanimidade proceder à
abertura de concurso, que tem um valor estimado
de 273.606,68 Euros e um prazo de execução
de 4 meses.

Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de 5 apoios de
comparticipação no pagamento da fatura relativa
a água, saneamento e resíduos sólidos.

Normas de Participação do Concurso
“Bandas de Garagem do Município de
Ílhavo”

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Normas de Participação do “X Concurso
de Fotograﬁa Olhos Sobre o Mar”

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

Prolongamento do horário de
funcionamento dos estabelecimentos de
venda ao público e de prestação de serviço
na quadra da Páscoa
» Deliberado por unanimidade proceder nos
termos da informação DOPGU e do despacho
do Vereador Marcos Labrincha Ré, que prevê
que o período de funcionamento ininterrupto dos
estabelecimentos durante o período da Páscoa,
sem prejuízo dos direitos dos trabalhadores, seja
ﬁxado entre as 07.00 horas e as 02.00 horas, de
27 de Março a 1 de Abril.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
20 de Março de 2013
Atribuição de Medalha de Dedicação em
Ouro à Sr.ª Maria Arlete Santos

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro à Empresa Teka Portugal

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro à Universidade de Aveiro

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro à Empresa Vista Alegre Atlantis

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Atribuição de Medalha de Dedicação em
Vermeill ao Sr. António Cândido Pereira
Vilalta

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Atribuição de Medalha de Dedicação
em Vermeill ao Sr. João José Fernandes
Pereira

» Deliberado por unanimidade e voto secreto
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê que esta
condecoração seja entregue na Sessão Solene
do Feriado Municipal de Ílhavo do dia 01 de Abril
de 2013.

Memorando de Entendimento relativo à
reabilitação da Capela de Nossa Senhora
da Penha de França e Área Envolvente,
Recuperação e Ampliação do Museu da
Vista Alegre e Construção de um Hotel
de Cinco Estrelas integrando o Palácio da
Vista Alegre
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
Memorando de Entendimento, formalizado
entre as seguintes entidades: Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro; Câmara Municipal de
Ílhavo; Direção Regional da Cultura do Centro;
VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA; VAA
– Empreendimentos Turísticos, SA. Mais se
deliberou o seu envio à Assembleia Municipal.

Contrato de Comodato celebrado entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e a VA
- Grupo Vista Alegre Participações, SA,
relativo à “Reabilitação do Teatro da Vista
Alegre/ Operação RUCHI”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido
Contrato de Comodato, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.

Protocolo de Cooperação celebrado
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a
Transdev, no âmbito da “Escola Municipal
de Educação Rodoviária”
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido
protocolo.

Prestação de Contas (Relatório e
Contas/2012)

» Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
Prestação de Contas CMI 2012, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.

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 970,77 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 816,81 Euros.

2.º Concurso Modelismo Náutico Museu
Marítimo de Ílhavo 2013 – Tema: Navio/
Motor da Pesca do Bacalhau
» Deliberado por unanimidade aprovar o
lançamento do referido concurso.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
3 de Abril de 2013
Isenção do pagamento das
comparticipações relativas à cedência
de viaturas (autocarros) a Associações
do Município durante o mês de Janeiro,
Fevereiro e Março
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento e ratiﬁcar a isenção de taxas
da proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que isenta Associações do
Município do pagamento de 1.158,80 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 2 apoios de
comparticipação no pagamento da factura relativa
a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual à
CERCIAV para comparticipação em
arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados

Aplicação do Resultado de 2012

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa,
Fernando Fidalgo Caçoilo, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual no valor de 831,18 Euros.

Grandes Opções do Plano e Orçamento
da CMI para 2013 – 2ª Alteração

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 Presidente da Câmara
Municipal.

» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão
do Presidente.

Grandes Opções do Plano e Orçamento
da CMI para 2013 – 2ª Revisão

» Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª
Revisão às GOP e Orçamento bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.

Revisão do Plano Diretor Municipal de
Ílhavo (PDM)

» Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
proposta que prevê a emissão de parecer positivo
global à Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo,
visando a sua análise e deliberação na última
reunião da CMC.

Empreitada “Praceta do Molhe Sul/
Requaliﬁcação”

» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Henriques,
Fernandes & Neto, Lda., pelo valor de 231.660,00
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

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.

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa,
que prevê a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 390,00 Euros.

Programa Municipal de Bolsas de
Estágios de Trabalho 2013/2014

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Programa Municipal de Bolsas de Estágio
e de Trabalho – Edições 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013
» Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento do relatório resumo das
candidaturas.

Normas de Participação no Concurso das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2013

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

Programa do Concurso Relativo à
Atribuição do Direito ao Arrendamento
de 2 fogos na Freguesia da Gafanha da
Nazaré, Município de Ílhavo

» Deliberado por unanimidade aprovar a referida
proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
17 de Abril de 2013
Acordo de Cooperação entre o Município
de Manufahi e o Município de Ílhavo
» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido
Acordo.

Concessão da “Exploração do Parque de
Campismo Municipal da Praia da Barra”

» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à ﬁrma Catarino &
Associados, Lda, pelo valor de 795.000,00 Euros,
pelo período de dez anos.

Revisão do Plano Diretor Municipal de
Ílhavo (PDM)

» Deliberado por unanimidade aprovar a referida
proposta, que prevê a aprovação da Proposta de
Revisão do Plano Diretor Municipal de Ílhavo pelo
Executivo Municipal, bem como à abertura da
Discussão Pública por um período de 30 dias.

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 à
CERCIAV 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 2.813,44 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 893,52 Euros.

Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre de Abril/Maio/
Junho 2013

» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão
do Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
2 de Maio de 2013
Acordos de Cooperação e Parceria
estabelecidos entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e Várias Entidades Públicas e
Privadas conducentes à divulgação do
Património natural, cultural, paisagístico e
urbanístico do Concelho

» Deliberado por unanimidade ratiﬁcar os referidos
acordos celebrados com “Cândido Mourinho,
Lda.”; “CASCI” – Centro de Ação Social do
Concelho de Ílhavo; Agrupamento 878 do Corpo
Nacional de Escutas; “Livros H. Fernando de
Almeida Xavier”; “Keepers of Light – Imagem
Digital, Lda.”, “Trinta por uma Linha, Lda” e “Bags
of Books Edições”.

Fornecimento de Energia Elétrica para as
Instalações alimentadas em baixa tensão
normal
» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação à EDP Comercial, pelo valor de
63.741,77 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor.

Alteração pontual ao EU e Plano de
Pormenor da Gafanha da Encarnação
Norte

» Deliberado por unanimidade aprovar a referida
alteração ao EU/PP GENorte.

Abertura de Concurso “Cessão do Direito
de Exploração do Bar de Apoio ao Parque
Desportivo do Bairro dos Pescadores
da Costa Nova e Vigilância do Parque
Desportivo”
» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
de abertura de concurso.

Abertura de Concurso “Requaliﬁcação e
Ampliação do Museu da Vista Alegre”

» Deliberado por unanimidade aprovar a
abertura do Concurso, pelo valor estimado de
2.590.000,00 Euros, com um prazo de execução
de 12 meses.

Campo da Vista Alegre - Relvado
Sintético

» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Canas Engenharia e Construções, SA”, pelo valor de
248.113,45 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor.

Reparação, Conservação e Manutenção da
Capela da Ermida
» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Lusocol, Lda.”,
pelo valor de 122.252,33 Euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.

Requaliﬁcação da Estrada Florestal n.º 1
– 1ª fase
» Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Vítor Almeida
& Filhos, SA, pelo valor de 234.584,74 Euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados

» Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de 10 apoios de
comparticipação no pagamento da factura relativa
a água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao
CASCI – Centro de Acção Social do
Concelho de Ílhavo para comparticipação
em 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 1.247,91 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 730,05 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 836,00 Euros.

Solicitação e Respetiva proposta para a
Nomeação de representante da CMI para
integrar o Conselho da Comunidade do
ACES (Agrupamentos de Centros de
Saúde) do Baixo Vouga
» Deliberado por unanimidade nomear o
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.

Normas de Participação relativas ao
“PMOTL 2013 – Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres”
» Deliberado por unanimidade aprovar o PMOTL
2013.

Programa Municipal Férias Divertidas/
Verão 2013
» Deliberado por unanimidade aprovar referida
proposta.

+ECO 2013 - Semana do Ambiente
» 1 a 9 de junho

9.º Seminário Local «As Escolas e o coastwatch»;
Ateliers de Reutilização de materiais;
Revista de Actividades de Educação Ambiental;
Entrega de 400 Ecobags;
V Acampamento Municipal de Escuteiros;
Hora do Conto;
Ateliers de Educação Rodoviária;
entre outros.

XIII Grande Pedalada
» DOM 16 de junho

10h00 Ponto de Encontro na Praça do Centro Cultural de Ílhavo
13h00 Paragem para Almoço no Jardim Oudinot
17h00 Chegada à Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo,
que neste dia reabre ao público
Em caso de mau tempo, a Grande Pedalada realiza-se no dia 23.

Marchas Sanjoaninas do Município de Ílhavo 2013
» SÁB 15 de junho

22h00 Av. José Estêvão (junto à Junta de Freguesia), Gafanha da Nazaré

» SEX 21 de junho

22h00 Av. Fernão Magalhães, Praia da Barra

» SÁB 22 de junho

22h00 Pavilhão Municipal Cap. Adriano Nordeste, Ílhavo

XIV Festival de Natação do Município de Ílhavo
» SÁB 15 de junho

Todo o dia Exibição das Crianças do Pré-Escolar que frequentam
o Programa de Iniciação à Natação da Câmara Municipal de Ílhavo

Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
» SÁB 22 de junho

Todo o dia Exibição das Classes das Escolas de Natação
da Câmara Municipal de Ílhavo

Piscina Municipal de Ílhavo

Semana Jovem 2013
12 a 19 de julho

Mostra Jovem d’Artes, Concertos, Animação, Teatro de Rua, Torneios de
Voleibol de Praia, Minigolfe, Futsal, Ténis, Ténis de Mesa, Canoagem, Surf,
Bodyboard, Travessia da Ria a Nado, Ginástica com pé na areia e ainda
diversos Workshops temáticos.

