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Grupo
de Trabalho da
Colónia Agrícola
- Senhora dos Campos

Decorreu, no passado dia 10
de setembro, a primeira reunião do Grupo de Trabalho da
Colónia Agrícola – Senhora
dos Campos com o objetivo
de avaliar as situações de uso
e fruição de património imobiliário do Estado na área,
avaliar as possibilidades de
regularização da titularidade dos bens imóveis que se
encontram na área em causa
e propor um modelo de gestão do património do Estado
existente, designadamente no
âmbito das ﬁnalidades da Bolsa Nacional de Terras.
Este Grupo de Trabalho foi
constituído
recentemente
no âmbito do Despacho n.º
7788/2014 da Presidência do
Conselho de Ministérios das
Finanças e da Agricultura e
do Mar e é composto por um
representante da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR),
que coordena, da Direção
Regional de Agricultura e
Pescas do Centro (DRAPC), da
Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), da Comissão
de Coordenação Regional do
Centro (CCRC) e do Instituto
da Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF) e da Câmara Municipal de Ílhavo.
O grupo dispõe, a partir da
data de constituição, de seis
meses para proceder à entrega
de um relatório ﬁnal ao membro do Governo responsável
pela área do desenvolvimento
rural.

Editorial
Caro(a) Munícipe,
Em jeito de balanço deste terceiro trimestre, voltamos ao contacto para lhe dar nota de
um conjunto alargado de atividades concluídas e em curso no nosso Município.
Começamos por salientar as atividades do “Mar Agosto 2014” como o Ria a Gosto/8.º
Festival de Marisco da Costa Nova, a registar uma extraordinária aﬂuência de público,
ansioso por degustar as iguarias de marisco tão tradicionais da nossa costa. Referência
incontornável do nosso verão é o Festival do Bacalhau, este ano com um novo formato
e uma variedade alargada de atividades, concretizou-se uma vez mais com excelentes
resultados não só para os envolvidos, desde associações a empresas de transformação de
bacalhau do nosso Município, que se associaram a este grande evento, mas também com
um impacto muito positivo na economia local e na aﬁrmação da nossa Ria, enquanto
polo turístico de excelência.
Na Festa do Movimento Maior, já no ﬁnal do verão, voltamos as nossas atenções para
os nossos Maiores, que apesar da idade, mostram condição física e anímica para dar um
pezinho de dança e associar-se a todas as atividades pensadas especiﬁcamente para eles.
No que diz respeito às obras em curso, salientamos a requaliﬁcação da Ponte da Vista
Alegre, a Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova e a Via de Acesso ao PCI. Relativamente à conservação e valorização do património do Município, encontra-se em fase
de conclusão a obra de conservação da Capela da Ermida e na Vista Alegre continuam
as obras de requaliﬁcação e ampliação do Museu e a reabilitação do Teatro. Em termos
ambientais, destaca-se a obra de saneamento da Cidade da Gafanha da Nazaré, que representa mais um passo no sentido da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Setembro signiﬁca para a população mais jovem o ﬁnal das férias e o regresso às aulas e para as famílias um momento de exigência acrescida em termos de custos com
manuais e material escolar. Antevendo estas diﬁculdades, a Câmara Municipal através
da Ação Social Escolar promoveu o período de candidaturas a apoios autárquicos para
alunos em situação de carência comprovada, que coincidiu com o período de matrículas.
Esta medida permitiu abranger um total de 310 estudantes de diferentes escalões.
Ciente do período de constrangimento económico que todos atravessamos e dada a
redução na receita, a Câmara Municipal de Ílhavo otimiza o mais possível os seus meios
e redobra os seus esforços na análise e atribuição de apoios a famílias carenciadas, no
sentido de abranger um maior número de pessoas, que efetivamente se encontram em
situação difícil e requerem do Executivo uma atenção particular.
Vamos para o último trimestre do ano na certeza de que todo o trabalho e dedicação
que colocamos nas atividades e investimentos resultam num benefício para todos. Continuaremos “Com Conﬁança” em prol de um objetivo comum: um Município de Excelência.
Com um Abraço Amigo
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Obras concluídas...

Plano Municipal
de Mobilidade
e Transportes de Ílhavo

Qualificação da Frente Ria Costa Nova/
Vagueira (Polis/CMI)

proposta final
O Plano Municipal de
Mobilidade e Transportes
de Ílhavo (PMMTI), com
procedimento concursal
de 19 de Janeiro de
2012, foi executado
pela empresa M.P.T. Mobilidade e Planeamento
do Território, Lda em
estreita colaboração com
a equipa da CMI, e teve o
seu início formal no dia 28
de maio de 2012. O Plano
Municipal de Mobilidade e
Transportes de Ílhavo tem
como principais objetivos:

» Implementar a articulação
entre os vários instrumentos de
Mobilidade/Acessibilidade com os
outros instrumentos de planeamento
territorial;
» Promover os transportes públicos
e as infraestruturas associadas,
garantindo melhores acessibilidades,
melhor qualidade dos serviços, maior
conforto, maior
segurança e mais sustentabilidade;
» Reforçar a segurança, o conforto e a
qualidade dos espaços de circulação
pedonal e modos suaves;
» Promover os modos suaves e
de um sistema de transportes
sustentável;
» Avaliar a necessidade de
investimentos em infraestruturas
a realizar a médio prazo como
contributo à concretização dos
objetivos propostos;
» Definir uma política de gestão de
estacionamento e ordenamento de
trânsito;
» Melhorar a eficiência e eficácia do
custo do transporte de pessoas e
bens.
O PMMTI é constituído
por quatro fases:

Fase 1: Caraterização e Diagnóstico
Fase 2: Condicionantes e definição de
cenários e de linhas estratégicas para
a mobilidade do Município
Fase 3: Planos de Ação;
Fase 4: Programa de execução, meios,
fontes de financiamento e sistemas
de monitorização.

PIMTRA

Plano Intermunicipal
de Mobilidade e Transportes
da Região de Aveiro
O Executivo Municipal tomou conhecimento, na Reunião de 6 de agosto, do Plano
de Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA), que
foi apresentado no dia 16 de

julho, no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.
O PIMTRA representa o
culminar de um trabalho de
parceria, com a participação
de um conjunto de entidades,

Com base no profundo Diagnóstico
que foi elaborado sobre a Mobilidade
e Acessibilidade Municipal, destaca-se
por exemplo o registo dos padrões de
mobilidade, no qual se veriﬁcam que
61% das deslocações são efetuadas em
transporte individual, sendo que em
segundo lugar e com 17% em bicicleta,
12% a pé, e 8% em transporte coletivo.
No sentido de solucionar e/ou minimizar os problemas identiﬁcados no
Diagnóstico e Caraterização do Plano,
como por exemplo algumas lacunas
ao nível dos passeios (ausência, dimensionamentos), a existência de vias
estreitas com 2 sentidos de trânsito, a
ausência de elementos dissuasores de
velocidade, a ausência de visibilidade
em alguns cruzamentos/entroncamentos e ainda algumas lacunas ao
nível de atravessamentos para peões,
foram desenvolvidas propostas concretas através dos Planos de Ação (3.ª
Fase), que permitirão dar respostas
aos problemas detetados:
» Plano de ação pedonal
» Plano de circulação
» Plano de rede ciclável
» Plano de estacionamento
» Plano de logística
» Plano de transportes públicos
» Plano de Educação Rodoviária
(sensibilização e formação)
» Programa de intervenção
e investimento
O PMMTI foi analisado e votado na
Reunião de Câmara do dia 3 de setembro, tendo sido deliberado por unanimidade, tomar conhecimento da proposta ﬁnal.

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

Obras em projeto...
· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Requalificação do Largo da Bruxa,
Gafanha da Encarnação
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Requalificação da Rua D. Manuel
Trindade Salgueiro e João XXIII,
Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha
da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Escolas da Gafanha de Aquém,
Marinha Velha e da Gafanha
da Encarnação Sul
· Mercado da Barra
· Estudos de Mobilidade (Pistas
cicláveis a construir no Município)
· Ampliação dos Balneários
do Campo Municipal da Vista Alegre

num investimento de mais de
410.000,00 euros, assumido
pelos onze Municípios da Região de Aveiro.
Neste documento estão
identiﬁcados os ﬂuxos de
mobilidade, assim como um
conjunto de prioridades, hierarquizadas num período de
dez anos. Entre as várias recomendações, há a salientar
o aproveitamento das redes
cicláveis já criadas para estimular a utilização da bicicleta

nas deslocações do quotidiano, a melhoria das redes pedonais, a melhoria da qualidade
de oferta na linha ferroviária do Vouga, a estruturação
da oferta interconcelhia de
transportes públicos, com a
criação de interfaces urbanos,
a promoção de alternativas
rodoviárias aos aglomerados
urbanos, e a criação de um
Observatório para a Mobilidade na Região de Aveiro.
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Obras em curso...

Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre

Redes de Drenagem de Águas Pluviais
da Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira
e Av. Manuel da Maia

Via de Acesso ao PCI
(Parque de Ciência e Inovação)

Conservação da Capela da Ermida

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde
da Costa Nova

Reabilitação da Ponte da Vista Alegre

Saneamento da Gafanha da Nazaré
(AdRA/CMI)

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

Ciclovia no Cais dos Pescadores
da Costa Nova

Reconversão do Logradouro
da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril

Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

Recuperação do Cais da Malhada (Polis/CMI)
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Loteamento
do Parque da Ciência
e Inovação
1.ª Fase

Foi recentemente aprovado o loteamento do Parque da Ciência e Inovação – 1.ª fase, tendo assim sido dado
mais um passo decisivo com vista à
execução deste importantíssimo investimento.
Nesta mesma reunião foi ainda
aprovada a minuta de contrato de Urbanização entre o Município de Ílhavo
e o Parque da Ciência e Inovação, SA,
relativo a esta fase da obra.

Contratos de adjudicação assinados

Novo Quartel dos
Bombeiros Voluntários
de Ílhavo

Projeto do Novo Quartel

Teve lugar, no passado dia 8 de setembro, a assinatura dos contratos
de adjudicação para a construção do
novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (BVI).
Esta cerimónia, que decorreu no
atual quartel da corporação, representou mais um passo dado para a concretização de um sonho antigo.
Após a aquisição de três parcelas
de terreno de 11.000 m2, no valor de
261.267,50 euros, pela Câmara Municipal de Ílhavo, e da montagem dos estaleiros da obra, segue-se a construção
do novo Quartel que terá um custo de
2,1 milhões de euros, ﬁnanciado em
1,1 milhões de euros pelo QREN.
O Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Fernando Caçoilo, congratulou-se com o investimento efetuado
através da aquisição dos terrenos, do
apoio técnico na elaboração do Concurso Público e da gestão da candidatura a Fundos Comunitários “para
que a população ilhavense possa ter
orgulho no seu quartel de Bombeiros”,

lembrando que as atuais instalações
dos BVI se encontram no Centro da
Cidade de Ílhavo, em más condições
estruturais, não servindo as reais
necessidades da corporação, e contribuindo ainda para a degradação do
bom ambiente urbano que se deseja
para aquela zona.
A nova infra estrutura, que se prevê
concluída dentro de um ano, ﬁcará situada na Via da Barquinha, ocupando
uma área de 3.700 m2, sendo composta
por vários módulos de linhas direitas.
Além de áreas maiores em relação às
instalações atuais, o novo quartel terá
uma área de formação, uma “parada”
e um parque com lugar para todas as
viaturas com uma área de 1.000 m2.
Para o Presidente da Associação
Humanitária dos BVI, Hélder Bartolomeu, “o apoio está garantido e escrito,
o contrato com o empreiteiro está assinado, pelo que avançamos para esta
obra com a maior segurança, calma e
tranquilidade, sem pôr em causa as
contas da Associação”.
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Alimentação Artificial
da Praia da Barra
reinício da obra

Dando cumprimento ao plano estabelecido, reiniciou no
dia 25 de agosto a obra de Alimentação Artiﬁcial da Praia
da Barra com a montagem do
estaleiro.
A área do estaleiro está novamente vedada para a execução dos trabalhos, nomeadamente a criação de stock
de areia, cujo transporte se
iniciou a 1 de setembro.
Após a interrupção durante
os meses de julho e agosto, a
colocação da areia foi retomada de sul para norte, permitindo assim normal fruição de
grande parte da praia, estando
prevista a conclusão da obra
no ﬁnal do mês de outubro.
Dada a natureza e a importância da obra, que implica a
presença de veículos pesados
de transporte de areia durante o dia, a Câmara Municipal
de Ílhavo volta a apelar à compreensão e à atenção redobrada de todos.

Abertura de Concurso
Arranjos Urbanísticos
no Largo da
Senhora dos Campos
A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu recentemente à
abertura de Concurso da Empreitada “Arranjos Urbanísticos no Município – Largo da Senhora dos Campos”, pelo valor
de 83.872,72 euros e um prazo
de execução de dois meses.
Esta intervenção pretende
melhorar urbanisticamente
as zonas de passeio, estacionamento e algumas zonas verdes
existentes, bem como a criação
de ciclovia.
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Início da Obra

Recuperação
do Cais da Malhada
Teve início, neste mês de setembro, a obra de recuperação
do Cais da Malhada, em Ílhavo.
A recuperação do Cais da
Malhada, um antigo objetivo da Câmara Municipal de
Ílhavo, realiza-se no âmbito
da ação “Núcleos Piscatórios
Lagunares” do Eixo 3 “Valorização de Recursos como Fator
de Competitividade Económica e Social”, e tem como objetivo a criação de condições para

Início da Obra

Reabilitação do
Teatro da Vista Alegre

a valorização e manutenção
das atividades económicas de
base tradicional ligadas ao setor das pescas.
Esta obra, da responsabilidade da sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, em parceria
com a Câmara Municipal de
Ílhavo, foi adjudicada à empresa Paviazeméis, Lda, pelo
valor de 303.090,66 euros +
IVA com um prazo de execução de 210 dias.

Após um longo processo
burocrático, teve início, no
passado mês de agosto, a obra
de Reabilitação do Teatro da
Vista Alegre, no âmbito do
Contrato de Comodato de dez
anos, celebrado entre a Vista
Alegre e a Câmara Municipal
de Ílhavo.
O Teatro da Vista Alegre é
um elemento singular e histórico de Cultura no Município

Reabilitação da

Ponte da Vista Alegre
Encontra-se a decorrer a
obra de reabilitação da Ponte
da Vista Alegre, estando por
isso interdita a circulação de
viaturas e peões neste período.
A obra incide sobre a estrutura e vigamento do tabuleiro e substituição integral do
piso/estrado da ponte, visando a manutenção da garantia
das condições de segurança
na circulação de viaturas e
peões que diariamente usufruem daquela estrutura.
A execução dos trabalhos
em total segurança obriga a
interdição total da circulação
de viaturas e peões na ponte,
pelo que se apela à compreensão de todos para eventuais
incómodos.

Esclarecimento
Face a questões levantadas
relativas a esta intervenção, a
Câmara Municipal de Ílhavo
esclarece que aquela ponte
foi alvo de obras de remodelação, reforço e alargamento
em 2002 por parte da empresa Póvoa e Irmãos, Lda., tendo
desde essa data sido assegurada a respetiva manutenção
regular e corrente.
Em maio de 2014, a pedido

de Câmara Municipal de Ílhavo, a mesma empresa levou a
cabo uma ampla vistoria com
o propósito de aferir as condições de segurança da estrutura, e avaliar a necessidade de
intervenção com vista a colmatar eventuais deﬁciências.
Da vistoria resultou um relatório detalhado, que serviu de
base à intervenção e do qual
se transcreve um extrato.

de Ílhavo, inserido no Bairro
da Vista Alegre, cuja dimensão física será potenciada com
a execução do Projeto “Arte,
Criatividade e TIC” da RUCI
– Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação da Região de Aveiro, através da criação de um laboratório de artes
digitais, dotando o Município
de Ílhavo com um espaço de
apoio ao desenvolvimento da

criatividade e consequentemente de projetos criativos
com o uso das TIC.
Esta obra está a ser executada pela empresa Teixeira,
Pinto & Soares, Lda., pelo
valor de 628.242,16 euros +
IVA, com um ﬁnanciamento
pelos Fundos Comunitários
de 560.706,13 euros (85%) e
um prazo de execução de 12
meses.

“1. Apoios verticais/estacas
de eucalipto: verifica-se a
redução da secção resistente
(perda do borne) na zona
imersa e sujeita à variação
da amplitude da maré – 0,50
ZH/3,5ZH, não se constando
no entanto qualquer
rotura e/ou assentamento
diferencial aparente. Cada
apoio é constituído por
um grupo de três estacas,
verificando-se esta situação
de perda de secção numa
percentagem admissível
tendo em conta o tempo de
vida da ponte.
2. Vigamento inferior do
tabuleiro: verifica-se a
existência de várias peças
danificadas/apodrecidas que
terão de ser substituídas.
Quanto às restantes,
apesar do aspeto exterior,
encontram-se sólidas e
sadias no miolo não estando
em causa a sua resistência;
3. Revestimento do
pavimento: encontra-se em
mau estado de conservação,
existindo várias tábuas
danificadas, outras com
fixação deficiente ao
vigamento inferior, sendo
necessária a substituição

integral do estrado;
4. Elementos metálicos/
chapas de solidarização/
fixação das tábuas do
revestimento do tabuleiro:
apresentam zonas com
fixação deficiente às
estruturas de madeira, pelo
que é necessário proceder à
conveniente fixação.
Do atrás descrito conclui-se
que a estrutura apresenta
condições de segurança para
o nível de serviço e tipo de
utilização estabelecidos limites de carga e velocidade,
devendo no entanto ser
sanadas a breve prazo as
situações descritas nos
pontos 2, 3 e 4 e feita a
monitorização às condições
dos apoios/estacas.”
Face ao exposto, a Câmara
Municipal de Ílhavo adjudicou
a devida reparação da Ponte
da Vista Alegre à empresa Póvoa e Irmãos, Lda. pelo valor
de 28.943,50 euros + IVA, assegurando assim as melhores
condições de utilização e segurança daquela estrutura para
a tipologia de uso e serviços
permitidos pela sinalização ﬁxada naquele troço.
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O Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, Fernando Leal da
Costa, deslocou-se ao Município de
Ílhavo, no passado dia 9 de setembro,
para efetuar uma visita ao Centro de
Saúde de Ílhavo à Extensão de Saúde
da Gafanha da Nazaré.
Acompanhado pelo Presidente da
Administração Regional de Saúde
(ARS) do Centro, José Tereso, pela Vogal da ARS do Centro, Maria Augusta
Conceição, pelo Diretor Executivo do
ACES Baixo Vouga, Manuel Sebe, pelo
Presidente do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Baixo Vouga, Manuel
Lebre, pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, e
pelo Vereador do Pelouro da Cidadania e Igualdade, Paulo Costa, o Secretário de Estado começou por visitar
a UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade “Laços de Mar e Ria”, a USFUnidade de Saúde Familiar “Costa de

Decorreu, no passado dia 10
de setembro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, o segundo
plenário de 2014 do Conselho
Local de Ação Social (CLAS),
sob a coordenação do Presidente Fernando Fidalgo Caçoilo.
A reunião iniciou-se com
a tomada de conhecimento
pelos parceiros da assinatura
por parte do Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional
de uma Adenda ao Protocolo
de Parceria do Atendimento
Social Integrado, celebrado a
8 de abril de 2008, e que marcou o início da atividade do
ASI, que, desde a sua criação,
fruto do trabalho de todos os
parceiros, tem constituído
uma ferramenta fundamental para o apoio devidamente
estruturado e concertado aos
nossos munícipes.
Com esta adenda o Centro de
Emprego passará a assumir-se
como entidade responsável
pela integração dos utentes

Prata”, inaugurando, de seguida, a USF
– Unidade de Saúde Familiar “Leme”.
Seguiu-se a Extensão de Saúde da
Gafanha da Nazaré para uma visita
à USF – Unidade de Saúde Familiar
“Beira Ria” e a inauguração da USFUnidade de Saúde Familiar “Atlântico
Norte”.
O Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Fernando Caçoilo, considerou esta visita muito importante, destacando a relação de proximidade com
o Ministério da Saúde, cujos contactos
têm permitido defender e garantir os
interesses dos munícipes, nesta matéria prioritária e determinante como
é a saúde pública. Fernando Caçoilo
congratulou-se com a inauguração das
Unidades de Saúde Familiar “Costa de
Prata” e “Leme”, aﬁrmando o empenho da Câmara Municipal de Ílhavo
na melhoria da qualidade de vida de
todos os cidadãos.

10 setembro 2014

Reunião
do Conselho Local
de Ação Social
de Ílhavo

Secretário
de Estado da Saúde
visita o Município
e inaugura
Unidades
de Saúde Familiar
(USF)
“Costa de Prata”
e “Leme”

em idade ativa, beneﬁciários
de apoios sociais diversos, que
se encontrem numa situação
de desempregados(as), em
ações de formação e emprego.
Para além deste assunto, foram apresentados e discutidos
outros, como a constituição de
cantinas sociais na zona geográﬁca do Município de Ílhavo, a prostituição ou a atividade da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Ílhavo.
Nesta reunião foi ainda
dado o pontapé de saída para
a preparação atempada do
Plano de Ação do ASI para
o ano de 2015, que reunirá
as principais prioridades e
ações a desenvolver durante
o próximo ano, sendo que este
importante documento terá
como base o Plano de Desenvolvimento Social 2014/2017,
que se encontra em fase ﬁnal
de elaboração e que irá deﬁnir
as prioridades de intervenção
para o próximo triénio.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
Horário de Atendimento
08h30 - 12h30
13h30 - 17h30
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I Encontro da
Comunidade Educativa

No passado dia 17 de julho
realizou-se a atividade “I Encontro da Comunidade Educativa”, que teve por objetivo
acarinhar professores e funcionários, proporcionando um
momento de franco convívio
entre todos, no ﬁnal do ano
letivo.
Esta iniciativa teve a participação de cerca de 70 pessoas e constou de um passeio
bairradino, com visita ao Underground Museum, em Sangalhos, e ao Museu do Vinho
em Anadia, com a visita à Exposição Vinho e Fado.
O almoço, em formato piquenique, propício ao con-

vívio entre todos, culminou
com uma caminhada no Parque da Curia.
Para ﬁnalizar este encontro,
procedeu-se à visita ao Museu
Marítimo de Ílhavo e ao seu
Aquário de Bacalhaus, com a
participação do Presidente da
Câmara, da Direção do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré e da Diretora
do Agrupamento de Escolas
de Ílhavo.
O grau de satisfação dos
participantes foi elevado pelo
que a Câmara Municipal de
Ílhavo pretende dar continuidade a esta iniciativa nos próximos anos.

AEC’s

a funcionar em pleno
nas Escolas do 1.º Ciclo
do Município de Ílhavo
Com o objetivo de cumprir o
duplo objetivo de, por um lado,
garantir a todos os alunos do
1.º Ciclo, de forma gratuita,
a oferta de um conjunto de
aprendizagens enriquecedoras do currículo e, por outro,
promover a articulação entre
o funcionamento da Escola
e a organização de respostas
sociais no domínio do apoio às
famílias, a Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu à contratação de 51 Professores das
AEC’s (6 de Professores de Inglês, 18 de Atividade Física e
Desportiva, 15 de Música e 12
de Tecnologias da Informação
e Comunicação).
As AEC são dirigidas a todos os alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico das Escolas do
Município de Ílhavo e a sua
participação é facultativa e
gratuita. Reﬁra-se que uma
vez realizada a inscrição, os
Encarregados de Educação
comprometem-se a que os
seus educandos frequentem

as atividades até ao ﬁnal do
ano letivo, respeitando o dever da pontualidade e da assiduidade consignado no Estatuto do Aluno.
O arranque do Ano Letivo
2014/2015 no que diz respeito
às AEC’s iniciou-se na normalidade. Os professores apresentaram-se nas suas Escolas
para lecionar no dia 15 de setembro.
Houve um período de preparação, com reuniões de trabalho com os coordenadores
de área a propósito de todos
agirmos de igual forma, de
veriﬁcar a planiﬁcação em
conjunto e de reﬂetir sobre o
novo ano que se avizinha.
No passado dia 12 de setembro, o Presidente da Câmara recebeu toda a equipa
das AEC’s no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, saudando
e aﬁrmando que “o professor
das AEC’s é igualmente um
agente educativo promotor de
sucesso escolar”.

Arranque
do Ano Letivo
2014/2015
Educação para Todos
O ano letivo 2014/2015 inicia-se com
a certeza que o trabalho do ano anterior, aquando da alteração do executivo municipal, se irá consolidar com
todas as suas ideias e projetos no ano
que agora começa.
Mantendo como linhas de fundo
as premissas de base da Educação
assumidas pelo Município nos anos
letivos anteriores, como o Programa
de Generalização do Fornecimento
das Refeições Escolares, a gestão dos
Transportes Escolares, a consolidação das parcerias com as Associações
de Pais como parceiros na gestão da
Componente de Apoio à Família e a
continuidade do Município enquanto
entidade promotora das Atividades
de Enriquecimento Curricular para
os três Agrupamentos de Escola do
Município, importa agora interiorizar
uma visão de “Educação para Todos”
como a grande aposta na dinâmica
Educativa Municipal.
Nesta lógica de Educação que se
quer para todos (agentes educativos,
crianças, jovens, comunidade, parceiros entre outros) cumpre-nos apostar,
ainda mais, neste novo ano letivo,
em ofertas educativas para os vários
Ciclos de Ensino, para Professores e

Educadores, não esquecendo os programas em Família e para a Comunidade em geral.
Mantendo ofertas reconhecidamente de sucesso como o Programa de
Iniciação à Natação, a Festa de Natal,
a comemoração do Dia Mundial da
Criança, “A Minha Sinfonia”, entre outras, a CMI apostará em novas ações
direcionadas para outros públicos.
Mas não só de atividades se fará este
novo ano letivo visto que representará, também, o início da requaliﬁcação
de alguns espaços escolares, nomeadamente, recreios e telheiros.
Reunidas que estão as condições
para que todos possamos ter um ano
letivo cheio de boas e novas conquistas, a Câmara Municipal de Ílhavo
deseja, a todos os Alunos, Pais/Encarregados de Educação, Associações
de Pais, Proﬁssionais de Educação e
outros Membros da Comunidade Educativa, o maior sucesso para este novo
ano, com a profunda convicção que
tudo faremos para que o mesmo decorra assente no rigor e transparência
que sempre pautou a nossa atuação
não esquecendo, no entanto, o lado
pedagógico mas também lúdico que a
Educação merece ter.
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Ação Social Escolar

13.300,00 euros para apoio
à aquisição de livros e material escolar
A Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu recentemente
à atribuíção dos subsídios de
Ação Social Escolar – Ano Letivo 2014/2015 para o 1.º Ciclo,
num total de 13.300,00 euros.
Foram atribuídos subsídios
unitários a 200 alunos do Escalão A (50,00 euros) e a 110 alunos do Escalão B (30,00 euros).
A Ação Social Escolar abrange um conjunto de medidas de
apoio aos alunos e famílias, destinadas a garantir a igualdade
de oportunidades de acesso e
sucesso escolares, conforme
consignado na Lei de Bases do
Sistema Educativo.
Ao nível da Ação Social Escolar, a Câmara Municipal de
Ílhavo protagoniza uma reconhecida intervenção, contando com a colaboração dos
Agrupamentos de Escolas na
avaliação de processos mais
complexos, não se limitando
à simples equivalência dos

escalões A e B enquanto idênticos aos atribuídos através do
cálculo para os escalões 1 e 2
do Abono de Família da Segurança Social. Esta avaliação
contempla as especiﬁcidades
de cada Agregado Familiar,
o valor dos rendimentos auferidos e a análise de outras
situações que justiﬁquem a
integração no processo. Na
análise efetuada são tidos
em conta os rendimentos referentes ao ano anterior ao
da candidatura, sendo que é
considerado como Agregado
todas as pessoas que vivam
com a criança ou jovem em
economia comum.
A Câmara Municipal de Ílhavo presta igualmente apoio ao
nível do Ensino Pré-Escolar,
estando a decorrer desde o
passado dia 1 de setembro as
candidaturas para os auxílios
económicos, nomeadamente
ao nível das refeições.

próximas iniciativas
Pack “Viagem à EMER”

Escola Municipal
de Educação
Rodoviária
(EMER)

Protocolo com o Grupo Comercial
TRANSDEV – Auto Viação Aveirense
S.A., Rodoviária da Beira Litoral S.A.
e Empresa de Transportes António
Cunha que resulta numa redução de
50% no aluguer dos transportes para
aos Estabelecimentos de Ensino dos
distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu
que queiram visitar a EMER
Público-alvo:
todos os Ciclos de Ensino

EMER em Família

A EMER abre as portas
à comunidade em geral,
todos os 4.º sábados do mês.

S. Martinho Rodoviário
11 novembro 2015
Vem passar
o Dia de São Martinho
à EMER!
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1.ª Corrida Popular
da Costa Nova
com 500 participantes

Decorreu no passado dia 19
de julho, a primeira edição
da Corrida Popular da Costa
Nova, uma ação promovida
pela Câmara Municipal de
Ílhavo em parceria com o
Atletas.net que contou com
cerca de 500 participantes
oriundos de diversos pontos
de Portugal e de Espanha.
A Corrida, intitulada de “Os
10 Km mais rápidos de Portugal”, teve início às 20h00, com
partida do Mercado Municipal
da Costa Nova rumo à Vagueira e regresso à Costa Nova,
num percurso completamente
plano acompanhado pela bela
paisagem da Ria de Aveiro.

Paralelamente,
decorreu
uma Caminhada de 5 Km,
com início à mesma hora, na
Rotunda da Vagueira, terminando na Costa Nova.
Esta iniciativa, que contou
com a presença de três atletas
de renome: Sara Pinho, Paulinho Henriques e José Sousa,
visou uma vez mais promover
a atividade física, o desporto e
a aquisição de hábitos de vida
saudáveis junto da população, bem como a divulgação
do Município de Ílhavo e da
Praia da Costa Nova, fomentando o Turismo e o Comércio
Local.

Festival de Natação
do Município
de Ílhavo 2014
Pelo décimo quinto ano consecutivo,
a Câmara Municipal de Ílhavo assinalou o ﬁnal de mais uma época das Piscinas Municipais com a organização
do Festival de Natação do Município
de Ílhavo, nos dias 21 e 28 de junho.
O primeiro momento do Festival decorreu no dia 21 de junho, na Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré, com
a participação de cerca de 900 crianças dos Jardins de Infância públicos e
privados do Município que frequentaram ao longo do ano no Programa de
Iniciação à Natação.
No dia 28 de junho seguiram-se as
exibições das Classes de Natação da
Escola de Natação do Município de
Ílhavo, na Piscina Municipal de Ílhavo. O período da manhã destinou-se

aos bebés e às crianças que demonstraram aos seus pais e familiares as
competências adquiridas ao longo do
ano letivo, devidamente enquadrados
com música e muitas surpresas. O período da tarde foi protagonizado pelos
jovens e adultos que participaram em
diversos jogos aquáticos.
A Câmara Municipal de Ílhavo continua a promover a prática desportiva regular junto da população, sendo
esta iniciativa um momento único de
convívio e animação entre os utentes
das Piscinas Municipais, cuja apresentação pública das suas aprendizagens
e conquistas ao longo do ano se revela
sempre muito positiva e um momento
de camaradagem em jogos aquáticos.

300 crianças e jovens
nas Férias Divertidas
Verão 2014

Ao longo de 11 semanas, entre os dias 16 de junho e 29 de
agosto, a Câmara Municipal
de Ílhavo realizou a edição de
Verão do Programa Municipal
Férias Divertidas. Esta iniciativa destinou-se a crianças e
jovens com idades compreendidas entre os seis e os quinze
anos, do Município de Ílhavo
e de municípios vizinhos.
Contou com a participação de
300 crianças e adolescentes,
que tiveram a oportunidade de participar em diversas
atividades propostas como
natação, pólo aquático, aulas de educação rodoviária e
sensibilização ambiental, ati-

vidades aquáticas, minigolfe,
voleibol, cinema, ténis, canoagem, equitação, visitas foras
do município, futebol, jogos
tradicionais, jogos de praia,
trabalhos manuais, hora do
conto, e ainda atividades radicais, experiência de mergulho, surf, jogos de salvamento
aquático, entre tantas outras
ocupações.
A Câmara Municipal de Ílhavo continua assim a apostar
na ocupação dos tempos livres
dos jovens munícipes através
da realização de atividades de
caráter pedagógico, desportivo e lúdico, por constituir uma
mais valia para os mesmos,
transmitindo-lhes valores importantes enquanto cidadãos.
Considera importante a realização deste tipo de programas
de ocupação dos tempos livres
em períodos de férias escolares, por forma a disponibilizar
soluções adequadas e educativas para a ocupação dos jovens munícipes.

Reabertura
da Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré
1 de outubro
Após o encerramento antecipado
no passado do mês de julho para uma
intervenção ao nível da manutenção e
requaliﬁcação da sua estrutura, a Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
reabrirá ao público no próximo dia
1 de outubro.
Para o ano letivo de 2014/2015, os
utentes da piscina irão ser recebidos
por um equipamento desportivo com
melhores condições e com uma nova
aparência.

Os utentes continuam a ter um vasto leque de modalidades aquáticas à
sua escolha, tais como aulas de Hidroginástica, Hidroterapia, Hidrobike,
Iniciação à Natação, Aprendizagem e
Aperfeiçoamento (crianças e adultos)
Natação para Bebés, Natação Adaptada e Polo Aquático, que são o reﬂexo
da aposta da Câmara Municipal de
Ílhavo em disponibilizar uma oferta
de modalidades variada nas Piscinas
Municipais.
A Piscina Municipal de Ílhavo, para
além das modalidades anteriormente
referidas, disponibiliza Hidropilates e
AquaGrávidas, novidades desta temporada.
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Caminhada e Mega Aula
de Hidroginástica
A edição de primavera do
Programa Municipal Desporto para Todos teve a sua
atividade de encerramento
no dia 27 de junho, com a realização de uma Caminhada,
numa distância de aproxima-

damente 6 km. A Caminhada
teve como ponto de partida e
de chegada a Piscina Municipal de Ílhavo, onde se realizou
uma Mega Aula de Hidroginástica, com a participação de
cerca de 100 pessoas.
O Programa Municipal Desporto para Todos, promovido
pela Câmara Municipal de
Ílhavo, regressa em setembro
com um novo formato.

Piscinas Municipais
Ílhavo
Gafanha da Nazaré

inscrições abertas
» Natação para bebés
» Aprendizagem e aperfeiçoamento para crianças,
Jovens e Adultos
» Massagens
» Hidroginástica
» Hidrobike
» Hidroterapia
» Hidropilates (novidade)
» Pólo Aquático
» Natação Adaptada
» AquaGrávidas (novidade)
» Regime Livre
» Natação para grupos (Jardins de Infância e ATL’s)
» Hidroginástica e Natação (Maior Idade)
Piscinas Municipais
Ílhavo T 234 329 607 · Gafanha da Nazaré T 234 363 080
www.cm-ilhavo.pt · desporto@cm-ilhavo.pt

Semana Náutica
do Município de Ílhavo

Integrada na programação
do Mar agosto, a VI Semana
Náutica do Município de Ílhavo decorreu entre os dias 10
e 16 de agosto e foi composta
por um vasto conjunto de atividades desportivas ligadas à
Cultura do Mar.
Organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo em coo-

peração com o Fórum Náutico
do Município de Ílhavo, esta
iniciativa resulta da aposta
na dinamização de atividades relacionadas com a Ria e
com o Mar, rentabilizando as
excelentes condições naturais
existentes para a prática de
desportos náuticos no Município de Ílhavo e da congre-

gação de esforços entre as entidades, membros do Fórum
Náutico, responsáveis por essas atividades desportivas.
Das diversas iniciativas,
destaque para o II Aquatlo/
VII Travessia da Ria a Nado,
que teve lugar no dia 10 de
agosto e contou com cerca de
50 participantes, para a Boia
puxada por Barco, no dia 11 de
agosto, e para a Corrida Mais
Louca – Corrida de Embarcações Originais, que decorreu
no Jardim Oudinot, no âmbito do Festival do Bacalhau, e
que fechou a edição 2014 da
Semana Náutica do Município de Ílhavo.
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Programa
Eco-Escolas
a 100%

O arranque do Ano Letivo
2014/2015 ﬁca desde já assinalado, a nível Ambiental,
pela atribuição de 19 Bandeiras Verdes no âmbito do Projeto Eco-Escolas (em 19 possíveis), relativas ao trabalho
desenvolvido no Ano Letivo
passado, contribuindo para
que o Município de Ílhavo se
mantenha no top nacional no
âmbito da dinamização do referido Projeto.

Com o objetivo de reconhecer e premiar o excelente trabalho desenvolvido pelos Estabelecimentos na melhoria do
seu desempenho Ambiental,
a Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE) promoveu
mais uma edição do Projeto
Eco-Escolas, desaﬁando cada
Instituição a dinamizar junto
dos seus utilizadores ações de
educação ambiental.
De referir que este é um Programa que soma já 20 anos de
existência internacional, envolvendo 58 países, 45.000 escolas e 15 milhões de crianças
e jovens. Em Portugal conta
hoje com mais de 1200 escolas
inscritas espalhadas por cerca
de 230 dos concelhos.
A Câmara Municipal de
Ílhavo agradece à Comunidade Educativa esta parceria
de sucesso em prol do melhor
Ambiente.
A Cerimónia Nacional de Entrega das Bandeiras Verdes terá
lugar no próximo dia 15 de outubro, em Vila Nova de Gaia.

As 19 Eco-Escolas a galardoar em outubro:
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo – CASCI
Centro Escolar da Coutada
Centro Escolar da Légua
Centro Escolar da Nossa Sr.ª do Pranto
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Centro Paroquial de Ílhavo
Escola EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Escola EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
Escola EB de Ílhavo
Escola EB1 da Chousa Velha
Escola EB1 Gafanha de Aquém
Escola EB1 Sr.ª dos Campos
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Jardim de Infância da Chousa Velha
Jardim de Infância da Gafanha de Aquém
Obra da Providência

Eco-Escola
dos 2.º e 3.º Ciclos
da Gafanha
da Nazaré
vence 1.º Prémio
Nacional
no âmbito do
projeto Geração
Depositrão 2014

Bandeiras Azuis
e Bandeiras
Praia Acessível
- Praia para Todos
confirmam excelência
das nossas Praias
Com a importante obra de alimentação artiﬁcial do areal da Praia da
Barra a marcar a época balnear 2014,
recentemente retomada, as Praias do
Município mantiveram bem patente
a excelência da qualidade, higiene e
segurança que a atribuição dos galardões Bandeira Azul e Bandeira das
Acessibilidades demonstram.
Os galardões são atribuídos anualmente às praias e portos de recreio que
cumpram um conjunto de critérios de
natureza ambiental, de segurança e con-

Fruto de uma parceria entre
a ERP Portugal e o Programa
Eco-Escolas da ABAE, o Geração Depositrão é um projeto
nacional que visa sensibilizar
as crianças e os jovens para o
adequado encaminhamento
dos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE),
pilhas e acumuladores.
Na 6.ª edição deste projeto
as escolas foram desaﬁadas a
realizar atividades de sensibilização para a correta deposição de REEE, passando cada
Eco-Escola inscrita a funcionar como ponto de recolha da

forto dos utentes, de acessibilidade e de
informação e sensibilização ambiental.
A Praia da Barra, tendo sempre
como referência o seu majestoso Farol, e a Praia da Costa Nova, com os
seus tradicionais palheiros às riscas,
continuam a merecer este reconhecimento nacional e internacional, como
demonstração do envolvimento e trabalho árduo da Câmara Municipal de
Ílhavo, aos quais se associam os Operadores Turísticos, as Entidades Públicas e o Público em geral.

zona envolvente (e para esse
objetivo já as nossas 5 Eco-Escolas inscritas haviam contribuído com mais de 1,4 Toneladas só este ano letivo), mas
também a participar num conjunto de desaﬁos incluídos nas
atividades criativas entre as
quais se incluía o denominado
«upcycling: constrói um monumento da tua terra». O objetivo
passava por «dar a conhecer
um pouco da região onde se localiza a escola através de uma
escultura que reproduza, tanto quanto possível, um monumento existente no Concelho»

usando, como “matéria-prima”,
os Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos» na sua
construção.
Foi nesse âmbito que a nossa Eco-Escola dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré
viu premiada a sua réplica
do Farol da Barra com o 1.º
Prémio (ex-equo com mais 2
Estabelecimentos de Ensino)
e com a qual prestou a reconhecida homenagem ao mais
alto farol da Península Ibérica
e simultaneamente o 2.º mais
alto da Europa.
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Praias
Seguras

mais de 16.000,00 euros
de investimento CMI
Resultado da implementação ativa por parte da Câmara Municipal de Ílhavo de políticas de segurança e gestão
das zonas balneares, foram
criadas as condições para que
as diferentes entidades com
competências nas áreas referidas cooperassem uma vez
mais, com o objetivo de garantir a prestação de segurança e
vigilância ativas, sistemática
e sustentável durante a época
balnear 2014, colocando em
prática o Plano Integrado de
Salvamento a Banhistas para
as Praias da Barra e da Costa
Nova (superiormente aprovado pelo Instituto de Socorros a
Náufragos (ISN)).
Gerido pela Associação de
Nadadores Salvadores ResgatÍlhavo, aquele Plano mereceu
uma vez mais apoio ﬁnanceiro por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, num valor
superior a 15.600,00 euros,
tendo por base o estabelecimento de Protocolo de Entendimento com vista às vigilância e segurança balneares em
zonas não concessionadas naquela praia do Município.
Do mesmo modo, tendo presente que o trabalho de Busca
e Salvamento na costa portuguesa é bastante seletivo e que
como tal necessita de viaturas
com elevadas capacidades
para circular em todo o terreno, foi renovada a parceria no
projeto “SEA WATCH”, criado
pelo ISN. Este visa dotar as
praias portuguesas de viaturas, no caso do tipo AMAROK,
que reforcem as capacidades
de intervenção e que permitam uma maior rapidez na
Busca e no Salvamento.

A Câmara Municipal de
Ílhavo ciente desta realidade e
da mais valia de que se reveste no reforço da vigilância e
segurança balnear, voltou-lhe
a contemplar verba especíﬁca
(880,00 euros) no Protocolo de
Entendimento, celebrado com
a Capitania e a Associação de
Nadadores Salvadores “PARTIR NAS ONDAS”, que assim
permitiu o patrulhamento
das zonas não vigiadas entre
a Praia da Barra e a Praia de
Mira.

Praias
Informadas
O Programa da Bandeira
Azul da Europa, com o apoio
da Comissão Europeia, tem
como objetivo, elevar o grau
de consciencialização dos
cidadãos em geral, e dos decisores em particular, para a
necessidade de se proteger o
ambiente marinho e costeiro
e incentivar a realização de
ações conducentes à resolução
dos problemas aí existentes.
Nesse sentido, todas as
épocas balneares a Câmara
Municipal de Ílhavo promove o programa “Praia Limpa
tem Mais Pinta”, com o objetivo estimular os mais jovens utentes das Praias, e a
partir destes os próprios pais
e famílias, para os benefícios
decorrentes em se encontrar
uma Praia, ou areal, devidamente limpa, para o que são
disponibilizadas uma série de
atividades que conjuguem a
componente educacional com
a componente lúdica.

Mayors Adapt
Pacto de Autarcas

O Município de Ílhavo aderiu à iniciativa europeia Mayors Adapt, no
âmbito do Eixo 6 – Alterações Climáticas do Pacto de Autarcas, na perspetiva de promover o desenvolvimento
sustentável no Município, promovendo o combate às alterações climáticas.
Esta iniciativa consiste no envolvimento dos Municípios da Região
de Aveiro num exercício focado na

adaptação às alterações climáticas,
conforme se testemunhou no inverno
passado. Com esta adesão, os onze Municípios da CIRA integrarão o primeiro grupo de signatários numa clara
demonstração das preocupações que a
Região tem para com a temática.
Após a adesão, cabe aos signatários
submeter uma estratégia local de
adaptação às alterações climáticas, no
prazo de dois anos, após a assinatura
formal e submeter um relatório de
implementação de dois em dois anos
após a entrega da estratégia local de
adaptação.

Ílhavo fecha 1.º semestre
com mais 6% de
resíduos seletivamente
depositados
nos Ecopontos

O balanço ao primeiro semestre do
ano 2014 indica que mais 6% de resíduos foram depositados na Rede Municipal de Ecopontos, resultado da adesão das famílias ilhavenses àquela boa
conduta de Cidadania, mas também o
corolário da aposta clara da Câmara
Municipal de Ílhavo na otimização da
Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos.
Os aumentos registados na Reciclagem das embalagens de plástico
(+28%) e do vidro (+3%) permitem esbater a diminuição veriﬁcada, mas
que queremos rapidamente contrariar, no papel e cartão (-4%). A sensibilização para o facto das embalagens
usadas não serem lixo, antes feitas de
materiais recicláveis que, quando de-

Ilhavenses
reciclam mais 15%
que a média nacional

A visita da Missão Reciclar, ação promovida pela Sociedade Ponto Verde
(SPV), conﬁrma que em 85% dos lares
Ilhavenses visitados já se promove a
separação dos resíduos para colocação no ecoponto ou no ecocentro municipal, isto quando a média nacional
se situa nos 70%.

“Seja qual for
a sua “Onda”,
Esta é a sua Praia”
A Câmara Municipal de Ílhavo e a
SUMA promoveram, nos dias 7, 9, 24,
25, 28, 30 de julho e 1 e 25 de agosto, a
Campanha de Sensibilização Ambiental «Seja qual for a sua “onda”, esta é a
sua praia».
Especialmente vocacionada para
a época balnear e durante oito dias,
os veraneantes foram sensibilizados
para os procedimentos adequados no

vidamente separadas e colocadas no
respetivo ecoponto, podem ter novas
vidas, servirá de mote para toda esta
importante tarefa municipal.
Para tal muito tem contribuído também a dinamização da campanha municipal «Um Aluno, Um Ecoponto», a
qual se encontra já na sua 5.ª fase e tem
como objetivo dotar todos os alunos
que pela primeira vez frequentam os
Estabelecimentos de Ensino de Ílhavo
(inscritos no projeto Eco-Escolas) com
um ecoponto do tipo doméstico, dando
assim sequência ao forte investimento municipal na Política dos R’s como
prioridade para a gestão dos Resíduos
Sólidos Urbanos.
Foram duzentas as novas Famílias
que no ano letivo 2013/2014 iniciaram a promoção das boas práticas de
separação dos resíduos em contexto
familiar!
Esta aposta manter-se-á como uma
das bandeiras da Política Municipal
de Ambiente, procurando de forma
efetiva levar a Reciclagem a casa daqueles que ainda não separam os seus
resíduos, ajudando assim a proteger os
recursos naturais, a poupar energia e
a diminuir a quantidade de resíduos
depositada nos aterros sanitários.

Com esta iniciativa, que bateu à porta
dos lares Ilhavenses durante o mês de
agosto, a SPV pretende contribuir para
o aumento da taxa de Reciclagem em
Portugal, nomeadamente do ﬂuxo urbano, indo assim ao encontro das metas
propostas no novo Plano Estratégico
dos Resíduos Urbanos (PERSU 2020).
A ação coordenada com os Municípios e os Sistemas Municipais., de forma a continuar a criar condições para
que um número cada vez maior de
portugueses cumpra com a sua missão cívica de separar os seus resíduos
colocando-os no Ecoponto mais próximo para Reciclar, resultou também na
atribuição de mais 1.083 ecobags (ecoponto do tipo doméstico).
É caso para dizer: os Ilhavenses abriram a porta à Reciclagem!

acondicionamento e deposição dos
resíduos produzidos em contexto de
praia, nomeadamente os pequenos
“lixos”.
Esta ação procurou ainda dar maior
expressão à participação da Câmara
Municipal de Ílhavo na denominada
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos (a realizar em novembro), tendo
sido escolhido para suporte de campanha uma garrafa reutilizável, como
forma de sensibilizar também para a
necessidade de prevenir a produção
excessiva de embalagens de plástico.
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Festa do
Movimento Maior

A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou, no dia 19 de julho, o encerramento da época 2013/2014 do Movimento Maior.
O evento, que teve lugar no Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré (junto à EB 2,3), ﬁcou marcado pela
exibição das modalidades terrestres
desenvolvidas neste projeto, nomeadamente boccia, técnicas de relaxamento, exercícios de manutenção e
danças de salão. No ﬁnal realizou-se
ainda uma Mega Aula de Grupo, contando com a energia de todos os participantes, familiares, amigos e comunidade em geral.
Para complementar a atividade da
tarde foi possível contar com a colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade Laços de Mar e Ria do Centro de Saúde de Ílhavo, que realizou
diversas monitorizações aos participantes, tais como avaliação da tensão

Ação de
Sensibilização
“Prevenção
de Burlas”
Realizou-se no dia 22 de julho, no Fórum Municipal da
Maior Idade, a Ação de Sensibilização “Prevenção de Burlas”, promovida pelo Centro
Social e Paroquial N.ª Sr.ª da

Nazaré com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo.
As burlas a idosos são uma
realidade e qualquer um pode
estar sujeito a uma situação
do género, sendo os idosos a
faixa etária mais vulnerável,
tendo esta ação de sensibilização sido dirigida a toda a
comunidade, em especial à
população mais idosa.
A Guarda Nacional Republicana, no âmbito do Programa
Idosos em Segurança, foi a entidade dinamizadora da ação,
na qual foram disponibilizadas informações e avisos
importantes para prevenir
enganos e fraudes.

arterial, glicémia entre outras.
Implementado no Município de
Ílhavo desde 2006, o Programa de
Atividade Física Movimento Maior da
Câmara Municipal de Ílhavo constitui
um importante mecanismo de promoção dos hábitos de vida saudável,
dinamizando ativamente a vertente
social e proporcionando aos maiores
de 60 anos do Município agradáveis
momentos de convívio e de ocupação.
Ao longo dos anos têm sido muitos
os que têm apostado no convívio regular à volta da prática de uma atividade
física adaptada a esta faixa etária, tendo a época 2013/2014 ﬁcado marcada
pela participação de 311 pessoas, destacando-se um crescimento continuado e resultados positivos na melhoria
da qualidade de vida dos utentes.
A época 2014/2014 do programa
Movimento Maior já está a decorrer
desde o início de setembro.

Workshop
“Luto Para
Profissionais
de Apoio
à Terceira Idade”
O Fórum Municipal da
Maior Idade levou a efeito, no dia 26 de junho, um
Workshop com tema “O Luto
para Proﬁssionais de Apoio
à Terceira Idade”, promovido

pelo Centro Social e Paroquial
Nossa Senhora da Nazaré em
parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo.
A sala encontrou-se completamente lotada para discutir
um tema sobre o qual existe
uma grande curiosidade e que
foi abordada de forma completamente aberta.
A sessão iniciou-se com a
premissa de que nascimento e
morte são parte da vida e teve
como propósito transmitir aos
proﬁssionais que trabalham
com população idosa estratégias em prol de uma melhor
gestão emocional, no que diz
respeito à morte e ao luto.

Encerramento
da Atividade
dos Espaços
Maior Idade
2013/2014

Decorreu, no dia 26 de junho, uma visita à “Casa do
Tear” em Pardilhó, Município
de Estarreja, com o intuito de
festejar a conclusão de mais
um ano de trabalho e de diversão nos Espaços Maioridade do Município de Ílhavo.
Cerca de trinta utentes dos
Espaços Maioridade aceitaram o convite da Câmara
Municipal de Ílhavo que lhes
proporcionou um dia diferente: uma viagem ao passado
através da visita a esta casa
de Lavrador.
O balanço ﬁnal foi marcadamente positivo, assinalando-se, desta maneira, mais
um ano de trabalho, convívio
e diversão dos Espaços Maioridade, que voltaram em força
neste mês de setembro.

Foram abordadas temáticas mais especíﬁcas como os
diferentes tipos de luto (luto
antecipado, luto patológico,
luto crónico e luto adiado), aspetos observáveis na pessoa
em luto, a transmissão de más
notícias, a assistência à pessoa
em luto e o apoio psicológico
ao proﬁssional.

Fórum Municipal da Maior Idade
horário de atendimento:
2ª feira 09h30~12h30 | 14h30~18h00
Tel. 234 085 479 | www.cm-ilhavo.pt
Rua D. Fernando, Gafanha da Nazaré
(Antigo Jardim de Infância da Cale da Vila)
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Marchas
Sanjoaninas
As Marchas Sanjoaninas voltaram
às ruas do Município de Ílhavo no passado mês de junho, proporcionando
espetáculos repletos de música, originalidade, colorido e alegria.
A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu a edição de 2014 das Marchas
Sanjoaninas em parceria com quatro
Associações do Município: a Associação dos Amigos da Malha da Carvalheira, a Associação Cultural - Grupo
de Dança “Pestinhas”, o Grupo de Jovens “A Tulha” e o Rancho Folclórico
“Os Palheiros da Costa Nova”. Figurantes, letristas, ensaiadores, carpinteiros, costureiras, músicos, serralheiros e pintores trabalharam, de forma
entusiástica, para levar às várias
centenas de pessoas que marcaram
presença nos três desﬁles que se realizaram em vários pontos do Município
de Ílhavo.
O primeiro desﬁle teve lugar no passado dia 14 de junho, na Gafanha da
Nazaré, no parque de estacionamento
junto à Junta de Freguesia, o segundo
decorreu no dia 20, na Costa Nova
(junto ao Posto de Turismo) e o terceiro, e pela primeira vez, encheu e encantou a Praça do Centro Cultural de
Ílhavo, no dia 22 de junho.

Por categorias o Júri decidiu da seguinte forma:
Tema/Mensagem: Grupo de Jovens “A Tulha”
Coreografia: Associação Grupo de Dança Pestinhas
Arcos/Adereços e Motivos: Grupo de Jovens “A Tulha”
Orquestração e Música: A. C. R. “Os Palheiros” da Costa Nova
Poema: Grupo de Jovens “A Tulha”
Trajes: Grupo de Jovens “A Tulha”
Impacto Visual: Associação Grupo de Dança Pestinhas

XXIV Aniversário
da Elevação de Ílhavo
a Cidade
No âmbito do 24.º Aniversário da Elevação de Ílhavo a
Cidade, que se celebra a 13 de
julho, a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia
de São Salvador realizaram
um conjunto de ações centradas nas diversas intervenções
que estão a ser efetuadas na
Freguesia de S. Salvador e que
são de extrema importância

para a Cidade e para o Município de Ílhavo.
O programa teve início com
o Hastear das Bandeiras na
Junta de Freguesia de São
Salvador, com a presença de
diversos autarcas e dirigentes
associativos, que se associaram à comemoração. Seguiram-se as visitas à obra da
Rede de Drenagem de Águas
Pluviais na Rua de Alqueidão
e ao local da obra de Reconversão do Logradouro da Casa
do Gaveto da Av. 25 de Abril.

A visita às obras prosseguiu
com uma paragem junto à
Capela da Ermida, edifício de
relevante interesse patrimonial, que se encontrava num
avançado estado de degradação, à obra de Requaliﬁcação
e Ampliação do Museu da
Vista Alegre, cuja concretização pretende dar uma nova
vida ao espaço existente e
muito maior visibilidade à
história que partilha, e à zona
da Barquinha para conhecer
os terrenos do futuro Quartel

Festa da
Vista Alegre
em Honra
de N.ª Sr.ª
da Penha
de França

Numa organização conjunta entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e a Vista Alegre, no
âmbito do Protocolo de Cooperação Cultural, teve lugar
entre os dias 4 e 7 de julho,
a Festa da Vista Alegre em
Honra de Nossa Senhora da
Penha de França, que voltou a
registar um enorme sucesso.
Para além da entrada livre
na Capela da N.ª Sr.ª da Penha
de França e da sempre muito
procurada “Venda de Oportunidades”, que possibilita a
aquisição de peças Vista Alegre Atlantis a preços muito
convidativos, a programação
incluiu duas ações do Serviço
Educativo do Museu, vários
espetáculos,
destacando-se
como cabeça de cartaz Ana
Bacalhau, e a peça “Aqui há
Phantasmas”, pelo Grupo Teatro Ribalta no Teatro da Vista
Alegre.
A Festa da Vista Alegre é
uma festa religiosa um pouco diferente do habitual, uma
vez que integra um conjunto
de atividades tão diversas
como teatro, ateliês de pintura, visitas gratuitas à Capela e
à Fábrica”, concertos musicais
e celebrações religiosas, que
atraem milhares de pessoas
todos os anos.

dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo.
Seguiu-se a visita ao Centro
do Lugar da Senhora dos Campos e à obra de Construção da
Via de Acesso ao PCI.
Concluído o programa de
visita às obras, houve ainda
lugar para a realização do
balanço da manhã e o agradecimento a todos aqueles que
participaram neste momento
tão importante para a Cidade
de Ílhavo, que para o ano celebrará o seu 25.º aniversário.
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Entrega de Prémios
XI Concurso de Fotografia
“Olhos Sobre o Mar”

Mar Agosto 2014
Festas do Município
de Ílhavo
Reforçando a aposta na promoção
do Município, a Câmara Municipal
de Ílhavo realizou, no mês de agosto,
a edição 2014 do “Mar Agosto – Festas
do Município de Ílhavo”, que integrou
várias iniciativas nas mais diversas
áreas e para todos os públicos, proporcionando momentos diversiﬁcados de
Música, Cultura, Gastronomia, Desporto e, acima de tudo, Festa e Lazer.
O programa do Mar Agosto teve início com o Ria a Gosto – 8.º Festival de
Marisco da Costa Nova e com o Concerto com a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Música Nova, que
deram vida ao Relvado da Costa Nova.
Nos dias 7 e 8 de agosto foi celebrado o 1.º aniversário da Casa da Música
de Ílhavo, numa ação conjunta entre a
Câmara Municipal de Ílhavo, a Banda
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
e o Grupo Folclórico “O Arrais”. As
Associações abriram as portas desta
antiga Escola Primária, atual Casa de
Cultura, honrando-a e partilhando-a
com quem a quis visitar.
Marco incontornável da História e
Cultura das gentes de Ílhavo, o Museu
Marítimo de Ílhavo assinalou, nos dias
8 e 9 de agosto, o seu 77.º Aniversário,
com uma programação criativa e diversiﬁcada, destacando-se de forma
especial a Sessão Comemorativa.
A Semana Náutica decorreu entre
os dias 10 e 16 de agosto e foi composta por um vasto conjunto de atividades desportivas ligadas à Cultura do
Mar. Destaque para a ação de abertura, a VII Travessia da Ria a Nado e o

II Aquatlo, e a Corrida Mais Louca da
Ria, que encerrou a edição 2014 da Semana Náutica.
O Festival do Bacalhau, que decorreu
no Jardim Oudinot entre os dias 13 e
17 de agosto, merece especial enfoque
pela promoção dos seus valores tradicionais e pela aposta num novo modelo de gestão de todo o Festival, garantindo o já habitual elevado padrão de
qualidade das refeições servidas pelas
dez Associações participantes.
Este ano, o Navio Museu Santo André, Pólo do Museu Marítimo de Ílhavo, ancorado no Jardim Oudinot, assinalou o seu 13.º Aniversário. Neste
dia foi possível visitar o Navio gratuitamente e conhecer a vida e a história
deste Navio-Museu que durante 50
anos foi um Arrastão Bacalhoeiro e
que há 13 anos honra a memória dos
seus tripulantes e de todos aqueles
que ﬁzeram da pesca do bacalhau a
sua forma de vida.
A terminar com chave de ouro o
Mar Agosto/Festas do Município de
Ílhavo 2014, decorreu o Ílhavo Miss
Sumol Cup, um espetáculo do Bodyboard e do Surf no feminino, que voltou
a marcar presença no Mar da Praia da
Costa Nova, entre os dias 29 de agosto
e 2 de setembro.
Organizado em parceria com várias
Associações do Município de Ílhavo, o
Mar Agosto voltou a marcar presença no calendário anual de iniciativas
promovidas pela Câmara Municipal
de Ílhavo, centrando-se sobretudo na
promoção turística do Município.

Decorreu, no dia 16 de agosto, a Cerimónia de entrega dos Prémios do XI
Concurso de Fotograﬁa “Olhos sobre o
Mar”, no Navio-Museu Santo André,
no âmbito do Festival do Bacalhau.
Nesta edição participaram 69 fotógrafos de todo o País, com um total de
337 trabalhos relacionados com o Mar.
Para as categorias “Cor” e ”Preto e
Branco” o 1.º Prémio teve o valor de
300,00 euros, o 2.º Prémio de 200,00
euros, o 3.º de 150,00 euros e a Melhor
Foto do Concelho de 175,00 euros.
Para a secção especial “Ílhavo – 500
Anos do Foral Novo”, o melhor trabalho (conjunto de três fotograﬁas) teve
o prémio de 200,00 euros.
A exposição dos 50 melhores esteve
patente até ao dia 15 de setembro, no
Navio-Museu Santo André, integrada
no circuito expositivo do Navio.

Ria a Gosto
8.º Festival de Marisco
da Costa Nova
Numa organização conjunta entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e o Illiabum Clube, decorreu entre os dias 31 de
julho e 3 de agosto, no Relvado da Costa Nova, a oitava edição do Ria a Gosto
– Festival de Marisco da Costa Nova.
Integrado no programa do Mar agosto 2014 – Festas do Município de Ílhavo, o Festival de Marisco teve como
principal objetivo a promoção dos produtos “Ria de Aveiro”.
Durante os quatro dias do evento foram servidas mais de 1,5 toneladas de
marisco: lagostas, santolas, camarões,
mexilhões, amêijoas e berbigões, entre
outros, sempre com a garantia de qualidade e variedade.
Nesta edição de 2014 do Ria a Gosto registou-se a aﬂuência de mais de
2.000 pessoas, ultrapassando o número de visitantes dos anos anteriores.

para visualizar
as fotografias premiadas
aceda a
www.cm-ilhavo.pt/pages/2671
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Festival do
Bacalhau 2014
nova aposta superada
Após seis edições de grande sucesso,
a edição 2014 do Festival do Bacalhau
marcou o início de um novo ciclo na
vida desta iniciativa, que, mantendo
a sua estrutura base, apresentou profundas alterações ao nível da programação e organização do espaço, tendo
como objetivos mais relevantes o reforço da sua dimensão cultural, o aumento da sua notoriedade nacional e
ibérica, a conquista de novos públicos
e o aumento do seu impacto na economia local.
Tal só foi possível com o alargamento e aprofundamento das parcerias
com pessoas, com empresas e com entidades públicas e privadas, que se associaram a esta iniciativa e contribuíram de forma decisiva para o sucesso
da mesma. O Festival do Bacalhau
contou uma vez mais com dez espaços
de restauração geridos por dez Associações do Município, que apresentaram os seus pratos típicos à base do
Fiel Amigo, por duas Padeiras de Vale
de Ílhavo, reconhecidas pelas suas
saborosas padas, por bares e esplanadas dinamizados por Associações, por
mostras e provas de Vinhos da Região
Demarcada da Bairrada, de azeite e de
outros produtos regionais, a animação
televisiva do programa “Portugal em
Festa” da SIC, entre tantas outras novidades. É de salientar a participação,
pela primeira vez, de dez empresas
de bacalhau do Município de Ílhavo,
Capital Portuguesa do Bacalhau, que
colocaram à disposição de todos bacalhau e seus derivados de qualidade
excecional.
Para animar as noites, não faltaram os espetáculos musicais com nomes de destaque do panorama musical português no palco principal:
Mickael Carreira, Gisela João, Rita
Guerra, Herman José e Os Aurora, os
Concertos no Porão do Navio-Museu

Santo André e os concertos de ﬁnal de
tarde no Palco “2”.
Showcooking, produtos regionais,
mostra de artesanato e diversas apresentações no Pavilhão Terra e Mar ou
animação para crianças e jovens no
Cais das Brincadeiras, foram algumas
entre tantas outras iniciativas, mais de
uma centena, que ﬁzeram parte destes
cinco dias de Festival, que apresentou
uma programação mais plural, ancorada em conteúdos culturais e educativos, e que pretendeu atrair novos
públicos e convidar ao envolvimento
da comunidade local.
A edição 2014 do Festival do Bacalhau visou ainda potenciar as inúmeras qualidades do próprio espaço
onde o Festival acontece, pelo que se
procedeu à reorganização do recinto
que permitisse criar novas dinâmicas,
potencializando esses fatores de atração, nomeadamente através de uma
disposição mais harmoniosa dos diversos equipamentos móveis e pontuando toda a área do Festival com elementos cenográﬁcos, o que beneﬁciou
o impacto visual da própria paisagem
envolvente e atribuiu uma maior e
crescente notoriedade ao evento.
O Município de Ílhavo voltou a ser
o anﬁtrião do maior Festival de Bacalhau do país, constituindo uma aposta
ganha e uma bandeira de referência
do Município de Ílhavo e da Cultura
e Atividade Económica do Bacalhau,
assim como da Região de Aveiro e da
Região Centro de Portugal.
Depois desta edição memorável,
aqui ﬁca o agradecimento a todas as
entidades parceiras, a toda a equipa e
a todos os visitantes que foram fundamentais para o sucesso da iniciativa.
Brevemente a Câmara Municipal de
Ílhavo irá apresentar o Relatório Final
do Festival do Bacalhau cujo balanço é
extremamente positivo.
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· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo

Dia do
Aquário
O Dia do Aquário do Museu
Marítimo de Ílhavo voltou a
celebrar-se, desta feita no dia
20 de julho, com a realização
de diversas atividades, que
proporcionaram aos visitantes uma experiência criativa,
didática e gratiﬁcante.
A visita aos Bastidores do
Aquário foi feita por 47 pessoas que tiveram acesso a
toda a área técnica e reservada do aquário. O principal
objetivo foi dar a conhecer a
complexidade técnica e as rigorosas exigências associadas
à manutenção do tanque de
bacalhaus, bem como todos
os cuidados necessários para
manter o bem estar dos peixes em cativeiro. Esta ação
teve uma componente mais
experimental e didática, nomeadamente através da realização de alguns testes que
medem a salinidade da água,
os níveis de azoto, a preparação da alimentação, etc.
O Dia do Aquário incluiu
ainda a Performance teatral
“Sermão de Santo António
| Vós sois o sal da terra!”, um
clássico sermão do Padre António Vieira que se apresenta
numa versão diferente, aliando a poética do texto à poética do corpo e do movimento.
Inspirada na magníﬁca obra
do Padre António Vieira, “O
Sermão de Santo António aos
Peixes” no Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo
de Ílhavo fez dos seus habitantes os ﬁgurantes de uma
performance, que conjugou a
literatura, a dança, a oratória
e o imaginário brilhante e sagaz do Padre António Vieira,
muita apreciada pelo público
presente.

Seminário
itinerante
“Espaço
e Paisagem
no Cinema
Português”
O Museu Marítimo de Ílhavo, em parceria com o CEIS 20
da Universidade de Coimbra,
coorganizou no dia 17 de setembro um seminário dedicado ao tema “Do(s) Mar(es) no
Cinema Português”.
Promovido pelo Projeto “O
Cinema e o Mundo – Estudos
sobre Espaço e Cinema”/Grupo Theleme do Centro de
Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o seminário
itinerante “Espaço e Paisagem
no Cinema Português” teve a
sua 1.ª sessão no auditório do
Museu Marítimo de Ílhavo.
O seminário abordou as
inﬂuências marítimas dos cineastas portuguesas e o lugar
da paisagem marítima na ﬁlmograﬁa nacional, culminando com a exibição do ﬁlme “A
MÃE E O MAR”, seguido de
uma conversa com o realizador e intervenientes no ﬁlme.

77.º Aniversário
Fundação
do Museu Marítimo
de Ílhavo
Nos dias 8 e 9 de agosto o Museu
Marítimo de Ílhavo (MMI) celebrou
os seus 77 anos de vida. Oferecemos
ao público uma programação criativa
e diversiﬁcada com um belo concerto
da Orquestra Filarmonia das Beiras,
edições de livros do mar, confeção e
prova de iguarias marinhas, uma noite no Museu e performances salgadas,
motivos suﬁcientes para que o Museu
tivesse recebido nestes dois dias 1.200
visitantes.
No dia 8 de agosto, além do habitual dia aberto ao Museu, o programa
incluiu a Sessão Comemorativa com a
apresentação de duas edições – “Fainas
do Mar”, de Frederico Cruz, “Diário da
construção da Ílhava”, de Ana Maria
Lopes –, a experiência de passar uma
noite na companhia dos nossos bacalhaus proporcionada a 20 crianças, e
um concerto único de música marítima
pela Orquestra Filarmonia das Beiras,
com direção musical do Maestro António Vassalo Lourenço, que selecionou
um conjunto de obras de temática marítima clássicas, com composições de
Richard Wagner e Felix Mendelssohn,
e bandas sonoras de Filmes inspirados
pelos mistérios do Mar, de compositores como James Horner (Titanic), Hans

Zimmer e Klaus Badelt (Piratas das
Caraíbas). O concerto realizou-se ao ar
livre, junto ao Aquário dos Bacalhaus,
num cenário único que juntou centenas de espetadores.
No dia seguinte, destacamos o primeiro workshop de cozinha “Bacalhau
no Prato”, onde foram desvendados
(quase) todos os segredos da confeção
de três receitas tradicionais de bacalhau – a chora, a patanisca e a punheta de bacalhau –, e reservámos para o
ﬁnal do dia e noite duas ações que tiveram como cenário o nosso Aquário,
com uma Conversa de Mar por Miguel
Marques, economista, sócio da PWC
(PricewaterhouseCoopers) e presidente do Comité Temático LIDE Economia
do Mar, da associação LIDE, e mais
uma apresentação da performance
teatral do “Sermão de Santo António
Vós sois o sal da terra!”
Em ambos os dias, o Museu ainda
disponibilizou uma Feira do Livro de
temáticas marítimas, visitas especiais
às Reservas do Museu, onde o visitante aprendeu a ser Conservador por
um dia e um workshop de modelismo,
dinamizado pela TEAM, na recentemente inaugurada Oﬁcina de Modelismo do MMI.

I Mini Maratona
Museu Marítimo
de Ílhavo
Na manhã do dia 17 de agosto, último dia do Festival do
Bacalhau 2014, decorreu a I
Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo, que uniu este
Museu ao Navio-Museu Santo André. Dos 103 atletas inscritos, 96 percorreram os 11
Km, com o primeiro corredor
a cortar a meta com o tempo
de 34:29. Os três primeiros
classiﬁcados em cada categoria foram:

Seniores Femininos
Sara Pinho
Silvina Esteves
Andreia Rego

Veteranos Femininos
Fátima Pinho
Marisa Costa
Leyre Leonardo

Seniores Masculinos
António Almeida
João Quintaneiro
Filipe Carvalho

Veteranos Masculinos
Fernando Santos
Fernando Silva
Jorge Bola

PROGRAMAÇÃO

Município de Ílhavo · setembro 2014 · 23

a não perder ...
21 outubro terça-feira
III Seminário
Desafios do Mar
Português
“A praia: fronteira com o mar”

O Museu Marítimo de Ílhavo vai
realizar, com o apoio dos parceiros
CESAM e CITCEM, a III edição do seminário Desaﬁos do Mar Português,
dedicado ao tema “A praia: fronteira
com o mar”.

Esta iniciativa cumpriu
ainda objetivos sociais, atendendo a que a sua receita, no
valor de 930,00 euros, reverteu a favor do Centro Social
e Paroquial da Gafanha da
Nazaré, IPSS do Município de
Ílhavo.

Este terceiro seminário sobre grandes temas de cultura e economia do
mar decorrerá no próximo dia 21 de
outubro, no auditório do Museu. O
programa inclui comunicações de
cientistas, gestores e outros especialistas de áreas do saber.
Contando um programa propositadamente diversiﬁcado, o Seminário
discutirá a praia na sua dimensão
cientíﬁca, económica, cultural e turística. A conferência de abertura estará
a cargo do Professor Jonh Mack, da
University of East Anglia – Norwich,
UK, e fechará com a intervenção do
Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos.

Participação gratuita.
Inscrições até ao dia 19 de outubro
através do e-mail
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt
Envie-nos o seu nome, contacto
e instituição.

até 25 outubro sábado
Exposição
“Do vasto e belo
Porto de Lisboa”

Resultado de um rigoroso trabalho
de restauro da coleção de fotograﬁa
antiga da Administração do Porto de
Lisboa, SA, a exposição retrata a vida
portuária lisboeta nos primeiros quartéis do século XX.

As 75 imagens que integram a exposição foram selecionadas entre mais
de 6.000, o número aproximado que
compõe a coleção, e impressas a partir
dos seus negativos em vidro.
Trata-se de um relato esplêndido
sobre a vida agitada do porto que, durante um longo período da história da
cidade de Lisboa, era um dos maiores
centros de atividade económica, social
e cultural do país. O principal propósito desta exposição é documentar o
progresso do Porto de Lisboa, desde a
modernização
das suas infraestruturas até aos diversos serviços que o porto foi prestando ao longo dos tempos.

Patente até 25 de outubro.
Entrada gratuita.

13.º Aniversário

Navio-Museu Santo André

O arrastão “clássico” Santo
André, construído em 1948 e
abatido à frota em 1997, ressurgiu em 2001 como NavioMuseu. Celebrámos no dia 23
de agosto o seu 13.º Aniversário, neste que é uma referência cultural e turística do
Município de Ílhavo e que já
recebeu mais de 309.000 visitantes.
Após os recentes trabalhos
de manutenção, que ditou o
seu encerramento no mês de
junho, o Navio-Museu Santo
André voltou a ser uma re-

ferência na edição deste ano
do Festival do Bacalhau, com
lugar de destaque.
Visitas encenadas, visitas
guiadas à exposição “O Bacalhau na Cultura Portuguesa”,
um singular encontro de bicicletas “pasteleira” ou concertos noturnos no porão de
salga, com Espiral, Rui Oliveira e Bilan foram as principais
ações desta edição.
Durante os cinco dias do
Festival do Bacalhau o NavioMuseu Santo André foi visitado por 3.992 pessoas.
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nos Centros Culturais de Ílhavo (CCI)
e da Gafanha da Nazaré (CCGN)
O terceiro trimestre do ano começou
com a segunda edição de “Encontro-te
na Praça”, nos dias 11 e 12 de julho, com
um programa diversiﬁcado para desfrutar ao ar livre e em família. A Praça
do CCI foi palco de jogos em tamanho
gigante, catapultas, ateliê de papagaios
de papel e a peça de teatro “A Galinha
da Vizinha” e o espetáculo de rua “Nariz Preto”, de Pedro Tochas. Ainda em
julho, associado à Semana Jovem do
Município de Ílhavo, o regresso do The
Legendary Tigerman, na apresentação
do novo trabalho TRUE.
Em setembro houve igualmente
boas razões para visitar os Centros
Culturais, com o duo Dead Combo, na

Ode Marítima

tournée do novo álbum “A Bunch of
Meninos” (CCI, 6 de setembro), o texto
.... de Álvaro de Campos, Ode Marítima, brilhantemente interpretado por
Diogo Infante, com acompanhamento
musical de João Gil (CCI, 12 de setembro). No último ﬁm de semana assistimos ao concerto de Ricardo Ribeiro,
uma das vozes mais reconhecidas do
novo fado, que apresentou ao público
o seu mais recente trabalho “Lugar
da Memória” (CCI, 27 de setembro). A
ﬁnalizar a programação deste trimestre, uma oﬁcina de dança para bebés
e crianças, “Truz Truz! Deixa-me entrar...” de Ana Beatriz Degues e Patrícia Vieira.

agenda CCI/CCGN OUTUBRO~DEZEMBRO

Verão de cultura

OUTUBRO
10
sex
22h00 música
D’ALVA

} CC Gafanha da Nazaré

Entrada: € 5,00 · auditório · M/3
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

11
sáb
22h00 teatro

Boeing Boeing

com Patricia Tavares, Melânia Gomes,
Sofia Ribeiro, Elsa Galvão e João Didelet

} CC Ílhavo

Entrada: € 13,00 · auditório · M/6 · 80 min.
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

17
sex
18h30 conversa

Pedro Tochas - Making Of
} CC Ílhavo

Entrada Gratuita · auditório · M/12

19h00 workshop

Mastro Chinês
por João Paulo Santos
} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/18 · 180 min.

22h00 novo circo

Abril

de João Paulo Santos e Elsa Caillat

Dead Combo

} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

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

25
sáb
22h00 arte comunitária
Rios do Sono,

de André Braga & Cláudia Figueiredo / Circolando

9
dom
10h00/11h15 workshow para bebés
CRASSH Babies

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

23
dom
14h30-17h30 serviço educativo

Mercadinho de vendas e trocas
} CC Ílhavo

Participação gratuita, sujeito a inscrição prévia
indicado para famílias com crianças e jovens dos 4 aos 15 anos

17h30 teatro

À espera que volte
} CC Ílhavo

Entrada: € 3,00 (crianças) € 4,00 (adulto)· auditório · 50 min.
indicado para famílias com crianças e jovens dos 4 aos 15 anos

} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/8
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
Participe no espetáculo Rios do Sono.
Informe-se no Centro Cultural de Ílhavo

26
dom
16h00 música/poesia

Trovas & Canções
- Actores, Poetas e Cantores

com Ruy de Carvalho, João de Carvalho, Henrique de Carvalho,
Diogo Tavares, Ricardo Gama e Ana Marta
Org.: Habus Pletus

} CC Ílhavo

Entrada: € 3,00 (crianças) € 4,00 (adulto)· auditório
indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
50 min.

29
sáb
22h00 música

Mão Morta
Org.: Chave do Som

12
a 13 qua e qui
19h00-23h00 workshop de teatro e performance

As múltiplas narrativas do “eu”
por João Garcia Miguel
} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/18

14
sex
21h30 exposição
Surfarte

Org: Associação de Surf de Aveiro
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

} CC Ílhavo

} CC Ílhavo

Entrada: € 11,00 · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Patente até 30 de Novembro (leilão de obras)

22h00 teatro

Yerma

Companhia João Garcia Miguel

DEZEMBRO
08
seg (feriado)
17h00 bailado

Lago dos Cisnes

} CC Ílhavo

Russian Classical Ballet

Entrada: € 11,00 · auditório · M/6

Org: Classic Stage

31
sex
22h00 música

Frankie Chavez
Org.: Lisboagência

} CC Ílhavo

Entrada: € 11,00 · auditório · M/3

NOVEMBRO
1
sáb
16h00 poesia para crianças

} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 · auditório · M/12
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

15
sáb
22h00 música

Kimmo Pohjonen

Poemas para bocas pequenas

} CC Ílhavo

Entrada: € 22,00 · auditório · M/6

12
sex
22h00 música

António Zambujo

} CC Ílhavo

Org.: Sons em Trânsito

Entrada: € 3,00 (crianças) € 4,00 (adulto)· auditório
indicado para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos
50 min.

8
sáb
22h00 música

Simone de Oliveira
Org.: Produtores Associados

} CC Ílhavo

Entrada: € 13,00 · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

22
sáb
21h30 música

14.º Festival da Canção Vida
Org: Grupo de Jovens A Tulha
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

} CC Ílhavo
} CC Ílhavo

Entrada: € 13,00 · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Inscrições abertas até 1 de Novembro
(carimbo CTT até 28 de outubro)
Regulamento em www.atulha.com

} CC Ílhavo

Entrada: € 16,00 · auditório · M/6
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· www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
· biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
· Facebook: camaramunicipalilhavo

Férias com livros...
e não só
Ao longo dos meses de julho e agosto
a Biblioteca Municipal de Ílhavo preparou atividades para os mais novos.
Horas do conto, ateliês de expressão
plástica e sessões de cinema foram realizadas na Biblioteca Municipal e no
Pólo de Leitura da Gafanha da Nazaré
contando com a presença de cerca de
350 crianças e adolescentes.
Histórias como: “A princesa da neve”
de Emily Hawkins, “A tartaruga que
queria dormir”, de Roberto Aliaga, “Os
quatro amigos” de J. e W. Grimm entre
outras levaram os participantes a viajar
pelo mundo encantado das histórias.
Também as sessões de cinema deliciaram os mais novos: “Frozen: o reino do Gelo”, de Chris Buck, “Lorax” de
Chris Renaud, “Capuchinho Vermelho: a nova aventura” de Mike Disa,
entre muitos outros.
Nas próximas férias haverá mais surpresas, diversão e muitas e boas leituras.

Exposição
“José Luciano
de Castro
(1834-1914):
um homem
de estado”
Ao longo do mês de julho,
esteve patente na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal
a exposição “José Luciano de
Castro (1834-1914): um homem de estado”.
Esta exposição, que assinala o centenário da morte de
José Luciano de Castro, teve
como principal objetivo dar
a conhecer a vida e obra do
estadista, tendo sido editada
uma monograﬁa que poderá
ser consultada na Biblioteca
Municipal.
Trata-se de uma exposição da Câmara Municipal de
Anadia inserida nas itinerâncias do Grupo de Trabalho das
Bibliotecas da Comunidade
Intermunicipal da Região de
Aveiro.

Para este ano letivo 2014/2015
a Biblioteca Municipal de Ílhavo
sugere:
Vamos à BMI: Monstros
e outros medos

E ainda: para apontar na agenda!

Em novembro
“O Meu Avô”
exposição de ilustração
de Catarina Sobral

Pés felpudos, olhos esbugalhados,
narizes grandes... Já imaginaste como
seria conhecer um monstro? E brincar
com ele? Este ano a BMI vai ser visitada
por criaturas um pouco esquisitas mas
muito divertidas. Vem conhecê-las!
A ação desenvolvida inclui visita
guiada à biblioteca, Hora do Conto e
Ateliê de Expressões. Um desaﬁo assustador (mas não muito), para crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo de Ensino.

Para marcações
T 234 321 103
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
Descobre também outros monstros
e criaturas divertidas no último
sábado de cada mês,
nas atividades da BMI. Participa!

8 novembro
Ateliê com a ilustradora
Catarina Sobral

HORÁRIO BMI
3ª feira a Sábado
10h00~18h30
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28 de junho

Concurso
Intermunicipal
de Leitura

A Biblioteca Municipal de Ílhavo orgulha-se dos jovens leitores que o Município apresentou na ﬁnal do Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, que se realizou no sábado, dia 28 de junho, em Anadia.
Os quatro ﬁnalistas do Concurso de Leitura Concelhio “Ílhavo a Ler +” representaram o Município de Ílhavo no Concurso
Intermunicipal, destacando-se pela sua excelente prestação em
cada uma das categorias 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e Ensino Secundário
foram:

Biblioteca de Praia
Porque os livros
não vão de férias:
entra na onda da.... leitura!

Como é já habitual durante
o mês de agosto, a Biblioteca
Municipal de Ílhavo estendeu
os seus serviços até ao areal.
Um espaço de promoção do
livro e da leitura para todos
os que usufruem do sol e do
mar na Praia da Barra. Aqui,
os veraneantes puderam requisitar livros, consultar jornais e revistas, aproveitando
assim os momentos de lazer,
para cultura, informação e
recreio, sem tirar os pés da
areia. Para os mais novos,
houve histórias diárias, para
ler ou ouvir, e vários ateliês
temáticos. 2107 Foi o número
total de utilizadores que passaram por este espaço.
Para o ano haverá mais sol,
mais praia e claro, mais livros!

1.º CEB - André Fernandes Moreira
Centro Escolar da Coutada - Agrupamento de Escolas de Ílhavo
2.º CEB - Catarina Semedo Oliveira
EB2,3 José Ferreira Pinto Basto - Agrupamento de Escolas de Ílhavo
3.º CEB - Sofia de Oliveira Santos
EB2,3 José Ferreira Pinto Basto - Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Ensino Secundário - Beatriz Mendes Fernandes
ES Dr. João Carlos Celestino Gomes - Agrupamento de Escolas de Ílhavo

Catarina Semedo Oliveira, aluna do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, foi a vencedora do 1.º Prémio na Categoria de 2.º
Ciclo do Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro.
Deixamos, desde já, o desaﬁo a todos os que queiram participar este ano letivo, as inscrições já estão a decorrer nas Bibliotecas Escolares.

Quartas-feiras 18h45
Sábados 09h45
Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI

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

Gafanha da Nazaré · Tel 234 199 077
2ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 13h30~18h30

Gafanha da Encarnação · Tel 234 086 668
4ª feira 14h30~19h30
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

Gafanha do Carmo · Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 14h30~19h30
Sábado
09h30~13h00 | 14h00~18h30
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Entrega
dos Certificados
e Bolsas
Programa
Vocação
(2.º Turno)
e das
Oficinas
Criativas
(1.º Semestre)

Teve lugar, no dia 18 de julho, no âmbito da Sessão de
Abertura da Semana Jovem
2014, a entrega dos Certiﬁcados e das Bolsas do Programa
Vocação do 2.º turno, que decorreu entre os meses de abril
e junho.
Neste segundo turno participaram vinte jovens, que
estiveram inseridos em áreas
tão diversas como Fomento da
Atividade Desportiva, Apoio
à Juventude, Proteção Civil,
Valorização e Promoção do
Património e da Cultura do
Mar, Dinamização de Espaços
Lúdicos e Culturais e Animação Cultural.
Nesta sessão foram ainda
entregues os Certiﬁcados das
Oﬁcinas Criativas referentes
ao 1.º semestre, que contou
com a participação de 70 elementos nas Oﬁcinas de Contadores de Histórias, Pintura
em Madeira – caixinhas com
arte, Massagem de Pernas,
Porta Moedas em tecido, Pintura em tecido – aventais pintalgados, Massagem de costas,
Culinária – dicas simples e saborosas.

Semana Jovem
2014
Teve lugar, entre os dias 18 a 26 de
julho, mais uma edição da Semana Jovem, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Este evento, já com larga tradição no
Município e especialmente dedicado
aos jovens, desenvolveu um conjunto
vasto de atividades que preencheram
por completo os dias da Semana.
Na edição 2014 há a salientar, como
tem acontecido nos últimos anos, a
colaboração ativa e empenhada de diversas Associações e o envolvimento
de mais de três dezenas de jovens voluntários que aceitaram este desaﬁo,
consolidando desta forma uma Semana Jovem feita por e para os jovens.
Foram várias as iniciativas propostas,
merecendo especial destaque os concertos com D8, na Praia da Barra, Banda
Europa, no Largo da Gafanha da Encarnação, Olívia Palito, no Jardim Central
da Gafanha do Carmo, The Legendary
Tigerman, no Centro Cultural de Ílhavo, e as restantes atividades noturnas,
como foi o caso da noite de cinema com
o ﬁlme “Má Vizinhança”, a Sunset Party, na Piscina Municipal Descoberta
de Vale de Ílhavo, o Desﬁle Tendência
Flash “Recriar-te” com a presença do estilista Joel Reigota e das noites animadas

pelas nossas Associações com “Karaoke
Jovem” e “Sarau de verão”.
Durante a semana decorreram ainda diversas atividades de índole desportiva, designadamente torneios de
futsal, ténis, street basket, futebol de
praia, matraquilhos, canoagem, surf,
bodyboard, ginástica com pé na areia,
entre outras.
Realizaram-se vários workshops em
áreas tão distintas como danças do
mundo, fotograﬁa digital, reciclagem,
artes manuais, orientação, massagem,
alimentação saudável, técnicas de
sobrevivência, entre outras, e houve

ainda tempo para visitar o Farol da
Barra, o Museu Marítimo de Ílhavo
e a XVII Mostra Jovem d’Artes, que
esteve patente até ao dia 26 de julho.
Toda a Semana foi povoada por diversas instalações artísticas “Juventuras”
em vários locais e com variados temas,
tendo-se registado uma forte adesão.
Estas foram algumas das atividades
que compuseram o programa da Semana Jovem Ílhavo 2014, que apesar
do mau tempo registado, envolveu
centenas de jovens e proporcionoulhes momentos de encontro, convívio
e de vida em comunidade.
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Corrida
Mais Louca
da Ria 2014
Corrida
de Embarcações
Originais
Com o objetivo principal de
promover e incentivar a prática desportiva nos recursos
naturais da Região, neste caso
a Ria, a Câmara Municipal
de Ílhavo promoveu, no dia

16 de agosto, a Corrida Mais
Louca da Ria – Corrida de
Embarcações Originais que,
à semelhança dos anos anteriores teve lugar no Jardim
Oudinot.

Integrada na animação do
Festival do Bacalhau, participaram nesta atividade 12
Associações com um total de
17 embarcações originais, que
a meio da tarde foram colocadas à prova.
Uma vez mais a Corrida
pautou-se pela boa disposição e forte camaradagem
entre os participantes, tendo
sido aplaudida por centenas
de pessoas que não quiseram
perder a oportunidade de
apoiar as embarcações e assistir a um espetáculo diferente
e divertido.

A classificação final do júri foi a seguinte:

Categoria “Demonstração”

Sub-categoria “Construção”
1.º lugar – Grupo de Jovens “A Tulha”
2.º lugar – Associação de Pesca Desportiva Costa Azul
Sub-categoria “Transformação”
1.º lugar – Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Categoria “Corrida”

Sub-categoria “Construção”
1.º lugar – Grupo Desportivo Beira Ria
2.º lugar – Associação Cultural “As Pestinhas”
Sub-categoria “Transformação”
1.º lugar – Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo
2.º lugar – Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo

Prémio “Melhor Técnica de Navegação”
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha do Carmo

Prémio “Boa Disposição”

Associação Cultural Desportiva e Recreativa – Casa do Pessoal do Porto de Aveiro

Prémio “Melhor Equipa Feminina”

Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Encarnação

Prémio “Melhor Claque”

Associação de Pesca Desportiva Costa Azul
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
4 de junho de 2014

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de junho de 2014

Revogação do Regulamento Municipal
da Floresta
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, bem como o seu envio à Assembleia Municipal.

Abertura de Concurso Público para atribuição da “Cessão do Direito de Utilização
de uma Unidade de Acolhimento Comercial 3x2 (6m2) na Costa Nova do Prado”
Deliberado por unanimidade proceder à
abertura de concurso público e aprovar
as peças de procedimento, com o preço base de 2.500,00 Euros e com uma
renda mensal de 100,00 Euros, ambos
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Processo de expropriação relativo à
Construção do “Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal.
Relatório ﬁnal “Prestação de Serviços de
Limpeza Urbana e de Gestão do Ecocentro no Município de Ílhavo”.
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação deﬁnitiva à empresa,
SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA, pelo valor de 88.000,00 Euros + Iva.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 8 apoios de comparticipação
no pagamento da fatura relativa a água,
saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 417,24 Euros.
Comparticipação no pagamento das quotas de condomínio de habitação social,
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 apoio de comparticipação no
pagamento das quotas de condomínio
da habitação social.
Normas de Participação “Corrida Mais
Louca da Ria / 2014”
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins.
Listagem dos premiados do Concurso
Banda Desenhada – “5 Séculos do Foral
Novo”
Deliberado por unanimidade aprovar a
listagem de premiados.
Normas de Participação de artesãos no
Festival do Bacalhau 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Normas “Prémio de Artesanato Festival
do Bacalhau 2014”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Ata da hasta pública da concessão de
duas bancas de peixe e quatro lojas no
Mercado da Costa Nova
Deliberado por unanimidade adjudicar
deﬁnitivamente nos termos da ata.

Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 5 apoios de comparticipação
no pagamento da fatura relativa a água,
saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 579,78 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
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 614,37 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
o Município de Ílhavo e as Associações
de Ação Social para o Ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Acordos de Cooperação, que
prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no valor total de 64.345,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
o Município de Ílhavo e as Associações
Proﬁssionais e de Moradores para o Ano
de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Acordos de Cooperação, que
prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no valor total de 1.350,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
o Município de Ílhavo e os Agrupamentos de Escuteiros para o Ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Acordos de Cooperação, que
prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no valor total de 13.280,00 Euros
a todos os Agrupamentos de Escuteiros
pertencentes ao Corpo Nacional de Escutas (C.N.E.) do Concelho, e a atribuição
de um subsídio pontual de 320,00 Euros
(pela 1.ª vez) à Fraternidade Nuno Álvares – Núcleo de Ílhavo tendo em vista o
apoio à realização das suas atividades.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
o Município de Ílhavo e as Associações
Juvenis do Município de Ílhavo para o
Ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Acordos de Cooperação, que
prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no valor total de 1.350,00 Euros.

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, celebrados entre o
Município de Ílhavo e as Associações
Desportivas para o Ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
os referidos Acordos, que prevêem uma
comparticipação ﬁnanceira no valor total de 21.950,00 Euros.
Acordos de Cooperação a celebrar entre
o Município de Ílhavo e as Associações
Culturais do Município de Ílhavo para o
Ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Acordos de Cooperação, que
prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no valor total de 68.095,00 Euros.

preços para as entradas nos equipamentos acima referenciados.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 5 apoios de comparticipação
no pagamento da fatura relativa a água,
saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para comparticipação em ar-

Protocolo de colaboração entre o Município de Ílhavo, a Associação Concessionários de Praia da Beira Litoral, Resgatílhavo e Partir nas Ondas, relativo a
vigilância e segurança balnear – Praia
da Costa Nova – 2014
Deliberado por unanimidade aprovar o
referido Protocolo.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de Julho de 2014
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante os meses de abril, maio e Junho
de 2014
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
nos termos da informação apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins, que
isenta Associações do Município do pagamento de 3.499,80 Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que prevê
a atribuição de 4 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.
Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho (2014/2015)
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins, na qual
e em síntese, se procede à discriminação
dos candidatos selecionados para o referido Programa.
Atribuição de Subsidio Publicitário a
Atletas.net no âmbito da 1a Corrida Popular da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal que prevê
a atribuição de um apoio publicitário de
2.000,00 Euros + IVA, no âmbito da 1a
Corrida Popular da Costa Nova que teve
lugar no dia 19 de julho.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de Julho de 2014
Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre de julho, agosto
e Setembro 2014
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
despacho do Presidente da Câmara Municipal.
Descontos nos ingressos do Museu Marítimo de Ílhavo e do Navio-Museu Santo André
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta na qual e em síntese,
se sugere a adoção de um conjunto de

rendamento 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 284,83 Euros.
Semana da Maioridade/ Viver Solidário
2014
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que deﬁne os locas
de inscrição, cobrança e respetivo período das visitas/convívio, no âmbito da
Semana da Maioridade/ Viver Solidário
2014.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Recreativa e Cultural “Escolíadas”
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
referida proposta, que prevê a atribuição de um subsídio pontual à Associação referenciada em título, no valor de
1.500,00 Euros, para apoio à realização
da edição 2014 das “Escolíadas”.
Encerramento das Piscinas Municipais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré durante o mês de agosto
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta que prevê o encerramento das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré durante o
mês de agosto.
Atribuição de Subsidio pontual às Associações participantes nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um apoio ﬁnanceiro suplementar
no valor total de 1.150,00 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fábrica da Igreja Paroquial
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual à Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Ílhavo, no valor de 900,00 Euros visando o
apoio ao restauro do “Arco da Capela da
Nossa Senhora do Pranto.”
XI Concurso de Fotograﬁa “Olhos sobre
o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, na qual e em sínte-
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se, se dá conta da lista dos concorrentes
premiados.
Listagem relativa à doação de livros e
outros documentos à Biblioteca Municipal e Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Ato de doação de espólio (coleção de conchas e um modelo de galeão) por parte
do Oceanário de Lisboa ao Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da doação e ratiﬁcar a decisão.

timado de 83.872,70 Euros, por ajuste
direto e pelo preço mais baixo, com um
prazo de execução de 2 meses.

– Festival do Bacalhau 2014
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido despacho.

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

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
3 de Setembro de 2014

Abertura de Concurso “Revestimentos
em Tapete Betuminoso 2014”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, que prevê um custo estimado
de 233,700.00 Euros, com um prazo de
execução de 60 dias.

Empreitada da “Via de Acesso ao Parque
de Ciência e Inovação (PCI)” – Processo
N.º 374/14.60BEAVR – Autor: Quercus /
Réu: Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da informação do Douto Tribunal Administrativo e Fiscal de
Aveiro, que declara improcedente a
providência cautelar requerida e, consequentemente, absolveu o (s) Requeri-

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

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho

Deliberações CMI 2014
junho a setembro
Protocolo celebrado entre o Município
de Ílhavo, a “Resgatilhavo” e a Associação de Concessionários de Praia da Beira Litoral para a vigilância e segurança
balnear inerente ao ano 2014 na Praia
da Barra
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal.

de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 1.254,25 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
6 de agosto de 2014

Atribuição de subsídio pontual ao Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
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 337,50 Euros.

Supressão da segunda reunião da Câmara Municipal, prevista para o dia 20 de
agosto do corrente ano
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Alteração do Mapa de Pessoal
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, bem como o seu envio à Assembleia
Municipal.
Deﬁnição de preços das publicações
“Fainas do Mar” e “Diário de Bordo da
Bateira Ílhava a Construção”
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
referida proposta.
Preços de iniciativas no âmbito do Festival do Bacalhau 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
os preços das iniciativas “Piquenicar no
Oudinot” e “Noites no Porão”, integradas
no Festival do Bacalhau
Feira do Livro de temática marítima, a
decorrer entre os dias 08 e 09 de agosto
– Livraria do Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
referida proposta, que dá conta da iniciativa referenciada em título (entre outras), bem como do espólio livreiro que
se pretende vender ao público e o respetivo preço, e que se encontram discriminados na citada informação.
Plano Intermunicipal de Mobilidade e
Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA)
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta que dá conta dos elementos da equipa interna de Mobilidade
e Acessibilidade da CMI.
Abertura de Concurso “Arranjos Urbanísticos no Município – Senhora dos
Campos”
Deliberado por unanimidade proceder
à abertura de concurso, com o valor es-

Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo de Jovens A Torre
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, que prevê a atribuição de um subsídio pontual, no valor
de 250,00 euros, como forma de apoio à
colaboração na realização do Torneio de
Futsal, inserido no programa da Semana Jovem Ílhavo 2014.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Núcleo Sportinguista de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um apoio pontual de 900,00
Euros, de modo a colaborar na concretização das atividades do Núcleo durante
o corrente ano, nomeadamente: Comemoração do 32o Aniversário do NSI; 3.º
Torneio da Malha do NSI; 1.º Open de
Xadrez Jovem e colaboração na organização do Torneio Aniversário do SCVA
– Futebol Velhas Guardas do SCP.
Atribuição de Subsídio Pontual ao “Viking Kayak Clube”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um apoio de 1.050,00 Euros,
no âmbito III Challanger Fórum Náutico
inserido na VI Semana Náutica do Município de Ílhavo, que teve lugar no dia
15 de agosto.
Hasta Pública – Atribuição de espaços
destinados á comercialização de produtos alimentares no Jardim Oudinot

do (s) dos pedidos formulados, pelo que
está consentido ao Município de Ílhavo
a possibilidade de continuar a execução
da aludida Via de Acesso ao Parque da
Ciência e Inovação.
Mayors Adapt – Iniciativa desenvolvida
no contexto da Adesão ao Pacto de Autarcas
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, que prevê a adesão do
Município à iniciativa Mayors Adapt,
na perspetiva de promover o desenvolvimento sustentável no Município de
Ílhavo, promovendo o combate às alterações climáticas, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, relativo à realização de
Estágios Proﬁssionais
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido Protocolo.
Ajustamento do Protocolo celebrado
entre o Município de Ílhavo e a “Resgatilhavo”, tendo em vista a Segurança e
Vigilância das Praias da Barra e Costa
Nova, na sequência da nota emitida pela
Autoridade das Condições de Trabalho
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que prevê
o ajustamento ﬁnanceiro aos Protocolo
em curso para as Praias da Barra e da
Costa Nova e a consequente aprovação
da Adenda do referido protocolo.
Abertura de Concurso Público para arrendamento do edifício designado por
“Extensão de Saúde da Praia da Barra”
Deliberado por unanimidade aprovar a
abertura de Concurso.
Grandes Opções do Plano e Orçamento
da CMI para 2014 – 4.ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente.
Plano Municipal de Mobilidade e Transportes da Região de Ílhavo (PMMTI)
Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da referida proposta, na
qual e em síntese, se dá conta das várias reuniões realizadas com a empresa
“MPT – Mobilidade e Planeamento do
Território, Lda”, bem como com as peças
que constituem o aludido PMMTI.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho
de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 662,45 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
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 707,46 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo de Jovens A Tulha
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, que prevê a atribuição de um subsídio pontual, no valor de
90,00 Euros, como forma de apoio à colaboração na realização do Karaoke Jovem, inserido no programa da Semana
Jovem Ílhavo 2014.
Corrida Mais Louca da Ria 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da proposta apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins, na qual
e em síntese, se dá conta das Associações que participaram no evento referenciado em título, inserido no “Festival
do Bacalhau”, bem como a classiﬁcação
ﬁnal atribuída pelo respetivo júri.
Atribuição de Verbas por antecipação
dos Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo ao Ílhavo Andebol
Clube; Associação C.D. Os Ílhavos e Grupo Desportivo da Gafanha
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê o pagamento de uma antecipação de verbas,
a descontar nos futuros Contratos-Programa às referidas associações, com valor total de 30.000 Euros.
Subsídio de estudo – Ano Lectivo
2014/2015, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um subsídio unitário, no valor
de 50,00 Euros para o Escalão A, a 200
alunos/as e no valor de 30,00 Euros,
para o Escalão B, para 110 alunos, num
total de 13.300,00 Euros.

destaques OUT · NOV · DEZ
outubro
11
sáb
22h00 teatro

novembro
8
sáb
22h00 música

dezembro
08
seg (feriado)
17h00 bailado

com Patricia Tavares, Melânia Gomes,
Sofia Ribeiro, Elsa Galvão e João Didelet
} CC Ílhavo

} CC Ílhavo

Russian Classical Ballet
} CC Ílhavo

Boeing Boeing

17
sex
22h00 novo circo
Abril

de João Paulo Santos e Elsa Caillat
} CC Ílhavo

Simone
de Oliveira

14
sex
22h00 teatro
Yerma

Companhia João Garcia Miguel
} CC Ílhavo

15
sáb
22h00 música

Kimmo Pohjonen
} CC Ílhavo

26
dom
16h00 música/poesia

Trovas & Canções
Ruy de Carvalho, entre outros
} CC Ílhavo

Mais informação:
consulte a agenda dos Centros Culturais ou www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

29
sáb
22h00 música

Mão Morta
} CC Ílhavo

Lago dos Cisnes

12
sex
22h00 música

António Zambujo
} CC Ílhavo

