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A verdade sobre 
o processo 
da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

Não estamos perante um 
processo em que sejam 
pedidas responsabilidades 
à Câmara por qualquer ato 
ilegal, ou prejuízos causados 
a terceiros, mas de um 
processo de aquisição de 
um terreno cujo direito 
de propriedade nos foi já 
reconhecido.

Tal como já tinha sucedido em março 
de 2014, no seguimento de uma infor-
mação prestada em reunião do execu-
tivo municipal relativa ao denominado 
processo da Biblioteca Municipal, te-
mos assistido nos últimos dias à disse-
minação, de forma demagógica, inten-
cional e lamentável, de um conjunto de 
considerações erradas e suscetíveis de 
causar confusão na opinião pública.

Atendendo a que tais considerações, 
por conterem informação delibera-
damente errada, faltam à verdade e 
colocam em causa a honestidade de 
autarcas e ex-autarcas do Município 
de Ílhavo, entende a Câmara Munici-
pal importante voltar a esclarecer de 
forma resumida o referido processo, 
tal como já o tinha feito no passado, 
nomeadamente na edição de março de 
2014 do Boletim Informativo Munici-
pal, desta vez de forma defi nitiva, pois 
não pretende continuar a alimentar 
este tipo de situações.

O designado “processo da Biblio-
teca” foi iniciado em 2008, sete anos 
após a construção do edifício, no qual 
o Município de Ílhavo foi demandado, 
pela sociedade Nolasco & Coelho, Lda, 
numa ação em que pediu a condenação 
do Município de Ílhavo a demolir, à sua 
custa, o edifício da Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo, a abrir mão e entregar o 
referido lote à dita sociedade, livre de 
quaisquer limitações, ónus e encargos 
e a pagar à dita sociedade uma sanção 
pecuniária compulsória a partir da 
data do trânsito em julgado da senten-
ça que viesse a ser proferida, por cada 
dia de atraso na demolição e entrega do 
lote em montante a arbitrar pelo Tribu-
nal, considerando adequada, a quantia 
diária de 1.000,00 euros.

O Município de Ílhavo, na sua con-
testação, defendeu-se requerendo que 
o Tribunal declarasse que o referido 
prédio urbano, composto pela Biblio-
teca Municipal e o Fórum Municipal 
de Ílhavo, é propriedade do Município 
de Ílhavo por este o ter adquirido por 
acessão imobiliária industrial e ter 
construído, de boa fé, no dito lote de 
terreno.

Tal é absolutamente claro, uma vez 
que o mesmo se encontrava inscrito na 
matriz e registado na Conservatória do 
Registo Predial a favor da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo desde 12 de Maio de 
1995, nos seguintes termos:

Quando a obra se iniciou, o terreno 
encontrava-se registado em nome da 
Câmara Municipal de Ílhavo, o que 
signifi ca de forma evidente que não se 
tratou de nenhuma construção em ter-
reno alheio.

Aliás, realizado o julgamento e pro-
duzidas as diligências de prova foi pro-
ferida sentença pelo Tribunal de Aveiro 
que julgou a ação improcedente e absol-
veu o Município de Ílhavo dos pedidos 
formulados pela Nolasco & Coelho, 
Lda na petição inicial, e julgando a re-
convenção procedente, declarou que o 
Município de Ílhavo é titular do direi-
to de propriedade sobre o edifício da 
Biblioteca Municipal de Ílhavo e Novo 
Fórum da Juventude de Ílhavo, assim 
como sobre o lote de terreno inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 
Ílhavo, por o haver adquirido por aces-
são industrial imobiliária e condenou a 
Nolasco & Coelho, Lda a reconhecer tal 
direito, sob condição de, em trinta dias a 
contar da notifi cação desta sentença, a 
Câmara Municipal depositar, a favor da 
empresa, a quantia de 748.550,00 eu-
ros, atualizada a partir do ano de 2004, 
inclusive, até efetivo pagamento, de 
acordo com os índices anuais de preços 
no consumidor publicados pelo Institu-
to Nacional de Estatística.

Dessa decisão, o Município de Ílhavo 
interpôs recurso para o Supremo Tribu-
nal de Justiça por não concordar com 
o valor, que, aderindo à tese do Muni-
cípio de Ílhavo, ordenou que o processo 
regressasse ao Tribunal da Relação de 
Coimbra, tendo este decidido nos mes-
mos termos da decisão da primeira ins-
tância quanto ao valor do terreno.

Assim, fi cou provado que não é ver-
dade que a Câmara Municipal de Ílhavo 
tenha construído o edifício da Bibliote-
ca Municipal e Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo em terreno alheio, 
tendo construído sim em terreno do 
qual era proprietário, tendo este pro-
cesso agora terminado tornado clara 
pra todos a sua propriedade, que é sem 
qualquer dúvida da Câmara Municipal 
de Ílhavo, e o valor da sua aquisição. 

Em síntese, não estamos perante um 
processo em que sejam pedidas respon-
sabilidades à Câmara por qualquer ato 
ilegal, ou prejuízos causados a terceiros, 
mas de um processo de aquisição de um 
terreno cujo direito de propriedade nos 
foi já reconhecido.

É importante ainda realçar que a 
aquisição deste terreno pela Câmara 
Municipal permitiu não apenas cons-
truir dois importantes equipamentos, 
utilizados diariamente por dezenas 
de pessoas, a Biblioteca Municipal e o 
Fórum da Juventude, mas também re-
cuperar dois relevantes monumentos, o 
antigo Palácio de Alqueidão, e a sua Ca-
pela, que hoje valorizam grandemente 
o património arquitetónico do Municí-
pio de Ílhavo.
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Editorial
Caro Munícipe,

O nosso Boletim Municipal traz até si informação relativa às iniciativas da Câmara Municipal desenvolvidas um 
pouco por todo o Município neste último trimestre.

Desde logo, saliento a inauguração do Centro Sociocultural e Extensão de Saúde da Costa Nova, uma obra emble-
mática, com características arquitetónicas únicas, numa localização privilegiada, que brevemente estará em pleno 
funcionamento com a instalação da Unidade de Saúde, já em fase de montagem de equipamento sob a responsabili-
dade do Ministério da Saúde, passando a servir assim a população da Costa Nova com maior dignidade. De realçar 
também a reabilitação do Museu e Teatro da Vista Alegre, já em fase de finalização com a montagem do percurso 
expositivo e conteúdos, e que, muito em breve, complementarão a oferta cultural do Município. Também a requali-
ficação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro e do Pavilhão da Gafanha da Nazaré, ambas em fase de conclusão, e o 
Núcleo Piscatório da Gafanha d’Aquém, prestes a ser inaugurado.

Prosseguindo numa dinâmica de crescimento, assinalamos mais um pacote de obras que estamos neste momento 
a preparar e que brevemente estarão no terreno, nomeadamente a Casa da Música da Gafanha da Nazaré, a Casa 
Mortuária da Gafanha do Carmo, o Novo Quartel da GNR de Ílhavo, o Relvado Sintético do NEGE, associando um 
conjunto de projetos já em curso, dos quais se salientam a remodelação da Rotunda da Barra, o Centro Escolar da 
Gafanha d’Aquém, pistas cicláveis, a requalificação do Edifício do Centro Social do Vale de Ílhavo, entre outros.

Procurando esclarecer o desfecho do processo da Biblioteca Municipal, de modo a dissipar eventuais dúvidas que 
possam existir após campanhas que não aportam qualquer valor e visam apenas lançar confusão na opinião públi-
ca, publicamos aqui toda a informação relevante no que diz respeito a esta matéria, na certeza que, o processo foi, 
e é, conduzido pela Câmara Municipal com toda a transparência e responsabilidade, lembrando que este processo 
passou por sete Executivos e quatro Presidentes de Câmara. De salientar que o terreno foi registado a favor da Câ-
mara Municipal em 12 de maio de 1995, não restando quaisquer dúvidas de que, à data do início da obra da Biblioteca 
e Fórum era este o registo existente e válido.

Convicto que a gestão do Município representa constantes desafios para o Executivo, mantemos uma filosofia de 
rigor e acompanhamento no que diz respeito à despesa, sem perder de vista a necessidade de manter um nível de 
investimento compatível com os objectivos traçados para o desenvolvimento do nosso Município. Daí que, a aprova-
ção do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PEDU) Sustentável de Ílhavo represente um marco da maior relevân-
cia no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio, Portugal 2020, com um investimento elegível de 6,24 milhões 
de euros a que corresponde um financiamento FEDER de 5 milhões de euros a fundo perdido, que nesta 1.ª fase per-
mitirá uma atuação concertada em domínios tão distintos como Regeneração Urbana, Mobilidade ou Ação Social. 

Mantendo a aposta na Educação, levámos a cabo, neste último trimestre, um conjunto de iniciativas visando o 
envolvimento da Comunidade Escolar, e procurando promover a cultura junto do nosso público de palmo e meio. 
São disso exemplo, a Festa de Natal, a Música na Escola e o Natal com Pinha, que mobilizaram os alunos do 1.º Ci-
clo. Também a atribuição de subsídios às Associações de Pais, num montante global que ronda os 350 mil euros, 
representa uma mais-valia no aprofundamento da colaboração entre a Câmara Municipal e a Comunidade Escolar, 
proporcionando melhores condições aos nossos jovens alunos.

Os nossos valores e os costumes das nossas Gentes fazem parte do ADN coletivo dos Ilhavenses, Vale de Ílhavo 
sobressai pela criatividade do Carnaval e pela tradição das Padeiras, que este ano abriram as portas à Comunidade, 
fazendo as delícias das famílias ao permitir que participassem o processo produtivo do pão.

Para além de iniciativas passadas, o Boletim traz até si eventos futuros, dos quais se destaca o Ílhavo Sea Festival 
2016, e que trará até ao Município de Ílhavo veleiros icónicos que integram a Tall Ships Race. Reserve já a data na 
sua agenda, e venha velejar connosco.

Convido-o a conhecer em detalhe as notícias do nosso Município, e a juntar-se a nós nesta caminhada rumo ao 
desenvolvimento.

Um abraço Amigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação capa Centro Sociocultural e Extensão de Saúde da Costa Nova (foto Fernando Guerra)
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Implementação
da 1.ª Fase da 
Alteração 
de Sentidos 
de Trânsito 
na Gafanha 
da Nazaré
Aumento da segurança 
na circulação de pessoas 
e veículos

Teve início, no dia 14 de ja-
neiro, a implementação da 1.ª 
fase da alteração dos senti-
dos de trânsito em diversos 
arruamentos na Gafanha da 
Nazaré.

Atendendo a que a Gafanha 
da Nazaré possui uma malha 
urbana com uma trama de 
arruamentos na sua maioria 
geometricamente desregra-
dos, com perfis de larguras 
insuficientes e condicionadas 
para albergar com conforto 
e segurança a circulação pe-
donal, de bicicleta e claro, de 
automóvel (associando este 
último também ao estaciona-
mento necessário), serão le-
vadas a cabo estas alterações 
com a respetiva implementa-
ção da sinalização vertical e 
horizontal, visando assegurar 
a melhor fruição de tráfego e 
segurança dos peões.

A implementação desta me-
dida, aprovada por unanimi-
dade em Reunião de Câmara 
a 7 de outubro de 2015, após 
a emissão favorável da Co-
missão Municipal de Trânsito 
e Segurança Rodoviária e a 
Discussão Pública, decorre de 
forma faseada, em função das 
condições do terreno e devi-
damente ajustada a cada caso.

Após a conclusão desta alte-
ração estarão reunidas as con-
dições para então se proceder 
à implantação da sinalização 
horizontal e melhor definição 
de zonas de estacionamento, 
assim como ao início da cons-
trução de passeios, de forma 
faseada, nas ruas interven-
cionadas, um anseio antigo 
da população da Gafanha da 
Nazaré e que até agora, com 
o transito a circular nos dois 
sentidos, atendendo à pouca 
largura das vias, não era pos-
sível concretizar.
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Obras 
em curso...

Requalificação da Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré

Reabilitação do Teatro da Vista AlegreRequalificação e Ampliação 
do Museu da Vista Alegre

Ampliação dos Balneários do Pavilhão 
Desportivo da Gafanha da Nazaré

Pintura dos Campos de Ténis

· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação de Passeios na Praia da Barra
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· Requalificação das Ruas João XXIII e Afonso Albuquerque, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Centro Escolar da Gafanha de Aquém 
· Estudo de Sinalização Horizontal do Município
· Requalificação do Edifício do Centro Social de Vale de Ílhavo
· Passadiços na Costa Nova

Projetos em curso...

Obras 
concluídas...

Proteção e Recuperação do Sistema Dunar
Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova 
e Mira (Polis/CM Ílhavo/CM Vagos/CM Mira)

Cais dos Pescadores da Gafanha de Aquém
(Polis/CM Ílhavo)

Edifício Sociocultural e Extensão de Saúde 
da Costa Nova

· Ampliação dos Balneários 
  do Campo do S.C. Vista Alegre
· Relvado Sintético no Campo de Futebol 
  do NEGE

Concursos abertos...
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Ecomare 
(Laboratório de Ciências Oceanográficas) 
(UA/CMI/APA)

· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Quartel da GNR de Ílhavo
· Arranjo Urbanístico 
  - Requalificação frente Ria/Costa Nova

Obras adjudicadas...

Pavimentação de Vias do Município
e Sinalização Horizontal (Estrada Florestal)

Inauguração da Requalificação 
da EB1 da Cale da Vila
Festa da Primavera marca

Iluminação de Natal 2015/2016
embeleza alguns pontos do Município 

No âmbito da Festa da Primavera 
organizada pela Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Cale da 
Vila, decorreu, no passado dia 18 de 
março, a Cerimónia de Inauguração 
da Obra de Requalificação da EB1 da 
Cale da Vila, num investimento da Câ-
mara Municipal de Ílhavo no valor de 
244.381,00 euros.

No enquadramento da passada épo-
ca natalícia, a Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu a um investimento 
de 23.000,00 euros para a Ilumina-
ção de Natal. O objetivo foi contribuir 
para o embelezamento do espaço pú-
blico, através da colocação de decora-
ções luminosas alusivas ao Natal em 
alguns pontos do Município de Ílhavo, 
visando também estimular a adesão 
dos munícipes ao comércio local.

Esta cerimónia contou com a parti-
cipação do Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré que procedeu 
à entrega de Diplomas aos alunos que 
mais se destacaram no ano letivo tran-
sato pelo seu desempenho académico, 
terminando com um lanche convívio 
animado pelas crianças da Escola e 
pelo Grupo de Dança “Pestinhas”.

A Câmara Municipal de Ílhavo rei-
tera a Educação como aposta sempre 
prioritária, no âmbito de uma estra-
tégia de desenvolvimento Municipal 
que tem nas crianças e nos jovens o 
principal património e garantia de fu-
turo.
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo inaugurou, no dia 17 
de janeiro, o Centro Sociocul-
tural e Extensão de Saúde da 
Costa Nova, tendo a popula-
ção aderido em massa ao con-
vite para estar presente na 
cerimónia e a conhecer este 
importante equipamento.

Sendo este um novo espaço 
de Cultura, a cerimónia con-
tou com as atuações da Banda 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo e da Associação 
Cultural e Recreativa “Os Pa-
lheiros” da Costa Nova, que 
puderem atestar a boa acús-
tica do auditório polivalente, 
motivando um forte aplauso 
por parte dos presentes.

A cerimónia contou ainda 
com a intervenção do Presi-
dente da Câmara Municipal, 
que sublinhou o facto de se 
tratar de uma obra “muito 
especial por se tratar de mais 
uma casa de Cultura de Mu-
nicípio”, a bênção do edifício 
pelo pároco da Costa Nova, 
Padre Ângelo Silva, e o des-
cerrar da placa pelo Presiden-
te da Câmara e pelo Dr. Jorge 
Brandão, Vogal Executivo do 
Centro 2020.

Localizado entre a Capela 
da Sr.ª da Saúde e as insta-
lações do CASCI, o edifício 
integra duas componentes 
autónomas: uma área para 
atividades socioculturais (au-
ditório polivalente, espaço 
para exposições, sala de reu-
niões e bar) e outra para a ins-
talação da Extensão de Saúde 
da Costa Nova. 

Inauguração 
Centro 
Sociocultural 
e Extensão 
de Saúde 
da Costa Nova
População aderiu em massa à inauguração 
deste novo equipamento municipal

abertura de concurso
Ampliação 
dos Balneários 
do Campo do 
S.C. Vista Alegre

abertura de concurso
Relvado 
Sintético 
no Campo 
de Futebol 
do NEGE 

Foi adjudicada, a 3 de fevereiro, à 
empresa Construções Refoiense, Lda 
a empreitada do “Novo Quartel da 
GNR de Ílhavo”, através da “Remode-
lação e Reconversão da Antiga Escola 
da Senhora do Pranto”, pelo valor de 
428.768,57 euros + IVA e um prazo de 
execução de 9 meses.

A realização desta obra surge na se-
quência da assinatura do Protocolo de 
Cedência da antiga Escola da Senhora 
do Pranto para instalação do Posto da 
GNR de Ílhavo, celebrado no dia 10 
de abril de 2015 entre a Câmara Mu-

nicipal de Ílhavo e a Guarda Nacional 
Republicana (GNR), que contou com a 
presença do então Secretário de Esta-
do Adjunto, Fernando Alexandre, que 
homologou o referido Protocolo.

Esta foi a solução encontrada pela 
Câmara Municipal para instalar o Pos-
to da GNR de Ílhavo que se encontra 
instalado num edifício antigo e de-
gradado, não reunindo as condições 
necessárias para o cumprimento da 
importante missão dos militares com a 
devida dignidade e qualidade ao servi-
ço dos ilhavenses.

adjudicação
Novo Quartel da GNR 
de Ílhavo

A Câmara Municipal deliberou 
proceder à abertura de Concurso por 
ajuste direto da empreitada de amplia-
ção dos Balneários de apoio ao Campo 
de Futebol do S.C. Vista Alegre, pelo 
preço base de 115.000,00 euros + IVA 
e um prazo de execução de 120 dias.

Os balneários existentes são exíguos 
para o número de atletas deles usu-
fruem, pelo que a obra vai dotar as 
instalações de mais espaço e condições 
o seu bom funcionamento.

Esta obra inclui ainda a ligação dos 
balneários à rede pública de sanea-
mento básico, obrigando à construção 
de uma Estação Elevatória.

A Câmara Municipal de Ílhavo pro-
cedeu, a 3 de fevereiro, à abertura de 
Concurso Público para empreitada 
de colocação de Relvado Sintético no 
Campo de Futebol do NEGE, pelo va-
lor de 207.500,00 euro + IVA e um pra-
zo de execução de 60 dias.

Recorde-se que, no passado dia 9 
de dezembro, foi celebrado um Con-
trato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo, o NEGE – Novo Estrela da 
Gafanha da Encarnação e a Junta de 
Freguesia da Gafanha da Encarnação.

Com um projeto da autoria 
do Gabinete ARX (Projetista 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
e da Biblioteca Municipal de 
Ílhavo), o edifício foi execu-
tado pela empresa Constarte 
Construções SA, representan-
do um investimento total de 
2.122.144,00 euros, cofinan-
ciado a 85% pelo Mais Centro 
em 1.667.453,00 euros.

No âmbito do contrato pro-
grama estabelecido entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e o Ministério da Saúde atra-
vés da Administração Regio-
nal de Saúde do Centro, esta 
entidade procedeu ao paga-
mento de 150.000,00 euros, 
na comparticipação nacional, 
de forma a assegurar a ins-
talação da nova extensão de 
saúde neste edifício.

O Centro Sociocultural da 
Costa Nova tem uma arqui-
tetura arrojada e diferen-
te, sendo maioritariamente 
construído em madeira, e está 
integrado na área do Plano de 
Pormenor da Área de Equipa-
mentos da Frente Marítima 
da Costa Nova. 

Esta nova aposta da Câma-
ra Municipal de Ílhavo dá 
continuidade ao importante 
investimento realizado na 
valorização e capacitação da 
Praia da Costa Nova, imple-
mentando um vasto progra-
ma de equipamentos e in-
fraestruturas, apostando ao 
mesmo tempo na valorização 
ambiental e urbana de toda a 
área e enriquecendo também 
desta forma a rede municipal 
de equipamentos culturais 
que se têm revelado uma re-
ferência na Região Centro de 
Portugal.
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Relevante interesse público do projeto
Remodelação da Rotunda 
da Praia da Barra
Supressão do congestionamento 
de trânsito nas Praias da Barra 
e da Costa Nova e consequente 
aumento da segurança

A Câmara Municipal de Ílhavo adju-
dicou à firma Teixeira, Pinto & Soares, 
Lda a construção da Casa da Música 
da Gafanha da Nazaré, através da “Re-
qualificação das instalações da Coo-
perativa de Consumo Gafanhense”, 

pelo valor de 607.206,42 euros + IVA e 
um prazo de execução de 14 meses. O 
processo seguiu para contrato e visto 
prévio do Tribunal de Contas.

Com esta obra, a Câmara Municipal 
de Ílhavo cumpre o objetivo de criar 
um equipamento cultural que acomo-
de condignamente as Associações da 
Freguesia da Gafanha da Nazaré que 
se dedicam especialmente à promo-
ção do folclore e do ensino e prática de 
música.

adjudicação
Casa da Música 
da Gafanha 
da Nazaré 

Atendendo a que na época balnear 
e nos restantes períodos do ano, em 
especial aos fins de semana, a afluên-
cia às Praias da Barra e Costa Nova 
é elevada e, por isso, geradora de um 
volume de tráfego rodoviário conside-
rável, que se manifesta sobretudo na 
rotunda e vias de acesso provocando 
longas e demoradas filas, a Câmara 
Municipal de Ílhavo adjudicou, no 
passado mês de janeiro, à empresa 
Gestrada – Gabinete de Engenharia de 
Estradas, Lda a elaboração do Projeto 
de Execução da “Remodelação da Ro-
tunda da Praia da Barra”, pelo valor de 
46.253,00 euros + IVA e um prazo de 
execução de 60 dias.

Este estudo visa desenvolver uma 
solução alternativa à rotunda que 
elimine os pontos de conflito atuais 
minimizando situações de congestio-
namento de tráfego e, desta forma, 
poder garantir e reforçar a segurança 
de todos os utentes e residentes nestas 
estâncias balneares.

De referir que se trata de uma área 
de intervenção complexa, que se en-
contra integrada, nos termos do Plano 
Diretor Municipal de Ílhavo – 1.ª Re-
visão, num espaço com as seguintes 
características: 

Ordenamento: 
Solo rural - espaço natural/
Integra-se na área do POOC OMG.

Condicionantes: 
» Área integrada em Zona de 
Proteção Especial (ZPE);
» Área integrada em domínio público 
marítimo (DPM);
» Área integrada em parte de servidão 
do Plano Rodoviário Nacional;
» Intervenção integrada em área 
de Estrada Nacional desclassificada.

REN:
Área integrada em REN 
nas tipologias:
(Portaria nº 70/2014, 
DR nº 53 de 17/03/2014)
» Dunas;
» Área de máxima infiltração;
» Faixas de proteção à Laguna.



8  ·  Município de Ílhavo  ·  março 2016

Decorreu, no passado dia 22 
de janeiro, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
a Cerimónia de Entrega das 
Bolsas de Estudo Municipais 
para o presente ano letivo. 

Nesta edição foi contem-
plado um universo de 20 es-
tudantes do Ensino Superior, 
residentes no Município de 
Ílhavo, com uma bolsa mensal 
de 125,77 euros, entregue em 
10 prestações (de outubro de 
2015 a julho de 2016), confor-
me o previsto no novo Regu-
lamento Municipal de Bolsas 
de Estudo do Ensino Superior 
aprovado recentemente.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aderiu ao projeto da 
Fundação Calouste Gul-
benkian denominado “Não 
à Diabetes” no âmbito de um 
Protocolo celebrado entre a 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses (ANMP) 
e aquela Fundação, a 7 de se-
tembro de 2015.

Este projeto visa intervir 
localmente no apoio à pre-
venção e à identifi cação de 
população em risco ou com 
a doença da diabetes. A dia-
betes é hoje considerada pela 

Foram ainda atribuídas 
Bolsas de Estudo a 9 alunos 
matriculados no Ensino Se-
cundário,  ao abrigo de uma 
norma transitória. O montan-
te desta Bolsa é de 51,13 euros 
e entregue em 9 prestações 
(novembro de 2015 a julho de 
2016).

A atribuição de Bolsas de 
Estudo resulta da aposta da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em apoiar os jovens, contri-
buindo para que sejam cria-
das condições para os mais 
carenciados prosseguirem os 
seus estudos após o 12.º ano.

Organização Mundial de Saú-
de como a pandemia do séc. 
XXI, com previsão de poder 
atingir, nos próximos 20 anos, 
mais de 20% da população 
mundial.

Neste seguimento, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo irá 
estabelecer um Protocolo de 
Cooperação com o Centro de 
Saúde de Ílhavo, tendo já lan-
çado o repto ao Agrupamento 
do Centros de Saúde do Baixo 
Vouga, com o intuito de cons-
tituir uma equipa local que in-
tervenha nesta problemática.

Bolsas de 
Estudo Municipais 
do Ensino Superior 
2015/2016
Apoiam 29 alunos

Protocolo de Cooperação 
ANMP/Fundação 
Calouste Gulbenkian

Balanço 
do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias 
e Indivíduos 
Carenciados

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

Horário de Atendimento
09h30~12h30
14h00~16h30

No ano de 2015 deram entrada um 
total de 799 requerimentos, sendo 
que 375 se reportaram à área da Ação 
Social Escolar, 227 a apoio para paga-
mento de fatura de água, saneamento 
e resíduos sólidos urbanos, 153 a apoio 
ao pagamento de renda de casa do 
mercado privado, 2 dizem respeito à 
realização de obras para melhoria das 
condições de habitabilidade, e 2 para 
pagamento de quotas de condomínio 
de habitação social.

Referencia-se a introdução de novas 
medidas como a comparticipação em 
empréstimo bancário para a aquisi-
ção de habitação, a redução das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência 
nos equipamentos desportivos ou cul-
turais, a redução das taxas devidas 
pela frequência no Programa das Fé-
rias Divertidas e os Produtos de Apoio 
a pessoas portadores de defi ciência 
ou em situações de dependência. A 
aprovação destas candidaturas encon-
tra-se em fase de consolidação, numa 
tendência de crescimento.

Comparativamente com o ano de 
2014, em 2015 observou-se um acrés-
cimo de 71 deferimentos, que envol-
veram 630 famílias e totalizaram um 
investimento da Câmara Municipal 
de Ílhavo de 87.836,44 euros, o que re-
presentou um aumento de 24% face a 
2014 que muito se fi ca a dever às últi-
mas alterações do Regulamento deste 
Fundo Municipal que permitiram o 
aumento de famílias apoiadas, mas 
também o montante do apoio.

Existem ainda outras medidas no 
âmbito do Fundo, tais como a com-
participação na tarifa de suspensão 
e reinício da ligação dos serviços de 
água e saneamento, comparticipações 
em situações pontuais, excecionais e 
em situação de crise, orientação e en-
caminhamento de candidaturas para 
programas governamentais de apoio 
habitacional, a realização de projetos-
-tipo para autoconstrução e a realiza-
ção de projetos e acompanhamento de 
obras para indivíduos portadores de 
defi ciência físico-motora, apoio na for-
mulação de pedidos de licenciamento 
ou comunicação prévia de obras par-
ticulares, redução das taxas devidas 
pela emissão dos alvarás de obras de 
construção, reconstrução, alteração 
ou ampliação e apoio na procura ativa 
de emprego e/ou na criação do próprio 
emprego.

Mais de 600 famílias apoiadas em 2015
Investimento ultrapassou os 87.000,00 euros 
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A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Ílhavo 
(CPCJ), reuniu, na sua modali-
dade alargada, no passado dia 
26 de janeiro e aprovou o Rela-
tório Anual de Avaliação das 
Atividades, relativo ao ano de 
2015, entretanto apresentado 
aos parceiros da Rede Social, 
no plenário da Conselho Lo-
cal de Ação Social realizado 
ontem.

Durante o ano transato a 
CPCJ de Ílhavo interveio jun-
to de um total de 284 crianças 
e jovens em perigo, atenden-
do a que transitaram para o 
referido ano 88 processos de 
promoção e proteção ativos, 
foram reabertos 46 processos 
e foram abertos 150 novos 
processos. Relativamente ao 
número de novos processos de 
crianças e jovens, contrarian-
do uma tendência de decrés-
cimo que se verifi cava desde 
2012, o ano de 2015 foi marca-
do por um aumento, no que se 
refere ao número de reabertu-
ras de processos e à abertura 
de novos processos de crian-
ças e jovens em perigo, neste 
caso, na ordem dos 15%.

Esta variação pode ser ex-
plicada pela existência de 
uma situação pontual em que 
as autoridades policiais, fruto 
da atividade operacional re-

Relatório Anual de Avaliação 
das Atividades 2015
CPCJ
Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Ílhavo

lacionada com fenómenos de 
tráfi co e consumo de estupe-
facientes, sinalizaram, de uma 
só vez, 34 crianças que pode-
riam estar expostas a estes 
fenómenos, situação que, rela-
tivamente à larga maioria das 
crianças, não foi confi rmada, 
tendo motivado o arquiva-
mento dos seus processos.

Durante o ano de 2015, fo-
ram arquivados 196 processos 
de promoção e proteção, pelo 
que transitaram ativos para 
2016, 88 processos.

No tocante às situações de 
perigo envolvendo crianças 
e jovens que foram partici-
padas à CPCJ o maior núme-
ro diz respeito à exposição a 
comportamentos que afetam 
o bem-estar e o desenvolvi-
mento (35,2%), seguindo-se 
da negligência (19,2%), o ab-
sentismo e abandono escolar 
(11,5 %), as situações em que as 
próprias crianças/jovens as-
sumem comportamentos que 
afetam o bem-estar e desen-
volvimento sem que os pais se 
oponham de forma adequada 
(11,2%), a exposição a violência 
doméstica (7,7%) e mau trato 
físico (6,6%). 

Relativamente à origem das 
participações de crianças e jo-
vens em perigo, os estabeleci-
mentos de ensino continuam 

a ser uma importante fonte 
de referenciação (24,6%), mas, 
em 2015, as autoridades poli-
ciais tornaram-se na princi-
pal fonte de participações de 
eventuais situações de perigo, 
sendo responsáveis por 28,9% 
das participações efetuadas.

De modo a dar continuidade 
ao trabalho que vem desen-
volvendo para a promoção 
dos direitos das crianças, o 
CPCJ de Ílhavo encontra-se 
a implementar o Projeto “Te-
cer a Prevenção”, promovido 
pela Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Pro-
teção das Crianças e Jovens, 
cuja conclusão (prevista para 
Fevereiro de 2016) permitirá 
a elaboração de uma Plano 
Local de Promoção dos Direi-
tos das Crianças, que compro-
meterá as entidades locais no 
desenvolvimento de um con-
junto de atividades preventi-
vas direcionadas à infância e 
juventude. 

Uma nota fi nal de agrade-
cimento a todos os parceiros 
da CPCJ, nomeadamente, às 
escolas que, com a sua atenção 
e ação muito têm contribuído 
para uma intervenção mais 
efi caz junto dos processos de 
crianças e jovens.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo deliberou aprovar, no 
dia 2 de março, o Protocolo de 
Cooperação a celebrar breve-
mente com a Cooperativa An-
tónio Sérgio para a Economia 
Social (CASES).

Este protocolo tem por fi -
nalidade propiciar mecanis-
mos de colaboração, ligação 
e apoio inter-instituições na 
prossecução de ações inte-
grantes numa perspetiva de 
valores e práticas do setor da 
Economia Social no Municí-
pio de Ílhavo.

Protocolo de Cooperação 
CMI/Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social (CASES)

 A CASES tem por missão 
“reconhecer, promover, dina-
mizar, fortalecer e qualifi car 
o setor da economia social” e é 
responsável em Portugal por 
um conjunto de programas 
e iniciativas nacionais nas 
áreas do empreendedorismo 
social, economia social e coo-
perativismo vocacionados 
para vários públicos, com des-
taque para a juventude.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo pretende, desta forma, 
reforçar cada vez mais a coo-
peração e articulação estra-
tégica com entidades de refe-
rência nacional, que possam 
adicionar valor às atividades 
desenvolvidas no território 
do Município de Ílhavo, tendo 
já realizado um conjunto de 
reuniões e de interações que 
visam o desenvolvimento de 
atividades conjuntas com a 
CASES.

Teve lugar, no passado dia 
2 de fevereiro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, o Ple-
nário do Conselho Local de 
Ação Social, onde estiveram 
presentes os representantes 
de diversas entidades, das Ad-
ministrações Central e Local 
e Instituições Particulares de 
Solidariedade Social que inte-
gram esta rede de interven-
ção concertada e integrada.

Neste primeiro plenário de 
2016 foram discutidos temas 
de elevado relevo no que diz 
respeito à intervenção so-
cial no Município, tendo em 
observância o presente e o 
futuro da realidade local, no 
que diz respeito à intervenção 
social.

Um dos pontos da reunião 
foi a apresentação do Relató-
rio de Atividades do Atendi-
mento Social Integrado, re-
lativo ao ano de 2015, sendo 

Numa aposta clara em 
dotar os Técnicos de conhe-
cimentos específi cos que 
permitam identifi car erros, 
insufi ciências ou constrangi-
mentos na sua intervenção 
social, bem como desenvolver 
competências que potenciem 
a criação de soluções ade-
quadas, contribuindo para 
o aumento da confi ança dos 
cidadãos nas respostas dadas, 
o Atendimento Social Integra-
do (ASI) tem dinamizado ou 
estabelecido parcerias para 
a formação aos/às seus/suas 
Técnicos/as.

Têm sido alguns os momen-
tos formativos, com uma ava-
liação francamente positiva. 
No passado dia 10 de dezem-
bro de 2015, Maria João Guia, 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), ministrou 
uma ação de sensibilização 
sobre a temática do Tráfi co 
de Seres Humanos. Posterior-
mente, no dia 21 de janeiro, foi 

de salientar um nível de exe-
cução na ordem dos 88,5%, o 
balanço das diversas Respos-
tas Sociais, nomeadamente 
no que diz respeito ao cruza-
mento das listas de clientes e 
candidatos e, ainda, o Plano 
de Ação do Atendimento So-
cial Integrado do Município 
de Ílhavo para 2016.

Nesta reunião foram ainda 
abordados assuntos diversos 
tais como, as atividades de-
senvolvidas pelo novo Centro 
de Apoio Familiar e Aconse-
lhamento Parental da Obra 
da Providência, o Relatório 
da Atividade da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens 
de Ílhavo do ano de 2015, com 
a análise do movimento pro-
cessual registado, o balanço da 
aplicação do Fundo Municipal 
de Apoio das Famílias e Indiví-
duos Carenciados no transato 
ano, no qual foram investidos 
87.836,44 euros, após a criação 
de novas medidas como o em-
préstimo de casa, descontos 
no acesso aos equipamentos 
desportivos e culturais ou a 
participação no programa das 
“Férias Divertidas”.

dada continuidade a um con-
junto de ações, iniciadas em 
2015, sobre as Adições todas 
em parceria com o Centro de 
Respostas Integradas de Avei-
ro, sendo que a última sessão 
recaiu sobre a problemática 
do Alcoolismo, tendo sido mi-
nistrada por Augusto Pinto, 
do Centro Regional de Alcoo-
logia de Coimbra.

Mais recentemente, no dia 
25 de fevereiro, ocorreu um 
momento de sensibilização 
sobre o Crédito, Endivida-
mento e Sobreendividamen-
to, proporcionado por Luísa 
Marabuto, do Gabinete Extra-
judicial de Apoio ao Consumi-
dor Endividado da Universi-
dade de Aveiro.

A próxima qualifi cação en-
contra-se prevista já para o 
dia 15 de abril e será dedicada 
ao fenómeno dos Refugiados 
e contará com a presença de 
Maria João Guia, do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras.

Estas formações encon-
tram-se previstas quer no Pla-
no de Desenvolvimento So-
cial, quer no Plano de Ação de 
2016, instrumentos de traba-
lho da Rede Social de Ílhavo.

Plenário 
do Conselho 
Local de 
Ação Social

Atendimento 
Social 
Integrado
Aposta na qualificação 
dos Profissionais 
de Intervenção Social
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O Fórum Municipal da 
Maior Idade acolheu o progra-
ma de formação “Caminhar 
para o Equilíbrio”, subordi-
nado à temática da Diabetes, 
promovido pela Unidade de 
Cuidados na Comunidade La-
ços de Mar e Ria em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Ílhavo.

A Diabetes é uma doença 
crónica que afeta cerca de 382 
milhões de pessoas em todo o 
mundo. Em Portugal, há cerca 
de 1 milhão de pessoas com a 
doença.

Atendendo à importância 
desta matéria, a Unidade de 
Cuidados na Comunidade La-
ços de Mar e Ria implementou 
uma formação composta por 
seis sessões que ocorreram 

Fórum Municipal 
da Maior Idade recebeu 
o projeto “Caminhar para 
o Equilíbrio”

uma vez por semana, às sextas 
feiras, pelas 14 horas, no Fórum 
Municipal da Maior Idade.

Na primeira sessão os parti-
cipantes foram alvo de avalia-
ção no que diz respeito ao peso, 
perímetro abdominal e tensão 
arterial, valores que voltaram 
a ser alvo de avaliação na últi-
ma sessão da formação.

Em termos teóricos nas ses-
sões foram abordadas as se-
guintes temáticas: O que é a 
Diabetes?; Quais os sintomas 
da Diabetes?; Os Diferentes 
Tipos de Diabetes; Compli-
cações Agudas da Diabetes; 
Complicações Tardias da Dia-
betes, a alimentação, a impor-
tância do exercício físico no 
tratamento da Diabetes entre 
muitas outras.

Teve lugar no dia 11 de ja-
neiro, no Fórum Municipal da 
Maior Idade, o primeiro en-
contro da segunda edição do 
Projeto TeatralIDADES - Tea-
tro na Maior Idade com um 
grupo de 16 elementos. 

Integrada no Pelouro da 
Maior Idade, esta iniciativa 
é dirigida a cidadãos com 60 
ou mais anos de idade do Mu-
nicípio de Ílhavo e tem como 
objetivo promover a criação 
de peças teatrais pelos nossos 
Maiores, sob a coordenação 
de uma encenadora.

Neste projeto, o teatro é usa-
do como um canal de expres-
são para as lembranças dos 
seniores, abrindo novas vias 
de comunicação entre gera-
ções, proporcionando melho-
rias ao nível da autoestima e 

autoconhecimento por meio 
da cultura e da socialização.

O projeto terá diversas com-
ponentes, não só centradas na 
interpretação, mas também 
na expressão corporal e vo-
cal, no jogo, na improvisação 
e suas regras.

Em 2015, a peça de Teatro 
intitulada “Memórias (Não)
Inventadas” teve a sua estreia 
no dia 17 de maio, no Centro 
Cultural da Gafanha da Na-
zaré, no âmbito do Festival de 
Teatro 2015, com reposição no 
dia 18 de setembro, na Sema-
na da Maior Idade,  tendo fica-
do agendadas diversas apre-
sentações fora do Município. 
No passado dia 19 de março 
ocorreu uma apresentação 
da peça em Oiã, onde o grupo 
subiu ao palco no Auditório 
da Junta de Freguesia. Para 
27 de maio está já agendada 
nova atuação, no Quartel das 
Artes, em Oliveira do Bairro.

A peça de Teatro desta se-
gunda edição do Projeto Tea-
tralIDADES terá a sua estreia 
no próximo dia 22 de maio, no 
Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré, no âmbito do Festi-
val de Teatro do Município de 
Ílhavo 2016.

2.ª edição

Idolíadas
A Arte dos Mais Velhos 

2.ª edição do Projeto

TeatralIDADES
 Teatro na Maior Idade 

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, 
Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré, 
CASCI e Património dos Pobres da Freguesia 
de Ílhavo (Lar de S. José) são os protagonistas 

Estreia do espetáculo marcada 
para o dia 22 de maio, no CC da Gafanha da Nazaré

A segunda edição do Projeto 
“Idolíadas – A Arte dos Mais 
Velhos”, promovido pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, ar-
rancou no mês de janeiro com 
a realização dos ensaios com 
os clientes seniores em res-
posta social de Centro de Dia 
e Estrutura Residencial das 
quatro Instituições de Solida-
riedade Social: Centro Comu-
nitário da Gafanha do Carmo, 
Centro Social e Paroquial 
N. Sra. da Nazaré, Centro de 
Ação Social do Concelho de 
Ílhavo (CASCI) e Património 

dos Pobres da Freguesia de 
Ílhavo (Lar de S. José).

Ao longo dos meses, o pro-
jeto tem vindo a reunir os 
idosos, as instituições e a 
comunidade envolvente, de-
senvolvendo trabalhos es-
pecíficos nas áreas do teatro, 
música, dança, arte plástica e 
na criação de um vídeo pro-
mocional de cada instituição 
participante. 

Nas sessões, que decorrem 
de segunda a quinta-feira, são 
dinamizadas atividades ba-
seadas em técnicas diversas 

tais como estimulação (cog-
nitiva, multissensorial e ocu-
pacional) e de reminiscência 
e terapia pelas artes (artetera-
pia, musicoterapia, dançatera-
pia e dramaterapia).

Importa agradecer às di-
reções e aos animadores das 
diversas instituições partici-
pantes que, desde o primeiro 
momento, colaboraram ati-
vamente para dar vida a este 
projeto.

“Idolíadas – A Arte dos Mais 
Velhos” revela-se um proje-
to de extrema importância 
para todos os participantes, 
na medida em que promove o 
envelhecimento ativo através 
da arte, bem como as relações 
interinstitucionais e interge-
racionais.

À semelhança de 2015, este 
projeto conta com a importante 
participação de um estagiário, 
aluno de Gerontologia Social 
da Escola Superior de Educação 
de Coimbra, Bruno Soares, que 
tem por missão a dinamização 
das sessões de ensaios.

A apresentação do projeto 
está agendada para a tarde do 
dia 16 de abril, pelas 16h00, no 
Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré.

Teve lugar, no dia 4 de feve-
reiro, no Salão Paroquial do 
Centro Paroquial D. Manuel 
Trindade Salgueiro, mais um 
Baile de Carnaval da Maior 
Idade subordinado ao tema 
“Amor Com Magia Sénior”, 
tendo sido convidados todos 
os parceiros do Fórum Muni-
cipal da Maior Idade.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, o Baile 
de Carnaval é já parte inte-
grante das várias iniciativas 
preparadas para a população 
sénior das diversas freguesias.

Foi ainda com base nesta 
sensibilidade que surgiu o 
projeto Espaços Maior Idade,  
nos quais são desenvolvidas 
atividades de animação so-
ciocultural e que decorrem 

na Biblioteca Municipal e nos 
Pólos de Leitura da Gafanha 
da Encarnação e Gafanha do 
Carmo, bem como no Fórum 
Municipal da Maior Idade.

Baile de Carnaval 
“Amor com Magia Sénior”
Mais de uma centena de seniores fizeram a festa



 Município de Ílhavo ·  março 2016  ·  11

Em 2015 a Maior Idade con-
solidou em muito a interven-
ção em desenvolvimento des-
de anos anteriores sendo um 
dos objetivos mais prementes 
manter os seniores do Muni-
cípio mais ativos e mobiliza-
dos para a vida comunitária.

Peça central do Pelouro da 
Maior Idade, o Fórum Muni-
cipal da Maior Idade constitui 
um elemento de corresponsa-
bilização e de parceria ativa 
entre todos os parceiros e re-
gista uma utilização diária de 
cerca de 50 utilizadores (mais 
10 que em 2014), seja pelos 
utentes do Espaço de Conví-
vio da Junta de Freguesia da 
Nazaré, do Espaço Sénior da 
Obra da Providência, Pro-
grama de Atividade Física do 
Movimento Maior, dos Espa-
ços Maior Idade da Câmara 
Municipal de Ílhavo. O espa-
ço é também utilizado pelos 
parceiros para realização de 
atividades propostas pelos 
próprios, prestando-lhe uma 
dinâmica muito própria.

No que diz respeito à ativi-
dade dos Espaços Maior Idade, 
esta encontra-se organizada 
por anos letivos, tendo des-
frutado das ações dos Espa-
ços Maior Idade um total de 
1.316 pessoas no ano letivo 
2014/2015.

O Movimento Maior é um 
programa de atividade físi-
ca que, tal como os Espaços 
Maior Idade, tem o seu fun-
cionamento associado à or-
ganização de um ano letivo, 
com início em setembro de 
um ano e conclusão em julho 
do ano subsequente, regis-
tando a 31 de dezembro de 
2015, um total de 337 pessoas 

inscritas. Em janeiro de 2016, 
iniciou uma nova modalida-
de, Zumba, em que as grandes 
bases são a alegria, o ritmo e 
a animação. O Zumba sénior 
apresenta benefícios para as 
articulações, sistema cardior-
respiratório e circulação, mas 
é sobretudo um ótimo estimu-
lante do bom humor. 

A Semana da Maior Idade/
Viver Solidário, que decorreu 
de 14 e 20 de setembro, regis-
tou uma participação muito 
significativa, destacando-se 
as visitas culturais a Chaves 
e Vila Real, Nazaré (almoço 
com animação musical)  e 
Vigo e Viana do Castelo com 
a presença de 1.142 pessoas, e 
o Sarau da Maior Idade, que 
praticamente lotou o Centro 
Cultural de Ílhavo com cerca 
de 500 pessoas.

O ano de 2015 foi marcado 
de forma indelével pelo nasci-
mento de dois projetos pionei-
ros que foram alvo de grande 
interesse: o TeatralIdades e o 
Idolíadas.  No primeiro, o tea-
tro é usado como um canal de 
expressão para as lembranças 
dos seniores, abrindo novas 
vias de comunicação entre ge-
rações, proporcionando me-
lhorias ao nível da autoestima 
e autoconhecimento por meio 
da cultura e da socialização. O 
segundo revelou-se um pro-
jeto de extrema importância 
para todos os participantes, 
na medida em que promove o 
envelhecimento ativo através 
da arte, bem como as relações 
interinstitucionais e interge-
racionais. Ambos os projetos 
estão já na sua II Edição neste 
ano de 2016.

3.º Aniversário 

Fórum Municipal 
da Maior Idade
Assinalado com muitas recordações e alegria 

Pelouro da Maior Idade
Relatório da Atividade 2015
Seniores do Município ativos e mobilizados 
para a vida comunitária

A encerrar em festa o ano 
2015, a Câmara Municipal 
de Ílhavo proporcionou, na 
tarde do dia 30 de dezembro, 
aos parceiros do Fórum Mu-
nicipal da Maior Idade uma 
atividade diferente no Museu 
Marítimo de Ílhavo.

A visita teve início com a 
Peça de Teatro intitulada “O 
Natal Chegou à Selva”, pela Es-
cola de Teatro Infantil do Gru-
po de Teatro “Ribalta”, cujos 

Visita dos Parceiros 
do Fórum Municipal da Maior Idade 
ao Museu Marítimo de Ílhavo

atores proporcionaram um 
momento especial para perto 
de uma centena de pessoas.

Depois da peça, os partici-
pantes foram ainda convi-
dados a realizar uma visita 
muito especial ao Aquário dos 
Bacalhaus do Museu Maríti-
mo de Ílhavo, onde puderam 
assistir ao processo de ali-
mentação dos mesmos.

O Fórum Municipal da Maior Idade 
assinalou, no passado dia 7 de janeiro, 
o seu terceiro aniversário, tendo a Câ-
mara Municipal de Ílhavo preparado 
um momento simbólico que teve lugar 
nas instalações do próprio Fórum.

Partindo do verdadeiro sentido da 
palavra “Aniversário”, viveu-se uma 
tarde cheia de alegria, recordações e 
partilha entre todos os utilizadores 
do Fórum Municipal da Maior Idade, 
tendo como base a oferta de presentes 
simbólicos, através da criação de um 
conjunto de cartões, escritos por cada 
um e afixados num grande placard, 
que passou a fazer parte da história e 
da decoração do Fórum.

No final, para além da tradicional 
música de “Parabéns”, foi projetado 
um pequeno filme com momentos de 
prazer e recordação de todos aqueles 
que utilizam e dão vida ao espaço. 

Este equipamento municipal, que 
acolhe mensalmente cerca de 1.000 
utentes, tem-se afirmado ao longo da 
sua existência como um espaço de 
encontro, convívio, aprendizagem e 
partilha, assumindo a centralidade 
da política desenvolvida no âmbito do 
Pelouro da Maior Idade do Município 
de Ílhavo.  

Nestes três anos foi dinamizado um 
trabalho de parceria na realização de 
diversas atividades pelas várias Insti-
tuições envolvidas, nomeadamente a 
Câmara Municipal de Ílhavo, a Junta 
de Freguesia da Gafanha da Nazaré, a 
Obra da Providência, o Centro Social 
Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, a 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a 
Associação de Pais e Amigos das Crian-
ças da Gafanha da Encarnação, a Asso-
ciação de Solidariedade Social da Gafa-
nha do Carmo, o CASCI, o Património 
dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar 
de S. José) e a Associação Aquém Re-
nasce, estando todos de Parabéns.
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Música na Escola 2016 
“Operação Ópera” envolveu 
mais de 1.000 crianças No âmbito da Atividade Lúdico-Ex-

pressiva das AEC’s - Atividades de En-
riquecimento Curricular do 1.º Ciclo das 
Escolas do Município de Ílhavo, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo promoveu a ativi-
dade “Natal com Pinha”.

Tendo como mote a quadra natalícia, 
foi lançado o desafio às Associações de 
Pais e aos Professores de Atividade Lú-
dico-Expressiva para decorarem pinhas 
com motivos natalícios e/ou outros que 
achassem pertinentes.

Desafio aceite, iniciou-se de seguida 
um trabalho de equipa, envolvendo to-
das as crianças inscritas nesta atividade 
de enriquecimento curricular que, entu-
siasticamente, decoraram 450 pinhas.

Um dos objetivos primordiais deste 
projeto foi a distribuição, que ocorreu de 
1 a 10 de dezembro, do espírito de Natal 
e de uma peça decorativa por vários es-
paços do Município: Agrupamento de 
Escolas, Espaços Comerciais, Juntas de 
Freguesia, Biblioteca Municipal, Centros 
Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Na-
zaré, CIEMar-Ílhavo, Fóruns Municipais 
da Juventude, Museu Marítimo, Piscinas 
Municipais, Agrupamentos de Escolas e 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Esta atividade gerou enorme satisfa-
ção, não só nas crianças e professores que 
carinhosamente realizaram o trabalho, 
como nas pessoas e entidades que rece-
beram a “Pinha de Natal”.

Natal com Pinha
450 pinhas distribuídas 
pelo Município de Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, em parceria com a 
Orquestra Filarmonia das 
Beiras, promoveu nos dias 25 
e 26 de fevereiro, no Centro 
Cultural da Gafanha da Na-
zaré, a 14.º edição do Projeto 
Música na Escola.

“Música na Escola” é um 
projeto de intervenção educa-
tiva que tem como objetivos 
primordiais promover a cul-
tura musical junto das comu-
nidades dos 1.º e 2.º Ciclos do 
Ensino Básico, proporcionar 
aos alunos o contacto direto 
com a Orquestra, os instru-
mentos e o seu reportório e 
incentivar o gosto pela audi-
ção de música ao vivo. 

No presente ano letivo foi 
proposta uma abordagem do 
espetáculo lírico designado 

por “Operação Ópera”, basea-
do na música de Domenico Ci-
marosa, II Maestro Di Cappe-
lla, e de outros compositores 
do século XVIII.

Destaque para o facto de, 
este ano, a Câmara Municipal 
de Ílhavo ter aberto a ativida-
de aos alunos do 4.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, envol-
vendo assim todos aos alunos 
dos 4.º, 5.º e 6.º anos de escola-
ridade do Município, contan-
do com um total de cerca de 
1.100 participantes, entre alu-
nos, professores e auxiliares.

A encerrar com chave de 
ouro, o “Concerto de Família”, 
espetáculo aberto a toda a po-
pulação e com entrada livre, 
teve lugar no dia 28 de feve-
reiro, também no Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré.

Festa de Natal 2015
Contou com cerca de 2.500 participantes 
ao longo dos dois dias

O Centro Cultural de Ílhavo 
voltou a receber, nos dias 15 
e 16 de dezembro, a Festa de 
Natal que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo organiza todos 
os anos para as crianças do 
Pré-Escolar, do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e das IPSS’s do 
Município.

A festa deste ano promoveu 
o espetáculo “Uma Família é 
uma Família”, da Companhia 
de Teatro do Bolhão, e foi re-
partida por três sessões diá-
rias com a duração de quaren-
ta e cinco minutos.

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Municipal 
facultou o transporte de todas 
as crianças e respetivo Corpo 
Docente e Pessoal Não Docen-
te para o Centro Cultural de 
Ílhavo, sendo ainda de salien-
tar que, em parceria com as 
quatro Juntas de Freguesia do 
Município, e mantendo o toque 
mágico desta época, foi ofereci-
do um presente a cada criança 
e uma lembrança aos adultos, 
entregues pelo Presidente da 
Câmara e pelos Presidentes 
das Juntas de Freguesia.
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Teve lugar, no dia 5 de fevereiro, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Assinatura dos Acordos de 
Cooperação com as Associações de 
Pais do Município de Ílhavo para o ano 
letivo 2015/2016, representando um 
investimento da Câmara Municipal 
de Ílhavo de 345.218,48 euros.

Aposta política prioritária, a Educa-
ção tem merecido especial destaque 
por parte da Câmara Municipal de 
Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de 
uma estratégia de desenvolvimento 
que continuará a ter a sua centrali-
dade nas pessoas, especialmente nas 
crianças.

Acordos de Cooperação 
CMI/Associações de Pais 
2015/2016
Investimento de cerca de 350.000,00 euros

Associação de Pais da Escola EB1 de Ílhavo
Associação de Pais da Escola e do JI da Chousa Velha

Associação de Pais do JI e Escola n.º 1 do 1.º CEB da Gafanha de Aquém
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da Coutada

Associação de Pais do Jardim, Escola EB1 e ATL da Légua
Associação de Pais da Escola EB1 da Sr.ª do Pranto e JI de Ílhavo

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de Cale da Vila
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º2 do 1.ºCEB e JI da Cambeia

Associação de Pais e Encarregados de Educação Santa Maria Manuela
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Marinha Velha

Associação de Pais da Escola EB1 do Farol da Barra
Associação de Pais da Escola da Costa Nova

Associação de Pais da Escola da Chave
Associação de Pais do Jardim de Infância da Chave

Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais da Gafanha do Carmo

Total

21.840,26 €
18.074,74 €

9.186,59 €
29.563,80 €
12.405,34 €
50.191,26 €
14.152,92 €
30.758,05 €
34.460,42 €
18.738,11 €

9.155,00 €
5.389,00 €

12.082,00 €
18.468,93 €
40.266,64 €
20.485,42 €

345.218,48 €

Associações de Pais

Conselho Municipal 
de Educação

Mês da Internet 
Mais Segura 
Iniciativa envolveu cerca de 1.100 alunos

O Conselho Municipal de 
Educação reuniu no dia 28 de 
janeiro, juntando os represen-
tantes das diversas entidades 
ligadas à Educação com o ob-
jetivo de analisar e discutir 
as matérias da política educa-
tiva, num clima de diálogo e 
proximidade.  

Resultados Escolares, Carta 
Educativa, Novo Centro Es-
colar da Gafanha de Aquém,  
Sistema de Antecipação de 
Necessidades de Qualificação 
e Atividades do Programa de 
Educação para Todos foram 
as temáticas predominantes 
desta reunião.

No âmbito do Projeto “Se-
gura Net, Mês da Internet 
Mais Segura 2016”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo promo-
veu, entre os dias 18 e 26 de 
fevereiro, diversas ativida-
des com os alunos do 4.º ano 
de escolaridade inscritos em 

Foi realizado o ponto da si-
tuação da Revisão da Carta 
Educativa, enfatizando-se indi-
cadores que trazem satisfação, 
tais como: a população mais 
escolarizada, significativa subi-
da da taxa do pré-escolar, taxa 
de abandono escolar residual, 
entre outros. Terminou-se com 
a questão “O que pretendemos 
para o Município de Ílhavo?”.

Música na Escola, Campa-
nha Ovo Amigo, Visita  ao Sea 
Life para os 3.º anos, Exposi-
ção “Onda Marítima” destaca-
ram-se no Programa de Ativi-
dades de Educação para Todos 
como novidade e de satisfação 
para as escolas.

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), no âmbito 
das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular.

Os alunos desenvolveram 
uma apresentação multimé-
dia sobre o tema “Navegar 
com Segurança” com a ajuda 

dos professores de TIC e apre-
sentaram-no aos seus colegas 
de outros níveis de ensino da 
sua escola.

Esta atividade teve como ob-
jetivos primordiais sensibili-
zar os colegas mais novos para 
a correta utilização da Inter-
net, consciencializar alunos 
sobre vantagens e desvanta-
gens na utilização da Internet 
e promover o diálogo entre os 
alunos de diferentes anos de 
escolaridade, sobre esta temá-
tica tão importante.

Estiveram envolvidos nesta 
atividade cerca de 1.100 alu-
nos, o grupo de 15 professores 
TIC e todos os professores e 
Associações de Pais que vo-
luntariamente assistiram às 
sessões.

Subsídio de 
Expediente 
e Limpeza 
para 
presente 
ano letivo
Mais de 17.000,00 € 
atribuídos às Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo 
do Município de Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu à atribuição 
de um subsídio para expe-
diente e limpeza para o ano 
letivo 2015/2016 às Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo no va-
lor de 14.826,00 euros e aos 
Jardins de Infância da Rede 
Pública no valor de 2.490,00 
euros, perfazendo o valor de 
17.316,00 euros.

A definição da verba atri-
buída a cada Estabelecimento 
de Ensino foi feita com base 
na sua dimensão (nomea-
damente no que respeita ao 
número de alunos), numa res-
posta que se pretende justa e 
eficaz às necessidades de cada 
Estabelecimento.



14  ·  Município de Ílhavo  ·  março 2016

Projeto “Go To EMER”
Aprendizagem do inglês aliada 
à Educação Rodoviária de forma divertida

A Câmara Municipal de Ílhavo pro-
moveu, no passado dia 8 de março, na 
Escola Municipal de Educação Rodo-
viária, a atividade “EMER no femini-
no”, integrada nas Comemorações do 
Dia da Proteção Civil. Esta atividade 
surgiu a propósito do Dia Interna-
cional da Mulher e contou com a co-
laboração de Mulheres que exercem 
atividade profissional associada à es-
trada e à Segurança Rodoviária, no-
meadamente uma Mulher da Guarda 
Nacional Republicana, uma Mulher 

dos Bombeiros Municipais de Ílhavo, 
uma Mulher condutora de autocarro 
da empresa TRANSDEV e uma Mu-
lher taxista, que partilharam as suas 
experiências, criando um momento 
intimista de conversa e reflexão sobre 
o “ser mulher” nestas profissões.

Esta atividade procurou contribuir de 
forma pertinente e relevante para uma 
“Orientação Vocacional” mais informa-
da e consistente e contou com a presen-
ça de uma turma do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré.

EMER no feminino
Comemoração do Dia da Mulher

Pela primeira vez, a Escola Munici-
pal de Educação Rodoviária brincou 
ao Carnaval no dia 4 de fevereiro, 
apresentando a atividade “Carnaval 
na EMER”, que contou com a partici-
pação da turma de 2.º ano da EB1 da 
Gafanha da Encarnação Centro.

Esta foi uma proposta muito diver-
tida e diferente, em que, através da 
exploração do livro “Quem conduz?”, 
de Leo Timmers, foi feita uma leitura 
interativa para que as crianças se di-
vertissem a advinhar os condutores 
de cada veículo apresentado. Depois 
foi dinamizado um ateliê plástico, no 
qual as crianças deram asas à imagi-
nação, construindo as suas máscaras 
alusivas aos condutores dos diferentes 
veículos presentes no livro.

A festa culminou na pista exterior, 
onde as crianças, com as suas másca-
ras, desfrutaram, em segurança, das 
bicicletas e dos carrinhos a pedais.

Carnaval na EMER
Primeira edição arranca muitos sorrisos

A EMER continua a abrir as 
portas à comunidade em geral, to-
dos os 4.º sábados do mês, dirigin-
do a sua ação às famílias, grupos/
individuais diversos, procurando 
promover momentos de partilha 
e convívio entre crianças, jovens 
e adultos, em torno da temática da 
Segurança Rodoviária. 

Esta atividade é de caráter gratui-
to e decorre ao longo de todo o ano.

EMER 
em Família

Kuartas Seguras 
Primeiros Socorros 
e Suporte Básico de Vida Pediátrico na EMER

O “Kuartas Seguras” regressou à 
EMER, no dia 24 de fevereiro, com 
uma sessão subordinada ao tema “Su-
porte Básico de Vida Pediátrico”, con-
tando com 35 participantes.

Esta sessão, dinamizada pelos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, foi igual-
mente destinada às Associações de 
Pais e Encarregados de Educação do 
Município que asseguram a cogestão 
da Componente de Apoio à Família, 
tendo como principal objetivo conhe-
cer e trabalhar conhecimentos sobre 
a sequência de Suporte Básico de Vida 
Pediátrico, no sentido de melhorar a 
capacidade de intervir em situações 
do quotidiano.

A Escola Municipal de Educação 
Rodoviária apresentou, no dia 27 de 
janeiro, a segunda sessão do “Kuartas 
Seguras”, subordinada ao tema “Pri-
meiros Socorros” e dinamizada pelos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Especialmente dirigida às Associa-
ções de Pais e Encarregados de Edu-
cação do Município que asseguram a 
cogestão da Componente de Apoio à 
Família, esta sessão visou trabalhar 
noções e procedimentos de atuação ao 
nível de Primeiros Socorros, de forma 
a melhorar a capacidade de controlo de 
consequências de acidentes no dia-a-
-dia. Atendendo ao elevado número de 
inscrições, foi dinamizada uma sessão 
extraordinária no dia 3 de fevereiro. 

Esta iniciativa envolveu cerca da 40 
participantes nas duas sessões.

Lançado no dia 19 de janeiro, o Pro-
jeto “Go To EMER” decorreu até 28 de 
janeiro, na Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária (EMER) e envolveu 
cerca de 150 participantes.

Este projeto foi dinamizado em arti-
culação com o Programa de Enrique-
cimento Curricular, nomeadamente 
com o Ensino do Inglês, e dirigiu-se 
especialmente aos alunos do 2.º ano de 
escolaridade.

No âmbito das alterações legislati-
vas vividas no presente ano letivo, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
facto do ensino do Inglês passar a ser 
obrigatório a partir do 3.º ano de esco-
laridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

esta iniciativa procurou assim promo-
ver o contacto com a língua inglesa, 
de uma forma divertida e diferente, 
focando uma temática muito específi-
ca: a Educação Rodoviária.

Em virtude de, no presente ano le-
tivo, a Câmara Municipal assumir a 
responsabilidade do “Ensino do Inglês” 
no Agrupamento de Escolas de Ílhavo, 
este projeto destinou-se apenas aos 
alunos deste Agrupamento de Escolas 
e surgiu como uma ação preparatória 
e de promoção do sucesso educativo 
na aprendizagem da língua Inglesa, 
agora obrigatória a partir do 3.º ano de 
escolaridade.
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O Fórum Náutico do Município de 
Ílhavo promoveu, no passado dia 27 de 
fevereiro, no Museu Marítimo de Ílha-
vo, o II Congresso Náutico “Embarque 
para o Conhecimento” Ílhavo 2016, 
reunindo clubes de vela, associações 
náuticas e docentes que relacionam 
a prática desportiva com atividades 
náuticas. 

Este Congresso, acreditado pelo 
Instituto Português do Desporto e Ju-
ventude, visou a aquisição/enrique-
cimento de competências, com vista à 
melhoria e desenvolvimento desporti-
vo das áreas de intervenção dos parti-
cipantes e incidiu, essencialmente, em 
temas como o Coaching Desportivo, a 
Intervenção Psicológica e Motivação 
dos Atletas para a Prática Desportiva, 
o Treino de Mar e finalmente o Em-
preendedorismo Náutico. 

A abordagem destas temáticas foi 
realizada por um painel de convida-
dos, Sérgio Guerreiro – Coach Despor-
tivo, Jorge Silvério – Psicólogo Despor-
tivo, Rui Santos - Aporvela, Delmar e 
Gilberto Conde – Delmar Conde, Pau-
lo Pinheiro e Cândido Cruz – Liquen 

II Congresso Náutico
“Embarque para o Conhecimento” 
  Ílhavo 2016

Danças Latinas 
Merengue, a Salsa e o Cha-Cha-Cha
com muitos fãs no Município

Eurobasket Women 2017
Seleção de Basquetebol 
Feminino em Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, no dia 12 
de fevereiro, na Piscina Mu-
nicipal da Gafanha da Nazaré, 
mais uma edição do OlimpÍ-
lhavo - Atividades Aquáticas 
com o objetivo de promover 
mais um encontro entre os 
alunos das Escolas Secundá-
rias e EB 2,3 e do Município 
e prepará-los para as compe-
tições escolares no âmbito da 
natação.

OlimpÍlhavo
Atividades Aquáticas
Promoveu competição saudável entre Escolas

Surf Indoor e Dia Aberto
Sábado Divertido Náutico 
na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré

No âmbito do Programa 
Municipal Desporto para To-
dos, realizou-se no passado 
dia 27 de janeiro, no Centro 
Cultural da Gafanha da Na-
zaré, mais um Workshop de 
Danças Latinas. 

Num ambiente de boa dis-
posição e alegria e ao som de 
ritmos contagiantes, os cerca 
de 30 participantes, alguns 
dos quais já tinham participa-

A Cidade de Ílhavo recebeu, 
no dia 25 de novembro, no Pa-
vilhão Municipal Cap. Adria-
no Nordeste, o 2.º jogo da Fase 
de Apuramento do Campeo-
nato Europeu de Basquetebol 
Feminino – Eurobasket Wo-
men 2017, entre as seleções de 
Portugal e da Hungria.

O apoio do público, que en-
cheu por completo o pavilhão, 
não foi suficiente para Portu-
gal chegar à ambicionada vi-
tória, apesar de se ter exibido 
a um bom nível ao longo de 
3 períodos do jogo. A vitória 
pertenceu à seleção húngara 
por 50-67.

do na edição anterior e outros 
que deram os seus primeiros 
passos, experimentaram os 
três tipos de dança abordados 
o Merengue, a Salsa e o Cha-
-Cha-Cha.  

No próximo dia 20 de abril, 
entre as 19h15 às 20h15, fica o 
encontro marcado no Centro 
Cultural da Gafanha da Na-
zaré, para o III Workshop de 
Danças Latinas. Participe!

A Seleção Nacional de Bas-
quetebol Feminino regressou 
a Ílhavo, realizando, no dia 
20 de fevereiro, o jogou com 
a sua congénere da Islândia. 
O resultado, 68-56, levou a 
equipa das quinas a manter 
alguma esperança no apu-
ramento. O confronto com a 
Eslováquia aconteceu no dia 
24 de fevereiro, tendo o re-
sultado, 64-34, complicado o 
apuramento de Portugal, em-
bora matematicamente tenha 
ainda hipótese de ser um dos 
seis melhores segundos dos 
nove grupos de classificação.

Esta edição contou com a 
participação de cerca de 30 
alunos, representantes da Es-
cola Secundária João Carlos 
Celestino Gomes e da EB 2,3 
José Ferreira Pinto Basto.

Organizado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em par-
ceria com os Agrupamentos 
de Escola do Município, o 
OlimpÍlhavo é dirigido aos 
jovens com idades compreen-
didas entre os 10 e os 18 anos, 
que terão ainda a oportunida-
de de participar em mais dois 
momentos lúdico-competiti-
vos: as Atividades de Terra (13 
de abril) e as Atividades Náuti-
cas (8 de junho). 

Teve lugar, no passado dia 
20 de fevereiro, na Piscina 
Municipal da Gafanha da Na-
zaré, a 4.ª edição da atividade 
de Surf Indoor, promovida 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo em parceria com a As-

sociação de Surf de Aveiro.
Este Sábado Divertido Náu-

tico primou pelo entusiasmo 
de transpor uma atividade 
náutica realizada preferen-
cialmente no mar para a pis-
cina, suscitando mais uma vez 

o interesse de muitos e lotado 
as 38 vagas disponíveis. Como 
complemento, os participan-
tes irão realizar em breve uma 
atividade na praia, transpon-
do as competências adquiri-
das às condições do mar. 

O Sábado Divertido Náuti-
co integrou ainda com a ati-
vidade de Fitness Aquático, 
na qual os presentes tiveram 
oportunidade de participar 
nas aulas de hidrobike (com 
bicicletas adaptadas à prática 
de exercício dentro de água), 
deepwater (baseada em exer-
cícios de hidroginástica fei-
tos em profundidade com os 
acessórios necessários para a 
flutuabilidade do corpo e so-
brecarga de trabalho) e ainda 
hidroginástica.

Boards e Vítor Félix - Presidente da 
Federação Portuguesa de Canoagem.

Este evento teve como principal ob-
jetivo a partilha de ideias e a trans-
missão de conhecimentos de interesse 
acrescentado para dirigentes, treina-
dores, técnicos, atletas, praticantes e 
outros interessados nas temáticas.

Para além dos parceiros do Fórum 
Náutico, a organização deste evento 
contou com a colaboração da Federa-
ção Portuguesa de Canoagem, como 
entidade formadora e coorganizadora, 
e da Federação Portuguesa de Vela e 
do Instituto Português do Desporto e 
Juventude. 

O Fórum Náutico do Município de 
Ílhavo foi criado em 2008 pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo, juntamente 
com um conjunto de Entidades do 
Município de Ílhavo e da Região da 
Ria de Aveiro, fruto do compromisso 
assumido para a concretização de uma 
estratégia de desenvolvimento do Mu-
nicípio, assente na aposta em fatores 
de diferenciação como o Mar, a Ria, a 
Pesca e a Indústria do Bacalhau.
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Teve lugar, no dia 22 de de-
zembro, a escritura de doação 
do edifício da Junta de Fre-
guesia de S. Salvador, também 
conhecido por “Vila Vieira”, 
para a referida Junta de Fre-
guesia. 

Este edifício, adquirido pela 
Câmara Municipal de Ílha-
vo no ano 2000, por cerca de 
250.000,00 euros, foi alvo de 
obras de requalificação con-
cluídas em 2005 no montante 
de 500.000,00 euros, desti-
nou-se desde a primeira hora 
à instalação e sede da refe-
rida Junta de Freguesia, que 
continuará aí funcionar não 
devendo, sob qualquer pre-
texto, ser alienado ou sofrer 
qualquer outra alteração de 
propriedade, nem que lhe seja 
atribuído qualquer outro uso, 

Doação Edifício 
“Vila Vieira” 
à Junta de Freguesia 
de S. Salvador

o que, a acontecer, reverterá à 
posse de Câmara Municipal 
de Ílhavo.

O edifício “Vila Vieira”, 
construído na década de 30, 
terá servido de habitação a 
João Fernandes Vieira, figura 
bem identificada na socieda-
de local e Vereador por alguns 
anos na Câmara Municipal 
de Ílhavo, mas também, por 
longos períodos radicado na 
América do Sul.

A “Vila Vieira” edifício en-
quadra-se numa linguagem 
arquitetónica eclética de fi-
nais do Século XIX e inícios 
do Século XX. Trata-se pois 
de um edifício onde se encon-
tram a arquitetura tipo co-
lonial, a arquitetura popular 
portuguesa e alguns detalhes 
decorativos de Arte Nova.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu à doação do 
edifício da Junta de Freguesia 
da Gafanha do Carmo para a 
referida Junta de Freguesia. 

Este edifício, adquirido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo a 
15 de setembro de 1978, desti-
nou-se desde a primeira hora 
à instalação e sede da referida 

Doação Edifício 
da Junta de Freguesia 
da Gafanha do Carmo

Junta de Freguesia, que conti-
nuará aí funcionar não deven-
do, sob qualquer pretexto, ser 
alienado ou sofrer qualquer 
outra alteração de proprieda-
de, nem que lhe seja atribuído 
qualquer outro uso, o que, a 
acontecer, reverterá à posse de 
Câmara Municipal de Ílhavo.

11.º Aniversário Elevação 
Gafanha da Encarnação 
a Vila

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia 
da Gafanha da Encarnação 
realizaram, no dia 9 de de-
zembro, uma ação comemo-
rativa do 11.º Aniversário da 
Elevação da Gafanha da En-
carnação a Vila.

A cerimónia teve início 
com a inauguração da Obra 
de Requalificação do antigo 
edifício dos Lavadouros Sul, 
a que se seguiu a assinatura 
dos Protocolos para a Insta-
lação do Relvado Sintético no 
Parque Desportivo da Gafa-
nha da Encarnação – NEGE 

e Transferência da Gestão da 
Casa Mortuária para a Junta 
de Freguesia, no Salão Nobre 
da Junta de Freguesia da Ga-
fanha da Encarnação.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
no passado mês de dezembro, 
um périplo de visitas de tra-
balho pelas quatro Freguesias 
do Município de Ílhavo (S. 
Salvador no dia 1, Gafanha do 
Carmo no dia 5, Gafanha da 
Encarnação no dia 9 e Gafa-
nha da Nazaré no dia 17). 

O principal objetivo destas 
visitas de trabalho foi conhe-
cer in loco algumas das in-
tervenções realizadas pelas 
Juntas de Freguesia, no âm-
bito dos Contratos Interadmi-
nistrativos celebrados com a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
para o ano 2015.

Recorde-se que os Contratos 
Interadministrativos 2015 re-
presentaram um investimen-
to da Câmara Municipal nas 
Juntas de Freguesia num to-
tal de 250.000,00 euros (mais 
25% face a 2014).

Estes contratos têm por ob-
jeto, nomeadamente, a lim-
peza e conservação regular 
de ruas, caminhos públicos, 
a desobstrução e limpeza re-
gular de valas, a aplicação e 
a manutenção das placas to-
ponímicas, a conservação e 
manutenção da sinalização 
vertical não iluminada que 
sejam propriedade do Municí-
pio e se localizem dentro dos 

limites geográficos de cada 
Freguesia, bem como a pro-
moção e execução de projetos 
de intervenção comunitária 
nas áreas de ação social, cul-
tura e desporto, entre outras.

O investimento de 250.000,00 
euros foi repartido da 
seguinte forma: 

S. Salvador: 
99.500,00 €
Gafanha da Nazaré: 
87.000,00 €
Gafanha da Encarnação: 
41.000,00 €
Gafanha do Carmo: 
22.500,00 €

Visitas de trabalho 
às Freguesias 
do Município
no âmbito dos Contratos Interadministrativos 2015
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A Câmara Municipal de Ílhavo assi-
nalou o Dia Internacional da Proteção 
Civil, este ano sob o tema “A importân-
cia do patamar local na promoção de 
Comunidades Resilientes”, com a reali-
zação de um Exercício de Evacuação na 
Escola Básica Farol da Barra, a primei-
ra de uma série de iniciativas levadas a 
cabo durante o mês de março.

Assim, este exercício de evacuação 
na EB Farol da Barra teve lugar no pas-
sado dia 1 de março durante o horário 
de almoço, com o objetivo de testar os 
procedimentos de evacuação do ATL, 
que foram recentemente atualizados 
no Plano de Segurança da Escola. Pelas 
13h30, foi ativado o alarme de evacua-
ção e todos os alunos e funcionários 
evacuaram o edifício, reunindo-se em 
menos de 2 minutos no ponto de con-
centração, localizado no campo de jo-
gos em frente ao edifício da escola. No 
final do exercício decorreu uma sessão 
de sensibilização e distribuição de fo-
lhetos informativos. 

Considerando a Resolução da Co-
missão Nacional de Proteção Civil n.º 
30/2015, de 7 de maio, que determina 
que o Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Ílhavo seja sub-
metido a um teste com a periodicidade 
máxima de 2 anos, realizando-se para 
o efeito um exercício LIVEX, de aciden-
te simulado (Simulacro), criou-se para 
o exercício deste ano um cenário de 
acidente com substâncias inflamáveis 
e com ocorrência de dois feridos nas 
imediações do Posto de Abastecimento 
Automático de combustível da PRIO, 
na Avenida José Estevão, na Gafanha 

Comemoração
Dia da Proteção 
Civil 2016
assinalado com diversas iniciativas durante o mês de março

da Nazaré. O Simulacro foi realiza-
do no passado dia 18 de março, pelas 
10h30, e contou com a participação dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, da 
GNR do Posto da Gafanha da Nazaré, 
e  da PRIO, com a colaboração dos fun-
cionários do Posto de Abastecimento 
Automático. 

A Comemoração do Dia Internacio-
nal da Proteção Civil, à semelhança 
dos anos anteriores, estendeu-se ao 
longo do mês de março com atividades 
de sensibilização e informação à popu-
lação, nomeadamente a Exposição “Re-
cantos d’Art – Bombeiros” que esteve 
patente entre os dias 1 e 15 de março, 
nos Fóruns Municipais da Juventude 
de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Gafa-
nha do Carmo, a ação “EMER no femi-
nino”, que decorreu no dia 8 de março 
na EMER e o Workshop “Incêndios 
em casa - Prevenção e autoproteção”, 
que teve lugar no dia 9 de março, pelas 
15h00, no FMJ da Gafanha da Nazaré 
e, pelas 17h00, no FMJ da Gafanha do 
Carmo.

A iniciativa “Woodwatch, de Olho 
na Floresta” decorreu entre os dias 14 
e 18 de maio, com mais de 100 alunos 
do 4.º ano de escolaridade, e incluiu a 
comemoração do Dia Mundial da Flo-
resta com a realização de um Percurso 
Pedestre “À Descoberta da Biodiversi-
dade”, na Ermida e em Vale de Ílhavo.

Na manhã do dia 23 de março de-
correu o Workshop “Naveg@ sem Se-
gurança(?)”, dinamizado pelo Instituto 
Português da Juventude, no FMJ Ga-
fanha da Nazaré, e, ao final da tarde, 
no FMJ de Ílhavo, as “Conversas com 

Gente Nova” focaram a profissão dos 
Soldados da Paz, tendo como convida-
do o Bombeiro André Neto.

 Todas estas ações estão inseridas na 
estratégia global da Câmara Municipal 
de Ílhavo para a área da Proteção Civil, 

visando dar maior notoriedade e capa-
cidade de intervenção à população e 
sensibilizando-a para o papel vital que 
pode e deve assumir na prevenção de 
situações de risco.

Woodwtach - de Olho na Floresta
por mais de uma centena de alunos do Município

A Câmara Municipal de 
Ílhavo levou a efeito, entre 
os dias 14 e 18 de março, no 
âmbito das Comemorações do 
Dia Internacional das Flores-

tas 2016, o Projeto “Woodwat-
ch – de Olho na Floresta”, com 
vista à promoção da preserva-
ção deste importante recurso 
natural, que abriga mais de 

80% da biodiversidade terres-
te e contribui para as nossas 
necessidades de água.

A sensibilização das popula-
ções em termos de prevenção 

contra incêndios, proteção dos 
recursos florestais e ecossis-
temas assume particular rele-
vância no Município de Ílhavo, 
sendo por isso dinamizadas di-
versas Ações de Sensibilização.

Tendo como público-alvo os 
alunos do 4.º ano de escolari-
dade, num total de 108 alunos, 
foram realizadas ações sob a 
forma de percursos pedestres, 
nos trilhos do espaço flores-
tal Ermida - Vale de Ílhavo, 
visando a identificação de 
ameaças ao equilíbrio da Flo-
resta e sua Biodiversidade 
(nomeadamente os incêndios 
florestais, espécies invasoras, 
destruição do solo como re-
sultado de más práticas flo-
restais, depósito de lixo),  o seu 

papel no abastecimento do 
nosso planeta com água doce, 
essencial à vida, o reconhe-
cimento de algumas atitudes 
para uma correta utilização 
dos espaços florestais e a iden-
tificação de espécies florestais 
arbóreas e arbustivas, tais 
como, o sobreiro, carvalho-al-
varinho, pilriteiro, loureiro, 
pinheiro-bravo, sargaço, er-
va-das-sete sangrias, gilbar-
deira, urze-roxa, queiró, entre 
outras.

O Projeto “Woodwatch – de 
Olho na Floresta” é um com-
plemento à Comemoração do 
Dia da Floresta Autóctone, 
que se assinala em novembro 
e que promove a plantação de 
espécies florestais autóctones.
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Depois de em maio de 2014 
ter sido iniciada a operação 
de reconstrução do areal da 
Praia da Barra, seriamente 
afetada pelo então rigoroso 
inverno de 2013, numa ação 
que envolveu a recarga com 
350 mil metros cúbicos de 
areia, foi agora chegada a vez 
de consolidar todo aquele tra-

A Educação continua a ser 
uma aposta prioritária da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
numa estratégia orientada, 
integrada e de cooperação 
com os diferentes Agentes 
Educativos e da Comunidade, 
mantendo a aposta prioritária 
nas nossas crianças e nos nos-
sos jovens.

O Centro Sociocultural 
da Costa Nova foi palco, no 
passado dia 29 de janeiro do 
Workshop de Apresentação 
do Projeto ClimAdaPT.Local.

Este Workshop funcionou 
como espaço de debate sobre 
a adaptação do Município 
de Ílhavo às Alterações Cli-
máticas, onde foram tam-
bém recolhidos contributos 
para a Estratégia Municipal 
de Adaptação às Alterações 
Climáticas (EMAAC), apre-
sentados pelos diferentes 
“stakeholders” envolvidos em 
todo o processo.

Recorde-se que a Câmara 
Municipal de Ílhavo é parcei-
ra no Projeto “ClimAdaPT.Lo-
cal”, coordenado pela Funda-
ção da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa e 
financiado pelo Mecanismo 
Financeiro do Espaço Econó-
mico Europeu (MFEEE/EEA-
-Grants) e pelo Fundo Portu-
guês de Carbono.

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, en-
quanto parceiro do projeto, ficou responsável pelo envolvimen-
to dos atores-chave (sob a coordenação dos Profs. Filipe Duarte 
Santos e João Ferrão e da Prof.ª Luísa Schmidt). 

Nesse âmbito, tem vindo a colaborar com a autarquia na 
identificação de atores-chave locais, cujos contributos possam 
ser utilizados na elaboração de uma estratégia municipal espe-
cificamente dedicada à adaptação às Aletrações Climáticas.

Erosão Costeira 
e Adaptação às 
Alterações Climáticas 
são prioridades 
no Município
14.000 Plantas dão uma “mãozinha” às dunas 
na luta à erosão costeira e na Adaptação 
às Alterações Climáticas

Bandeiras Verdes Eco-Escolas 
hasteadas
16 Bandeiras Verdes atribuídas aos Estabelecimentos de Ensino 
e IPSS’s do Município de Ílhavo

Estratégia Municipal 
de Adaptação 
às Alterações Climáticas 
teve Workshop 
no Centro Sociocultural 
da Costa Nova
Momento serviu para a apresentação e discussão 
das opções de Adaptação às Alterações Climáticas 
ao nível municipal

balho, então promovido em 
parceria com a Agência Por-
tuguesa do Ambiente.

Assim, duas turmas de Eco-
-Escolas do Município – a 2,3 
José Ferreira Pinto Basto de 
Ílhavo e a EB1 da Chave – jun-
taram-se ao Vereador do Am-
biente Marcos Ré e ajudaram 
verdadeiramente a dar “uma 

Na área do Ambiente con-
tinuará a ser o projeto Eco-
-Escolas, numa parceria com 
a Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE), a merecer 
amplo destaque na base ao 
desenvolvimento da Educa-
ção Ambiental Municipal e 
que no ano letivo 2014/2015, 
numa Cerimónia que teve 
lugar em Torres Vedras, atri-
buiu 1178 Bandeiras Verdes, 
dispersas por 215 municípios 
do País (a nível Internacional 
envolve 59 países e 46.000 
escolas).

O Município de Ílhavo foi 
distinguido com 16 Bandei-
ras Verdes (em 16 possíveis), 
mas também pelos 16 anos de 
aposta constante neste abran-
gente projeto de Educação 
Ambiental.

Neste ano letivo, a dinami-
zação das Cerimónias do Has-
tear da Bandeira Verde (passo 
6 do programa: divulgação à 
comunidade), momento sem-
pre muito ansiado e assim 
vivido pela Comunidade Es-
colar, e que teve a seguinte 
agenda:

17 de março
Centro Escolar da Légua 

18 de março
Jardim de Infância e Escola 
Básica da Chousa Velha
Escola Básica do 2.º Ciclo da 
Gafanha da Nazaré
Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré
Centro Escolar Sra do Pranto 

22 de março
Centro Paroquial de Ílhavo

De acordo com a Estratégia 
Europeia de Adaptação às 
Alterações Climáticas e 
a Estratégia Nacional de 
Adaptação às AC, este projeto 
tem cinco grandes objetivos:

1. Promoção e 
disponibilização do 
conhecimento local sobre 
Alterações Climáticas;
2. Criação de uma 
comunidade de agentes 
municipais sensibilizados 
para o tema e capacitados 
para utilizar ferramentas 
de apoio à decisão em 
adaptação;
3. Redução de barreiras 
e constrangimentos ao 
envolvimento de agentes 
locais em processos de 
adaptação às AC;
4. Integração da adaptação 
nos processos de 
planeamento e decisão 
dos agentes municipais e 
sectoriais;
5. Definição de medidas de 
adaptação às AC a nível local.

mãozinha” às dunas, deixan-
do assim a sua marca positiva 
no combate à erosão costeira. 

Esta intervenção prevê a co-
locação de 14.000 pés de estor-
no (planta apropriada à estabi-
lização do cordão dunar) para 
uma área a renaturalizar de 
aproximadamente 7.000 m2, 
em toda a extensão do cordão 
dunar compreendido entre o 
Molhe Sul e o apoio de praia 
offshore, e tem um valor de 
investimento global de apro-
ximadamente 5.000 Euros 
por adjudicação da Câmara 
Municipal de Ílhavo à empre-
sa ESPOJARDINS (empresa 
com intervenções recentes na 
obra de reforço do cordão du-
nar Costa Nova – Mira).

Ela surge também na se-
quência do dedicado traba-
lho que a Autarquia vem a 
emprestar, desde sempre, à 
Gestão das Zonas Costeiras 
e Ribeirinhas, e a que ago-
ra a Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Cli-
máticas virá dar ainda mais 
enfoque. O reforço do cordão 
dunar e a sua renaturaliza-
ção foram duas das medidas 
consideradas prioritárias 
na Adaptação às Alterações 
Climáticas, quer por parte 
da Estrutura Técnica, quer 
por parte dos denominados 
“stakeholders” envolvidos em 
todo o processo, em nome do 
futuro e da segurança.
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O Projeto Coastwatch Eu-
rope já se encontra no seu 
momento III – as saídas de 
campo – momento que se irá 
prolongar durante os primei-
ros dias do 3.º período, dado 
por um lado o elevado número 
de participantes, e por outro a 
necessidade de o conjugar com 
as adequadas condições clima-
téricas. 

Este momento, sempre mui-
to aguardado por todos os 
participantes (350 alunos de 

A edição 2015/2016 do Proje-
to Ciência na Escola, promovi-
do pela Fundação Ilídio Pinho 
e subordinado ao lema “A ciên-
cia e a tecnologia ao serviço 
de um mundo melhor”, já se-
lecionou os melhores projetos 
nacionais e entre eles está o do 
nosso Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação.

Aquele Agrupamento de Es-
colas do nosso Município can-
didatou-se com um projeto 
intitulado “Cultivo sustentá-
vel – por um mundo melhor”, 
inserido no 4.º escalão. Com 
coordenação docente nos pro-
fessores Graça Damas e Luís 
Simões, ele integrará alunos 
dos 7.º e 8.º anos, e também 
alunos do clube EcoEscolas.

O projeto tem por base o 
conceito sustentável, econó-
mico e eficiente das culturas 
hidropónicas, ou seja, com o 
recurso a um sistema de ali-
mentação automática usan-

Coastwatch Europe
Aulas de Sensibilização 
e momento III – saídas de campo
350 Participantes percorrem já 
os trilhos do litoral

13.ª edição do “Ciência na Escola” 
seleciona projeto de Boas Práticas Ambientais 
do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 
A Ciência e a Tecnologia ao serviço de um mundo melhor

15 turmas), tem como objetivo 
observar e registar aquilo que 
de mais significativo cada “pe-
daço” de faixa costeira e ribei-
rinha vier a evidenciar.

Ele surge na sequência da 
dinamização das aulas de sen-
sibilização, em contexto de 
sala de aula e para enquadra-
mento do projeto, e como for-
ma de preparar o momento 
público que se lhe seguirá (em 
abril) – o 12.º Seminário Local 
“As Escolas e o coastwatch”.

do a água como veículo de 
transmissão dos nutrientes, 
as plantas crescem e desen-
volvem sem qualquer recurso 
a sedimentos, terras ou outros 
contactos com solos. Trata-se 
de uma forma equilibrada 
e biológica para trabalhar a 
agricultura do futuro: os ma-
cro e os micronutrientes são 
colocados na água de maneira 
criteriosa e a bomba promo-
ve a circulação contínua do 
fluido. Todo o sistema é ainda 
complementado com o recur-
so a energia fotovoltaica com 
o objetivo de fornecer energia 
às bombas utilizadas e à ilu-
minação a utilizar. 

Numa primeira fase, o pro-
jeto incluirá o cultivo de plan-
tas folhosas (alface, agrião, por 
exemplo) e posteriormente 
frutíferas (morango, tomate).

Pretende-se assim que os 
alunos aprendam os conceitos 
base subjacentes à técnica de 

 
“Vamos devolver os Rios às 

Praias” - o tema anual - é uma 
boa forma de alertar para a 
responsabilidade de todos em 
participar, ativa e continua-
damente, no desenvolvimen-
to sustentável de uma parte 
absolutamente vital do nosso 
território – os Rios (no nosso 
caso, a Ria) – para a qualidade 
do Mar e do Litoral, do qual 
tanto gostamos de usufruir.

Escolas participantes:
- EB 1 Gafanha de Aquém
- EB 1 Ílhavo
- EB 1 da Chave
- EB 1 da Barra
- Centro Escolar 
   Santa Maria Manuela
- Centro Escolar 
   N.ª S.ª do Pranto
- Centro Escolar da Coutada
- EB 2,3 José Ferreira 
   Pinto Basto
- EB 2,3 da Gafanha 
   da Encarnação

cultura a usar – hidropónica 
– e simultaneamente reco-
nheçam o recurso real às fon-
tes de energia renováveis - a 
energia solar, sendo que serão 
também os alunos os respon-
sáveis pelo sua monitoriza-
ção. Os produtos resultantes 
serão aplicados em receitas de 
alimentação saudável.

Nesta fase, ao ter sido um 
dos selecionados entre as 
centenas de candidatos, o 
projeto terá disponível uma 
verba financeira (500 euros) 
para a sua implementação fí-
sica. Contudo, se vier ainda a 
merecer boa avaliação e bom 
acolhimento, o Agrupamento 
poderá vir a ser contemplado 
com um prémio superior na 
sua fase final.

Parabéns pois também a 
este nosso Agrupamento de 
Escola por mais uma excelen-
te distinção!

O Concurso Chef Fish con-
vidou os alunos, das escolas 
nacionais, a produzir vídeos 
com receitas culinárias de 
pescado, revelando escolhas 
saudáveis e sustentáveis no 
consumo de produtos do mar, 
e que demonstrassem respeito 
pelo Oceano e seus recursos.

Foram 280 “chefes susten-
táveis”, de 40 escolas parti-
cipantes que, nos 93 vídeos 
culinários, informaram os 
consumidores sobre a  impor-

O Executivo Municipal 
deliberou atribuir um apoio 
monetário de 2.000,00 euros 
a distribuir pelas 20 Escolas 
do Município de Ílhavo ade-
rentes ao Projeto Eco-Escolas 
(mais quatro do que o ano 
transato).

O Projeto Eco-Escolas, motor 
central de todo o desenvolvi-
mento da Educação Ambien-
tal Municipal, é desenvolvido 
em estreita parceria com a 
Associação Bandeira Azul da 
Europa e visa premiar o es-
forço desenvolvido pelos Es-
tabelecimentos de Ensino na 
melhoria do seu desempenho 
Ambiental e Cidadania.

Concurso Nacional 
“Chef Fish” da DECO 
atribui 1.º Prémio Nacional 
no Município de Ílhavo
“Crepe Salgado com Cavala e Legumes 
Salteados” da Eco-Escola Secundária 
da Gafanha da Nazaré vence 
no respetivo escalão

Atribuição de Apoio
Projeto Eco-Escolas
Projeto Eco-Escolas continua 
a ser a base de toda 
a Educação Ambiental Municipal

tância de fazer escolhas sus-
tentáveis de pescado.

Assim, foi com enorme sa-
tisfação que vimos como ven-
cedora do respetivo escalão a 
nossa Eco-Escola Secundária 
da Gafanha da Nazaré, com 
a receita “Crepe Salgado com 
Cavala e Legumes Salteados” 
idealizada e cozinhada pela 
Equipa “Frescos e Salgados” 
-  formada por Alunos (Maria 
Trigo, Leonor Rocha, Samanta 
Bizarro) e por uma Professora 
Responsável (Maria João Fi-
gueiredo Antunes da Fonte).

Os alunos vencedores e os 
professores responsáveis vão 
agora receber uma action 
cam com capacidade de gra-
vação debaixo de água.

Aqui fica o reconhecimento 
público à nossa Eco-Escola por 
mais um excelente prémio!

Se, por um lado, a Bandeira 
Azul se preocupa em distin-
guir o esforço das Autarquias/
Municípios em terem, mante-
rem e apresentarem Praias de 
Qualidade, é a Bandeira Ver-
de – galardão resultante da 
dinamização do projeto men-
cionado – que premeia uma 
correta Educação Ambiental 
das crianças e jovens das nos-
sas Escolas.
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Equipamentos

» Fórum Municipal da Juventude 
. Ílhavo
. Gafanha da Nazaré
. Gafanha da Encarnação
. Gafanha do Carmo

» Skate Park

Criatividade 
& Palcos 
Improvisados

» Oficinas criativas
» Feiras criativas
» Ateliers do FMJ
» Concurso de Hip Hop Dance
» Concurso Literário Jovem
» Concurso DJ’s

Animação 
& Boa Onda

» Atividades do Mar e da Ria
» Concertos
» Sunsets Party
» Ílhavo Radical
» Campeonato de Skate
» Teatro
» Sessões de cinema
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Formação 
& Espaços de Saber

» Espaços Internet
» Oficinas de Informática
» Estágios curriculares
» Programa Municipal de 
   Bolsas de Estágio de Trabalho
» Workshops diversos
» Jornadas da Juventude
» Conversas com Gente Nova
» Assembleia Municipal Jovem

Voluntariado 
& Vestir a Camisola

» Programa Municipal de 
   Ocupação de Tempos Livres
» Programa Vocação
» Voluntários - “Os Marolas”
» Voluntários - Sea Festival/ 
    Festival do Bacalhau
» Apoio ao Associativismo Jovem

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

Os Equipamentos, a Formação e o Emprego,  os 
Tempos Livros, a Criatividade e o Associativismo 
Juvenil são as áreas definidas como prioritárias, 
constituindo por isso os eixos estratégicos que 
têm norteado a atuação integrada na Câmara 
Municipal de Ílhavo a este nível.

Uma questão 
  de

Atitude

Tempos Livres, 
Vivências 
Memoráveis, 
Partilhas & Amizade

» Férias Divertidas
» Cartão Municipal Jovem
» Lan Party
» Corrida + Louca da Ria
» Grande Pedalada
» Torneios diversos
» Marolas

Pelouro

Juventude
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Depois do enorme sucesso alcança-
do em 2015 pelo seu novo formato, a 
Rota das Padeiras regressou nos dias 5, 
6 e 7 de março.

Organizada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, em parceria com a Associa-
ção Cultural e Recreativa “Os Baldas”, 
a edição 2016 da Rota das Padeiras 
visou promover as Padeiras de Vale 
de Ílhavo e as suas iguarias gastro-
nómicas, tendo lugar na Sede da As-
sociação, onde decorreram diversas 
iniciativas como Showcookings, De-
gustações, Workshops, entre outras, 
que permitiram aos visitantes apre-
ciar de forma mais próxima todos os 
aspetos inerentes a este que é um dos 
expoentes máximos da gastronomia 
ilhavense.

Assim, a Rota das Padeiras voltou a 
propiciar o contacto direto com as 15 
Padeiras de Vale de Ílhavo, de entre as 
quais dois Padeiros, para além de dois 
moleiros, que marcaram presença no 
certame para vender as tradicionais 
Padas e os saborosos Folares, desven-
dando a genuinidade e simplicidade 
desta arte tão ancestral. 

Uma das novidades deste ano foi a 
ação “Padeir@ por uma hora…madru-
gada adentro”, que teve lugar na noite 
do dia 4 de março e na madrugada do 
dia 5 de março, desafiando os mais de 
50 participantes a conhecer melhor 
esta tradição e saber por que razão o 
Pão de Vale de Ílhavo é um pão tão es-
pecial, “metendo” literalmente a mão 
na massa e vivenciando a hospitalida-
de destes anfitriões tão genuínos.

Rota das 
Padeiras 2016

A Secretária de Estado da 
Cultura, Isabel Botelho Leal, 
visitou, no dia 27 de janeiro, 
o Centro Cultural de Ílhavo, 
onde foi recebida pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, 
Fernando Caçoilo.

Isabel Botelho iniciou em 
Ílhavo um périplo de visitas, 
durante os dias 27 e 28 de ja-
neiro, a um conjunto de equi-
pamentos municipais relevan-
tes, na região Norte e Centro 
do país, que têm promovido a 
cultura a lugar de destaque no 
panorama nacional.

O objetivo destas visitas é 
essencialmente, aprofundar o 
conhecimento das estruturas 
de produção artística munici-
pais e ter contacto com a co-
munidade artística local.

De destacar que a Secretá-
ria de Estado deu ao equipa-
mento do Centro Cultural de 
Ílhavo uma avaliação muito 
positiva, não só pela quali-
dade do espaço, mas também 
pela sua programação e plano 
de atividades, tendo dado esta 
nota ao Presidente da Câma-
ra, Fernando Caçoilo.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se pela es-
colha e visita da Secretária de 
Estado da Cultura ao Centro 
Cultural de Ílhavo, que re-
presentam o reconhecimento 
de toda uma estratégia e per-
curso do Município que visa 
tornar a cultura acessível a 
todos.

Secretária de Estado 
da Cultura visitou 
Centro Cultural de Ílhavo

Foi no passado mês de feverei-
ro que, com a mesma folia e tra-
dição de sempre, uma vez mais 
se realizou o Carnaval de Vale 
de Ílhavo, numa manifestação 
sui generis de cultura popular.

O programa, que teve iní-
cio uma semana antes com a 
Arruada Tó-Có-Corno (30 de 
janeiro), integrou vários mo-
mentos de grande atração e a 
presença dos Cardadores, nos 
quais os foliões, pequenos e 
grandes, deram azo à sua ale-
gria, fantasiados das mais di-
versas formas e cores, desfilan-
do pelas artérias da localidade.

Depois de um sábado chu-
voso que impediu a realização 
da Chegada dos Reis, o dia de 
Carnaval (7 de fevereiro) ficou 
marcado pela afluência da 
multidão que, com grande sa-
tisfação e alegria, se deslocou 
ao local para assistir ao tra-
dicional Corso Carnavalesco. 
Este ano integraram o desfile 
doze grupos, proporcionando 
grande espetacularidade, con-

Carnaval 
de Vale de Ílhavo 
2016
Folia e tradição

ferida pela beleza dos fatos dos 
figurantes e dos carros alegó-
ricos, aliados à cor e alegria 
transmitidas por alguma sáti-
ra social e brejeirice.

No dia 9 de fevereiro, a chu-
va voltou a não dar tréguas e, 
por isso, a “Performance Car-
navalis” aconteceu na Sede da 
A.C.R. “Os Baldas”. Para recon-
fortar o estômago, em especial 
nos dias cinzentos que se fize-
ram sentir, não faltaram as de-
lícias gastronómicas tão típicas 
de Vale de Ílhavo: as famosas 
padas e os saborosos pães com 
chouriço ou com bacalhau.

O Carnaval de Vale de Ílha-
vo, organizado pela Associação 
Cultural e Recreativa “Os Bal-
das”, contou uma vez mais com 
o importante apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo, numa 
parceria que visa perpetuar 
esta inigualável festa tradicio-
nal no panorama do Carnaval 
Português, que este ano regis-
tou uma afluência de perto de 
4.000 pessoas.
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O Centro Cultural e o Mu-
seu Marítimo de Ílhavo pres-
taram uma homenagem aos 
pescadores portugueses, com 
a apresentação do espetáculo 
“Quando o Homem Lavrava o 
Mar”, nos dias 11 e 13 de mar-
ço, respetivamente.

O concerto-instalação, de-
senvolvido e interpretado 
pelo músico Fernando Mota, 
contou com a participação de 
elementos da Banda dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo e 
do Coral da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ílhavo. 

Este espetáculo ficou tam-
bém marcado pela parceria 
estabelecida com as empresas 
Liporfir e Comur, que fornece-
ram latas de conserva para a 
construção de instrumentos 
(como os auscultadores acús-
ticos) e de uma instalação que 
está em exposição no átrio do 
Museu.

Com lotação esgotada, no 
Museu Marítimo de Ílhavo o 
concerto assumiu o formato 
de percurso, começando no 
átrio, passando depois para a 
Sala da Ria e terminando no 
Aquário dos Bacalhaus. 

O espetáculo revelou-se um 
diálogo entre música, poesia 
e imagens, inspirado no uni-
verso da pesca e do mar. Com 
poemas de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, o concer-
to cruzou música original de 
inspiração tradicional portu-
guesa com sonoridades mais 
experimentais, utilizando 
instrumentos convencionais 
como a viola braguesa e violi-
nos, bem como objetos sonoros 
ou outros elementos como ber-
lindes, água ou latas de atum.

“Quando o Homem 
Lavrava o Mar” 
homenageou 
pescadores portugueses
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Embarque 
nesta Aventura!
Inscreva-se até 12 de maio

Estão abertas as inscrições 
para o Embarque de Instruen-
dos (Trainnes) em alguns dos 
mais belos e interessantes Ve-
leiros do Mundo, participantes 
na Tall Ships Races 2016, que 
farão a Cruise-in-Company 
entre Cadiz e A Coruña (Espa-
nha), assim como outros que 
pretendam juntar-se à edição 
2016 do Ílhavo Sea Festival, 
assumindo a Câmara Munici-
pal de Ílhavo, à semelhança de 
anos anteriores, o pagamento 
de uma percentagem relevan-
te das viagens realizadas por 
cada instruendo.

Esta iniciativa surge após o 
sucesso verifi cado em 2008, 
ano em que Ílhavo constituiu 
um dos portos da Regata Co-
memorativa dos 500 Anos do 
Funchal, projetando o Muni-
cípio que tem “o mar por tra-
dição” além-fronteiras, expe-
riência que se viria a repetir 
quatro anos mais tarde, no 
Ílhavo Sea Festival 2012. Nes-
se ano, em que comemorámos 
os 75 anos do Museu Marítimo 
de Ílhavo, e com a coincidente 
comemoração dos 75 anos dos 
Veleiros portugueses Creou-
la, Santa Maria Manuela e 
Sagres, o Município de Ílhavo 
voltou a receber alguns dos 
mais belos Veleiros do Mundo 
e uma surpreendente adesão 
de cerca de largas dezenas de 
milhar de visitantes.

O Ílhavo Sea Festival 2016 
será sem dúvida uma ocasião 
muito especial para todos os 
visitantes conhecerem al-
guns dos históricos e fantás-
ticos Veleiros, ou para rever 
aqueles que já nos visitaram 
em 2008 ou em 2012. Serão 
também dias inesquecíveis 
para as centenas de tripulan-
tes de vários países do mun-
do, para as quais se encontra 
a ser preparado um programa 
irresistível. Será ainda uma 
oportunidade única para 
todos aqueles que queiram 
usufruir de uma nova e exci-
tante experiência de viagem 
como instruendo (trainee), 
para empresas e instituições 

realizarem um evento corpo-
rativo especial a bordo, ou ter 
a experiência de uma noite a 
bordo no conforto do cais, em 
regime de sleepover.

O embarque dos instruen-
dos da Câmara Municipal de 
Ílhavo será efetuado entre 
Cadiz (Espanha) e Ílhavo e 
Ílhavo e A Coruña (Espanha), 
estando prevista a chegada 
da frota ao Município a 5 de 
agosto e a sua partida a 8 de 
agosto. 

A viagem de Ílhavo para 
embarque dos instruendos 
em Cadiz, assim como a via-
gem de regresso de A Coruña 
para Ílhavo, serão assegura-
das pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, através de autocar-
ro (viagem Ílhavo/Cadiz com 
partida prevista a 30 de julho 
e viagem A Coruña/Ílhavo 
com chegada prevista a 13 de 
agosto).

Todos os interessados em 
participar nas viagens terão 
de preencher um formulário 
de candidatura on-line criado 
para o efeito e que se encontra 
disponível no site da Câmara 
Municipal de Ílhavo na inter-
net (http://www.cm-ilhavo.
pt/pages/3212) ou em suporte 
papel (disponível na Câmara 
Municipal de Ílhavo, Fóruns 
Municipais da Juventude, Bi-
blioteca Municipal e Museu 
Marítimo de Ílhavo), que terá 
de ser enviado ou dar entrada 
na Câmara Municipal até às 
17h00 do dia 12 de maio de 
2016. 

O sorteio público, que orde-
nará as inscrições, será reali-
zado no dia 17 de maio, pelas 
21h00, na Câmara Municipal 
de Ílhavo.

Mais informações 
Tel.: 234 321 103 (Neida Reis)
ilhavoseafestival@cm-ilhavo.pt 
www.cm-ilhavo.pt 

Siga-nos no facebook

ilhavoseafestival
INSCREVA-SE EM
www.cm-ilhavo.pt/pages/3212



 Município de Ílhavo ·  março 2016  ·  25

Decorreu, a 2 de março, no 
CIEMar-Ílhavo, uma sessão de 
Coaching For Life sob o lema 
“Cada sonho que deixas para 
trás, é um pouco do seu futu-
ro que deixa de existir” (Steve 
Jobs).

A atividade foi ministra-
da pela empresa WeCreate e 
teve como objetivo dotar os 16 
participantes de ferramentas 
e técnicas para a criação de 
um negócio e tornar a vida 
mais simples, fácil e sobretu-
do mais feliz.

Segunda a sexta-feira
09h00~13h30/14h30~17h00

CieMar-Ílhavo
Travessa Alexandre da Conceição

3830-196 Ílhavo
 

Tel. 234 092 496     safe@cm-ilhavo.pt
GPS 40º 36’15.25” N     -8º 40’3.06” W

Assinatura de Contrato de Incubação 
SmartCoast 
- Tecnologia ao Serviço 
das Atividades Marítimas

A candidatura do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Urbano de 
Ílhavo (PEDU de Ílhavo) ao CENTRO 
2020 foi apresentada no final de se-
tembro de 2015 e teve como objetivo 
central o desenvolvimento de uma 
estratégia integrada de desenvolvi-
mento urbano suportada na promo-
ção conjunta de três planos de ação 
distintos e complementares: Plano de 
Ação para a Mobilidade Urbana Sus-
tentável (PAMUS), Plano de Ação para 
a Regeneração Urbana (PARU) e Plano 
de Ação Integrado para as Comuni-
dades Desfavorecidas (PAICD). Para 
a concretização destes três planos de 
ação foram aprovados, para uma pri-
meira fase de desenvolvimento do 
PEDU de Ílhavo, um conjunto de 24 
projetos cuja entidade promotora é 
a Câmara Municipal de Ílhavo e que 
serão executados até finais de 2020, 
num total de investimento elegível 
proposto de 6,24 Milhões de Euros e 
a que corresponde um financiamento 
FEDER de 5 Milhões de Euros a fundo 
perdido. De referir que estes valores 
de investimento, além dos projetos de 
execução direta da Câmara Municipal 
de Ílhavo, contemplam também o en-
quadramento de projetos privados de 
reabilitação urbana que poderão vir a 
ser elegíveis para se candidatarem a 
instrumentos financeiros específicos 
no âmbito do IFFRU 2020 - Instru-
mento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas. 

Teve lugar, a 18 de janeiro, a assi-
natura do Contrato de Incubação da 
iniciativa empresarial SmartCoast – 
Tecnologia ao Serviço das Atividades 
Marítimas, entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Inova-Ria – Associação 
de Empresas para uma Rede de Ino-
vação, entidade coordenadora desta 
iniciativa. 

A iniciativa empresarial Smart-
Coast, que surge alinhada com o Plano 
de Incentivo ao Empreendedorismo do 
Município de Ílhavo, visa a promoção 
de novas ideias e negócios de base tec-
nológica alicerçados no conhecimento 
e na investigação científica associada 
através de uma nova abordagem es-
tratégica para as zonas costeiras e que 
evidencie o potencial destes espaços 
no âmbito da Economia do Mar. 

Atualmente, esta iniciativa empre-
sarial regista o envolvimento de um 
conjunto alargado de atores com des-
taque para as Universidades de Aveiro 
e de Coimbra, Instituto Politécnico de 
Leiria, Comunidade Intermunicipal 

Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
de Ílhavo
Candidatura submetida

Com o objetivo de apoiar os desempregados locais, 
a Câmara Municipal de Ílhavo tem ao dispor 
dos seus munícipes um Serviço de Apoio à Formação 
e ao Emprego, serviço de proximidade 
e acompanhamento profissional que pretende aumentar 
a empregabilidade dos jovens e adultos do Município.

O SAFE tem por objetivo o apoio aos jovens e adultos 
desempregados na definição ou desenvolvimento 
do seu percurso de inserção ou reinserção 
no mercado de trabalho, em estreita articulação 
com as entidades empregadoras e formativas da Região.

Foi ainda contemplada um outro 
conjunto de projetos, a executar numa 
segunda fase, mas, condicionado a ne-
gociações com a entidade financiadora 
que prevê ocorrerem no início de 2018.

No que se refere à estratégia subja-
cente ao PEDU de Ílhavo e, por conse-
quência, aos seus vários planos de ação, 
pretendeu-se reconhecer a capacidade 
e potencial do Município de Ílhavo e da 
sua população na criação de oportuni-
dades para as atuais e futuras gerações 
e para suportar múltiplos e diferen-
ciados processos e ações inovadoras, 
tendo sido estabelecidos os seguintes 
objetivos estratégicos: i) Promoção da 
qualidade de vida e inclusão social; ii) 
Melhoria da atratividade do território, 
nas suas várias dimensões; iii) Promo-
ção de um contexto favorável ao em-
preendedorismo e ao desenvolvimen-
to económico, e, iv) Qualificação de 
políticas públicas, da boa governação e 
dos serviços públicos. 

De referir que estes objetivos estra-
tégicos estão em linha com o Plano 
Estratégico do Município de Ílhavo 
apresentado recentemente, com a 
Estratégia Integrada de Desenvolvi-
mento Territorial aprovada em sede 
de Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro, bem como com outros 
documentos nacionais e europeus de 
políticas públicas. 

O PEDU de Ilhavo encontra-se apro-
vado, tendo-se dado inicio à prepara-
ção dos trabalhos para a execução de 
projetos considerados prioritários.

da Região de Aveiro, Pólo de Compe-
titividade das Tecnologias de Infor-
mação, Comunicação e Eletrónica, 
Instituto de Telecomunicações, Fórum 
Oceano, o Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera, o FOR-MAR, o Insti-
tuto de Ambiente e Desenvolvimento, 
o Fraunhofer Institute Portugal, bem 
como de um conjunto alargado de em-
presas, designadamente do sector das 
tecnologias de informação, comunica-
ção e eletrónica. 

A Incubadora de Empresas do Muni-
cípio de Ílhavo, cuja principal missão 
é apoiar os empreendedores no desen-
volvimento das suas ideias de negócio 
através da disponibilização de meios 
que lhes permitam transformar os 
seus projetos em realidades empresa-
riais, recebe assim mais uma inicia-
tiva empresarial de referência para 
a Economia do Mar, que potenciará 
novos negócios, a criação de postos de 
trabalho e a qualidade de vida no Mu-
nicípio de Ílhavo.

Workshop de Coaching for life
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· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) 
fechou o ano de 2015 com o maior nú-
mero de visitantes da sua história: re-
gistou 79.000 entradas. Este número 
supera o anterior recorde de públicos 
do Museu, alcançado em 2013, ano da 
inauguração do Aquário dos Bacalhaus 
em que registou 77.000 visitantes.

Em 2015, o MMI registou também os 
valores de receita própria (provenien-
tes de ingressos e de vendas na loja e 
livraria) mais altos da sua história. 

Este número recoloca o MMI entre 
os dez museus mais visitados do país e 
confi rma a tendência de alargamento 
de públicos que o Museu tem eviden-
ciado ao longo dos últimos anos. A 
afi rmação do MMI no plano nacional e 
internacional exprime-se numa atra-
ção de públicos cada vez mais ampla, 
que conjuga o âmbito local, a região 
lagunar, os distritos da região centro 
e norte e todas as comunidades marí-
timas do país, às quais o MMI dedica 
o seu projeto, em especial o seu tra-
balho em torno da memória social da 
vida marítima. A afl uência de público 
estrangeiro também tem aumentado, 
benefi ciando do crescimento do turis-
mo na região.

Este balanço, muito positivo, deve-se 
ao interesse do público, da sociedade 
portuguesa pela cultura do mar, reve-
lada num enquadramento de extraor-
dinária qualidade arquitetónica do 
Museu e a singularidade do seu Aquá-
rio dos Bacalhaus.

Museu atingiu 
recorde de 
visitantes em 2015 - 79.000

A tentativa de colocar o Museu 
numa posição de liderança no campo 
dos museus marítimos tem sido deci-
siva para construir redes nacionais e 
internacionais e ensaiar projetos ca-
pazes de renovar a museologia maríti-
ma em Portugal. A revista “Argos”, que 
teve em 2015 o seu terceiro número, é 
disso exemplo.

A solidez do MMI enquanto organi-
zação museológica singular deve-se 
ao permanente investimento do Mu-
nicípio de Ílhavo, à consistência do seu 
projeto sociocultural e ao trabalho da 
sua Equipa. A permanente renovação 
do projeto e a qualifi cação do Museu 
devem muito à interação com os pú-
blicos e à energia da Associação dos 
Amigos do Museu.

Em 2016, o MMI procurará cons-
truir novas parcerias nacionais e in-
ternacionais, concretizando projetos 
expositivos e editoriais de qualidade. 
A articulação entre investigação e 
programa expositivo, assim como a 
qualifi cação do serviço educativo, se-
rão eixos fundamentais do programa 
museológico. A renovação do discurso 
expositivo do Navio-Museu Santo An-
dré será outro projeto a concretizar.

“Raça de Marinheiros” 
foi o mote para as Conversas de Mar 
com Álvaro Domingues 

“Raça de Marinheiros” foi 
o mote para as Conversas de 
Mar, que se realizaram na 
tarde de 5 de março, na sala 
de exposições temporárias do 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
perante uma plateia de 30 pes-
soas. Partindo de um poema 
de Ruy Belo, de 1973, Álvaro 
Domingues, geógrafo talento-
so e excelente comunicador de 
ideias, abordou temas como os 
mitos do mar, a paisagem cos-
teira e a questão da identidade 
marítima dos portugueses.

Álvaro António Gomes 
Domingues (Melgaço, 1959) é 
geógrafo, doutorado em Geo-
grafi a Humana e professor 
associado da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade do 

Porto (FAUP). Dos seus livros 
recentes destacam-se “Vida 
no Campo”, “A Rua da Estrada” 
e “Políticas Urbanas II”.

Depois das conversas de 
mar, seguiu-se uma visita 
guiada à exposição “Ser De-
vir”, pelo próprio autor, Virgí-
lio Ferreira.
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Revista 
Argos
apresentada 
na Galiza 

O Aquário dos Bacalhaus do Museu 
Marítimo de Ílhavo assinalou a 16 de 
janeiro o seu 3.º aniversário, com uma 
série de ações comemorativas e entra-
da gratuita durante todo o dia.

Neste dia de festa  contámos com 
“casa cheia”, com mais de 500 visitan-
tes registados.

Logo pela manhã, realizou-se, com 
lotação esgotada, o concerto para be-
bés “As cores do meu Aquário”, pela 
“MúsicAmiga”, junto ao Aquário dos 
Bacalhaus, dirigido a crianças dos três 
meses aos quatro anos. O concerto le-
vou pais e fi lhos à descoberta de sons, 
luzes e tons, numa viagem pelo mundo 
da música e da fantasia, tendo como 
fundo um cenário privilegiado. 

As comemorações do 3.º aniversá-
rio do Aquário dos Bacalhaus fi caram 
também marcadas pela abertura da 
exposição de fotografi a de Virgílio 
Ferreira, “Ser e Devir”, patente na Sala 

Aquário dos Bacalhaus 
comemorou
3.º aniversário

A revista Argos, publicação 
anual do Museu Marítimo de 
Ílhavo, foi apresentada no dia 
18 de março, no Museu Mas-
só, em Pontevedra (na Galiza, 
Espanha). A apresentação da 
obra esteve a cargo de Álva-
ro Garrido, coordenador da 
revista, professor da Univer-
sidade de Coimbra e consultor 
do Museu Marítimo de Ílhavo. 

A Revista Argos tem como 
enfoque os grandes temas de 
cultura marítima, permane-
cendo atenta a bons exemplos 
de instituições estrangeiras 
que investigam os patrimó-
nios do mar. 

Esta publicação visa, tam-
bém, divulgar o projeto do 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
trabalhando as memórias e as 
diversas identidades da vida 
marítima portuguesa. O pri-
meiro número saiu em 2013, 
sob o tema “Antropologia Ma-
rítima”. A edição mais recente, 
o número três, sobre “Museus 
e Património Marítimo”, foi 
lançada em outubro do ano 
passado.

Em maio de 2015, a Argos 
venceu os Prémios da Asso-
ciação Portuguesa de Museo-
logia, na categoria “Traba-
lho na Área da Museologia”, 
numa cerimónia que decorreu 
na Assembleia da República.

de Exposições Temporárias até 24 de 
abril. Este projeto, desenvolvido du-
rante o ano 2013, está integrado no 
prémio europeu “1000 Words Award”. 

Também no dia 16 de janeiro foi lan-
çada a 3.ª edição do Prémio Octávio 
Lixa Filgueiras, um galardão instituído 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, atra-
vés do Museu Marítimo de Ílhavo, que 
visa promover a investigação na área 
das Ciências Sociais, dedicada a temas 
de cultura do mar. As candidaturas 
podem realizar-se até 27 de maio (mais 
informações e regulamento em www.
museumaritimo.cm-ilhavo.pt) e o pré-
mio será entregue a 19 de novembro.

Neste dia abriram-se vagas para a 
participação num projeto de teatro 
de comunidade, que tem como base a 
obra dramatúrgica de Bernardo San-
tareno, “O Lugre” – um espetáculo a 
apresentar a 18 de maio no Museu.

O Museu Marítimo de Ílha-
vo realizou no dia 12 de março, 
a visita-jogo para famílias “Is-
mael e o Bacalhau Gigante”, na 
qual se responderam a muitas 
curiosidades sobre o bacalhau. 

Visita-jogo para famílias 
“Ismael e o bacalhau gigante” 

O bacalhau tem ossos e per-
tence a uma família? Onde 
vivem e como se reproduzem? 
Quantas barbatanas tem um 
bacalhau? Como pescar um 
bacalhau num aquário? Na 
visita “Ismael e o Bacalhau Gi-
gante” responderam-se a estas 
e outras perguntas através de 
um jogo.
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Olavo Bilac

“How to do things with bodies” de Companhia João Garcia Miguel

III Mostra de Robertos e Marionetas - Punch and Judy

Centros Culturais 
de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré
em ação

“Às vezes o  amor” com Miguel Araújo

Ballet Flamenco Madrid

O Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré abriu 2016 com música, com 
a voz inconfundível de Olavo Bilac, 
que apresentou o álbum “Músicas do 
Meu Mundo” a 15 de janeiro. Da mú-
sica passou-se para o teatro, com Diogo 
Infante e Alexandra Lencastre a inter-
pretarem “Plaza Suite”, uma peça sobre 
o amor, escrita por um dos maiores no-
mes da dramaturgia norte-americana, 
Neil Simon – espetáculo que encheu a 
plateia do CCI, a 22 de janeiro. 

Depois do teatro, seguiu-se a dança 
contemporânea. Joana Von Mayer e 
Hugo Calhim Cristovão trouxeram 
ao Centro Cultural de Ílhavo “O céu 
é apenas um disfarce azul do infer-
no”, a 29 de janeiro. Este foi mais um 
espetáculo com o cunho da produção 
do Centro Cultural de Ílhavo, que pro-
porcionou aos artistas uma residência 
artística no Município.

Para comemorar o Dia dos Namo-
rados regressou ao Centro Cultural 
de Ílhavo, a 13 de fevereiro, o Festival 
Montepio “Às vezes o amor”, desta fei-
ta com o concerto de Miguel Araújo, 
que esgotou a sala.

A música continuou, mas num estilo 
diferente. No dia 26 de fevereiro, a ban-
da portuguesa Paus veio ao CCI apre-
sentar o novo álbum, “Mitra”, que tinha 
saído poucos dias antes do espetáculo. 
A primeira parte do concerto esteve a 
cargo de Cachupa Psicadélica e a festa 
acabou com um DJ Set da banda.

A 4 de março, o CCI abriu portas à 
cultura espanhola, com o Ballet Fla-
menco Madrid, que apresentou o es-
petáculo “Flamenco Feeling”, de uma 
das maiores coreógrafas de Espanha, 
Sara Lezana. 

Também em março o Município 
promoveu mais um projeto de comu-
nidade de sucesso. “Quando o Homem 
Lavrava o Mar”, uma homenagem aos 
pescadores portugueses, foi desenvol-
vido pelo músico Fernando Mota, com 
a participação de elementos da Banda 
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e 
do Orfeão da Santa Casa da Misericór-
dia de Ílhavo. O espetáculo foi apre-
sentado no dia 11 de março no CCI e no 

dia 13 de março no Museu Marítimo 
de Ílhavo, em percurso pelo Museu. 

The Happy Mess, uma das mais re-
centes e talentosas bandas portugue-
sas, apresentou em Ílhavo o seu novo 
álbum, “Half Fiction”, a 12 de março, 
num concerto memorável, que fez o 
público levantar da cadeira.

O 8.º aniversário do Centro Cultural 
de Ílhavo foi também comemorado 
com música – Tiago Bettencourt atuou 
em Ílhavo, no dia 24 de março, com lo-
tação esgotada.

No CCI as crianças nunca ficam de 
fora da programação. Como tal, na 
tarde de 24 de janeiro, realizou-se 
mais uma edição do Mercadinho de 
Vendas e Trocas, com bastante adesão 
dos mais novos. Ao final da tarde, as 
crianças puderam também assistir à 
peça “Viúva Papagaio”, baseada num 
conto infantil de Virgínia Woolf. 7 de 
fevereiro foi dia dos bebés virem ao 
Centro Cultural de Ílhavo, para assis-
tir ao espetáculo “Uma Luz na Terra”, 
com as duas sessões esgotadas. 

Para o público juvenil, mas também 
para adultos, realizou-se, pelo terceiro 
ano consecutivo, a Mostra de Robertos 
e Marionetas. A iniciativa decorreu 
de 20 de fevereiro a 3 de abril, com 
bastante adesão do público, no Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré, abran-
gendo uma exposição, um workshop 
de Teatro de Sombras Japonesas (de 3 a 
5 de março) e vários espetáculos nacio-
nais e internacionais. “Peregrinação”, 
da Lafontana Formas Animadas (de 
Vila do Conde) realizou-se a 20 de fe-
vereiro. No dia 27 de fevereiro foi a vez 
de “Punch & Judy”, da The Puppettree 
Company (Inglaterra), “Zé do Telhado” 
e “Castelo Assobrado” (em estreia na-
cional), ambas das Marionetas da Fei-
ra. A 5 de março foi apresentada “The 
Duckling”, da Three’Co (Ucrânia).

Na sala de exposições e foyer do 
CCI, a Companhia João Garcia Miguel 
apresenta, desde janeiro até 30 de 
abril, a exposição “How to do things 
with bodies”, uma retrospetiva dos 30 
anos de carreira do encenador, escri-
tor, artista plástico e performer. 
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agenda 
CCI/CCGN 
EXPOSIÇÃO
How to do things with bodies

Companhia João Garcia Miguel
até 30 de abril
terça a sexta-feira 11h00-18h00
sábado 14h00-19h00
CC Ílhavo
Entrada gratuita

ABRIL 

3 dom 21h30 música

Miguel Angelo
CC Gafanha da Nazaré (auditório)

M/6 anos | Entrada: €3,50

8 sex 19h00-22h00 formação

Oficina de Clown
No âmbito da exposição How To Do Things With Bodies
Companhia João Garcia Miguel
CC Ílhavo
M/12 | Entrada: €10,00  

9 sáb 22h00 Stand-up comedy

Je Suis Cordes
com Rui Sinel de Cordes
CC Ílhavo

M/16 anos | Entrada: €12,00  

17 dom 10h00/11h30 música e teatro

Espetáculo para bebés 
“Do vento e do mar”
CC Ílhavo
Indicado para bebés e crianças dos 3 aos 36 meses 
Entrada: € 3,00 (bebés); € 4,00 (acompanhantes)

Oficinas de dança
Companhia Olga Roriz
23 sáb e 24 dom 15h00 às 18h00
Oficina de dança para bailarinos estudantes e profissionais
CSC Costa Nova
M/15 anos
Limitado a 20 participantes 
Participação: €10,00

Oficina de dança para toda a comunidade
SÁB 30 ABR e DOM 1 MAI | 15h00 às 20h00
SEG 2 MAI e TER 3 MAI | 19h00 às 22h00
CSC Costa Nova
Limitado a 20 participantes 
M/16 | Participação: €10,00

29 sex dança contemporânea

Estreia Nacional 
do novo espetáculo 
da Companhia Olga Roriz
Antes que matem os Elefantes
CC Ílhavo
M/12 anos | Entrada: €5,00

30 sáb 16h00 dança

Dança em Dia Aberto
CC Ílhavo (foyer)
Entrada gratuita

MAIO 

7 sáb 22h00 teatro

Hamlet Talvez
Companhia João Garcia Miguel
Espetáculo de abertura do Festival de Teatro 
do Município de Ílhavo
CC Ílhavo
M/12 | Entrada: €5,00

15 dom 10h00/11h30 teatro

Espetáculo para bebés 
“Toca a toca”
Por Bruno Estima
CC Ílhavo

Indicado para bebés dos 3 meses ao 5 anos
Duração: 50 minutos
Entrada: € 3,00 (bebés); € 4,00 (acompanhantes)

27 sex a 29 dom

bilheteira online
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
ilhavo.bilheteiraonline.pt
Facebook: centroculturalilhavo

bilheteira balcão
CC Ílhavo/CC Gafanha da Nazaré
Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro, Worten

JUNHO 

4 sáb 22h00 conversa

Uma breve história dos filmes 
que não vi
Uma aula com Paulo Bradão
Teatro da Vista Alegre
M/6 | Entrada gratuita

11 sáb 22h00 música

Best Youth
Highway Moon
CSC Costa Nova

M/6 anos | Entrada: €5,00

18 sáb 22h00 música

Heldér Bruno & Concentus Per 
Tempora Ensemble
Presença, serena e terna
Teatro da Vista Alegre
M/6 anos | Entrada: € 5,00  

20 seg 22h00 teatro

Ana Bola Sem Filtro
Espetáculo comemorativo do 6.º aniversário 
do Cemtro Cultural da Gafanha da Nazaré
CC Gafanha da Nazaré

M/12 anos | Entrada €11,00  
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Março: 
Mês da Leitura 
Concelhio
A Rede de Bibliotecas de Ílhavo voltou a dedicar, 
pelo sexto ano consecutivo, o mês de março 
à leitura e aos livros. Assim, a Biblioteca Municipal 
promoveu diferentes atividades apelando 
à participação da sua comunidade educativa:

10 março (quinta-feira)
À descoberta de… 
João Pedro Mésseder

Exposição dos trabalhos realizados 
pelos alunos do Município

 
19 março (sábado)

Realizou-se, no dia 19 de março, no 
Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré a 6.ª edição da final do concurso 
concelhio de leitura Ílhavo a Ler+, um 
concurso desenvolvido pela Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo, com o objetivo 
de reforçar o contacto das crianças e 
jovens com o livro e a leitura. 

Com base na exploração das obras 
de quatro autoras portuguesas: Lídia 
Jorge (1.º Ciclo), Rita Taborda Duarte 
(2.º Ciclo), Ana Pessoa (3.º Ciclo) e Dul-
ce Maria Cardoso (Secundário), 31 dos 
apurados na fase de escolas realiza-
ram provas escritas e orais.

O Júri, constituído por Ana Mar-
garida Ramos, Inês Vila e José Saro 
avaliou as provas escritas e orais dos 
participantes. 

Os vencedores foram, 
de acordo com as categorias:
1.º Ciclo – Leonor Fidalgo dos Santos 
(EB 1 da Cambeia)
2.º Ciclo – Luísa Rodrigues Vilarinho 
(EB 2,3 da Gafanha da Encarnação)
3.º Ciclo – João Domingos dos Santos 
(EB 2,3 da Gafanha da Encarnação)
Ensino Secundário – Carlos Magalhães 
(Escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré)

 

11 março (sexta-feira)
À conversa com… 
João Pedro Mésseder 
e Ana Biscaia

Os vencedores representarão o Mu-
nicípio no Concurso Intermunicipal 
de Leitura da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro, este ano 
organizado pela Câmara/Biblioteca 
Municipal de Sever do Vouga, agenda-
do para o próximo dia 28 de maio no 
espaço do Centro de Artes e Espetácu-
los, onde participarão os concorrentes 
apurados nas finais de cada Municí-
pio.

 
Ao longo da tarde houve ainda mo-

mentos culturais em representação de 
cada um dos Agrupamentos de Esco-
las do Município. Estes momentos cul-
turais foram também o culminar de 
trabalhos realizados, ao longo do ano, 
no âmbito da atividade: À descoberta 
de…, inserida no Plano de Promoção 
do Livro e da Leitura da Rede de Bi-
bliotecas de Ílhavo, este ano dedicada 
ao autor João Pedro Mésseder.

Estiveram presentes ao longo da tar-
de 245 pessoas entre os intervenientes 
nos momentos culturais, pais, profes-
sores, entre outros.

A Música das Palavras: 
Manuel António Pina 

No dia 11 de março, realizou-
-se pela quarta vez o encontro 
“A Música das Palavras” este 
ano dedicada a Manuel Antó-
nio Pina. Este foi um encontro  
em torno da literatura para a 
infância, conjugando as com-
ponentes literárias, visuais e 
musicais, que contou com a 
participação de 57 pessoas.

Para além da sessão de 
divulgação sobre a obra de 
Manuel António Pina, que 
contou com a presença do 
Professor José António Go-
mes, este ano a Hora do Conto 
Musicada contou com a co-
laboração de alguns dos ele-
mentos do Clube de Leitura 
Crescemos e já Lemos.

No âmbito do projeto “New-
ton gostava de ler”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo assinou, 
recentemente um protocolo 
de cooperação com a Univer-
sidade de Aveiro, cuja parce-
ria é estabelecida através da 
Fábrica Centro Ciência Viva 
de Aveiro, contando com o 
apoio da Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE).

Este projeto tem por objeti-
vo criar um programa anual 
de leitura de livros de ciência, 
com realização de pequenas 
atividades experimentais, na 
Biblioteca Municipal, Bibliote-
ca Escolar ou Sala de Aula, en-
volvendo materiais de baixo 
custo e de simples replicação. 

A primeira sessão Newton 
desenvolvida pela equipa da 
BMI teve lugar no dia 24 de 
novembro, Dia Mundial da 
Ciência, envolvendo a partici-
pação de dois grupos de crian-
ças de escolas do Município, 
seguindo-se a dinamização 
de diversas sessões em todas 
as salas de EB1 e Jardins de 
Infância, concomitantemente 
com o projeto Baú de Histórias. 

Em cada turma/sala foi di-
namizada a Sessão Newton 
“Difrat’arte”, que incluiu a di-
namização de uma sessão de 
leitura, seguida de uma ativi-
dade prática com visualização 
de diversos materiais com os 
óculos ChromaDepth 3D. 

Esta atividade envolveu 877 
crianças com idades compreen-
didas entre os 3 e os 10 anos. 

“Newton Gostava de Ler!” 

a não perder...



 Município de Ílhavo ·  março 2016  ·  31

No dia 30 de janeiro, pelas 
15h30, realizou-se na Bibliote-
ca Municipal mais um Ateliê 
de Ilustração. Desta vez, a Ilus-
tradora Yara Kono desafiou os 
37 participantes a escolheram 
a cama certa, a almofada que 
mais gostaram entre muitas 
outras coisas e a dar largas 
á imaginação. Recorrendo a 

ABZZZ… 
Exposição e ateliê 
com Yara Kono

vários materiais e, claro está, 
às dicas e truques de uma 
ilustradora profissional, os 
resultados fizeram-se esperar: 
ilustrações criativas, realiza-
das por pequenos e grandes 
ilustradores. 

Um desafio diferente que não 
deixou ninguém com sono!

5 de abril a 28 de maio
“Ombela”
Exposição de Ilustração 
de Rachel Caiano

30 de abril, sábado, 15h
Ateliê de Ilustração
com Rachel Caiano

Inscrição prévia obrigatória

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
Facebook: bibliotecamunicipaldeilhavo

PUB
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Município 
de Ílhavo
Mais turistas em 2015

A Câmara Municipal 
de Ílhavo tem, 
desde sempre, apostado 
na promoção da cultura 
e dos valores identitários 
do Município, remodelando 
os equipamentos 
e revalorizando recursos 
para dignificar os serviços 
públicos culturais 
que presta. 

As Lojas de Turismo do Município de 
Ílhavo ultrapassaram a barreira dos 
10.000 atendimentos (dos quais 62% 
na Costa Nova, 20% em Ílhavo e 18% 
na Barra), correspondendo a um cres-
cimento global de 20% relativamente 
a 2014, tendo nesse ano sido também 
de 20%.

A sazonalidade diminuiu em 13%. 
O número de atendimentos de es-
trangeiros aumentou 3% e a Loja de 
turismo de Ílhavo passou a atender 
mais estrangeiros, ainda que fruto da 
diminuição da procura por nacionais 
(sendo que a procura global a esta loja 
aumenta, como em todas).

A par deste aumento do número de 
turistas, o Município de Ílhavo já este 
ano o cenário escolhido para receber 
diversos Congressos que focaram a 
sua atenção no que de melhor o Muni-
cípio tem para oferecer.

O Município de Ílhavo re-
cebeu, no passado dia 12 de 
março, o Congresso Solférias, 
que juntou cerca de 200 par-
ticipantes (agentes de viagens 
nacionais e imprensa do tu-
rismo). 

Para o operador turístico 
Solférias, que, em 2015, trans-
portou mais de 55.000 passa-
geiros, tratou-se de apresen-
tar a sua programação para o 
verão 2016 e ainda a sua nova 
imagem. Para o Município de 
Ílhavo, e para a Turismo do 
Centro de Portugal, tratou-se 
de fazer experimentar a pres-
critores de viagens a oferta 
turística e cultural implanta-
da no território, diga-se, com 
muito agrado dos participan-
tes, que tiveram a oportuni-
dade de se inscrever em ativi-
dades diversas como iniciação 
à Vela, com o Clube de Vela da 
Costa Nova, peddypapers na 

Costa Nova, com a Cicerone 
Tours, provas de orientação 
na Barra, com a Transser-
rano, incluindo a subida do 
Farol, fazer um workshop 
culinário com a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau no 
Museu Marítimo de Ílhavo e 
um workshop de pintura em 
porcelana com a Vista Alegre.

Os grupos tiveram também 
a oportunidade de conhecer o 
recém inaugurado Centro So-
ciocultural da Costa Nova, com 
um almoço regional, e o Bairro 
Operário da Vista Alegre.

O evento realizou-se nas 
instalações do novíssimo cin-
co estrelas Montebelo Vista 
Alegre Ílhavo Hotel, ele pró-
prio um dos pontos de grande 
interesse para o público em 
questão, tendo a Solférias rea-
lizado um filme do dia e dispo-
nível, para visualização, em 
https://vimeo.com/159533621. 

Congresso Solférias
Município de Ílhavo foi o “cenário” escolhido
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O Município de Ílhavo vol-
tou a marcar presença na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, 
a maior feira de promoção 
turística nacional, que irá de-
correr entre os dias 2 e 6 de 
março, na FIL, bem represen-
tado nas marcas “Ria de Avei-
ro” e “Centro de Portugal”, no 
stand do Turismo do Centro 
de Portugal e integrando a re-
presentação da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro.

No dia 4 de março, os par-
ticipantes na BTL tiveram a 
oportunidade de degustar al-
gumas das iguarias que mar-
cam a gastronomia ilhavense: 
o Bacalhau, levado pela Con-
fraria Gastronómica do Ba-
calhau, e as Padas de Vale de 
Ílhavo, numa ação destinada 
aos profissionais do setor.  

A representar a Câmara 
Municipal de Ílhavo esteve-

presente o Vereador do Pe-
louro do Turismo, Paulo Cos-
ta, que aproveitou a ocasião 
para promover o calendário 
turístico municipal, marcado 
em 2016, nomeadamente por 
iniciativas como o Ria a Gosto 
– Festival de Marisco da Costa 
Nova (4 a 7 de agosto), o Ílhavo 
Sea Festival (5 a 8 de agosto) e 
o Festival do Bacalhau (17 a 21 

Município de Ílhavo 
marcou presença na BTL 2016

de agosto), mas também apre-
sentando um dos mais recen-
tes projetos municipais, “Ílha-
vo num Minuto”, um conjunto 
de 50 vídeos, cada um de um 
minuto, protagonizado pela 
comunidade imigrante ilha-
vense que, nas suas línguas 
maternas, apresenta o Muni-
cípio de Ílhavo aos seus con-
terrâneos.

Congresso Solférias
Município de Ílhavo foi o “cenário” escolhido

PUB

4.º Congresso 
da APECATE 
no Município 
de Ílhavo

Subordinado ao tema “Cap-
tar Negócio – Estratégias e 
Problemas”, teve lugar nos 
dias 29 e 30 de janeiro, no 
Montebelo Vista Alegre Hotel, 
o 4.º Congresso da Associação 
Portuguesa de Empresas de 
Congressos, Animação Turís-
tica e Eventos (APECATE).

Este Congresso, que trouxe 
ao nosso Município a Secretá-
ria de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho e o Presi-
dente da Região de Turismo do 
Centro, Pedro Machado, con-
tou com a parceria da Câma-
ra Municipal de Ílhavo, que 
marcou presença nestes dois 
dias com um espaço de pro-
moção do Município de Ílha-
vo e divulgação dos grandes 
eventos a realizar neste ano 
2016, destacando-se o Ria a 
Gosto – Festival de Marisco (4 
a 7 de agosto), Ílhavo Sea Festi-
val (5 a 8 de agosto) e Festival 
do Bacalhau (17 a 21 de agosto). 
Foi ainda oferecida aos parti-
cipantes uma degustação de 
conservas de bacalhau e, a en-
cerrar o Congresso, um jantar 
no Museu Marítimo de Ílhavo.
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Assembleia 
Municipal Jovem 
2016

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, no dia 12 de 
fevereiro, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
a edição 2016 da Assembleia 
Municipal Jovem.

Numa sessão informal de 
trabalho, cerca de 30 alunos, 
representantes dos três Agru-
pamentos de Escola do Muni-
cípio de Ílhavo, partilharam 
as suas preocupações e apre-
sentaram as principais ideias 
para o futuro da sua Terra, 
participando num debate re-
lacionado com diversas temá-
ticas, nomeadamente Cidada-
nia, Solidariedade, Ambiente, 
Mobilidade e Acessibilidade, 
Saúde Juvenil, Desporto.

Na ordem de trabalhos os 
pontos propostos pelos Agru-
pamentos para apresentação 
e debate são “Mente Sã e Cor-
po São”, “Circulação Rodoviá-
ria na Gafanha da Nazaré” e 
“Juventude Feliz e Consciente 
– futuro diferente”.

O Fórum Municipal da Ju-
ventude da Gafanha da Na-
zaré comemorou, no dia 25 
de fevereiro, o seu 11.º ano 
de vida com um programa 
especial de dois dias, numa 
ambiência de muita diversão 
e convívio. 

A tarde do dia 24 de feverei-
ro começou com um ateliê de 
culinária, seguindo-se alguns 
jogos para rir que divertiram 
e desafiaram a perícia, destre-
za, habilidade e atenção dos 
jovens presentes: “Atira ao 
Centro”, “O Anel”, “Abre a Pes-
tana” e outros tantos. Tendo 
como tema do mês “Os Gran-
des Artistas”, os jovens foram 
ainda convidados a pintar 
num bloco de notas gigante 
que resultou numa Mostra de 
Arte coletiva muito interes-
sante.

O dia 25 de fevereiro foi 
dedicado à entrega dos cer-
tificados das Oficinas Criati-
vas referente ao 2.º semestre 
de 2015, à apresentação das 
Oficinas Criativas deste ano 
e ao lanche/convívio com os 
Parabéns ao FMJ e um Bolo 
de Aniversário oferecido pela 
formadora da Oficina Criati-
va Cake Design, Sara Batista, 
que surpreendeu e deliciou 
todos os presentes.

Fórum Municipal 
da Juventude 
da Gafanha da Nazaré
Celebrou o seu 11.º aniversário 

O Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Caçoilo, 
o Presidente da Assembleia 
Municipal, Fernando Duarte, 
a Vereadora do Pelouro da 
Juventude, Beatriz Martins, 
responderam às perguntas 
dos jovens, num momento de 
partilha e interação que se re-
velou muito profícuo.

Esta iniciativa, especial-
mente dirigida aos Agru-
pamentos de Escola do Mu-
nicípio de Ílhavo, realça a 
importância da aposta po-
lítica da Câmara Municipal 
de Ílhavo na Juventude, em 
particular na componente 
específica da Educação, dis-
ponibilizando um conjunto de 
programas, projetos e inicia-
tivas, planeadas e estrutura-
das de forma a proporcionar 
o desenvolvimento de novas 
competências, contribuindo 
para um encarar do futuro 
com espírito crítico, criativo 
e, sobretudo, participativo no 
meio social em que os jovens 
se integram.
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 mais inform
ações:

Fórum Municipal da Juventude

Tel 234 321 079 · T
el 234 183 773

www.cm-ilh
avo.pt

Inscrições até
 27 ABR

IL

no te
u Fó

rum Municip
al 

da J
uven

tude

14 maio
21h30
Mercado Municipal 
de Ílhavo

X CONCURSO

2016

X Concurso Hip-Hop Dance
Normas de participação

Os Fóruns Municipais da 
Juventude da Gafanha do 
Carmo e da Gafanha da En-
carnação assinalaram sete 
anos de vida, nos dias 22 e 23 
de dezembro de 2015, respeti-
vamente.

Para comemorar estas datas, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
convidou todos os jovens a 
participar em diversas ativi-
dades repletas de animação e 
convívio, reunindo também 
antigos e novos utilizadores 
dos FMJ.

O FMJ da Gafanha do Car-
mo dinamizou um Workshop 
Velas Criativas e o Concurso 
Just Dance e o FMJ da Gafa-
nha da Encarnação contou 
com um Workshop Sabonetes 
de Natal e um Concurso de 
Mini Karaoke.

Em ambos os espaços hou-
ve Decoração do respetivo 
Bolo de Aniversário, lanche 
e, como não poderia deixar de 
ser, os Parabéns aos FMJ!

7.º Aniversário 
Fórum Municipal 
da Juventude 
da Gafanha do Carmo 
e Gafanha 
da Encarnação

Foram aprovadas as Nor-
mas de Participação no X 
Concurso de Hip-Hop Dance, 
que se irá realizar no dia 14 de 
maio, pelas 21h30, no Merca-
do Municipal de Ílhavo.

Esta iniciativa tem como 
principal objetivo contribuir 
para o desenvolvimento do 
espírito e da capacidade cria-
tiva dos mais jovens, especial-
mente na área da dança, cons-
tituindo assim um dos pilares 
da política de juventude da 
Câmara Municipal de Ílhavo: 
a Criatividade.

O Concurso de Hip-Hop 
Dance destina-se a praticantes 
deste tipo de dança, amadores 
ou profi ssionais, com idades 
compreendidas entre os 12 e 
os 30 anos, podendo a partici-
pação ser feita a título indivi-
dual, em par ou em grupo. 

As inscrições decorrem até 
ao dia 27 de abril em qualquer 
um dos Fóruns Municipais da 
Juventude (Ílhavo, Gafanha 
da Nazaré, Gafanha da Encar-
nação e Gafanha do Carmo).

Todos os concorrentes rece-
berão um Certifi cado de Par-
ticipação, havendo ainda, um 
prémio monetário a atribuir 
às três melhores coreografi as 
(primeiro prémio 175,00 eu-
ros; segundo prémio 125,00 
euros; terceiro prémio 100,00 
euros). Será também atribuído 
um “Prémio Especial do Públi-
co”, no valor de 100,00 euros, 
em material/equipamento re-
lacionado com a prática desta 
atividade.

 
Normas de Participação e Ficha de Inscrição disponíveis 
em www.cm-ilhavo.pt.
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XII Jornadas da Juventude 
do Município de Ílhavo 

Realizou-se, no passado dia 
4 de março, na Sala Polivalen-
te da Biblioteca Municipal, a 
edição de 2016 das Jornadas 
da Juventude, numa iniciati-
va dirigida a alunos do 3.º Ci-
clo das Escolas do Município, 
numa aposta continuada da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
em proporcionar atividades 
que funcionem como comple-
mento à sua formação escolar 
e pessoal. 

Nesta edição promoveu-se 
a discussão em torno da dua-
lidade corpo e mente. Mente 
sã e corpo são na era digital? 
Conscientes da influência 
da tecnologia no desenvolvi-
mento emocional dos adoles-
centes, promoveu-se um mo-
mento de reflexão em torno 
desta temática e da importân-
cia em apostar num estilo de 
vida mais saudável. 

Realizou-se no dia 6 de ja-
neiro, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo, a entrega 
dos Certificados e Bolsas aos 18 
participantes, no 3.º turno, do 
Programa Vocação 2015.

Dirigido a jovens com idades 
compreendidas entre os 14 e 
os 25 anos que estudem e/ou 
residam no Município de Ílha-
vo, o Programa Vocação está 
estruturado em três turnos: o 
primeiro de janeiro a março, 
o segundo de abril a junho e 
o terceiro de outubro a de-

zembro, com a realização de 
projetos em áreas tão diversas 
como o ambiente, o desporto, 
a juventude, a história e o pa-
trimónio, a animação cultural 
ou a dinamização de espaços. 
Cada jovem realiza 90 horas, 
recebendo no final um certi-
ficado de participação e uma 
bolsa de 200 euros.

Na edição de 2015 regista-
ram-se 119 inscrições, num to-
tal de 58 participações: no pri-
meiro turno participaram 19 
jovens, no segundo 21 e neste 

terceiro 18,  o que demonstra 
o sucesso e a importância no 
desenvolvimento de compe-
tências pessoais, sociais e pro-
fissionais, através do contacto 
dos jovens com o mundo de 
trabalho.

O segundo turno de 2016 
está prestes a arrancar,  mas 
as inscrições para o tercei-
ro encontram-se abertas no 
Fórum Municipal da Juven-
tude - Ílhavo, Gafanha da Na-
zaré, Gafanha da Encarnação 
e Gafanha do Carmo.

As Normas de Participação e 
as Fichas de Inscrição estão 
disponíveis em www.cm-
ilhavo.pt.

Vocação 2015 
- Turno 3
Entrega 
dos Certificados 
e Bolsas de 
Participação 

A 12.ª edição contou com os 
painéis temáticos “Mente sau-
dável na era digital” e “Corpo 
saudável na era digital” e cin-
co oradores convidados que 
partilharam com os jovens o 
seu conhecimento e experiên-
cia nas diferentes áreas.

Com o objetivo de se alcan-
çar uma maior e mais fácil 
interatividade entre oradores 
e participantes, foram criados 
grupos de trabalho, cada um 
coordenado por um professor, 
que apresentaram questões 
para os oradores e elabora-
ram as conclusões de cada te-
mática exposta para posterior 
partilha aos restantes colegas 
das turmas. 

Com a realização de um de-
bate aberto e elucidativo, mo-
tivou-se a discussão e a parti-
lha das ideias dos munícipes 
mais jovens. 

Participaram nesta edição 
51 jovens acompanhados de 
5 professores, que avaliaram 
de forma muito positiva a sua 
participação nesta atividade.

Mais de 50 jovens discutiram a dualidade entre corpo e mente
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ABRIL
Ator
FMJ Gafanha do Carmo

Dando continuidade, em 
2016, ao projeto “Conversas 
com Gente Nova”, o Fórum Mu-
nicipal da Juventude mantém 
esta tertúlia mensal na qual o 
público é maioritariamente jo-
vem, com o intuito de dar a co-
nhecer pessoas e/ou assuntos 
que se destacam nas suas áreas 
profissionais e pessoais, poden-
do ser uma fonte de inspira-
ção para a escolha de cursos/
carreiras. Propõem-se assim 
momentos de partilha e alarga-
mento de conhecimentos.

Em janeiro, o FMJ da Gafa-
nha da Encarnação recebeu 
Ana Castro, uma jovem estu-
dante, trabalhadora, volun-
tária e cantora, que partilhou 
o seu segredo da gestão do 
tempo. Estiveram presentes 15 
pessoas de várias gerações e a 
conversa manteve-se animada 
e envolvente, ficando a saber 
como conseguia fazer tanta 
coisa ao mesmo tempo, obten-
do sucesso em todas elas. 

Em fevereiro, o convidado 
foi o escritor Diogo Lourenço 
e, num ambiente informal, 
desenvolveu-se uma conver-
sa fluida e muito interessante 
sobre o processo de criação li-
terário. Este jovem de 16 anos 
da Gafanha da Nazaré é estu-
dante, joga basquetebol e ain-
da tem tempo para se dedicar à 
escrita. Resultado de uma fase 
da sua vida, escreveu “Pen-
samentos de um adolescente” 
estando já a caminho da publi-
cação do segundo livro.

Enquadrada nas Comemora-
ções do Dia da Proteção Civil, 
a “Conversa com Gente Nova” 
deste mês de março (dia 23) 
realizou-se com o jovem Bom-
beiro André Neto, no Fórum 
Municipal da Juventude de 
Ílhavo e estiveram presentes 
12 interessados em perceber 
melhor o dia-a-dia de um Bom-
beiro. Este jovem partilhou 
connosco os melhores e piores 
momentos de um herói volun-
tário e a conversa foi animada 
e cativante do início ao fim.

Conversas 
com 
Gente Nova

PRÓXIMAS CONVERSAS

MAIO
Skater
FMJ Ílhavo

JUN
Locutor de Rádio
FMJ Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu à abertura, 
no dia 18 de janeiro, do Espaço 
do Cidadão, numa aposta de 
proximidade com o munícipe. 

Integrado no Gabinete de 
Atendimento Geral, o Espa-
ço do Cidadão é um ponto de 
atendimento de mediação 
que congrega vários serviços 
de diversas entidades, onde o 
cidadão beneficia de um aten-
dimento digital assistido que 
lhe permite conhecer as vá-
rias opções disponibilizadas 
pelos serviços online.

São mais de setenta servi-
ços que o munícipe poderá 
encontrar num só espaço, 
podendo, por exemplo, solici-
tar a alteração de morada da 
Carta de Condução, entregar 
despesas da ADSE, tratar de 
assuntos relativos a emprego 
e formação profissional, efe-
tuar a alteração de morada no 
Cartão de Cidadão ou solicitar 
o Cartão Europeu de Seguro 
de Doença.

Espaço do Cidadão 
do Município 
de Ílhavo
Mais de 70 serviços para facilitar a vida 
da população

Neste novo espaço são, as-
sim, disponibilizados serviços 
da ADSE - Direção Geral de 
Proteção Social aos Funcioná-
rios e Agentes da Administra-
ção Pública, IGAC - Inspeção 
Geral das Atividades Cultu-
rais, SEF - Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, ISS - Ins-
tituto da Segurança Social, 
CGA - Caixa Geral de Apo-
sentações, IMT - Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes 
e AMA - Agência para a Mo-
dernização Administrativa. 

O munícipe é atendido por 
pessoas formadas e creden-
ciadas, designadas de Media-
dores de Atendimento Digital, 
cuja função é servir melhor o 
cidadão, proporcionando-lhe 
um modelo de atendimento 
mais conveniente, rápido e 
cómodo. 

O Gabinete de Atendimento 
Geral tem, assim, três espa-
ços distintos: o Atendimen-
to ao Munícipe, o Espaço do 
Cidadão e o balcão da AdRA 
- Águas da Região de Aveiro, 
com horário de atendimento 
ao público de segunda a sex-
ta-feira, das 09h00 às 16h00 
(aberto à hora de almoço). 

O Espaço do Cidadão resul-
ta de um Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Agência para a Mo-
dernização Administrativa 
que teve lugar a 19 de março 
de 2015, na Sede CIRA – Co-
munidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de dezembro de 2015

Acordo coletivo de empregador público, cele-
brado entre o Município de Ílhavo e o STAL 
relativo ao novo horário de trabalho dos tra-
balhadores – horário de funcionamento dos 
vários serviços municipais 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Projeto de Regulamento do Serviço de Ges-
tão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana 
e Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
para 2016 
Deliberado por unanimidade aprovar as 
propostas apresentadas pelo Vice-Presiden-
te da Câmara Municipal, Marcos Labrincha 
Ré, bem como o seu envio à Assembleia Mu-
nicipal.

Aquisição de dois prédios urbanos e dois pré-
dios rústicos na Gafanha da Nazaré para a 
construção de um parque de estacionamento 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a aquisição de dois 
prédios urbanos e dois prédios rústicos para 
a construção de um parque de estaciona-
mento com vista a desanuviar os problemas 
de trânsito e estacionamento.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2015 - 5ª Alteração 
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara Municipal. 

Abertura de Concurso “Casa (Capela) Mortu-
ária da Gafanha do Carmo”
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, que prevê a abertura do 
procedimento referido em título pelo valor 
estimado de 187.550,78 Euros, com um pra-
zo de execução de 8 meses. 

Abertura de Concurso “Casa da Música da 
Gafanha da Nazaré” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, que prevê a abertura do 
procedimento referido em título pelo valor 
estimado de 698.811,53 Euros, com um pra-
zo de execução de 14 meses. 

Relatório Final “Iluminação de Natal 
2015/2016”
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa Rotina Criativa Mon-
tagens Eléctricas e Decorativas, Lda, pelo 
valor de 22.750,00 Euros.

Acordo de Cooperação 2015 celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. 
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Acordo de Cooperação, que com-
porta uma comparticipação financeira de 
65.000,00 Euros, a que acresce um encargo 
estimado de 8.000,00 Euros respeitante a 
seguros com os bombeiros, assumidos pela 
Câmara Municipal, para além do valor de 
33.200,00 Euros, relativo à Equipa de Inter-
venção Permanente, conforme as disposi-
ções legais presentes no Protocolo firmado 
entre a CMI, a AHBVI e a ANPC. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 679,58 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa 
da Misericórdia para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 240,00 Euros.

Comparticipação no pagamento das quotas 
de condomínio de habitação social, no âmbi-

to do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 
apoio de comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio de habitação social.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê uma redução de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carencia-
dos
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de duas 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
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Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do 
Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual, no valor de 2.000,00 Euros.

Contrato celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a Vodafone, SA – Instalações telefó-
nicas celulares em terrenos municipais 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal.  

Alteração de Protocolo celebrado entre a 
CMI e UA – Universidade de Aveiro em 2002 
no âmbito da atribuição de prémio ao me-
lhor aluno da Licenciatura em Turismo (ano 
de 2015) da Universidade de Aveiro 
Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho apresentado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que determina que o 
prémio previsto atribuir ao melhor aluno 
da Licenciatura em Planeamento Regional e 
Urbano da Universidade de Aveiro, seja este 
ano atribuído ao melhor aluno de Turismo.

Escritura de doação do edifício sobre a ma-
triz urbana n.º 544, à Junta de Freguesia da 
Gafanha do Carmo para aí funcionar a res-
petiva sede
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal. 

Contrato de delegação de competências cele-
brado entre o Município de Ílhavo e a Junta 
de Freguesia da Gafanha da Encarnação re-
lativo à gestão da Capela Mortuária da Paró-
quia da Gafanha da Encarnação
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Renovação do contrato n.º 15/2013 (Gertal, 
SA) - prestação de serviços de fornecimento 
e transporte de refeições escolares 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
novação de prestação de serviços pelo valor 
contratual anual de 432 660,80 Euros.

Renovação do contrato de prestação de ser-
viços de auditoria e certificação de contas
Deliberado por unanimidade emitir parecer 
prévio favorável e renovar o contrato cele-
brado com a PALM – Pereira, Almeida, Li-
nhares, Monteiro & Associados, SROC, SA. 

Tipologia de preços dos bilhetes CCI/CCGN  
para o trimestre janeiro – fevereiro e março 

Deliberado por unanimidade aprovar os 
preços constantes da referida informação.

Aprovação de topónimos nas Freguesias do 
Concelho
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê a atribuição dos 
seguintes topónimos, propostos na reunião 
de Comissão Municipal de Toponímia do dia 
02DEZ2015: Freguesia de São Salvador: Via 
do Conhecimento; Becos da Rua João Car-
los Gomes (Beco do Pinto, Beco do Mónica, 
Beco do Valente, Beco da Cininha, Beco das 
“Avós”, Beco do Félix e Beco do Manicas; 
Largo Dona Celeste dos Santos; Rua do An-
tigo Mercado. 
Na Freguesia da Gafanha da Nazaré: Tra-
vessa do Prior Sardo; Travessa do Estaleiro; 
Beco do Alvim.
Nas Freguesias da Gafanha da Encarnação 
e da Gafanha do Carmo: Estrada Quintas do 
Sul. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê a atribuição de 

4 apoios de comparticipação no pagamento 
da fatura relativa a água, saneamento e re-
síduos sólidos.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro 
Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré para 
comparticipação em arrendamento de ha-
bitação, 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 251,58 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro So-
cial e Paroquial N. Sra. da Nazaré para com-
participação em empréstimo à habitação, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 246,40 Euros.

Subsídio de Estudo Ano Letivo 2015/2016 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, que prevê a atribuição de 2 
subsídios de estudo no valor de 50,00 Euros 
para o Escalão A.

Contrato programa de desenvolvimento 
desportivo, celebrado entre o Município de 
Ílhavo e o (NEGE) Novo Estrela da Gafanha 
da Encarnação e a Freguesia da Gafanha da 
Encarnação – Arrelvamento (relva sintética) 
do campo do NEGE
Deliberado por unanimidade ratificar o 
Contrato Programa. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
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Relatório Anual de execução do “Plano de 
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
conexas” 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido Relatório.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2015 – 6ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara Municipal.

Isenção do pagamento de taxas municipais, a 
várias Associações do Município, relativas à 
realização de eventos no ano 2015
Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho, que isenta Associações 
do Município do pagamento no valor de 
1.890,00 Euros.

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) 
a Associação do Município durante os meses 
de outubro, novembro e dezembro
Deliberado por unanimidade ratificar a 

informação apresentada pela Vereadora 
Beatriz Martins, que isenta Associações do 
Município do pagamento de 3.830,60 Euros.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos 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 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Produtos de Apoio 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 
produtos de apoio, em regime de comodato 
a um munícipe.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, 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 1 redução de taxas 

devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou 
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de três 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo 
Desportivo da Gafanha de Aquém 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual no valor de 2.000,00 Euros, 
de modo a colaborar na concretização das 
atividades do Grupo Desportivo da Gafanha 
de Aquém durante o ano de 2015, nomea-
damente apoiar a atividade desportiva de 
ciclismo, pesca e cicloturismo, bem como 
realização do Grande Prémio de Ciclismo. 

Atribuição de Subsídio Pontual ao Núcleo 
Sportinguista de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 750,00 Euros, de modo a 
colaborar na concretização das atividades 
do Núcleo durante o ano de 2015, nomea-
damente: Comemoração do 33º Aniversário 
do NSI; 4º Torneio da Malha do NSI e Mega 
Torneio Nacional de Sueca. 

Protocolo de cedência de uso / contrato de 
comodato celebrado entre o Município de 
Ílhavo e o Grupo Columbófilo da Gafanha. 
Deliberado por unanimidade aprovar o con-
trato de comodato entre o Município de Ílha-
vo e o Grupo Columbófilo da Gafanha para 
cedência do edifício do Jardim de Infância 
da Remelha para o exercício da sua ativida-
de social.

Agrupamentos de Escolas de Ílhavo, da Ga-
fanha da Nazaré e da Gafanha da Encarna-
ção – atribuição de subsídios para Expedien-
te e Limpeza – Ano Letivo de 2015/2016 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um subsídio para expediente e limpeza 
às Escolas Básicas do 1.º Ciclo, que inclui os 
Centros Escolares, (no valor de 14.826 euros) 
e aos Jardins de Infância da rede pública do 
Município de Ílhavo (no valor de 2.490 eu-
ros), para o ano letivo 2015/2016.

Deliberações CMI 2015/2016
dezembro a fevereiro
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Regulamento Prémio Octávio Lixa Filguei-
ras - III ª EDIÇÃO (2016) 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido Regulamento. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
20 de janeiro de 2016

Minuta do protocolo de acordo celebrado 
entre o Município de Ílhavo e a Entidade 
Regional de Turismo do Centro de Portugal, 
relativo ao desenvolvimento de projetos de 
dinamização do turismo no Concelho de 
Ílhavo, e gestão, dinamização e divulgação 
dos Postos de Turismo de Ílhavo. 
Deliberado por unanimidade aprovar a Mi-
nuta de Protocolo. 

Lei dos compromissos e pagamentos em 
atraso (LCPA) – Antecipação de Fundos 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Alteração do Estudo Urbanístico 65 – Zona 
Envolvente à Rua da Liberdade, Gafanha da 
Nazaré – PO N.º 159/15
Deliberado por unanimidade aprovar a alte-
ração ao EU 65.

Relatório final “Fornecimento de Gás a Equi-
pamentos Municipais”. 
Deliberado por unanimidade adjudicar o 
fornecimento de gás natural à GalpPower, 
SA, pelo valor de 418.980,52 Euros e o forne-
cimento de gás propano à Petrogal, SA, pelo 
valor de 17.624,41 Euros.

Parecer prévio para elaboração do projeto 
de execução da “Casa (Capela) Mortuária da 
Gafanha do Carmo” 
Deliberado por unanimidade emitir parecer 
prévio favorável à aquisição de serviços, e 
proceder à adjudicação à empresa, Paulo Va-
lente, Lda, pelo valor da proposta apresenta-
da, 8.950,00 Euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor. 

Parecer prévio para elaboração do projeto de 
execução da “Remodelação da Rotunda da 
Praia da Barra” 
Deliberado por unanimidade emitir parecer 
prévio favorável à aquisição de serviços, e 
proceder à adjudicação do referido projeto à 
empresa Gestrada – Gabinete de Engenha-
ria de Estradas, Lda., pelo valor da proposta 
apresentada, 46.253,00 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 Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 7 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro 
Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré para 
comparticipação em arrendamento de ha-
bitação, 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 1.134,72 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa 
da Misericórdia para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 120,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa 
da Misericórdia para comparticipação em 
empréstimo à habitação, no âmbito do Fun-
do Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 82,49 Euros.

Lista definitiva dos Bolseiros Municipais – 
2015/2016
Deliberado por unanimidade aprovar a Lis-
ta Definitiva. 

Programa Municipal Férias Divertidas – 
Páscoa 2016 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
3 de fevereiro de 2016

Projeto do Regulamento do Museu da Vista 
Alegre 
Deliberado por unanimidade aprovar o Pro-
jeto de Regulamento, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Projeto de alteração ao Regulamento Interno 
do Parque de Campismo da Barra 
Deliberado por unanimidade aprovar o Pro-
jeto de Regulamento, bem como o seu o en-
vio à Assembleia Municipal.

IERA – Contrato de Pré-Incubação de Ideias 
de Negócio e de Incubação de Empresas do 
Ciemar - Ílhavo 
Deliberado por unanimidade tomar co-
nhecimento do contrato celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a INOVA-RIA, Asso-
ciação de Empresas para uma Rede de Ino-
vação em Aveiro. 

Abertura de procedimento “Aquisição de 
serviços de Vigilância e segurança para os 
edifícios municipais” 
Deliberado por unanimidade emitir parecer 
prévio favorável. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2016 – 1ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a Al-
teração do Orçamento. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2016 – 1ª Revisão
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a 1ª Revisão do Orçamento/2016, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal.

Pedido de autorização de celebração de em-
préstimo bancário de médio e longo prazo 
para a aquisição do lote de terreno onde se 
encontra instalada a Biblioteca e Fórum da 
Juventude de Ílhavo
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var e ratificar o despacho, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal. 

Contratação de empréstimo a médio prazo (6 
anos), no valor até 1.000.000,00 € - Comissão 
de análise técnica das propostas 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var e ratificar o referido despacho, bem 
como o seu o envio à Assembleia Municipal. 

Ata contratação de empréstimo a médio pra-
zo (6 anos), no valor de, até 1 000 000,00 € 
- Abertura de propostas 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var e ratificar a Ata, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

Ata contratação de empréstimo a médio pra-
zo (6 anos), no valor de, até 1 000 000,00 € 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var e ratificar a Ata se dá conta que, face 
ao facto de apenas a Caixa Geral de Depó-
sitos ter apresentado uma proposta, e que a 
mesma se encontra dentro dos parâmetros 
legais e normais para este tipo de procedi-
mentos, foi a sobredita proposta, nos termos 
e condições que se encontram densificados 
na aludida Ata, aprovada a proposta emana-
da pela Caixa Geral de Depósitos, bem como 
o seu envio à Assembleia Municipal.

1ª Alteração Simplificada da REN, no âmbito 
do PO N.º 217/01 (ANGE)
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta.

1ª Correcção Material do PDM de Ílhavo no 
âmbito do Novo Programa da Área de Equi-
pamentos da Carreira
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta.

Proposta de novo programa para a área de 
equipamentos da carreira – Alteração do 
EU 101 – área de equipamentos da carreira 
– reconhecimento de ação de relevante in-
teresse público – inexistência de localização 
alternativa
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal. 

Estudo prévio do Projeto de Remodelação da 
Rotunda da Praia da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Relatório final “Novo Quartel da GNR de 
Ílhavo” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente, no qual e em síntese, se 
sugere a adjudicação da empreitada referen-
ciada em título, à empresa Construções Re-
foiense, Lda, pelo valor de 428.768,57 Euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o critério de adjudicação defi-
nido no programa de procedimento (preço 
mais baixo). 

Abertura de Concurso “Ampliação dos bal-
neários da Vista Alegre” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, se 
sugere a abertura do procedimento refe-
renciado em título, por ajuste direto, pelo 
valor estimado de 115 000,00 Euros, tendo 
como critério único de adjudicação o preço 
mais baixo, com um prazo de execução de 
120 dias.

Abertura de Concurso “Campo de futebol do 
NEGE – relvado sintético” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta, na qual e em síntese, se sugere a 
abertura do procedimento referenciado em 
título, por concurso público, pelo valor esti-
mado de 207 500,00 Euros e com um prazo 
de execução de 60 dias. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 17 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 7.145,70 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro 
Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré para 
comparticipação em arrendamento de ha-
bitação, 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 1.934,01 Euros.

Relatório anual (2015) de avaliação das ativi-
dades da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ de Ílhavo)
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento.

Atribuição de subsídio pontual ao Lions Clu-
be de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual à atividade desta Associação, 
de cariz eminentemente social, na qual se 
inclui a publicação do boletim anual 2016 
“Homem do Leme” no montante de 500,00 
Euros, onde são divulgadas as ações realiza-
das durante o ano em articulação com um 
conjunto de entidades do Município, cujo 
valor irá reverter para ações de apoio social. 

Relatório 2015 e proposta de Oficinas Criati-
vas para 2016
Deliberado por unanimidade aprovar o Re-
latório de 2015 e a proposta de Oficinas Cria-
tivas para 2016. 

Acordos de Cooperação a celebrar com 
as Associações de Pais e Encarregados de 
Educação do Município para o Ano Letivo 
2015/2016
Deliberado por unanimidade aprovar os 16 
Acordos de Cooperação, que preveem a atri-
buição de uma comparticipação financeira 
no valor total de 345.218,54 Euros.

Doação de livros à Biblioteca de Ílhavo rela-
tivo ao 2ª semestre de 2015
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho. 

Delimitação de Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) e Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) – “Ílhavo com Vida” 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré, 

bem como o seu envio à Assembleia Muni-
cipal. 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resí-
duos Urbanos e Limpeza Urbana do Municí-
pio de Ílhavo – tarifário do serviço de gestão 
de resíduos para 2016 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta do Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal, Marcos Labrincha Ré, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal. 
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Listagem relativa à homologação de preços 
de artigos postos à venda nas lojas de turis-
mo 
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho, na qual e em síntese, se dá conta dos 
produtos e respetivo preço de venda ao pú-
blico nas lojas de turismo. 

Venda de merchandising, artesanato e pu-
blicações nas lojas de turismo do Município 
de Ílhavo e na Livraria do Museu Marítimo 
de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade ratificar a re-
ferida informação, na qual e em síntese, se 
dá conta dos resultados obtidos pelas citadas 
vendas, nas várias lojas e livraria do MMI, 
durante o ano de 2015. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos 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 resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 2.901,96 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carencia-
dos
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de duas 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou séniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, 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 1 redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Normas de Participação – X Concurso de Hi-
p-Hop Dance 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Reedição da Publicação “Nos mares do fim 
do mundo”, de Bernardo Santareno
Deliberado por unanimidade aprovar e pro-
ceder nos termos da informação. 

Ata da Hasta Pública para a concessão da 
Loja D no Mercado da Costa Nova 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Ata. 

Propostas de Cessação de Contratos de Ar-
rendamento Apoiado
Deliberado por unanimidade aprovar as seis 
propostas. 

Atualização de preços no âmbito dos servi-
ços prestados pela empresa SUMA, S.A., no 
Município de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta.



O Espaço do Cidadão é um 
ponto de atendimento de 
mediação que disponibiliza 
vários serviços de diversas 
entidades, onde o cidadão 
beneficia de um atendimento 
digital assistido que lhe permite 
conhecer as várias opções 
disponibilizadas pelos serviços 
online.

O munícipe será atendido 
por pessoas formadas e 
credenciadas, designadas de 
Mediadores de Atendimento 
Digital, cuja função será 
servir melhor o cidadão, 
proporcionando-lhe um 
modelo de atendimento mais 
conveniente, mais rápido e mais 
próximo.

Mais de 70 serviços num só 
espaço à sua disposição

AaM
Atendimento ao Munícipe

» Carta de Condução
» Entrega de despesas ADSE
» Emprego e Formação Profissional
» Alteração de morada no Cartão de Cidadão
» Cartão Europeu de Seguro de Doença
» ... e muitos outros

Mais informação disponível em
www.cm-ilhavo.pt/pages/337

Aqui poderá tratar de todos os 
assuntos da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
nomeadamente processos de 
obras particulares, liquidação de 
taxas e licenças, marcação de 
reuniões técnicas, candidaturas 
a concursos, contactos de 
aprovisionamento, entrega de 
documentação diversa, entre 
outros.

Existem dois balcões de 
atendimento da AdRA, onde 
poderá tratar de todos os 
assuntos relacionados com 
os contratos de água e 
saneamento e liquidação de 
faturas de água.

CMI aposta na proximidade 
com o Munícipe

HORÁRIO
Segunda a sexta-feira
09h00~16h00
Aberto à hora de almoço.


