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Município de Ílhavo
assume a
Vice-Presidência
da Mesa da Secção
de Municípios
com Atividade
Piscatória e Portos
O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, foi eleito, no dia 14
de maio, Vice-Presidente da
Mesa da Secção de Municípios com Atividade Piscatória
e Portos da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
No âmbito dos trabalhos da
Secção, têm sido abordadas
não só as questões de caracter
sócio-económico, que envolvem as atividades piscatórias
e portuárias, como todas as
que se reportam ao ordenamento do litoral, à qualidade
ambiental das zonas costeiras,
à gestão equilibrada dos recursos costeiros e marinhos,
ao ordenamento das áreas
portuárias e à imprescindível
articulação com os espaços
urbanos.
A Secção envolve 57 Municípios do Litoral, com uma abrangência populacional de mais de
2 milhões de habitantes.

Município de Ílhavo
assume a
Presidência
da Mesa da
Comunidade
Portuária
O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, foi eleito, no dia 16
de maio, Presidente da Mesa
da Comunidade Portuária de
Aveiro.
A Comunidade Portuária de
Aveiro (Associação de direito
privado sem ﬁns lucrativos)
foi constituída em 1998 com
a prioritária missão de desenvolvimento e promoção
do Porto de Aveiro, sendo
atualmente constituída pelos
representantes de diversas
Associações, Empresas, Autarquias e Estabelecimentos
de Ensino Superior.

Editorial
Caro Munícipe,
Este é o segundo número do nosso Boletim Informativo, que levamos até si com a imagem renovada e um design mais apelativo e, a avaliar pelas referências que muitos de
vós nos ﬁzeram chegar, esta mudança valeu a pena, destacando-se o graﬁsmo mais moderno e atraente, assim como o interesse dos temas e notícias abordados.
Entendemos o Boletim Informativo como um veículo de difusão de informação, transparente, de proximidade e responsabilidade entre Eleitos e Eleitores, dando por um lado
boa conta da Atividade Autárquica e, por outro, divulgando e promovendo o que de bom
temos e fazemos acontecer na nossa Terra.
Assim, nas páginas seguintes apresentamos as obras em curso e projetos futuros, recordamos momentos e ações relevantes para todos os Munícipes, dos mais jovens aos de
mais idade, desde a Educação, Ação Social e Inclusão, Cultural, passando pelo Desporto,
Juventude, Ambiente, e muitas mais.
Entre a muita informação disponibilizada pela presente edição do Boletim, ganham
particular importância as matérias que indiciam um futuro cada vez mais promissor
para o nosso Município e que nos permitem encarar o segundo semestre do ano Com
Conﬁança. Apesar das diﬁculdades económicas e ﬁnanceiras que Portugal atravessa,
sobejamente conhecidas de todos, são agora evidentes alguns sinais de esperança para
um futuro melhor, por isso fazemos votos de não voltarmos mais à situação de um país
à beira da bancarrota e intervencionado pelo FMI e outros.
Com o verão “à porta” e sendo esta uma época muito particular, invadida por uma
atmosfera de descanso e diversão e das merecidas férias, demos início ao mês de junho
com uma versão renovada do “Festival Rádio Faneca”, que passará a fazer parte do cartaz cultural anual do Município, dando mais vida ao becos e vielas da nossa Cidade, da
mesma forma para as nossas incontornáveis Marchas Populares, que tanta cor e animação trazem às diversas praças do Concelho.
Os próximos tempos marcam o nosso Município com muita alegria e movimento, quer
pelas iniciativas das nossas Associações nos mais distintos domínios, quer pela própria
Câmara Municipal, por isso destacamos o já conhecido “Festival do Marisco” a realizar
entre 31 de julho e 3 de agosto, na Costa Nova, em parceria com o Illiabum Clube, e o
nosso sempre querido “Festival do Bacalhau”, que como habitualmente terá lugar no Jardim Oudinot na Cidade da Gafanha da Nazaré entre 13 e 17 de agosto e que terá muitas
novidades.
Esperamos e desejamos que este Boletim continue do seu agrado e contribua para que
sejamos um Município bem informado, esclarecido e conhecedor das suas potencialidades para enfrentar os constantes desaﬁos com otimismo e esperança.
Conto convosco... sempre, Com Conﬁança.
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Novo PDM de Ílhavo
em vigor
desde 30 de abril de 2014
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se
com a publicação em Diário da República
(Aviso n.º 5423/2014) do Plano Diretor Municipal de Ílhavo,
tendo entrado em vigor no dia 30 de abril.
O PDM é um instrumento de ordenamento e gestão do território da maior
importância, sendo que esta Revisão
é fruto de um trabalho muito intenso
da Câmara Municipal de Ílhavo, que o
desenvolveu em interação com todas
as Entidades envolvidas.
Com esta revisão alcançámos a
grande maioria dos objetivos deﬁnidos à partida, por força do processo de
negociação que exigiu um conjunto de
cedências entre todos os envolvidos,
para se produzirem acordos.

Plano Estratégico
do Município de Ílhavo - P.E.M.I.

Foi dada uma especial atenção às
matérias do ordenamento do território, da qualidade urbana e ambiental,
à qualiﬁcação de zonas ribeirinhas da
Ria de Aveiro e à estruturação do território em termos de acessibilidades.
As atividades económicas receberam uma atenção muito cuidada, destacando-se o ordenamento da área
portuária, os equipamentos turísticos
e a ampliação da Zona Industrial da
Mota, que permitirá a continuação do
crescimento económico ordenado no
Município, em conjugação (e dando seguimento no que respeita à produção
de escala industrial) com o trabalho
de promoção do empreendedorismo
e incubação de empresas, assim como
com a investigação e desenvolvimento produzida no Parque de Ciência e
Inovação. Criar mais emprego e riqueza é uma prioridade que foi acolhida
nesta Revisão do PDM, no que respeita à criação de condições de base territorial.
Com este novo PDM, o Município de
Ílhavo tem ﬁnalmente um instrumento de planeamento com uma visão e
estratégia deﬁnidas para os próximos
anos, de forma a continuar na senda
do desenvolvimento equilibrado e
sustentado.

O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
2 de abril, a elaboração do Plano Estratégico do Município de
Ílhavo, numa parceria entre a
Câmara Municipal de Ílhavo
e a Universidade de Aveiro.
Este Plano, que surge no seguimento da elaboração também
pela Universidade de Aveiro
em 2000 do Plano Estratégico
para o Concelho de Ílhavo, e
que teve um importante papel
naquele que foi o grande desenvolvimento veriﬁcado na
última década, apresenta como
principais objetivos a deﬁnição
de uma visão estratégica de
desenvolvimento para o Município de Ílhavo nos próximos

vinte anos, assim como a identiﬁcação de um conjunto de
projetos âncora para executar
no curto e médio prazo.
A execução deste Plano terá
naturalmente em conta aquelas que são as estratégias quer
regionais quer nacionais, a ﬁm
de possibilitar o seu enquadramento com o novo QCIRA
(Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro
2014/2020) e contribuir para
as metas estratégicas delineadas no Município de Ílhavo.
O valor deste contrato é de
30.000,00 euros + IVA com
um prazo de execução de 10
meses.

Município de Ílhavo · junho 2014 · 5

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

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

Saneamento da Gafanha da Nazaré
(AdRA/CMI)

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

Qualificação da Frente Ria Costa Nova/
Vagos (Polis)

Obras adjudicadas ...
· Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova
· Reconversão do Logradouro da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril

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
· Requalificação do Centro do Lugar da Sr.ª dos Campos
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
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Aquisição dos Terrenos
para a Construção
do Novo Quartel
dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo

O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
21 de maio, a aquisição de três
parcelas de terreno, pelo valor
de 261.267,50 euros, com cerca
de 12.000 m2, nas quais será

construído o novo Quartel
dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo.
Com esta deliberação a Câmara Municipal de Ílhavo
presta um importante apoio
à construção do Novo Quartel
dos Bombeiros, cujas atuais
instalações 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.

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

Teve início no dia 16 de
maio a empreitada “Redes de
Drenagem de Águas Pluviais
da Rua de Alqueidão, Rua
Frederico Cerveira e Av. Manuel da Maia”, pelo valor de
118.447,09 euros + IVA e um
prazo de execução de 90 dias.
Esta obra, que está a cargo
da ﬁrma D.S.T. – Domingos
da Silva Teixeira, SA, resulta
da necessidade urgente da reformulação da rede unitária
existente naqueles arruamen-

tos para um sistema em regime separativo de drenagem
de águas residuais e pluviais,
devido ao mau estado de conservação dos atuais coletores,
bem como a oportunidade
de intervenções simultâneas
nas diversas infra-estruturas,
nomeadamente a instalação
de uma conduta adutora pela
Associação de Municípios do
Carvoeiro, a construção da
Rede de Drenagem de Águas
Residuais pela AdRA e da
Rede de Drenagem de Águas
Pluviais por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, nos
arruamentos que lhes dizem
respeito, respetivamente.
Este conjunto de intervenções será aproveitado para se
proceder à requaliﬁcação dos
pavimentos nos arruamentos
intervencionados.

Empreitada
de Alimentação
Artificial
da Praia da Barra
Em nome do futuro
e da segurança
Teve início, no dia 14 de maio, a obra
de enchimento de areia na Praia da
Barra, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, na sequência do Ato de Consignação realizado
nesse mesmo dia entre aquela entidade e a ABB – Alexandre Barbosa e Borges, na presença dos representantes da
Administração do Porto de Aveiro, da
Capitania do Porto de Aveiro, da Junta
de Freguesia da Gafanha da Nazaré e
da Câmara Municipal de Ílhavo.
Seguiu-se, no dia 16 de maio, uma
reunião com a presença do Presidente
e do Vice Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, os Concessionários de
Praia, a Agência Portuguesa do Ambiente, da Administração do Porto de
Aveiro, da Associação dos Nadadores
Salvadores ResgatÍlhavo e da Associação dos Nadadores Salvadores na qual,
a pretexto de discutir a segurança e a
vigilância na Praia da Barra, se deu a
conhecer todos os detalhes desta obra.
A reconstrução do areal da Praia da
Barra, seriamente afetada pela forte
agitação marítima e temporal do último inverno, que reduziu a praia e
atingiu o cordão dunar, tornou-se uma
urgência, tendo sido iniciada em maio

por questões essencialmente técnicas,
já que é nesta altura que o mar reune
as condições para este tipo de intervenção.
São 350 mil metros cúbicos de areia
a movimentar para a recarga da praia,
tendo também como função a alimentação do mar com areia, uma intervenção que a Câmara Municipal de
Ílhavo pretende que termine o mais
cedo possível, minimizando os efeitos
negativos de um trabalho prolongado
na praia. O depósito de areal foi instalado junto à rotunda da Barra, onde os
camiões, os “dumpers”, são carregados
para depois entrarem pela zona dunar
e seguirem ao longo da praia.
Apesar da sua complexidade, esta
intervenção está a decorrer a bom ritmo e de forma faseada no sentido Norte - Sul, pretendendo devolver a praia
à população nas zonas concessionadas
entre o Molhe Sul e a Rua 5, o mais
rápido possível, de forma a assegurar
que todos usufruam da nova praia
renovada, bem como a existência da
mesma no futuro.
Consequentemente, este ano a época balnear decorrerá excecionalmente de 5 de julho a 31 de agosto.
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Início da Obra

Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre
Após um longo processo
burocrático e do Contrato de
Comodato para dez anos, celebrado entre a Vista Alegre e a
Câmara Municipal de Ílhavo,
teve início, no passado dia 11
de junho, a obra de Requaliﬁcação e Ampliação do Museu
da Vista Alegre, representando um investimento de
2.489.443,95 euros e um prazo
de execução de 12 meses.
A obra será maioritariamente coﬁnanciada pelos Fundos
Comunitários do PORCentro

a 85% (candidatura aprovada a 11 de fevereiro de 2014)
e está a ser executada pela
ﬁrma Costeira Engenharia e
Construções SA.
A concretização do Projeto
de Ampliação e Qualiﬁcação
do Museu da Vista Alegre,
que desde 1964 alberga a
produção histórica da Fábrica da Vista Alegre, pretende
dar uma nova vida ao espaço
existente e muito maior visibilidade à história que partilha,
apresentando-se renovado,

aliando o tradicional ao moderno e renovando o seu discurso expositivo, potenciando
a atração de novos públicos.
O Museu da Vista Alegre
encontra-se encerrado, no entanto a Vista Alegre mantém
em funcionamento as visitas
orientadas à Fábrica, Oﬁcinas
diversas e ainda visitas temáticas ao Bairro Operário, através dos Serviços de Educação
e Comunicação, agora provisoriamente instalados na Rua
Gustavo (junto ao Refeitório).

Adjudicação

Ciclovia no
Cais dos Pescadores
da Costa Nova
Foi assinado o Auto de Consignação, no passado dia 19 de
junho, referente à empreitada
da Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova, adjudicada à empresa Henriques, Fernandes e Neto, SA, pelo valor
de 36.992,23 euros + IVA e um
prazo de execução de 30 dias.
Esta Ciclovia, que terá um
percurso de cerca 250 metros,
fará a ligação entre a via ciclável em construção, no âmbito
da obra de Qualiﬁcação da
Frente Ria Costa Nova/Vagueira, da responsabilidade da
Polis da Ria de Aveiro, e a Ciclovia já existente no Relvado
da Costa Nova.

Esta obra vem assim aumentar os cerca de 20 Km de ciclovias do Município de Ílhavo,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida, fruição
e segurança daqueles que nelas circulam, por questões de
trabalho, em passeio ou lazer,
fazendo uso das excecionais
condições geográﬁcas de que
dispomos.
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Cerimónia de Entrega
Material Ortopédico
resultante
da Campanha
“Tampinha Amiga”

Decorreu, no dia 17 de abril,
no Fórum Municipal da Maior
Idade, a Cerimónia de entrega
de Material Ortopédico ao Lar
de S. José, ao CASCI, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
e ao Centro Social Paroquial
N.a Sr.a da Nazaré pela jovem
Joana Pontes.
Recorde-se que este projeto
foi criado e desenvolvido pela
munícipe Joana Pontes que,
por iniciativa própria e na
qualidade de sócia da Associação Tampa Amiga, pensou

num projeto que consistiu a
recolha e entrega de tampinhas que mais tarde são trocadas por cadeiras de rodas
e que viesse a beneﬁciar diretamente as Instituições de
Solidariedade Social do Município de Ílhavo.
Até à presente data foram
entregues mais de 37 toneladas de tampinhas, beneﬁciando desta campanha o CASCI,
a Fundação Prior Sardo, a
Santa Casa da Misericórdia de
Ílhavo, o Lar de S. José, o Lar
de N.a Sr.a da Nazaré, o Lar
da Gafanha do Carmo e duas
Escolas (uma da Gafanha da
Nazaré e outra da Gafanha do
Carmo).
De referir ainda que Joana
Pontes foi recentemente agraciada pela Câmara Municipal de Ílhavo com a Medalha
do Concelho em Vermeíl, no
âmbito do Feriado Municipal
de Ílhavo 2014, e pela Nobre
Casa de Cidadania.

JOANA PONTES:
UMA CIDADÃ NOBRE!
Descobrir, dar a conhecer, homenagear e eternizar atos generosos, praticados em benefício de terceiros, sem qualquer interesse
pessoal evitando que estes cidadãos exemplares permanecem, na
maior parte das vezes, no anonimato ou caiam no esquecimento é o
motivo pelo qual nasceu a Nobre Casa de Cidadania.
No período particularmente difícil em que vivemos, a Nobre
Casa de Cidadania assume desta forma especial relevância na valorização da autoestima, conﬁança e determinação individual e coletiva,
na mobilização para a cidadania e no fortalecimento do espírito e
sentimento de pertença, ao mesmo tempo que contribui para reforçar os laços de união entre indivíduos e da própria nação.
Sob mentoria da empresa cidadã Nobre, a Nobre Casa de Cidadania é uma iniciativa inédita em Portugal que pretende reconhecer
e homenagear os cidadãos autores de Atos Nobres e através desses
exemplos, estimular e motivar à Cidadania, contribuindo para a melhoria cívica do indivíduo e da sociedade.
A Nobre Casa de Cidadania acredita que reconhecer um Ato
Nobre praticado por outro, é em si um Ato Nobre, motivo pelo qual
desaﬁa os cidadãos portugueses a propor atos para agraciação, que
tenham presenciado ou de que tenham sido alvo em www.nobrecasadecidadania.pt, prestando assim a sua homenagem a alguém que
fez algo tão especial.
Joana Pontes, é uma dos oito Cidadãos Nobres reconhecidos
pela Nobre Casa de Cidadania, num total de 24 cidadãos agraciados
com Louvor ao longo de 2013, e que no último ano deu rosto ao seu
ato inspirando milhares de portugueses que se sensibilizaram com a
sua coragem e determinação.
A Joana Pontes lembra-lhe alguém que gostaria de homenagear?
Proponha um ato para agraciação em
www.nobrecasadecidadania.pt

Atendimento
Social Integrado
uma estratégia de sucesso
com 6 anos
Assinalou-se no dia 8 de abril, o sexto aniversário da implementação do
Atendimento Social Integrado (ASI) do
Município de Ílhavo, uma metodologia
inovadora que assenta na ﬁgura de um
único técnico gestor para o mesmo indivíduo/família, e que desta forma permite um acompanhamento personalizado dos que procuram este serviço.
O ASI integra diversos parceiros,
como seja a Câmara Municipal de
Ílhavo e o Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P., as diversas Instituições
Particulares de Solidariedade Social
(IPSS’s) do Município, as Juntas de Freguesia, assim como outras entidades
públicas e os Grupos Sócio Caritativos
e, desde a sua criação e até ao dia 31 de
maio, efetuou um total de 9.706 atendimentos.
Com vista à melhoria dos serviços,
no ano de 2012 foi realizada uma avaliação externa deste serviço, sob proposta do próprio ASI, que passou pela
inquirição de 105 famílias/indivíduos.
Desta avaliação pôde-se apurar que,
no que refere à Qualidade Global dos
Serviços, o ASI obteve uma avaliação
fracamente positiva de 80%.
Centrada no indivíduo, na família
e na comunidade, o ASI visa sobretudo a otimização dos resultados da
intervenção social e a rentabilização
dos recursos disponíveis, evitando
sobreposições na intervenção. Numa
perspetiva de congregação de es-

forços, o ASI tem ainda a função de
orientação e encaminhamento da família/indivíduo no que se reporta ao
acesso às diversas medidas e políticas
sociais (apoio alimentar, a medida de
Rendimento Social de Inserção, apoio
em renda de casa, apoio na fatura da
AdRA, Complemento Solidário para
Idosos, etc...). Desta forma permite-se
um acompanhamento de proximidade dos indivíduos e famílias, nas suas
múltiplas problemáticas.
Estes objetivos fazem parte do Plano de Ação 2014, que se encontra em
plena execução e no qual todos os
parceiros assumem papel de grande
relevo. De entre as ações previstas
destaca-se a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Social 2014-2016.
Este plano incidirá em temáticas como
a sustentabilidade das Instituições
Particulares de Solidariedade Social
(IPSS’s) e o envelhecimento, uma vez
que o planeamento estratégico faz
parte do modo de intervenção, baseado na promoção da qualidade de vida
e da coesão social. O Plano de Desenvolvimento Social é um instrumento
de deﬁnição conjunta e negociada
de prioridades para o Município, que
pretende deﬁnir a estratégia de intervenção para o território, no horizonte
social até 2016.
Qualquer interessado/a pode dirigir-se à sede do ASI e agendar um
atendimento.
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Feira
da Saúde
2014
Tendo em conta o sucesso das edições anteriores, a
Câmara Municipal de Ílhavo
realizou, no dia 17 de maio e
pelo oitavo ano consecutivo,
mais uma edição da “Feira da
Saúde”, no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré.
Pretendeu-se incentivar a
população à adoção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, permitindo o contacto
direto com diferentes entidades proﬁssionais do ramo da
saúde, em diversas especialidades, numa relação informal
e descontraída.
Trinta e oito entidades proﬁssionais do ramo da saúde
aderiram prontamente ao
convite da Câmara Municipal

de Ílhavo e ao longo do dia
prestaram conselhos e efetuaram exames gratuitos em
diversas especialidades.
Em paralelo decorreu um
conjunto de Palestras, no qual
foram abordados temas importantes relacionadas com a
nossa saúde. O dia foi também
animado com demonstrações
de atividade física, destacando-se o Movimento Maior da
Câmara Municipal de Ílhavo com bóccia, exercícios de
manutenção e relaxamento,
aconselhamentos e massagens.
A edição deste ano contou
com a presença de cerca de
500 pessoas, que foram “ver
como andava a sua saúde”.

Município de Ílhavo
aderiu à Campanha Mundial
“Acendam A Luz Azul”

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 - 16h30

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 2
de abril como Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo para ser considerado todos
os anos a começar em 2008.
O autismo é uma perturbação neurobiológica complexa
que afeta a comunicação, o
comportamento e as relações
sociais, de 1 criança em cerca
de 110 nos Estados Unidos – 1
rapaz em 70.
A prevalência global estimada das Perturbações do
Espectro do Autismo (PEA)
nas crianças em idade escolar
é 0,92 por cada mil crianças
em Portugal Continental e de
1,56 por cada mil alunos nos
Açores, com predomínio no
sexo masculino.

É uma fonte de preocupação crescente no domínio da
saúde pública a nível mundial
pois afeta cerca de 67 milhões
de pessoas no mundo.
A Federação Portuguesa
de Autismo, parceira de Autism-Europe e Autism Speaks,
a maior organização americana de autismo, lançaram
novamente o desaﬁo aos
Municípios para participação
na Campanha mundial Acendam a Luz Azul (Light it up
blue).
Sensível a esta problemática, o Município de Ílhavo assinalou esta data, no dia 2 de
abril, acendendo uma luz azul
na cúpula dos Paços do Município para chamar a atenção
sobre o autismo.
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Contratos
Interadministrativos
com as
Juntas de Freguesia
A Câmara Municipal de
Ílhavo celebrou recentemente
os Contratos Interadministrativos com as quatro Juntas
de Freguesia do Município de
Ílhavo (datas em baixo), tendo
por objeto nomeadamente a
limpeza e conservação regular de ruas, caminhos públicos, a desobstrução e limpeza
regular de valas, a aplicação
e a manutenção das placas
toponímicas, a conservação
e manutenção da sinalização
vertical não iluminada que

sejam propriedade do Município e se localizem dentro dos
limites geográﬁcos de cada
Freguesia, bem como a promoção e execução de projetos
de intervenção comunitária
nas áreas de ação social, cultura e desporto, entre outras.
Estes contratos Interadministrativos representam um
investimento de 200.000,00
euros da Câmara Municipal
de Ílhavo nas Freguesias, repartido da seguinte forma:

26 de maio
» S. Salvador:
80.500,00 euros

23 de maio
» Gafanha da Nazaré:
70.000,00 euros

20 de maio
» Gafanha da Encarnação:
32.000,00 euros

17 de maio
» Gafanha do Carmo:
17.500,00 euros

Assinatura
Acordos de
Cooperação
e Contratos
de Desenvolvimento
Desportivo
2014
Aprofundando a aposta na cooperação com as Associações do Município
tendo em conta o relevante interesse
público da sua atividade, a Câmara
Municipal de Ílhavo celebrou, no passado dia 19 de junho, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, os Acordos de
Cooperação e os Contratos de Desenvolvimento Desportivo 2014 com 53
Associações (exceptuando as Associações ditas federadas ou de competição,
Bombeiros e Associações com subsídios pontuais), num investimento total de 172.615,00 euros.
A Câmara Municipal de Ílhavo de-

fende uma gestão orientada para a
construção permanente de um Município como uma “Grande Cidade”,
mantendo a sua aposta no construção partilhada de um Município mais
qualiﬁcado, competente e inclusivo,
baseado no envolvimento responsável
dos munícipes, organizados em Associações de diferentes áreas: Cultura,
Desporto, Ação Social, Juventude, Escuteiros e Sócio-Proﬁssionais.
Os restantes Acordos de Cooperação
serão celebrados numa próxima fase,
dado os atuais acordos ainda estarem
em vigor até 31 de julho.
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PUB

Associações do Município
DESPORTIVAS
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Associação de Surf de Aveiro
Associação Bússola Partilhada
Clube de Vela da Costa Nova
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Clube Náutico Boca da Barra
Grupo Columbófilo da Gafanha
Marina Clube da Gafanha
Sharpie Clube
Sociedade Columbófila de Ílhavo

2.000,00 €
4.800,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
3.250,00 €
700,00 €

ESCUTEIROS
Agrupamento 189 N.ª S.ª do Rosário (Ílhavo)
Agrupamento 1024 (Gafanha da Encarnação)
Agrupamento 588 (Gafanha da Nazaré)
Agrupamento 531 (Gafanha do Carmo)
Agrupamento 878 (Costa Nova)
Agrupamento 1021 S. João Baptista (Barra)

2.600,00 €
2.350,00 €
2.750,00 €
1.600,00 €
2.350,00 €
1.630,00 €

JUVENTUDE
Grupo de Jovens “A Torre”
Grupo de Jovens “A Tulha”

760,00 €
2.835,00 €

PROFISSIONAIS E MORADORES
Associação de Moradores Sr.ª dos Campos
Associação Cultural Recreativa e Desportiva Sr.ª dos Campos
Núcleo Motoristas da Beira Litoral

500,00 €
500,00 €
850,00 €

CULTURA
Associação Amigos da Malha Carvalheira
905,00 €
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova 1.950,00 €
Associação Cultural Recreativa “Os Baldas” 5.125,00 €
Associação Cultural Recreativa Chio-Pó-Pó 1.870,00 €
Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo 8.800,00 €
Coletividade Popular da Coutada 1.005,00 €
Confraria Camoniana de Ílhavo
850,00 €
Confraria Gastronómica do Bacalhau 2.155,00 €
Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha Nazaré 3.150,00 €
Escola de Música Gafanhense 1.865,00 €
Filarmónica Gafanhense 8.250,00 €
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo 1.360,00 €
Grupo de Folclore “O Arrais” 2.850,00 €
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré 11.575,00 €
Grupo Recreativo Amigos da Légua 1.770,00 €
Associação Cultural e Recreativa Os Cardadores de Vale de Ílhavo 1.165,00 €
Pestinhas - Grupo de Dança
900,00 €
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha Encarnação 2.545,00 €
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo 7.200,00 €
Ribalta - Grupo de Teatro da Vista Alegre
955,00 €
Truques e Engenhocas - Associação de Modelismo 1.350,00 €
AÇÃO SOCIAL
Aquém Renasce
915,00 €
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo 5.305,00 €
CASCI 14.500,00 €
Centro Paroquial D.Manuel Trindade Salgueiro 2.715,00 €
Centro Paroquial da Gafanha Encarnação 2.310,00 €
Centro Paroquial N.ª Sr.ª Nazaré 14.365,00 €
CERCIAV 3.945,00 €
Grupo Cáritas da Gafanha da Nazaré
235,00 €
Obra da Providencia 4.690,00 €
Patrimonio dos Pobres de Ílhavo 5.815,00 €
Santa Casa da Misericordia de Ílhavo 9.550,00 €
Total

172.615,00 €
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Serão Seguro
Por uma Educação
Rodoviária MAIOR

No âmbito da 3.ª edição dos Serões
Seguros, a Câmara Municipal de
Ílhavo apresentou, em parceria com
a GNR - Programa Escola Segura, a
sessão “Por uma Educação Rodoviária
MAIOR”, no passado dia 30 de maio.
Especialmente dirigida ao Público
Sénior, esta ação envolveu 15 participantes e procurou sensibilizar e esclarecer para as questões da Segurança
Rodoviária, nomeadamente ao nível
das principais alterações ocorridas
no Novo Código da Estrada. Esta sessão teve lugar na Escola Municipal
de Educação Rodoviária (EMER) e foi
desenvolvida em articulação com o
Fórum Municipal da Maior Idade.

PAPE
Atribuição
de Subsídios
O Executivo Municipal deliberou
aprovar, na Reunião de 7 de maio, a
atribuição de subsídios num total de
3.500,00 euros aos três Agrupamentos do Município de Ílhavo (Ílhavo:
1.400,00 euros, Gafanha da Nazaré:
1.400,00 euros e Gafanha da Encarnação: 700,00 euros), no âmbito do
PAPE – Programa de Apoio a Projetos
Educativos.
O PAPE da Câmara Municipal de
Ílhavo tem por objetivo incentivar a
implementação e o desenvolvimento
de projetos que possibilitem uma melhoria efetiva da qualidade da Educação no Município.
Privilegiando o envolvimento direto
da Comunidade Educativa, este Programa pretende desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia de cada
Estabelecimento de Ensino, apoiando
projetos pensados e desenvolvidos pelos seus alunos e docentes.

A Minha Sinfonia
2014
Considerando o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos do
Ensino da Música, no âmbito Programa de Enriquecimento Curricular,
e tendo como ﬁnalidade mostrar à
Comunidade o resultado desse mesmo trabalho, a Câmara Municipal de
Ílhavo realizou a 6.ª edição do projeto
“A Minha Sinfonia”, que versou o tema
“Uma viagem pelo Ano Letivo”.
Esta iniciativa envolveu todos os
alunos inscritos na Atividade do Ensino da Música de Enriquecimento
Curricular, bem como os Professores
da área e os Professores titulares de
turma, através da apresentação de um
concerto protagonizado pelos alunos
dos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.
A Minha Sinfonia decorreu no Centro Cultural de Ílhavo, nos dias 23, 24,
25 e 30 de maio, e teve a seguinte organização:
Dia 23 maio
Agrupamento de Escolas de Ílhavo
(Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto, Centro Escolar da Coutada, Centro Escolar
de Vale de Ílhavo e EB 1 Nossa Senhora dos Campos).
Este espetáculo contou com a atuação de 107 alunos e uma plateia com
cerca de 500 pessoas.
Para além da excelente prestação
destes Pequenos Grandes Artistas, este
concerto contou ainda com a participação de cerca de 11 Alunos do 3.º ano de
escolaridade da EB1 da Chousa Velha,
que foram responsáveis pelos separadores existentes entre cada faixa.

Dia 24 maio
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (Centro Escolar Santa
Maria Manuela, EB 1 Cale da Vila,
Centro Escolar da Cambeia, EB1 da
Marinha Velha, EB1 da Barra e EB1 da
Chave)
Este espetáculo contou com a participação de 113 alunos e teve uma plateia de 475 pessoas, entre Pais, Familiares e Comunidade em geral.
Para além da excelente prestação
destes Pequenos Grandes Artistas, o
concerto contou ainda com o envolvimento de cerca de 50 alunos do 1.º ano
de escolaridade das Escolas do 1.º CEB
participantes, que foram responsáveis
pelos separadores existentes entre
cada faixa.
Dia 25 de maio
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (EB1 da Gafanha
da Encarnação Norte, EB1 da Gafanha
da Encarnação Centro, EB1 da Gafanha da Encarnação Sul, EB1 da Gafanha do Carmo e EB1 da Costa Nova)
Este espetáculo contou com a participação de 79 alunos e apresentou
também uma plateia com cerca de 350
pessoas, entre pais, familiares e comunidade em geral. O concerto contou
ainda com o envolvimento de cerca
de 7 alunos do Grupo de Teatro da EB
2,3 da Gafanha da Encarnação, que
animaram os separadores existentes
entre cada faixa.

Dia Mundial da Criança

Uma Peça de
Teatro e os sorrisos
de quase 1.000
crianças marcaram a
comemoração do Dia
Mundial da Criança.

Município de Ílhavo · junho 2014 · 13

Dia 30 de maio
Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Este espetáculo contou com a participação de 91 alunos e uma assistência
de cerca de 430 pessoas, entre Pais,
Familiares e Comunidade em geral.
Para além da excelente prestação
destes Pequenos Grandes Artistas, o
concerto contou ainda com o envolvimento de cerca de 16 alunos dos 2.º e
3.º anos do Centro Escolar da Coutada,
responsáveis pelos separadores existentes entre cada faixa.
A receita dos espetáculos, no valor
de 1.375,00 euros, reverteu a favor do
CASCI - Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo.

A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a organizar
mais uma Comemoração do
Dia Mundial da Criança, no
passado dia 3 de junho, especialmente dedicado às crianças do Pré Escolar da Rede
Escolar Pública e Privada do
Município de Ílhavo.

Este ano letivo, a proposta
foi a apresentação, em três
sessões de 45 minutos, da Peça
de Teatro “Opostos bem dispostos”, encenada por Joana
Providência e representada
por ACE/Teatro do Bolhão.
O transporte para o Centro
Cultural de Ílhavo foi devidamente assegurado pela Câmara Municipal de Ílhavo que
ainda brindou todas as crianças participantes com um pequeno presente, assinalando
assim de forma simpática esta
data festiva.

Gincana
Rodoviária

Clube
da Estrada

A Câmara Municipal de Ílhavo realizou, durante a tarde do dia 26 de
março, a 2.ª edição da Gincana Rodoviária, na Escola Municipal de Educação Rodoviária.
A Gincana Rodoviária, organizada
em articulação com as Atividades de
Enriquecimento Curricular, nomeadamente com a Atividade Física e
Desportiva, foi dirigida aos alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico e abordou, de
forma divertida e aliciante, temáticas
no âmbito da Segurança Rodoviária,
dinamizando um conjunto variado de
desaﬁos “rodoviários”.
A aposta na Educação Rodoviária
é efetivamente uma estratégia por
excelência na prevenção da sinistralidade, assumindo a importância do
desenvolvimento de processos pedagógicos que favoreçam a apropriação
de conhecimentos que possam desencadear comportamentos, atitudes e
valores no sentido de uma utilização
mais segura da via pública.
Nesta 2.ª edição da Gincana Rodoviária participaram as turmas dos 3.º e 4.º
anos de Atividade Física e Desportiva
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
do Farol da Barra, envolvendo cerca de
50 crianças.

Teve lugar, no dia 11 de junho, a
3.ª edição “Clube da Estrada”.
Esta atividade encontra-se integrada no Plano Anual de Atividades da
Escola Municipal de Educação Rodoviária e surgiu no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Trânsito,
contando com a colaboração da Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo para a
sua realização.
O “Clube da Estrada” é uma iniciativa dinamizada na rua, em simpáticas e irreverentes “Operações STOP”,
nas quais as crianças interagem com
os automobilistas, transmitindo-lhes
mensagens e conselhos no âmbito da
Educação Rodoviária. Reﬁra-se que
previamente e em contexto de sala de
aula, as crianças ilustram cartões alusivos à temática abordada que depois
foram entregues aos automobilistas
durante a atividade.
Participaram nesta iniciativa as
duas turmas do 3.º ano do Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto, envolvendo
cerca de 50 participantes.

De pista em pista...
Sou Ciclista:
ESPECIAL AMBIENTE

A Câmara Municipal de Ílhavo
convidou as turmas do 3.º ano de escolaridade das EB1 da Gafanha da
Encarnação Centro e EB1 da Gafanha
do Carmo a participarem na atividade
“De pista em pista... Sou Ciclista: ESPECIAL AMBIENTE”, que decorreu no
dia 4 de junho.

Integrada
no
programa
da
+ECO2014/Semana do Ambiente e
desenvolvida no dia em que se privilegiou a criatividade e se promoveu o
tema “+ Bicicleta, Melhor Mobilidade”,
esta iniciativa teve como principal objetivo mostrar as vantagens do uso da
bicicleta enquanto veículo amigo do
Ambiente, alertando para as principais regras que um bom ciclista deve
seguir.
Esta iniciativa decorreu na Escola
Municipal de Educação Rodoviária,
em duas sessões e envolveu 50 participantes.
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A Importância
da Higiene Oral
nos Idosos

No dia 12 de junho, o Centro
Social e Paroquial N.ª Sr.ª da
Nazaré, promoveu mais uma
ação de formação, subordinada ao tema “A Importância
da Higiene Oral nos Idosos”,
dedicada a idosos, através da
transmissão de conhecimentos e métodos sobre a temática.
A sala, praticamente cheia,
encontrou-se altamente atenta no sentido de absorver conhecimentos sobre a forma
de realização de uma correta
higiene oral, promovendo-se
desta forma a saúde oral entre pessoas mais velhas encorajando-as a manter os seus
dentes naturais o maior tempo possível.

Horta do Fórum
Municipal
da Maior Idade:
um espaço
que dá fruto
O Fórum Municipal da
Maior Idade tem vindo, ao
longo dos últimos tempos, a
adquirir mais vida graças ao
forte empenho das instituições que abraçaram, desde
a primeira hora, este desaﬁo
pioneiro.
A vida advém das inúmeras
ações que lá se vão desenvolvendo, durante todos os dias
da semana, bem como a uma
pequena horta que tem vindo
a ser cuidada com um carinho
inestimável, pelas utilizadoras do Espaço Sénior da Obra
da Providência.
O lema que certamente as
move deverá ser “sem amor
nada se cria” e a verdade é
que com a sua dedicação, carinho, trabalho e amor são já
muito visíveis os frutos do seu
trabalho.

Sala de Cinema
durante uma tarde
No dia 28 de março, pelas 15
horas realizou-se uma sessão
de cinema promovida pelo
Centro Social e Paroquial N.ª
Sr.ª Nazaré. O ﬁlme que rodou
foi o Trigo e o Joio, de Manuel
Guimarães, baseado na obra
literária de Fernando Namora com o mesmo nome e que a
adaptou para este ﬁlme. Contou a história da família de “Ti
Loas”, um homem sonhador
que vive com diﬁculdades e
cujo objetivo é juntar dinheiro para comprar uma burra e
lavrar os campos para fazer
uma bonita seara de trigo.
Quando junta esse dinheiro,
Barbaças, um amigo e sócio
no cultivo da futura seara, vai
à feira comprar a burra. Mas
o inocente Barbaças encontra aí Vieirinha, um chicoesperto que quando percebe
que ele traz dinheiro com ele,
tudo faz para que ele o gaste
com ele em mulheres e vinho.
Quando percebe que foi roubado, Barbaças enche-se de
orgulho e trabalha de sol a sol
para devolver o dinheiro ao
seu compadre.
O ﬁlme foi um sucesso para
todos aqueles que participaram nesta tarde diferente.

Crianças e Idosos
de mãos dadas
no Fórum
da Maior Idade
No dia 27 de maio, durante a tarde,
realizou-se uma ação intergeracional
no Fórum da Maior Idade. As crianças
do pré-escolar e as idosas do Espaço
Sénior da Obra da Providência juntaram-se para uma tarde de convívio e
de “trabalho”. Isto porque as frequentadoras do Espaço Sénior da Obra da
Providência têm uma pequena horta,
primorosamente cuidada, nas instalações do Fórum Municipal da Maior
Idade. Couve, tomates, feijão verde, espinafres fazem parte do leque de produtos biológicos que ali vão crescendo
e dando vida àquele espaço, obrigando
a cuidados quase que diários para que

Ação de Sensibilização
“Envelhecer no domicílio:
Estratégias de promoção
de autonomia e prevenção
de fatores de risco.”

tudo esteja verdejante e dê o tão esperado “fruto”.
As crianças do pré-escolar tiveram
como função a construção de espantalhos que, de uma forma muito original, terão a obrigação de afugentar os
pássaros que porventura se queiram
servir dos produtos.
Mas a tarde não foi só de trabalho.
Houve também oportunidade para
a diversão, de graúdos e miúdos, no
escorrega e no baloiço existentes, terminando a tarde com um lanche, também ele muito saudável.
Sem dúvida, uma experiência a repetir e a replicar com outras instituições.

Foi a 21 de maio que o Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª
da Nazaré potenciou o espaço do Fórum Municipal da
Maior Idade para promover
uma ação de formação subordinada ao tema “Envelhecer
no domicílio: estratégias de
promoção de autonomia e prevenção de fatores de risco.”
Na sessão foram abordados
temas altamente pertinentes, tais como princípios para
uma boa higiene corporal e
oral, prevenção de úlceras de
pressão – posicionamentos,
a importância da higiene do
sono, promoção de autonomia através de adaptações
no domicílio, cuidados com a

alimentação e nutrição entre
outras dicas e informações de
grande utilidade para a comunidade em geral.
A plateia, composta por
aproximadamente quarenta
pessoas, apresentou-se muito
interativa e com grande vontade de aprender a cuidar mais
e melhor dos seus idosos.
Composta por conteúdos
teóricos e práticos, e com a
duração de aproximadamente
duas horas, esta sessão terá
sido certamente um pontapé
de saída para a organização
de novos encontros dedicados
a toda a população que presta
ou venha a prestar cuidados a
idosos no domicílio.
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Sessões de
Empreendedorismo
A Incubadora de Empresas da Região
de Aveio (IERA) é constituída por uma
rede de parceiros que inclui os Municípios da Região de Aveiro, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
(CIRA), a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e a Universidade de Aveiro (UA). Tem como principal
objetivo o desenvolvimento de iniciativas de apoio ao empreendedorismo
e de condições de suporte logístico,
operacional, ﬁnanceiro e técnico para
a instalação de ideias de negócio e de
empresas em espaços estruturados
de incubação (pólos), liderados pelos
Municípios, e apoiados pelo conhecimento e experiencia de incubação da
Universidade de Aveiro.
Em termos de infraestruturas, a
IERA é constituída por polos com uma
estratégia e serviços comuns, diminuindo as assimetrias existentes, geridos de forma autónoma e apoiados
pelo conhecimento e experiência de
incubação da Universidade de Aveiro.
Pretende-se, com estes espaços, incorporar as especiﬁcidades e recursos endógenos de cada Município, potenciar
as dinâmicas de empreendedorismo
municipal, e criar oportunidades de
valorização económica e desenvolvimento regional.
A IERA vem, ainda, criar um espaço

de interação regional, partilhado pelos
diversos atores envolvidos na promoção do empreendedorismo na Região
de Aveiro, incrementando o funcionamento colaborativo e a criação de
referenciais de trabalho em rede que
facilitam a implementação de projetos
comuns, por forma a otimizar as dinâmicas e recursos existentes e, consequentemente, diminuir o esforço
ﬁnanceiro de cada parceiro.
Com o propósito de permitir a criação das condições para o início da
implementação e operacionalização
da IERA, foi criada a Plataforma para
Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação (PAVEI), operação
inserida no Programa Estratégico das
Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação (RUCI) da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro
(CIRA), com um prazo de execução de
Novembro de 2013 a Março de 2015.
Esta plataforma (PAVEI) integra vinte
e uma ações de promoção do empreendedorismo e apoio à incubação de ideias
de negócio, orientadas para estimular o
surgimento de novas ideias de negócio
e proporcionar o apoio à sua consolidação, possibilitando a constituição de
novas empresas na Região. Estas ações
encontram-se agrupadas em quatro eixos, fortemente ligados entre si:

Estas ações vão estimular o surgimento de novas ideias de negócio e
proporcionar o apoio à sua consolidação, possibilitando a constituição de
novas empresas que podem alavancar
o desenvolvimento económico da Região de Aveiro.
O Município de Ílhavo, enquanto
parte integrante da IERA, e através
da sua Incubadora de Empresas, tem
dinamizado diversas ações direcionadas para a população desempregada
e para os empreendedores da Região,
cuja aceitação e participação tem sido
grande.
No 1.º trimestre, dinamizámos
workshops que tiveram por base a
temática do empreendedorismo, da
criação do próprio emprego e da internacionalização. Já ao longo do 2.º
trimestre tivemos a apresentação do

Grupo de Entreajuda para a Procura
de Emprego (GEPE), uma sessão de
imersão em Coaching e uma sessão de
esclarecimentos que abordou o tema
do sobre-endividamento das famílias.
Todas as ações tiveram uma forte
participação, sempre com mais de vinte pessoas, chegando mesmo a ser solicitadas mais ações e formações.
No passado dia 11 de junho, iniciámos um GEPE, com 9 membros, que
se reune todas as quartas feiras, pelas
10h00, no CIEMar-Íllhavo. O objetivo
é aumentar as competências para a
empregabilidade, alargando as redes
pessoais e proﬁssionais de contactos,
ultrapassando, desta forma, a desmotivação, o isolamento e a tendência
depressiva a que o desemprego pode
conduzir.

O Eixo 1 - Governação da Plataforma
que tem como objetivo capacitar os
Municípios para serem autónomos
na gestão das suas incubadoras de
empresas.
O Eixo 2 - Promoção e
desenvolvimento de uma
cultura de Empreendedorismo e
Inovação na Região que inclui a
organização de ações de difusão
do empreendedorismo nas escolas
(ano letivo 2014/15); a realização
de ações de sensibilização para
o empreendedorismo dirigidas
à população desempregada (4.º
trimestre de 2014); a organização
de um Concurso de ideias IEUA
Start Region (4.º trimestre de
2014): a realização do Laboratório
de Empreendedorismo “Labe
Aveiro Region”, tendo a 1.ª edição
(1 e 2.º trimestre de 2014) atingido
422 participantes nas sessões de
divulgação e 236 nos workshops
temáticos, que resultaram em 140
candidatos, dos quais 60 foram
selecionados para participar em
ações de capacitação de 12 ideias de
negócio.
O Eixo 3 - Incubação de novas
empresas no quadro das prioridades
estratégicas da Região de Aveiro,
que disponibiliza serviços de apoio
à incubação das ideias de negócio
instalados nos polos da IERA e que
contempla, entre outras iniciativas,
a organização de Sessões de
Imersão em Coaching em cada um
dos Municípios da região (tendo já
decorrido 4 sessões), a organização
de encontros de brokerage (4.º
trimestre de 2014), e a realização de
Workshops de Internacionalização
(já realizados 7 e agendados mais
5, a decorrer nos meses de junho e
julho), orientados para a identificação
dos principais aspetos a ter em
conta antes de iniciar o processo de
internacionalização de uma empresa.
O Eixo 4 - Redes e iniciativas de
suporte ao empreendedorismo, que
inclui a criação do Portal Internet
da IERA (3.º trimestre de 2014), e a
criação de um Guia do empreendedor
(3.º trimestre de 2014), que tem
como objetivo induzir nos potenciais
empreendedores a capacidade de
reflexão sobre as principais fases que
influenciam a implementação de uma
ideia de negócio.

Programa
Municipal de
Bolsas de Estágio
de Trabalho
2014/2015
Sete jovens munícipes vão
iniciar os seus estágios já no
próximo mês de julho, no âmbito do Programa Municipal
de Bolsas de Estágio de Trabalho, promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo.
O Programa Municipal Bolsas de Estágio de Trabalho
tem como principal objetivo
contribuir para a integração
dos jovens desempregados do
Município de Ílhavo no mercado de trabalho, através da
sua participação em projetos
de formação prática em contexto de trabalho, que complementem a sua qualiﬁcação
anteriormente adquirida.
Os estágios terão a duração
de 12 meses consecutivos e
destinam-se a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano (preferencialmente com idade entre
os 18 e os 30 anos (à data da
apresentação da sua candidatura), titulares de bacharelato
ou licenciatura (nível IV e V)
ou detentores de comprovada
aptidão proﬁssional (nível III
ou inferior), e se encontravam
à procura de primeiro emprego, desempregados à procura
de novo emprego ou a procura de emprego na sua área
de formação académica e/ou
proﬁssional.
O Programa de estágios
desenvolve-se em seis áreas temáticas prioritárias: A
– Educação, B – Qualiﬁcação
Urbana e Ambiental, C – Desenvolvimento Empresarial e
Emprego, D – Ação Social, E
– Mobilidade e Transportes,
F – Turismo e Cultura, sendo
os estagiários acolhidos pela
Câmara Municipal de Ílhavo,
Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) e
Associações ou Empresas com
sede, sucursal ou representação no Município de Ílhavo.
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XIV
Grande Pedalada
Neste ano 2014 o dia 10 de junho, Dia
de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, foi escolhido para
a realização da XIV edição da Grande
Pedalada, organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, numa aposta de
promoção de hábitos de vida saudável
e de prática de atividade física.
Já com grande tradição no Município, esta iniciativa voltou a contar com
participantes de todas as idades, motivados pela importância na aquisição
de hábitos de vida saudável, aliando
aos modos suaves de transporte, neste caso a bicicleta, ao lado ambiental,
num dia que se pautou de muito convívio e boa disposição, percorrendo e
usufruindo da beleza e da riqueza natural da nossa paisagem.
A Grande Pedalada 2014 começou
com a concentração dos participantes
às 10h00, na Praça do Centro Cultural
de Ílhavo e com o sinal de partida pelas 10h30. O grupo seguiu viagem em
direção à Vista Alegre, tendo a fregue-

Desportílhavo 2014

sia da Gafanha do Carmo sido o local
seguinte com entrada no recentemente inaugurado Caminho do Praião em
direção à Gafanha da Nazaré, mais
concretamente ao Jardim Oudinot,
onde teve lugar o piquenique e o convívio habitual, tendo o Navio Museu
Santo André como cenário.
Recuperadas as energias, o grupo
seguiu viagem pela Av. José Estêvão,
passando pela Via da Ria, em direção
a Ílhavo. A meta, a Piscina de Vale de
Ílhavo, que abriu nesse dia para mais
uma época balnear e para o refrescante mergulho, a que se seguiu o sorteio
de duas bicicletas e outros prémios
surpresa, como kits de segurança, capacetes, entradas gratuitas na Piscina
de Vale de Ílhavo e em espetáculos no
Centro Cultural de Ílhavo.
A XIV Grande Pedalada pautou-se
num grande sucesso, atendendo à adesão de mais de 200 participantes que,
a pedalar e vestidos com as cores de
Portugal, passaram um dia diferente.
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Olimpílhavo 2014

Caminhada
Dia
da Mãe

Depois do primeiro momento do OlimpÍlhavo, o Corta
Mato Municipal Escolar, que
decorreu em dezembro de
2013, tiveram lugar o segundo e o terceiro momentos
desta iniciativa que se insere
no Plano de Ação da Câmara
Municipal de Ílhavo para o
Desporto, mais concretamente para a área do Desporto na
Escola.

A Câmara Municipal de
Ílhavo assinalou o Dia da Mãe,
no dia 4 de maio, com a realização de uma Caminhada, no
âmbito do Programa Municipal Desporto para Todos.
A concentração teve lugar
pelas 09h45 em diversos locais à escolha: Piscina Municipal de Ílhavo, no Jardim 31 de
agosto (Gafanha da Nazaré) e
no Largo da Bruxa (Gafanha
da Encarnação), de onde os
participantes seguiram para a
Piscina Municipal da Gafanha
da Nazaré. Aqui decorreu, pelas 10h45, uma aula de Zumba
e todos tiveram oportunidade
de fazer uma avaliação dos
parâmetros vitais (tensão arterial, glicemia ou colesterol).
Esta ação destinou-se a
todas as idades e visou a dinamização desportiva, recreativa e social, sobretudo o
convívio salutar entre pais e
ﬁlhos, neste dia especial dedicado às Mães.

4 de junho
Atividades
Náuticas

2 de abril
Atividades Terra

Com o ﬁnal de mais um
Ano Letivo e com ele o encerramento do Programa de
Enriquecimento Curricular, a
Câmara Municipal de Ílhavo
realizou, em parceria com os
Agrupamentos de Escolas do
Município, a edição 2014 do
DesportÍlhavo no passado dia
12 de junho.
O DesportÍlhavo decorreu
no Complexo Desportivo do
Grupo Desportivo da Gafanha e envolveu cerca de 1.500
crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município, que,
para além de praticarem vários tipos de modalidades desportivas e outras atividades
preparadas para o efeito, em

ambiente de festa e convívio,
tiveram ainda direito a um
lanche, um diploma de participação e um boné.
Esta atividade contou mais
uma vez com a parceria do
Illiabum Clube e do Grupo
Desportivo da Gafanha, que
cederam alguns dos seus
atletas, e dos alunos do Curso
Tecnológico de Desporto da
Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, que
apoiaram na execução dos
vários jogos, para além dos
Professores contratados pela
Câmara Municipal de Ílhavo,
no âmbito do Programa de
Enriquecimento Curricular
2013/2014.

O OlimpÍlhavo – Atividades Terra decorreu no dia 2
de abril com a participação de
mais de 450 alunos das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos
e Secundárias do Município
de Ílhavo, sendo que muitos
outros participaram já na sua
Escola, aquando da realização
dos encontros interturmas
nas diferentes modalidades,
que serviram para apurar as
equipas que representam a
sua escola por escalão etário e
modalidade.
Os jogos decorreram em
diferentes instalações desportivas no Município de Ílhavo:
Basquetebol (Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da
Nazaré), Futebol de 7 (Complexo Desportivo do Gafanha),
Voleibol (Pavilhão da Escola
Secundária da Gafanha da
Nazaré), Ténis de Mesa (Pavilhão da Escola Básica 2,3 José
Ferreira Pinto Basto) e Xadrez
(Escola Básica 2,3 da Gafanha
da Encarnação).

No passado dia 4 de junho,
decorreu o OlimpÍlhavo, especialmente
vocacionado
para as Atividades Náuticas,
no âmbito do Fórum Náutico
do Município de Ílhavo.
Neste evento participaram
alunos do Ensino Secundário
do Município, bem como de
Municípios vizinhos, como a
Escola Proﬁssional de Aveiro,
o Instituto de Promoção Social
de Bustos e o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação (Calvão), envolvendo cerca de 150 participantes,
que experienciaram modalidades como o Surf, Mergulho
e Jogos de Salvamento Aquático na Praia da Barra, Orientação e Canoagem, na Praia
da Barquinha (Ílhavo), Vela
na Costa Nova e o Kitesurf, na
Gafanha da Encarnação.
Para o desenvolvimento
destas atividades, a Câmara
Municipal de Ílhavo contou
com a colaboração da Associação de Surf de Aveiro, da ResgatÍlhavo, do Clube de Vela da
Costa Nova, do Clube Natureza e Aventura de Ílhavo e da
Ria de Aveiro Kite Club.

Sábado
Divertido
Náutico
Orientação
e Canoagem

Realizou-se, no dia 24 de
maio, o Sábado Divertido Náutico – Orientação e Canoagem,
no âmbito do Fórum Náutico
do Município de Ílhavo.
Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal
de Ílhavo em parceria com
o CNAI - Clube Natureza e
Aventura de Ílhavo, teve como
objetivo promover a prática
de canoagem e orientação aos
60 participantes, proporcionando momentos de lazer e
diversão num dos locais mais
belos do Município de Ílhavo:
a Praia da Barquinha.
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Introdução
A prestação de contas obedece ao disposto no
POCAL – Plano Oﬁcial de Contabilidade das Autarquias
Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro de mais normas orientadoras designadamente,
as emanadas do Tribunal de Contas.
Dos conteúdos tratados, destacam-se os dados
relativos à execução orçamental, sendo disponibilizada
informação relativa à receita e despesa previstas no
orçamento de 2013, e uma súmula da execução anual
do Plano Plurianual de Investimentos.
É ainda apresentado o relatório de acompanhamento
e monotorização sobre a execução do Programa II do
PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, conforme
previsto no n.º 2 do art 12.º do Decreto-Lei n.º 43/2012,
de 28 de agosto.
O Relatório de 2013 é um documento de tarefa
facilitada. O balanço do essencial ocorreu no último
ato eleitoral e, do que se trata agora, propriamente, é
analisar as contas e o que daí resulta para o futuro.
Assim, este documento reﬂete e constata o ﬁnal
de um ciclo de 4 mandatos, liderado pelo anterior
Presidente da Câmara, que marcou indelevelmente a
vida do Município em que se operou, uma mudança
tranquila e de progresso equilibrado e sustentado,
sendo as Pessoas, o Ambiente, a Reforma dos Serviços
Municipais os pilares base que sustentaram o programa
de ação durante este período.
Num enquadramento macroeconómico revelador
de uma conjuntura nacional extremamente negativa,
a atividade do Município realizou-se num cenário
fortemente restritivo, associado ainda à introdução de
alterações legislativas profundamente lesivas para o
Poder Local das suas competências e atribuições, da sua
autonomia e da redução das transferências e de alguns
impostos e taxas cobrados.
Mesmo assim, com uma gestão participada e
eﬁcazmente controlada, foi assim possível num
contexto adverso manter um signiﬁcativo investimento
público municipal, com realce para a captação de novos
apoios comunitários no âmbito do QREN, assegurandose apoios diretos e indiretos a famílias e indivíduos
carenciados, às Instituições, redução do prazo de
pagamento a empreiteiros e fornecedores e ao mesmo
tempo, reduzir signiﬁcativamente a dívida.
O balanço que agora se apresenta é o inevitável
espelho de uma política que ao longo do tempo tem
granjeado para Ílhavo, condições ímpares no contexto
dos Municípios Portugueses e que diz bem do percurso
de sucesso, sendo hoje o nome do Município de Ílhavo
um exemplo e uma referência em várias temáticas e
domínios.
O sufrágio de 29 de Setembro de 2013 determinou a
escolha de novos Órgãos Autárquicos, com alteração e
renovação de alguns atores para o mandato 2014/2017,
um período de tempo novo, com novas realidades e
exigências, fortemente dependente do desenvolvimento
e da resolução da crise económica e social do País, com
o aproveitamento de novos fundos comunitários e da
capacidade de os rentabilizar.
Assim o novo Plano estratégico do Município
de Ílhavo, um trabalho de parceria entre a Câmara
Municipal e a Universidade de Aveiro, será a base
nas linhas de orientação no acesso ao futuro Quadro
Comunitário.
A importância do período de 2014/2017 é enorme e
por isso assumimos a responsabilidade e o compromisso
de seguirmos na senda do desenvolvimento sustentado,
em matéria de decisão de despesa, assunção de
compromissos, pagamento atempado das dívidas,
redução do nível de endividamento, sustentabilidade
dos investimentos a realizar, com a devida ponderação
no planeamento e análise da decisão de investir,
sustentabilidade social, demográﬁca e ambiental.

Muito mais importante porém, é que como resulta
da análise deste relatório, a conﬁança para o futuro...
está lançada.

para redução de dívida ou para algum investimento
que ajudasse a manter a atividade do tecido económico
designadamente o local.

Gestão Financeira
e Execução
do Plano e Orçamento

Despesa

A gestão ﬁnanceira da Câmara Municipal de
Ílhavo de 2013, como já tem sido tradicional, decorreu
de forma normal, sendo no entanto, importante frisar
dois aspetos que facilitam a compreender os resultados
obtidos:
» Adesão do Município de Ílhavo ao Programa
II do PAEL – Programa de Apoio à Economia Local,
cuja segunda e última tranche foi recebida em
agosto de 2013, no valor de 1.404.247,12€;
» Registo, pela primeira vez do valor das
amortizações do exercício, das amortizações
acumuladas do período de 2003 a 2012 e
consequente trabalho de regularizações.
Assim, com a consideração das amortizações
do exercício os valores dos documentos ﬁnanceiros
espelham mais ﬁelmente a realidade.
Esta demonstra uma boa gestão dos recursos
ﬁnanceiros, humanos e materiais da Câmara Municipal,
gestão esta que se adaptou muito rápida e agilmente aos
novos tempos, de crise por um lado e de limitação dos
gastos sujeitos a uma disponibilidade ﬁnanceira quase
imediata, onde a ﬁgura do crédito já não releva.
Destaca-se a melhoria signiﬁcativa da gestão
da dívida com o cumprimento rigoroso do serviço
de dívida à banca, (-2.322.733,47 € – amortização de
capital), veriﬁcando-se uma diminuição de 918.486,35
€ na dívida a médio e longo prazo bem como da dívida
a fornecedores c/c e de imobilizado e outros credores
(- 5.552.976,70 €), mantendo-se as circunstâncias dos
últimos anos no que respeita à imprevisibilidade
da receita, nomeadamente em relação aos Fundos
Comunitários, designadamente no recebimento
dos 5% ﬁnais das obras com coﬁnanciamento, o que
causa óbvias diﬁculdades de planeamento e gestão
ﬁnanceira.
Uma análise mais profunda da gestão económicoﬁnanceira, deve ser feita com a veriﬁcação dos textos
e dos mapas da Conta de Gerência referenciados por
“Análise Económico-Financeira”.
Sumarizam-se neste capítulo, alguns aspetos
principais:

Receita
À receita do exercício de 2013 no montante de
23.949.110,48 € deve-se acrescentar o montante de
3.045.971,88 € correspondente à integração do saldo
de 2012. Deve-se referir ainda na receita de 2013 o
montante de 314.943,61 € relativo às comparticipações
comunitárias (em 2012 tinha sido de 5.624.950,15 €),
por força da conclusão do quadro comunitário anterior
embora ainda haja a receber uma verba de cerca de
1,0M€ só de 5% ﬁnais das transferências das obras.
O montante total da receita de 2013 é assim de
26.995.082,36 €. Se a este valor retirarmos quer o saldo
inicial quer o montante FEDER e ainda 1.404.247,12€
da segunda tranche do PAEL, obtemos 22.229.919,75 €
que comparado com igual equação para o ano de 2012,
onde se obteve 20.524.831,99 €, que se traduz num
aumento de 8,31% ou seja mais 1.705.087,76 € embora
haja a salientar que por força da avaliação geral dos
prédios a receita de IMI aumentou quase 1M€, utilizada

A despesa total paga em 2013 foi de 24.756.413,78
€, sendo 3.784.247,65€ exclusivamente investimento
direto.
Se analisarmos a capacidade de execução
do orçamento, pelos compromissos assumidos,
veriﬁcamos que em 2013, dos 36.610.000,00 € previstos,
concretizamos 30.289.019,63 €, ou seja 82,73 %, quando
no ano de 2012, essa percentagem foi de 93,29%,
o que comprova a conduta da Câmara Municipal
em se aproximar de um novo paradigma de gestão
consentâneo com os tempos atuais.
O valor da despesa corrente foi de 16.565.750,08
€, o que corresponde a uma diminuição de 4,30% do
obtido em 2012 (17.310.917,45 €), a que não é estranho os
pagamentos efetuados ao abrigo do empréstimo PAEL
quer em 2012 quer em 2013, o que prejudica, neste ano,
uma comparação.
O valor da despesa de capital foi de 8.190.663,70
€, quando em 2012 tinha sido de 13.332.319,59 €, o
que corresponde a uma diminuição em 38,57%, aqui
estando ainda incluído uma parte de pagamentos
PAEL, pelo que também prejudica comparação.

Execução da Receita
e da Despesa (Orçamento):
Nível de execução da Receita foi de 73,70 %;
Nível de execução da Despesa:
.. 67,62 % (despesa paga)
.. 82,73 % (despesa paga e não paga).

Análise da Atividade
das GOP
Neste documento de Prestação de Contas de 2013
apresenta-se uma súmula da atividade e das ações de
maior relevância desenvolvidas pela Câmara Municipal
liderada pelo anterior executivo e de acordo com o
cumprimento dos objetivos deﬁnidos nos documentos
previsionais do Plano e Orçamento para 2013.
- Execução ﬁnanceira de 51,94%, em relação ao
valor inicial;
- Execução ﬁnanceira de 55,44%, em relação ao
valor ﬁnal;
- Execução física com expressão ﬁnanceira de
61,71% (faturas pagas e em dívida);
- A execução ﬁnanceira ao nível das GOP 2013 foi
de 11.194.331,50 €, não sendo possível um paralelismo
com o ano de 2012, em que o valor foi de 17.243.071,31 €,
dado o recurso ao ﬁnanciamento PAEL, que possibilitou
um pagamento anormal quer de despesa correntes quer
de capital.
- A execução ﬁnanceira, no que respeita a todos os
compromissos assumidos (pagos e não pagos) ao nível
das GOP 2013 foi de 14.717.602,01 €, um valor inferior
em 43,89% face a 2012, que tinha sido de 26.230.620,78
€, que no essencial corresponde à diminuição do valor
previsto das GOP 2012: 30.285.350,00 €, para as GOP
2013: 20.192.150,00 €.
Assim, e para melhor análise, apresentamos
seguidamente a distribuição das principais ações e
eventos, de acordo com as funções e rubricas:
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Nas Funções Gerais
Serviços gerais
da Administração Pública
» O ano de 2013 pautou-se pela regular gestão dos
diferentes instrumentos ao dispor da CMI ao longo dos
últimos anos, nomeadamente nas áreas do atendimento
integrado, da desmaterialização dos processos
administrativos, compras electrónicas, sistema de
informação geográﬁca e melhoria das condições de
trabalho;
» Implementou-se também o SIADAP Sistema de
Avaliação dos Funcionários Municipais, a gestão do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas e do Sistema de Controlo Interno;
» No âmbito do Grupo de Ação Costeira,
implementou-se o Plano da Gestão do Cais dos
Pescadores e requaliﬁcou-se o Parque Desportivo do
Bairro dos Pescadores da Costa Nova.

Segurança e ordem pública
» Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil
» Acordo de Cooperação com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Funções Sociais
Educação
Nesta rúbrica salientamos os investimentos e
apoios atribuídos ao longo do ano, nomeadamente:
» Acordos de Cooperação com as Associações de
Pais para a gestão das cantinas e ATL, com o devido
acompanhamento e monitorização da qualidade dos
serviços;
» Confeção e fornecimento de refeições às cantinas
escolares executando o Protocolo para o Fornecimento
de Refeições no 1.º Ciclo com o Ministério da Educação e
o alargamento da gestão da CMI às cantinas das escolas
básicas do 2.º e 3.º Ciclo;
» Realização da Semana da Educação;
» Ação “Conhecer Portugal / Lisboa”;
» Festa de Natal para todas as crianças das Escolas
do 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância (ação realizada
em articulação com as quatro Juntas de Freguesia do
Município);
» Programa de Iniciação à Natação para as crianças
dos Jardins de Infância e realização do XIV Festival de
Natação do Município de Ílhavo, Desporto Escolar;
» Gestão da Escola Municipal de Educação
Rodoviária;
» Programa Municipal de Educação Ambiental;
» Renovação do parque informático;
» PAPE- Programa de Apoio a Projetos Educativos;

Saúde
Durante o ano de 2013 foi feito um investimento
relevante na Feira de Saúde
» Início da construção da Extensão de Saúde (e
edifício Sociocultural) da Costa Nova;
» Acompanhamento da atividade do Ministério
da Saúde na gestão dos cuidados de saúde primários à
População do Município de Ílhavo garantindo a devida
atenção e proximidade destes serviços.

Segurança e Ação Social
Durante o ano de 2013 o Município de Ílhavo
desenvolveu um conjunto de atividades nestas áreas,
nomeadamente:

» Gestão do Serviço de Atendimento Social Integrado
(ASI) do Município de Ílhavo, no âmbito da parceria
institucional do Concelho Local de Ação Social;
» Bolsas de Estudo Municipais 2012/2013;
» Desenvolvimento da atividade do Conselho Local
de Ação Social e de trabalho de intervenção social
em parceria com as IPSS, integrando novas entidades
parceiras;
» Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
a Indivíduos Carenciados;
» Realização da 15.ª edição da MAIOR IDADE /
Viver Solidário;
» Gestão dos “Espaços Maioridade” a funcionar nos
Polos da Biblioteca Municipal;
» Gestão da Ação Social Escolar para as crianças do
1.º Ciclo do Município;
» Execução dos Protocolos de Cooperação com as
Associações de Ação Social do Município;

Habitação e Serviços Coletivos
Habitação
Neste âmbito foi efetuado o acompanhamento social
e gestão de inquilinos de habitação social da CMI;
Ordenamento do território
Relativamente a esta Rúbrica destacam-se os
investimentos aqui enumerados, alguns dos quais
desenvolvidos em parceria com outras entidades:
» Construção dos novos Passadiços da Praia da
Barra em parceria com a APAmbiente;
» Qualiﬁcação da Praceta do Molhe Sul da Praia da
Barra;
» Qualiﬁcação Urbana do Espaço do Antigo Mercado
da Gafanha da Nazaré;
» Requaliﬁcação do Caminho do Praião – Gafanha
da Encarnação/Gafanha do Carmo em paceira com a
POLIS Aveiro;
» Construção de diversos arranjos no Município;
» Continuação da elaboração dos Planos de
Pormenor da Gafanha da Encarnação Norte e da
Envolvente Norte/Poente à Gafanha da Nazaré;
» Qualiﬁcação urbana e ambiental do Casco Antigo
de Ílhavo;
» Participação nos trabalhos de elaboração da
Revisão do POOC Ovar – Marinha Grande;
» Requaliﬁcação da A. 25 de Abril em Ílhavo;
» Construção da Casa da Música em Ílhavo;
» Iluminação Pública – Execução em parceria com
a EDP de alguns investimentos pontuais de reforço da
qualidade da iluminação pública;
» Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo e
Aquário dos Bacalhaus.

Saneamento
» Início da execução em parceria com a AdRA
dos projetos de saneamento básico (águas residuais e
pluviais) da Gafanha da Nazaré e da Zona Industrial da
Mota;
» Acompanhamento da atividade da empresa AdRA
– Águas da Região de Aveiro;
» Acompanhamento da gestão do sistema de
saneamento básico em alta da SIMRIA;
» Saneamento da Zona do Casco Antigo de Ílhavo.

Resíduos Sólidos Urbanos

» Acompanhamento exigente da operação do
concessionário para a gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) e limpeza urbana do Município
(SUMA);

» Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela
ERSUC.

Proteção do meio ambiente
» Protocolo de Cooperação entre a CMI, a Associação
de Concecionários de Praia da Beira Litoral; a Associação
de Salvamento Aquático “Aveiro Rescue”, a APA e os
Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
» Acordos de Cooperação com as Associações de
Escuteiros do Município;
» Publicação da Revista de Educação Ambiental “O
Ambúzio”;
» Acompanhamento e cogestão com a ARHCentro /
APAmbiente do processo de erosão costeira da Praia da
Barra, assim como das obras de emergência efetuadas;
» Conservação dos jardins do Município e Parques
Infantis;
» Limpeza dos sanitários das praias da Barra e Costa
Nova.

Serviços Culturais, Recreativos
e Religiosos
Cultura
A Cultura no Município de Ílhavo tem vindo a
obter maior notoriedade ao longo dos anos, fruto dos
investimentos em equipamentos, e apoios concedidos,
nomeadamente:
» Requaliﬁcação da Capela da Ermida;
» Manutenção do Museu;
» Realização das Marchas Sanjoaninas;
» Apoio às Associações Culturais;
» Festival de Teatro;
» Eventos nos Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha
da Nazaré.
Desporto, Recreio e Lazer
A aposta no desporto como forma de vida saudável
tem vindo a ganhar adeptos nas mais distintas
modalidades. O Município de ílhavo concretizou
um conjunto de investimentos em equipamentos
desportivos, bem como concedeu consideráveis apoios
às diferentes Associações desportivas:
» Manutenção das Piscinas e Pavilhões
Desportivos;
» Execução do relvado sintético do Campo de
Futebol da Vista Alegre;
» Requaliﬁcação do Pavilhão Municipal da Gafanha
do Carmo;
» Apoios a Associações Desportivas;
» Desenvolvimento das atividades do Fórum
Náutico do Município de Ílhavo” destacando-se o
V Fórum Náutico, a Semana Náutica em agosto e a
Agenda Náutica 2013.

Outras atividades Cívicas
Na área da Juventude e Tempos livres foi dada
particular atenção ao emprego através da:
» Gestão do Programa Municipal de Bolsas de
Estágios de Trabalho;
» Realização da Semana Jovem;
» Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres;
» Apoios às Instituições;
» Realização de diversos programas (Jornadas,
Ílhavo Radical, Concursos, etc.)
» Realização da semana da Maioridade.
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Função Económica
Indústria e Energia
Transportes e Comunicação
» Aquisição de Terrenos;
» Revestimento em tapete betuminoso (manutenção
de vias);
» Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade
e transportes de Ílhavo, em ligação ao Plano
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região
de Aveiro;
» Sinalização – Aquisição de sinais e semáforos;
» Conservação de vias e abertura de novas.
» Acompanhamento e gestão da equipa do PIMTRA,
liderado pela CI Região de Aveiro;
» Acompanhamento da atividade dos operadores
privados de transportes públicos.

Comércio e Turismo
Salienta-se a aposta na divulgação do Município
através da participação em ações temáticas especíﬁcas
selecionadas de acordo com o enquadramento da região,
nomeadamente:
» Ações de Promoção turística do Município de
Ílhavo, tais como à participação na Bolsa de Turismo de
Lisboa BTL 2013, integrado no stand da ERT – Centro
de Portugal;
» 25 Anos de Bandeira Azul nas praias do Município
de ílhavo
» Organização do Festival do Bacalhau 2013 no
Jardim Oudinot (em parceria com a Confraria do
Bacalhau e contando com o patrocínio da Associação
dos Industriais do Bacalhau)
» Realização das Festas do Município 2013 /
Mar Agosto, integrando a Rota das Padeiras, o 12.º
Aniversário do Navio Museu Sto André, entre outros.
» Organização com o Illiabum Clube do “Festival do
Marisco”
» Ria a Gosto
Mercados e Feiras
» Acompanhamento da Junta de Freguesia da
Gafanha de Nazaré na gestão do Mercado da Gafanha
de Nazaré, e da Junta de Freguesia de São Salvador na
gestão do mercado de Ílhavo
» Gestão da Feira dos 13, e de todo o Parque
Municipal da Vista Alegre

Outras Funções
No ano de 2013 não foram celebrados protocolos de
colaboração com a Juntas de Freguesia.

Dívida
No que respeita ao nível de endividamento perante
Fornecedores, c/c, e de imobilizado, incluindo as faturas
em receção e conferência, cedidas ou não ao factoring,
assim como outros credores, o valor de 2013 foi de
2.181.661,23 € (A), que se traduz numa diminuição de
6.785.148,89 €, se comparado com os 8.996.810,12 € de
2012, sendo que 2,5M€ se explicam pela utilização do
empréstimo PAEL.
Por força da alteração da política de contabilização
das verbas a receber do QREN (apenas devem ser
consideradas as verbas resultantes de pedidos de
comparticipação submetidos) apenas estão considerados
na contabilidade 0,8M€ a receber do QREN, quando o
valor expectável é superior a 1,5M€, se relacionada com
a dívida contabilizada.
Relativamente à dívida de médio e longo prazo, o

seu valor foi de 18.511.079,91 € (integra a amortização
dos empréstimos que se vencem em 2014) (B), inferior
em 4,73% 918.486,35 €, ao valor de 2012, 19.429.566,26
€, tendo sido cumprido, sem falhas o serviço da dívida
(pagamento de juros e amortização de capital), sendo que
o valor da 2.a tranche do empréstimo PAEL recebido
em agosto de 2013, ascendeu a 1.404.247,12 €.
No que respeita aos créditos da CMI (dívidas de
outras entidades), esse valor ronda os 3.930.249,73 €, se
considerarmos ainda o valor de 1.850.074,67 € relativo
à obra do Edifício Sociocultural e Extensão de Saúde da
Costa Nova, embora só estejam contabilizados a favor
do Município 2.080.175,06 € (C), seguindo a última
interpretação do SATAPOCAL quanto à contabilização
dos subsídios de investimento, considerando como tal
apenas aqueles cujos pedidos tenham sido submetidos
até 31 de dezembro. Esse valor respeita a:
.. QREN (pedidos submetidos a 31 de dezembro):
804.665,67 €;
.. Ministério da Cultura/IPLB (Biblioteca
Municipal): 43.337,20 €;
.. SIMRIA (faturação de caudais contratuais
– reais): 1.232.172,19 €;

Para veriﬁcação do valor consolidado da dívida
(A+B-C), constatamos que o valor total de 2013 é de
18.612.566,08 € contra 23.579.701,96 € de 2012, que
corresponde a uma diminuição de 21,07%.
Os valores seguintes e a análise económica e
ﬁnanceira permitem aprofundar esta matéria:

Resultados Operacionais
Serviço da dívida
%

2011
4.042.747,20
2.053.765,36
196,85%

Resultados Operacionais
Serviço da dívida
%

2012
4.001.421,61
2.003.891,27
199,68%

Resultados Operacionais
Serviço da dívida
%

2013
1.569.338,53
2.560.868,65
61,28%

Por outro lado, podemos veriﬁcar que os resultados
operacionais correspondem a 61,28% do serviço da
dívida (juros e amortizações), um indicador mais baixo
dos anos anteriores mas mais real. É um indicador
de alerta e que se conjuga com a ultrapassagem do
limite de endividamento de médio e longo prazo.
Transitoriamente esta percentagem será mais reduzida
mas que tenderá a melhorar por força da redução do
valor dos empréstimos, com a amortização de capital
dos mesmos e consequente redução global de juros.
Se compararmos com os valores sem considerarmos
as amortizações do exercício e subsídios de
ﬁnanciamento comunitário então teríamos valores
bem superiores ao dos anos anteriores (5.524.014,82 /
2.560.868,65) 215,71%.

Resultado Líquido
do exercício de 2013
- No que respeita ao resultado líquido do exercício
de 2013, pese embora todas as vicissitudes orçamentais
e económico-ﬁnanceiras que se veriﬁcam, com
uma economia em muitas diﬁculdades e ainda
considerando um valor de amortizações de 4,M€, que
reduz o resultado, notou-se um decréscimo de apenas

912.657,66 € comparativamente a 2012, situação muito
meritória face às circunstâncias em que o País vive e
cuja explicação mais pormenorizada se encontra na
análise económico-ﬁnanceira.

Ativo da CMI
Devemos registar o facto do Imobilizado Corpóreo da
CMI (parte principal do Ativo Fixo e apenas o faturado)
ter continuado o seu crescimento, passando a ser de
138.126.085.46 € em 2013 (era de 136.441.474.50 €, em
2012), se considerarmos os princípios da organização
contabilística seguidos até 2013.
Não está aqui considerado outro investimento
como seja em Bens de Domínio Público, que passou de
52.215.241,66 € em 2012 para 53.090.909,99 € em 2013,
e em investimentos ﬁnanceiros (capital de sociedades
– AdRA, SA e Polis Litoral Ria de Aveiro, SA, Parque de
Ciência e Inovação, entre outros), que se cifra em 2013,
em 3.609.414,74.
Globalmente o ativo ﬁxo passou de 192.117.832,46 €
em 2012 para 194.959.333,33 € em 2013.
Este crescimento de 1,5% é de salientar num ano
particularmente difícil como este último e em sequência
de vários anos de diﬁculdades.
Importa, no entanto, frisar que considerando as
amortizações acumuladas desde 2002 o valor líquido
do ativo ﬁxo desce para 154.476.867,53 €, sendo este
o valor que no próximo ano será comparado com o
investimento realizado em 2014.
Assim, e na senda dos últimos anos, podemos referir
que a gestão ﬁnanceira do Município de Ílhavo, está
devidamente controlada e equilibrada, conjugando-se
uma forte aposta, permanente, no investimento, com
um controlo dos custos bem como do serviço da dívida.
No exercício de 2013, foram realizadas Revisões
(quatro) e Alterações (sete) às Grandes Opções do Plano e
Orçamento, mantendo-se a sua estrutura fundamental
e as opções de gestão assumidas inicialmente, o que
demonstra a sua estabilidade e planiﬁcação e que
se tem veriﬁcado ao longo dos anos, sendo que as
revisões tiveram como objetivo essencial, a primeira
para inscrição da rubrica de plano “Alargamento da
Zona Industrial da Mota”, a segunda para a integração
do saldo de gerência, a terceira para a inscrição da
rubrica de plano “Programação Cultural em Rede”, e a
quarta para a obra relativa à “Dinamização do Parque
Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova
– PROMAR”.
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo
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13.º Aniversário
Elevação da
Gafanha da Nazaré
a Cidade
Foi no dia 19 de abril de 2001
que a Vila da Gafanha da Nazaré viveu um momento histórico ao ver a sua categoria
ascender a Cidade.
Para assinalar o 13.º Aniversário deste importante
acontecimento, a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Junta
de Freguesia da Gafanha da
Nazaré realizaram, durante
a manhã do dia 19 de abril,
diversas ações especialmente
dedicadas à jovem Cidade.
Após o Hastear das Bandeiras na Sede da Junta de Freguesia, seguiu-se a visita a um
conjunto de obras atualmente
em curso, na qual participaram cerca de três dezenas de
autarcas e dirigentes associativos, que aproveitaram esta
oportunidade para conhecer
mais em pormenor estes importantes investimentos na
freguesia, que totalizam mais
de 15 milhões de euros.
A primeira visita decorreu
no Mercado Municipal da
Gafanha da Nazaré, tendo o
tema principal sido a eventual reformulação e deslocalização dos talhos do 1.º piso
para o rés do chão, de forma a
contribuir para uma maior e
melhor rentabilização destas
lojas e do próprio negócio.
Seguiu-se depois uma visita
à futura Casa da Música da
Gafanha da Nazaré, durante a
qual foi apresentado o estudo
prévio deste novo equipamento cultural, que se irá concretizar no próximo ano e que irá
albergar a atividade do Grupo
Etnográﬁco da Gafanha da
Nazaré, da Filarmónica Gafanhense assim como da Escola
de Musica Gafanhense.
Após a Casa da Música
seguiu-se a visita à obra do
Ecomare, localizada junto ao
Jardim Oudinot, projeto âncora do programa de ação do
Cluster do Conhecimento e da
Economia do Mar, que resulta
de uma parceria entre a Universidade de Aveiro, a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Administração do Porto de Aveiro,
representando um importante papel na Economia da Região de Aveiro, potenciando
o seu crescimento cientíﬁco
e turístico. O Ecomare irá in-

tegrar na sua estrutura um
Centro de Investigação e de
Pesquisa Ambiental e Marinha, bem como uma unidade
de Pesquisa e Recuperação de
Animais Marinhos.
Este é um projeto com um
custo de 4,5M€, a concretizar
até ao ﬁnal do corrente ano,
com uma comparticipação de
80% pelos Fundos Comunitários do MaisCentro/QREN,
sendo os restantes 20%, respeitantes à contrapartida
nacional, assegurados pela
Universidade de Aveiro (70%)
e pela Câmara Municipal de
Ílhavo (30%). A Universidade de Aveiro é a beneﬁciária,
titular e gestora do Ecomare,
ﬁcando a Câmara Municipal
de Ílhavo responsável pela
participação na gestão e dinamização da componente de
visitação.
A visita prosseguiu na obra
de Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré, da responsabilidade da AdRA – Águas
da Região de Aveiro e da Câmara Municipal de Ílhavo.
Esta obra foi adjudicada à
empresa Construções Carlos
Pinho, Lda, com um valor de
adjudicação de 9.769.182,66
euros +IVA e coﬁnanciada por
cerca de 3.500.000,00 euros
pelo POVT/QREN e em cerca
de 5.400.000,00 euros pela
Câmara Municipal de Ílhavo
respeitante à componente de
águas pluviais e repavimentações, incluindo a denominada Vala do Jardim Oudinot,
sendo a parte restante da responsabilidade da AdRA.
Concluído o programa de
visita às obras, teve lugar na
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré uma sessão
de apresentação do projeto da
Obra de Saneamento Básico
pelo Administrador da AdRA,
Eng. Fernando Vasconcelos,
terminando esta sessão o
Presidente da Câmara Municipal, Eng. Fernando Caçoilo,
com o balanço do dia e com o
agradecimento a todos aqueles que tomaram a opção de
participar neste momento tão
importante para a vida e para
o futuro da Freguesia da Gafanha da Nazaré e para o Município de Ílhavo.

Comemoração
Feriado Municipal
de Ílhavo

A segunda-feira de Páscoa, 21 de abril, foi especialmente
dedicada à Comemoração do Feriado Municipal de Ílhavo,
este ano presidida pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional,
Dr. José Pedro Aguiar-Branco.
A Comemoração do Feriado Municipal teve início pelas 10h00, no Museu
Marítimo de Ílhavo, com a cerimónia
de assinatura do Protocolo de Cedência Temporária de Espólio Físico e Documental entre os Estaleiros Navais
de Viana do Castelo e o Município
de Ílhavo, pela mão do Presidente do
Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA.,
Eng. Jorge Camões, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo.
Seguiu-se a Cerimónia do Hastear das Bandeiras com a presença da
Banda dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo (Música Nova) e a Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal, na

qual foram entregues oito Condecorações Honoríﬁcas atribuídas por unanimidade em Reunião de Executivo
de 16 de abril.
As comemorações do Feriado Municipal deste ano assumiram uma
condição diferente pela homenagem
realizada ao Poder Local no Município
de Ílhavo, com a inauguração da Exposição “Homenagem ao Poder Local
no Município de Ílhavo”, no Atrium do
Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O programa do Feriado Municipal
encerrou com o Concerto Comemorativo dos 114 Anos da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música
Nova), que este ano decorreu no auditório do Centro Cultural de Ílhavo.
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Condecorações Honoríficas
Municipais
Medalha
do Concelho
em Vermeiíl:
António Francisco
das Neves Vieira
pelos relevantes serviços
prestados ao Município
de Ílhavo, no desempenho
exemplar de funções
autárquicas, tendo exercido,
com alto sentido de dedicação
e responsabilidade, os cargos
de Vereador a tempo inteiro
nos mandatos de 1997 a 2005
e de Presidente da Assembleia
Municipal nos mandatos
compreendidos entre 2005 a
2013.
Confraria Gastronómica
do Bacalhau
pela relação de cooperação
institucional com a Câmara
Municipal de Ílhavo, tendo
desenvolvido ao longo dos
seus 15 anos de existência
um trabalho notável de
divulgação, articulado com os
seus parceiros gastronómicos,
nacionais e internacionais,
constituindo um verdadeiro
Embaixador na promoção
e valorização da História e
Cultura das Gentes de Ílhavo.
Domingos Manuel
Ferreira Vilarinho
pelos relevantes serviços
prestados ao Município de
Ílhavo, tendo desempenhado,
com alto sentido de dedicação
e responsabilidade, os cargos
de Membro da Assembleia
de Freguesia da Gafanha do
Carmo, no mandato de 1997 a
2001, e de Presidente da Junta
da Gafanha do Carmo por três
mandatos consecutivos, no
período compreendido entre
2001 e 2013.
Eduardo Conde Pinto
pelos relevantes serviços
prestados ao Município de
Ílhavo, tendo exercido, com
grande sentido de bem servir
dedicação e responsabilidade,
os cargos de Membro da
Assembleia de Freguesia da
Gafanha da Encarnação em
dois mandatos, de 1986 a
1989, de 1.o Secretário da
Mesa, entre 1990 e 1993, e
de Presidente da Junta de
Freguesia da Gafanha da
Encarnação de 2001 a 2013.
Joana Raquel Rodrigues Pontes
pelo exemplo de Cidadania,
dedicação, nobreza de
sentimentos e orientação para
os mais desfavorecidos, tendo
suplantando dificuldades e
obstáculos para converter
toneladas de tampas que
recolhe desde 2006 em
material e equipamento
ortopédico necessários para
apoiar os utentes das IPSS’s do
Município de Ílhavo.

Manuel Lopes Mendes Serra
pelos relevantes serviços
prestados ao Município de
Ílhavo, desempenhando, com
alto sentido de dedicação e
responsabilidade, as funções
de Vereador da Câmara de
1979 a 1981, de Presidente
da Assembleia Municipal de
1990 a 1993, passando depois
a Membro da Assembleia
Municipal de 1994 a 1997.
Desempenhou o cargo de Chefe
de Gabinete do Presidente
da Câmara, de 1998 a 2001,
e foi Presidente da Junta de
Freguesia da Gafanha da
Nazaré, de 2002 a 2013.
Rufino Manuel Martins Filipe
pelos relevantes serviços
prestados ao Município de
Ílhavo, desempenhando, com
entusiasmo e disponibilidade,
o cargo de secretário da Junta
de Freguesia de S. Salvador
durante quatro anos e, mais
tarde, a liderança da equipa
candidata à mesma Junta
de Freguesia, que mereceu
durante vinte e quatro anos
consecutivos a confiança dos
seus eleitores.

Medalha
do Concelho
em Ouro:
José Agostinho Ribau Esteves
pelos relevantes serviços
prestados ao Município
de Ílhavo, dedicando-se
desde muito jovem, com
uma invejável tenacidade,
dedicação e competência
à gestão autárquica. Em
1990 com apenas 24 anos
tomou posse como o primeiro
Vereador da Juventude e
Defesa do Meio Ambiente,
tendo colocado ao serviço do
Município uma forte dinâmica,
nas áreas que abraçou. Em
1997, foi eleito Presidente
da Câmara Municipal de
Ílhavo, onde permaneceu
dezasseis anos, encetando
um desenvolvimento ímpar
em todo o território municipal
de uma forma equilibrada,
mobilizadora e inteligente.
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Campanha
“Suminhos”

Ação
“Sim, Criar Uma
Árvore dá Frutos”
Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré
Vence Prémio Nacional

O Município de Ílhavo, em
parceria com a SUMA, levou
a efeito, entre os dias 5 e 12
de maio, a campanha “SUMINHOS®”, no âmbito do
trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, em matéria de Educação e Sensibilização Ambiental.
A abordagem de vários conceitos determinantes na gestão
dos Resíduos, nomeadamente
ao nível da responsabilidade do
produtor (Reciclar, Reutilizar,
Prevenir, Reduzir, Respeitar e
Responsabilizar), dos procedimentos a adotar em matéria de
acondicionamento e deposição
de RSU e dos dejetos caninos, e
da compostagem são os principais objetivos da campanha.
Esta ação foi desenvolvida
através de metodologias de
contacto pró-ativo, com recurso à exploração de um dominó
gigante procurando, assim, garantir que os conteúdos explorados sejam transmitidos aos
Pais ou Encarregados de Educação, de forma a potenciar o envolvimento da Família nuclear.
A campanha percorreu os
Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e Instituições
de Solidariedade Social, que se
encontram a dinamizar o projeto Eco-Escolas no presente
ano letivo.

Com o objetivo de sensibilizar para a importância da deposição das embalagens para
alimentos líquidos no ecoponto amarelo e simultaneamente para a importância de uma
gestão sustentável das ﬂorestas fornecedoras da matéria
prima daquelas embalagens,
foi lançada, no inicio do ano
letivo, a atividade «Sim, criar
uma árvore dá frutos».
Este desaﬁo, lançado a todas
as Eco-Escolas Nacionais pela
Compal e pela Tetra Pak em
parceria com o Programa EcoEscolas da Associação Bandeira Azul da Europa, tinha
por base a construção de uma
árvore em embalagens da
Tetra Pak e frutos feitos com
embalagens daquela reconhecida marca.
No passado dia 16 de maio
foram divulgados os resultados e foi com grande orgulho
que veriﬁcámos a obtenção
do 1.º Prémio Nacional pela
nossa Eco-Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré, no seu
respetivo Escalão e entre mais
de três centenas de trabalhos.
A Câmara Municipal de
Ílhavo agradece à Comunidade Educativa envolvida mais
este sucesso registado em prol
de um Ambiente melhor.

+ECO 2014
Semana do Ambiente
A Câmara Municipal de Ílhavo organizou, de 31 de maio a 8 de junho,
a edição de 2014 da +ECO/Semana do
Ambiente, composta por 9 dias inteiramente dedicados ao Ambiente, numa
reforçada aposta em promover e reforçar os valores ambientais junto dos cidadãos, em particular dos mais jovens,
incentivando-os a adotar uma gestão
sustentável dos recursos naturais.
A Semana teve início com o VI
Acampamento Municipal dos Agrupamentos de Escuteiros, que envolveu
400 Escuteiros num ﬁm de semana
de atividades e de profunda interação. Nesse mesmo ﬁm de semana teve
também lugar a quinta edição do BTT
Rota do Bacalhau, numa organização
do Rotary Club de Ílhavo, e que uma
vez mais contou com a parceria da
Câmara Municipal de Ílhavo, nomeadamente na dinamização da recolha seletiva dos resíduos resultantes
da prova, promovendo um ambiente
mais sustentável.
O empreendedorismo foi sem sembra de dúvidas a nova temática que
este ano a +ECO acrescentou ao vocabulário ambiental da Comunidade
Escolar, com a ação “A Academia do
Empreendedorismo” numa primeira
sessão restrita a 100 crianças do Ensino Pré-Escolar.
Natural destaque para os 3 dias temáticos que aquela semana concregou: o Dia Mundial do Ambiente, com
a realização do 10.º Seminário Local
“As Escolas e o Coastwatch”, o Dia

Mundial dos Oceanos, com a sessão de
apresentação do projeto “David Melgueiro”, que pode catalpultar o nosso
País para a linha da frente na investigação internacional ao nível das alterações climáticas e da preservação
dos ecossistemas oceânicos, e o Dia
Mundial da Criança, com a dinamização da Peça de Teatro “Opostos bem
dispostos”.
Mas a “+ECO 2014” não se esgotou
apenas na concretização de atividades
lúdicas e de formação, constituindo-se
como mais um importante momento
para disponibilizar dois novos Roupões, um em Ílhavo, junto ao Mercado
Municipal, no Parque Urbano Senhora do Pranto e o outro na Gafanha da
Nazaré, junto ao Mercado Municipal,
Alameda D. Manuel II, dando ainda
maior expressão à Rede Municipal de
Pontos de Recolha Seletiva de peças de
vestuário e calçado usadas. Do mesmo
modo foi reforçada a campanha «um
aluno, um ecoponto» com a entrega de
mais 75 ecopontos do tipo doméstico,
perfazendo este ano letivo um total de
200 as Famílias que desta forma iniciam as boas práticas de separação dos
resíduos em contexto familiar.
Para além das Campanhas Municipais de Sensibilização, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza uma
rede de Ecopontos e um Ecocentro
Municipal, permitindo a recolha diferenciada dos lixos, contribuindo para
uma gestão ambiental e de recursos
sustentável.
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X Seminário Local
“As Escolas e o Coastwatch”
Realizou-se, no dia 5 de junho, Dia
Mundial do Ambiente, no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo, o
X Seminário Local “As Escolas e o
Coastwatch”, integrado no programa
da +Eco 2014/Semana do Ambiente.
O Dia Mundial do Ambiente, oﬁcialmente designado pelas Nações Unidas,
tem por objetivo estimular a ação e a
consciencialização global para a preservação da nossa Casa: a Terra.
A comemoração deste dia temático,
este ano tendo como foco especial a
questão da mudança do clima, assumiu particular relevância, sobretudo
pelas signiﬁcativas mudanças que o
inverno “introduziu” na nossa linha
de costa, com especial incidência na
Praia da Barra, e nessa sequência com
as adaptações que as mesmas requerem da parte de todos.
O X Seminário Local “As Escolas e
o Coastwatch” não podia ter assim
melhor enquadramento: por um lado
deu maior expressão ao Projeto “Coastwatch Europe”, que tem por objetivo
principal a monitorização da linha de
costa, e por outro procurou promover
um diálogo franco e ambientalmente
responsável com aquilo que cada turma participante naquele mesmo projeto observou, registou e propôs.

Semana da
Biodiversidade
No âmbito do Dia Internacional da
Biodiversidade, que se comemora a
dia 22 de maio, a Câmara Municipal
de Ílhavo dedicou especial atenção a
esta temática, dinamizando um amplo
conjunto de ações, entre os dias 19 e 23
de maio, contando com a parceria das
empresas do Município, a Algaplus e a
RIAGARDEN.
A Diversidade Biológica ou Biodiversidade descreve a extraordinária diversidade de espécies de plantas, animais e insetos que existem na Terra.
A biodiversidade compreende assim
a diversidade dentro de cada espécie,

entre as espécies e nos ecossistemas.
É a diversidade de espécies que permite manter a estabilidade ecológica,
pelo que qualquer redução ameaça
diretamente e enfraquece os ecossistemas. O Município de Ílhavo caracteriza-se por uma enorme biodiversidade, seja pelas bonitas Praias da Barra e
da Costa Nova, que convidam à visita,
seja pela proximidade que detém com
a Ria de Aveiro, num desaﬁo constante à sua descoberta, seja, ainda, pelo
restante e importante património
natural que se espalha um pouco por
toda a sua área geográﬁca.

Adesão do
Município de Ílhavo
ao “Pacto de Autarcas”

Escolas Participantes:
EB 1 da Barra
EB 1 de Ílhavo
EB 1 da Sr.ª dos Campos.
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo (5.º C)
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo (6.º C)
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

O Município de Ílhavo aderiu ao Pacto de Autarcas, na perspetiva de promover o desenvolvimento sustentável
no Município de Ílhavo promovendo o
combate às alterações climáticas.
O Pacto de Autarcas constitui, até
agora, uma das iniciativas europeias
mais ambiciosas na luta contra o aquecimento global, e que conta com a participação dos cidadãos. Neste âmbito
as autarquias locais são da maior importância na mitigação das alterações
climáticas. A participação no Pacto de
Autarcas apoia-as neste esforço, dando-lhes reconhecimento, os recursos
e as oportunidades de funcionamento

em rede, necessários para avançarem
com os seus compromissos energéticos
e climáticos.
A União Europeia assumiu desta
forma o compromisso de reduzir as
emissões de CO2 até 2020, em consequência do aumento de 20% da eﬁciência energética e da quota de 20%
das fontes de energia renováveis. Para
atingir os objetivos globais, são necessárias as pequenas contribuições
de todos, e em particular dos signatários que assumem também este compromisso e metas estabelecidas pela
União Europeia.
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Projeto
“Miúdos Otimistas,
Miúdos Saudáveis”
O “miúdos otimistas, miúdos
saudáveis” é um projeto que
tem 3 objetivos muitos claros:
promover as boas práticas
de higiene oral nas nossas
crianças; promover a troca de
escovas de dentes com uma
periodicidade clinicamente
aconselhável (3 meses); e promover a recolha de escovas
usadas de forma seletiva e
para postrior Reciclagem.
A nível nacional este projeto resultou de uma ideia da
Dr.ª Lídia Veludo da Clínica
Dentária Especialdente, à
qual se juntaram a empresa Extruplas, a Faculdade de
Medicina Dentária de Lisboa
e a ONGA Quercus. Ao nível
municipal, a Câmara Municipal de Ílhavo tem contado
com a parceria das empresas
AMARELISA Lda., Extruplas
e da SCIENCE4YOU.
A Câmara Municipal de
Ílhavo, pioneira na altura
com Sintra na sua dinamização, juntou a este singular
projeto um concurso dividido em duas fases: a eleição
do mais criativo Eco-Escovão
(nas 3 diferentes categorias) e
a maior quantidade de escovas usadas/número total de
alunos.
A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Centro Infantil
da Malhada, o Centro Escolar
da Sr.ª do Pranto e a EB 2,3 da
Gafanha da Nazaré foram os
premiados na vertente CRIATIVIDADE e o CASCI/Centro
Infantil da Barra aquele que
maior rácio apresentou na
recolha das escovas de dentes
usadas.
23,5 Kg foi o resultado total
de aproximadamente 1.050
escovas de dentes usadas recolhidas nas diferentes Eco-Escolas no presente ano letivo!

Projeto
“Dê Uma Nova
Chama à sua Vela”

Na implementação das linhas gerais da Política Municipal de Ambiente, trabalho
a que emprestamos, todos os
dias, novas cores com as tarefas que procuramos concretizar com efetiva repercussão
no dia a dia de cada um, surgiu
a iniciativa de colocação nos
nossos Cemitérios de equipamentos para a deposição seletiva de velas já usadas - VELÕES
- para que dessa forma as mesmas possam ter um ﬁm ambientalmente mais adequado:
reciclagem da cera e dos copos
de plástico cada um seguindo o
respetivo ﬂuxo.
Assim, o projeto «dê uma
nova chama à sua vela resulta de uma parceria ambiental
e institucional com a empresa
RECIOL e de um trabalho parceiro de dessiminação das boas
práticas ambientais com as diferentes Juntas de Freguesia
responsáveis pela manutenção
daqueles espaços.
A tarefa tripartida - Câmara
Municipal, Juntas de Freguesia e empresa RECIOL - está a
ter resultados absolutamente
surpreendentes, sendo que o
primeiro semestre deste projeto piloto irá terminar com
uma quantidade de 1.095 kg
de velas usadas de cemitério já
recolhidas.
De realçar que às 5 toneladas recolhidas daquele tipo de
resíduos, serão atribuídos kits
de jardinagem às diferentes
Juntas de Freguesia do nosso
Município.

Rota das Eco-escolas
Cumpriu-se com enorme sucesso a
iniciativa “Rota das Eco-Escolas”, promovida a nível nacional pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
e à qual a Câmara Municipal de Ílhavo
desde logo se associou.
Assim, entre os dias 22 e 29 de abril,
mais de 500 alunos promoveram o
seu percurso para a rota entre as EcoEscolas do Município, da mais distante para a mais próxima da Câmara
Municipal, usando apenas meios de
transporte sustentáveis, um dos objetivos principais da iniciativa.

Eco-Escolas Participantes:
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Gafanha da Nazaré
Obra da Providência
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Escola 2,3 da Gafanha da Encarnação
JI da Gafanha de Aquém
JI e EB1 da Chousa Velha
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Lagoa
EB1 de Ílhavo
Centro Paroquial de Ílhavo
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Malhada
Centro Escolar da Coutada
Centro Escolar Sra do Pranto
Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)

Dia da Terra

Serviços de Limpeza
Urbana e de Gestão
do Ecocentro Municipal
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à empresa
SUMA – Serviços Urbanos e
Meio Ambiente, SA, a Prestação de Serviços de Limpeza
Urbana e de Gestão do Ecocentro Municipal de Ílhavo, por
88.000,00 euros + IVA e um
prazo de execução de um ano.

A ação teve o seu momento mais formal com a entrega da bandeira verde
Eco-Escolas e do pergaminho das Sugestões e Compromissos de Mobilidade Sustentável, que circularam na
rota, aos Vereadores do Ambiente e da
Mobilidade, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
A Câmara Municipal irá agora procurar concretizar, pelo menos, uma
das sugestões ali veiculadas.

A Câmara Municipal de
Ílhavo comemorou, no passado dia 22 de abril, o Dia da

Terra, como forma de também
reforçar a sua marca e responsabilidade na promoção
de uma maior harmonia com
a nossa Casa Coletiva - a Terra
– e assim contribuir para um
maior equilíbrio entre os seus
3 mais importantes vetores: a
economia, a sociedade e o ambiente.
“Conhecer para Amar” foi
o mote que serviu de incentivo à oferta, às Eco-Escolas do

Município, de 38 exemplares
do livro “O Planeta Limpo do
Filipe Pinto”. Esta é uma ferramenta pedagógica e divertida
para a promoção da educação
ambiental junto das crianças
e jovens, e simultaneamente
um importante impulso para
que os Educadores e Professores possam fomentar a tal
consciência ambiental em
toda a nossa mais nova ou jovem Comunidade!
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Comissão Municipal
de Defesa da Floresta
de Ílhavo

Reunião da Comissão
Municipal de Proteção
Civil de Ílhavo

Reunião do Conselho
Municipal de Segurança

Decorreu, no passado dia 15 de abril,
na Câmara Municipal de Ílhavo, a
primeira reunião do corrente ano da
Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Ílhavo, conforme previsto no
Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios (PMDFCI), fazendo
parte da ordem de trabalhos a apresentação e apreciação do Plano Operacional Municipal 2014 (POM), que foi
aprovado por unanimidade.
O Plano Operacional Municipal,
elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal, concretiza a operacionalização
do PMDFCI, em particular as ações
de vigilância, deteção, ﬁscalização, 1.ª
intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio, onde constam os
Meios e Recursos disponíveis, o Dispositivo Operacional DFCI, os Setores
Territoriais de DFCI e LEE (Vigilância
e Deteção, 1.ª Intervenção, Combate,
Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio),
e a Cartograﬁa de Apoio à Decisão às
operações de 1.ª intervenção, combate
e rescaldo.

Decorreu, no passado dia 5 de junho,
a primeira reunião ordinária de 2014
da Comissão Municipal de Proteção
Civil, no CIEMar-Ílhavo.
A Vereadora do Pelouro da Segurança e Proteção Civil apresentou o balanço da atividade desenvolvida pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil
durante os últimos meses, com destaque para as atividades desenvolvidas
no âmbito das Comemorações do Dia
Internacional da Proteção Civil, nomeadamente o Simulacro de Teste ao
PMEPC de Ílhavo, realizado em Vale
de Ílhavo, e a formação em Suporte
Básico de Vida Pediátrico, que decorreu na Piscina Municipal de Ílhavo.
Foi também analisado e discutido o
relatório do Simulacro, com as propostas de melhoria na próxima revisão do
PMEPC, bem como algumas propostas
a desenvolver no futuro, na área da
formação e sensibilização de temáticas de Proteção Civil direcionadas à
população e às empresas.
A reunião terminou, com o agradecimento a todos os presentes pelo bom
contributo no trabalho que se tem
vindo a desenvolver para a melhoria
do Município de Ílhavo nas questões
referentes à Proteção Civil.

No dia 5 de junho realizou-se a Reunião do Conselho Municipal de Segurança, cujos objetivos foram apreciar
diversos relatórios, referentes ao
primeiro semestre do ano, nomeadamente sobre a situação económica
municipal, sobre as condições materiais e meios humanos empregues nas
atividades sociais de apoio aos tempos
livres, particularmente dos jovens em
idade escolar, sobre as situações sociais, sobre a atividade municipal da
proteção civil e do combate a incêndios.
No primeiro ponto o Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo e Presidente do Conselho Municipal de Segurança fez um resumo da situação
económica e ﬁnanceira da Câmara
Municipal, enumerou os projetos e
obras terminados e em curso, informou sobre a recente assinatura dos
contratos interadministrativos com as
quatro Juntas de Freguesia, entre outros assuntos.
No segundo ponto destacou-se a excelente colaboração das Associações
de Pais e a aposta renovada da Câmara Municipal com a assinatura dos
Acordos de Cooperação com as mesmas. Relativamente às questões de
âmbito social, destacaram-se o balan-

ço do Atendimento Social Integrado, o
Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indíviduos carenciados, o funcionamento da CPCJ, entre outros.
Na apreciação das atividades da Proteção Civil e Combate a Incêndios, destacaram-se as Comemorações do Dia
Internacional da Proteção Civil com a
realização de ações de formação/sensibilização, do Simulacro de teste ao
Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil de Ílhavo, a realização
do Projeto Woodwatch - de Olho na
Floresta e ainda o trabalho que está a
ser realizado no âmbito do REOCUPA
Ílhavo que incide nas construções devolutas.
Foram ainda apreciados nesta reunião os relatórios sobre a evolução dos
níveis de criminalidade na área municipal, o dispositivo legal de segurança
e a capacidade operacional das forças
de segurança do Município e o acompanhamento e apoio a ações dirigidas
à prevenção da toxicodependência e
análise da incidência social do tráfego
de droga.
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Navio-Museu
Santo André
encerrou
no mês de junho
para obras
de manutenção

O Navio-Museu Santo André, ancorado no Jardim Oudinot e referência turística do
nosso Município, encerrou ao
público no mês de junho para
obras de manutenção e qualiﬁcação.
Esta obras, que a Câmara
Municipal de Ílhavo realiza
regularmente, tiveram o objetivo de consolidar a estrutura
do navio, que foi construído
em 1948, bem como reparar
danos causados pelo rigoroso
inverno de 2013/2014. Reaberto em julho, o Santo André
está novamente preparado
para receber os seus visitantes e ser, uma vez mais, uma
das referências do Festival do
Bacalhau.

Comemoração
Dia Internacional
dos Museus
Instituído pelo ICOM (International
Council of Museums) em 1977, na Assembleia-geral realizada em Moscovo,
o Dia Internacional dos Museus é assinalado um pouco por todo o mundo,
com comemorações em torno de um
tema proposto por esta organização,
sempre a 18 de maio. Como habitual,
o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)
assinalou esta data com muitas atividades para todos os públicos, nos dias
17 e 18 de maio, tendo recebido nestes
dois dias 2.786 visitantes.
Além da visita ao Museu e ao Navio-Museu Santo André, convidámos
o público para outras ações, nomeadamente um Workshop de Ilustração
Ictiológica – técnica a preto e branco (tinta-da-china), pela formadora
Dr.ª Diana Neves (ArtStudio Fernando Correia), Histórias e Novelas Marítimas, com António Morais, contador
de histórias, que partilhou a mais bela

e emocionante literatura marítima, e
a abertura da Oﬁcina de Modelismo
do MMI, um novo espaço que será dinamizado em parceria com a TEAM
– Truques e Engenhocas Associação
de Modelismo. A performance teatral
Sermão de Santo António | Vós sois o
sal da terra!, uma criação de Adriana
Campos e Leonor Barata (Projecto D),
inspirada na magníﬁca obra de Padre
António Vieira, “O Sermão de Santo
António aos Peixes”, foi outra das sugestões, em que o “sermão” foi pregado
aos bacalhaus do nosso Aquário.
A sessão comemorativa incluiu uma
palestra intitulada “Portugal e o Mar”,
pelo Dr. Pedro Castro Henriques (antropólogo) e a inauguração da magníﬁca exposição de fotograﬁa “Do vasto
e belo Porto de Lisboa”, gentilmente
cedida pela Administração do Porto
de Lisboa (ver destaque).
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Exposição
“Do vasto e belo Porto
de Lisboa”

Comemoração
Dia do Aquário em julho
O Dia do Aquário celebra-se todos os meses com diversas atividades. Trata-se
de um dia dedicado ao Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo,
que proporciona aos visitantes uma experiência criativa e didática, ao mesmo
tempo, gratiﬁcante e que favoreça o desejo de regressar para uma outra visita.

20 julho domingo
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.

Comemoração
Dia Mundial dos Oceanos
O Dia Mundial dos Oceanos
comemorou-se este ano no
Museu Marítimo de Ílhavo,
no dia 8 de junho, com diversas atividades, destacandose a apresentação do Projeto
David Melgueiro e o concerto
de Mazgani no Aquário dos
Bacalhaus, ação integrada no
Festival Rádio Faneca 2014.
O projeto David Melgueiro consiste na construção de
um veleiro projetado pelo
arquiteto naval Tony Castro,
em parceria com os Estaleiros
Navais de Peniche. O veleiro
pretende promover os estudos oceanográﬁcos, ambientais e outros. O projeto promo-

ve uma expedição cientíﬁca
intitulada “Marborealis”, que
prevê uma circum-navegação
ártica através da passagem do
nordeste (pelo norte da Sibéria até ao estreito de Bering)
e do noroeste (pela costa do
Alasca e norte do Canadá). A
ﬁnalidade desta expedição é
conhecer e avaliar o impacto ambiental provocado pelo
aquecimento global nos ecossistemas regionais do Ártico
e do Atlântico. Os dados serão
obtidos pela recolha de amostras e observações efetuadas
durantes as estações oceanográﬁcas ao longo da viagem.

Programação
15h00 - Bastidores do Aquário
Visita dirigida a um grupo de pessoas muito restrito a quem se oferece a
rara oportunidade de acesso a toda a
área técnica e reservada do aquário.
O principal objetivo é 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. A visita tem 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.

17h00 - Performance Teatral
“Sermão de Santo António | Vós sois
o sal da terra!”, de Adriana Campos e
Leonor Barata
Criação inspirada na magníﬁca obra
do Padre António Vieira, O Sermão de
Santo António aos Peixes, esta é uma
adaptação livre e criativa. O “sermão”
será pregado aos bacalhaus do aquário
que se transformam em ﬁgurantes de
uma performance onde se conjuga a
literatura, a dança, a oratória e o imaginário brilhante e sagaz do Padre António Vieira.

Entrada: tabela de ingressos do MMI.
Limitado a 15 pessoas. 60 minutos.

Marcações: 234 329 990, ou por
e-mail, museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Entrada: tabela de ingressos do MMI
Limitado a 50 pessoas. 60 minutos.
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O segundo trimestre do
ano começou com o concerto comemorativo do Dia do
Porto de Aveiro, com uma das
jovens vozes da música portuguesa, Marta Ren (CCGN, 3 de
abril), e um concerto de fusão
musical entre a Orquestra Filarmonia das Beiras & Danças Ocultas (CCI, 4 de abril),
um projeto encomendado no
âmbito da Cultura em Rede,
da Região de Aveiro – RUCI.
Outro projeto realizado no
âmbito desta programação

cultural trouxe de volta aos
nossos palcos Pedro Tochas
(CCGN, 6 de abril), que apresentou a primeira fase, de
testes, do seu projeto 2014,
que será apresentado publicamente na praça do CCI a 12 de
julho (ver programa na página seguinte). Ainda em abril,
voltámos a celebrar a dança
com a presença de dezenas de
alunos das escolas de dança
do Município, bem como diversos workshops de vários
estilos de dança.

Os Centros Culturais foram
também palco de apresentação
de vários projetos incluídos no
Festival de Teatro do Município de Ílhavo, nomeadamente:
“Lusíadas Preto no Branco, do
Grupo de Teatro MarAlegre
(CCI, 8 e 9 de maio); RITO – a
partir de “O Deus das Moscas”
de William Golding, da Bussola Nómada (CCGN, 10 de
maio); “Por um dia Claro”, de
Ana Lázaro, peça dirigida aos
alunos do Ensino Secundário
do Município; “Rei Lear de

Shakespeare”, da Teatro Oﬁcina (CCI, 16 de maio); e “Amarelo”, de Catarina Requeijo (CCI,
18 de maio).
Em junho, além da segunda
edição do Festival Rádio Faneca, acolhemos o espetáculo de
música/teatro para crianças
“Lá Fora”, de Crista Alfaiate e
Carla Galvão (CCI, 22 de junho)
e a peça “40 e então?”, que trouxe ao palco do CCI as conceituadas atrizes Ana Brito e Cunha,
Fernanda Serrano e Maria
Henrique (CCI, 27 de junho).

Festival Rádio Faneca 2014
A edição 2014 do Festival Rádio Faneca, que decorreu nos dias 6, 7 e 8 de
junho e ocupou o Centro Histórico e
o Jardim Henriqueta Maia, voltou a
marcar a diferença pela originalidade
e diversidade das suas ações, revelando-se um enorme sucesso.
Promovido pela Câmara Municipal
de Ílhavo através do Centro Cultural,
este é um Festival que só pode acontecer em Ílhavo porque parte da sua
história, das pessoas, das tradições e
das vivências presentes. Exemplo disso
foram os projetos que envolveram ativamente a comunidade e os artistas na
sua criação: a Casa Aberta, em que os
participantes partilharam a mesa com
os habitantes do Centro Histórico em
refeições típicas da região confecionadas pelos próprios anﬁtriões, a Orquestra Bida Airada, formada pela própria
comunidade, contando com 110 elementos, a exposição de fotograﬁa “Becos de Pés” patente no espaço público
do Centro Histórico, e o jogo nos becos
“Pé na Terra Cabeça no Mar”.
Mas o programa incluiu muito
mais. O espetáculo “Deixem o pimba
em paz” com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, Concertos Inusitados
com “Filho da Mãe”, “Patinho Feio”,

“The Weatherman”, “Trio Porteño”,
“Slimmy com Quico Serrano” e “UA
Jazz Band”, inusitados tendo em conta
os locais onde decorreram (na Drogaria Vizinhos, na Travessa Filarmónica
Ilhavense e na Travessa do Grande
Banco), ou o concerto de Mazgani, que
teve lugar no Aquário dos Bacalhaus
do Museu Marítimo de Ílhavo. Destaque também para a apresentação de
Reviver Carlos Paião, pela Orquestra
Filarmonia das Beiras.
A Emissão Rádio Faneca em 103.9 FM
voltou a transmitir alegria, o “Mercadinho de Vendas e Trocas” encheu o Jardim, envolvendo mais de vinte famílias.
Também no programa as “Sardinhas
Divergentes”, um monólogo musical de
Renato Ribas, e o baile ”Zampandanças”, com danças do mundo.
O Festival Rádio Faneca fez-se, também, de brincadeiras inventadas e de
jogos tradicionais para todas as idades
e ﬁzeram as delícias de miúdos e graúdos. Houve ainda uma sessão de Drive In, com uma plateia de cerca de 90
pessoas e 30 automóveis estacionados
na Praça do Centro Cultural de Ílhavo, que encerrou com chave de ouro o
Festival Rádio Faneca, que voltará no
próximo ano.

agenda CCI/CCGN JULHO~SETEMBRO

Um trimestre de cultura
nos Centros Culturais de Ílhavo (CCI)
e da Gafanha da Nazaré (CCGN)
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bilheteira online
· www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
· ilhavo.bilheteiraonline.pt
· Facebook: centroculturalilhavo

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

Ílhavo Quinhentista

22
ter
21h30 cinema

12
sex
22h00 teatro

Entrada gratuita

M/12 · 96 min
} CC Ílhavo

de Álvaro Campos, por Diogo Infante e João Gil
} CC Ílhavo

EXPOSIÇÕES

exposição
patente até 30 de setembro
} CC Ílhavo

Uma Cidade de Futebol

exposição
“Uma Cidade de Futebol” é um exercício visual de
enorme riqueza sobre o fenómeno desportivo do futebol.
Composta por mais de 80 fotografias, a exposição cruza
uma recolha de imagens históricas, pertencentes ao
espólio do Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, com
uma encomenda a três fotógrafos contemporâneos: Paulo
Catrica, Pedro Letria e António Júlio Duarte.
patente até 27 de setembro
} CC Ílhavo

Má Vizinhança
Entrada: gratuita (jovem até 35 anos)
€ 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

26
sáb
22h00 música

Ode Marítima

Entrada: € 11,00 · auditório · M/12
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

The Legendary Tigerman
} CC Ílhavo

Entrada: € 8,00 (geral) €6,00 (jovem até 35 anos) · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos (20%)

Entrada gratuita

Vitral

exposição
Numa residência artística, que explora a cor e a luz, a
comunidade é convidada a intervir artisticamente na sala
de exposições do Centro Cultural. Utilizando a técnica do
vitral, os participantes vão transformando a galeria num
objeto de arte que pode ser experienciado de múltiplas
formas ao longo dos dias.
patente até 30 de setembro
} CC Gafanha da Nazaré
Entrada gratuita

19
sex
21h30 cinema

Mil e uma maneiras
de bater as botas
M/12 · 116 min
} CC Ílhavo

JULHO

Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

04
sex
21h30 cinema

Os Marretas Procuram-se

M/12 · 107 min
} CC Ílhavo
Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual

11 e 12 sex e sáb

Encontro-te na praça
Programa
11 e 12 de julho
10h00~17h00 Atelier de papagaios de papel
10h00~17h00 Jogos em tamanho Gigante
10h00~17h00 Catapultas
11 de julho
14h30 Espetáculo “A Galinha da Vizinha”

AGOSTO
Encerrado

SETEMBRO
05
sex
21h30 cinema

27
sáb
22h00 música

Ricardo Ribeiro
Lugar da Memória
} CC Ílhavo

Entrada: € 8,00 · auditório · M/6
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Maléfica
M/12 · 97 min
} CC Ílhavo

Entrada: € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual

06
sáb
22h00 música

Dead Combo
A Bunch of Meninos
} CC Ílhavo

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

12 de julho
12h30 Espetáculo “A Galinha da Vizinha”
17h00 Pedro Tochas – Nariz Preto

28
dom
10h00/11h00 oficina de dança para bebés e crianças
Truz Truz! Deixa-me entrar...
de Ana Beatriz Degues e Patrícia Vieira
} CC Ílhavo
} CC Ílhavo

Entrada gratuita · praça do CCI

Entrada: € 3,00 (crianças) € 4,00 (adulto)· auditório
indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
30 min. | limitado a 30 participantes (bebés e acompanhantes)
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7 junho

Crescer a Ler
Crescemos e Já Lemos:
Clubes de Leitura para pais e filhos
Encerramento das atividades do ano letivo 2013/2014

Realizou-se, a 7 de junho na
Biblioteca Municipal de Ílhavo, o encerramento de mais
um ano dos Clubes de Leitura para pais e ﬁlhos: Crescer
a Ler (crianças dos 3 aos 7
anos) e Crescemos e Já Lemos
(crianças dos 8 aos 10 anos).
26 famílias compareceram
à chamada e ao longo de toda
a manhã participaram em jogos e atividades alegres e divertidas. Para terminar, o tradicional almoço convívio e a

euforia da chegada das férias,
também no Clube de Leitura.
Em setembro... estaremos
de volta para uma nova temporada. As inscrições estão
abertas e são limitadas, por
isso não se atrase. Até lá desejamos muitas e boas leituras e
momentos em família na Biblioteca Municipal de Ílhavo
e Pólos de Leitura, sempre na
companhia de um Bom Livro.
Boas férias!

A BMI vai às Bibliotecas
Escolares

Sessões 2014/2015:

Sessões 2014/2015:

» 27 de setembro
» 25 de outubro
» 29 de novembro
» 24 de janeiro
» 21 de fevereiro
» 21 de março
» 18 de abril
» 16 de maio
» 06 de junho

» 20 de setembro
» 18 de outubro
» 22 de novembro
» 10 de janeiro
» 07 de fevereiro
» 07 de março
» 11 de abril
» 09 de maio
» 06 de junho

Horários:
10h30
Biblioteca Municipal de Ílhavo
14h30
Pólo de Leitura
da Gafanha do Carmo

Horário:
15h00
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Inscrição prévia obrigatória
Tel 234 321 103 ou biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

HORÁRIO BMI
3ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado 14h00~18h00
Este é um projeto dirigido a
crianças que frequentam as
Escolas/Centros Escolares do
Município de Ílhavo (Ensino
Básico e Jardim-de-infância) e
que possuem Biblioteca Escolar, com o objetivo de promover/incentivar o gosto pelo
livro e pela leitura, bem como
promover hábitos continuados de leitura acompanhada
ou individual nas crianças.
Desta forma, a Biblioteca Municipal de Ílhavo dinamiza,
no espaço das Bibliotecas Escolares, uma sessão de hora
do conto para todos os grupos,
adequando os livros/histórias
a cada faixa etária.

Ao longo deste ano letivo
usufruíram desta atividade
um total de 962 crianças (284
que frequentam o Jardim-deinfância e 678 que frequentam o 1.º Ciclo).

Bibliotecas Escolares
CE da Senhora do Pranto
CE da Coutada
CE da Légua
CE de Vale de Ílhavo
CE Sta Maria Manuela
EB da Cambeia
EB da Gafanha da Encarnação Centro

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

PÓLOS DE LEITURA
Gafanha da Nazaré · Tel 234 199 077
2ª feira 14h00~18h00
3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação · Tel 234 086 668
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 10h00~13h00 | 14h30~18h30
Gafanha do Carmo · Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 15h00~20h00
Sábado 10h00~13h00 | 14h30~18h30
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· www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
· biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
· Facebook: camaramunicipalilhavo

Ano letivo 2013/2014

Vamos à BMI:
Histórias com sabor a Mar
“Às vezes os peixes mais velhos contavam histórias que tinham escutado aos seus avós. (...) A essa água imensa, onde tinham nascido os primeiros peixes, chamava-se Mar.”
in, O peixinho que descobriu o mar

Com o objetivo de promover hábitos continuados de
leitura nas crianças e de as
sensibilizar para a importância do livro, assim como promover junto dos Educadores
e Professores livros de temática marítima, adequados a
cada faixa etária, a Biblioteca
Municipal, no âmbito da atividade “Vamos à BMI”, desenvolveu ao longo deste Ano Letivo a temática “Histórias com
sabor a Mar”, convidando as
crianças a “dar um mergulho”
pelo azul que inunda as páginas e as histórias de alguns
livros, despertando assim a
sua curiosidade e levando-as
a conhecer e a compreender
melhor o mar.

Ao longo deste ano letivo
participaram nesta atividade um total de 988 crianças
(283 que frequentam os Jardins-de-Infância crianças que
frequentam o 2.º ano do Ensino Básico, do Município de
Ílhavo). As restantes 227 que
participaram nesta atividade
pertencem a instituições de
ensino dos concelhos vizinhos
Águeda, Aveiro e Vagos.

Baús de Histórias:
a Biblioteca
vai à minha escola
Os objetivos do projeto
“Baús de “Histórias: a Biblioteca vai à minha escola” são
promover o contacto com o
livro, promover o gosto pelo
livro e pela leitura, fomentar
hábitos continuados de leitura acompanhada ou individual, incentivar os empréstimos
domiciliários e a utilização
das Bibliotecas Escolares,
Municipal e Pólos de Leitura,
contribuir a nível local para
o aumento dos níveis da literacia da população em geral e
especiﬁcamente da população
infantil do pré-escolar e 1.º
Ciclo e promover a Biblioteca
Municipal e os seus serviços.
Ao longo deste Ano Letivo 16 baús repletos de livros
viajaram pelos diferentes
estabelecimentos de ensino do Município de Ílhavo,
transportando histórias que
ensinam, animam, educam
e estimulam a criatividade
e a imaginação, permitindo

assim às crianças que deles
usufruem descobrir e/ou alicerçar o gosto pelo livro e pela
leitura de uma forma agradável e divertida.
Realizaram-se, ao longo do
ano letivo, duas entregas em
cada estabelecimento de ensino, uma em cada período
letivo. No último período são
premiados com uma terceira
entrega os estabelecimentos de ensino que realizaram
mais requisições (5 Jardinsde-Infância + 5 Escolas Básicas 1.º Ciclo). Aquando da
entrega do baú a equipa da
BMI realiza em cada uma das
turmas dos diversos estabelecimentos uma hora do conto.
Usufruem deste projeto 1035
crianças: 260 que frequentam
o Jardim-de-infância e 775
que frequentam o 1.º Ciclo.
Ao longo do ano foram realizados um total de 7.718 empréstimos.

Escolas Básicas 1.º Ciclo
Cale da Vila
Chave
Chousa Velha
Costa Nova
Farol da Barra
Gafanha da Encarnação Norte
Gafanha da Encarnação Sul
Gafanha d’ Aquém
Gafanha do Carmo
Ílhavo
Marinha Velha
Sr.ª dos Campos
Jardins-de-Infância
Chousa Velha
Gafanha d’ Aquém
Unidade de Surdos
Marinha Velha
Cale da Vila
Chave
Gafanha do Carmo
Gafanha da Encarnação Sul
Gafanha da Encarnação Norte

Quartas-feiras 18h45
Sábados 09h45
Um programa na Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias estarão disponíveis na BMI
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História
“com vida”
no Centro
de Documentação
de Ílhavo
Em 2014, ano da Comemoração dos 500 anos de Foral
Novo, a Câmara Municipal de
Ílhavo desenvolveu um conjunto de projetos de Serviço
Educativo subordinado ao
tema. O Centro de Documentação de Ílhavo (CDI), pela sua
componente histórico-informacional não poderia deixar
de aproveitar a temática.
Nesse sentido, apostou no
projeto “5 Séculos de Foral
Novo”, que consistiu numa
palestra sobre a história dos
forais em geral e sobre os de
Ílhavo em particular, culminando com um workshop de
paleograﬁa com a transcrição
da folha de rosto do Foral Manuelino de Ílhavo.
Proporcionou também a atividade “Ílhavo, um Município
com história”, na qual se apresentou um resumo dos acontecimentos mais marcantes do
Município, terminando com a
elaboração de puzzles de fotograﬁas das quatro freguesias,
avaliando a evolução ocorrida.
Para além destes dois projetos, as visitas guiadas ao
Centro de Documentação e
o Concurso de Banda Desenhada exerceram também
um peso signiﬁcativo no que
respeita à divulgação do CDI e
da informação que este comporta, visível nas estatísticas
que aﬁrmam que, entre novembro de 2013 e junho de
2014, foram utilizadores deste
equipamento municipal 353
pessoas, o que signiﬁca um
aumento de 83% face ao ano
letivo anterior.
A alimentar estes números
esteve o novo público-alvo do
CDI, a maioridade do Município de Ílhavo, que participou
nos projetos de forma muito
interessada e entusiasta.

Festival de Teatro
do Município
de Ílhavo 2014
Marco incontornável no calendário
anual de atividades da Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de Teatro
2014, que decorreu entre os dias 8 e 24
de maio, revelou-se um enorme sucesso, contando com uma aﬂuência total
de mais de 1.700 pessoas.
Esta edição 2014 teve a sua estreia
nos dias 8 e 9 de maio, às 14h30 e
10h30, respetivamente, com a peça
“Lusíadas Preto no Branco”, no Centro
Cultural de Ílhavo (CCI). O Festival
de Teatro abriu assim com os bons
valores do Município, contando com
a representação do Grupo de Teatro
MarAlegre, da EB 2,3 José Ferreira
Pinto Basto, Ílhavo nestas duas sessões, especialmente dedicadas ao público escolar, e numa terceira, que teve
lugar no dia 9 de maio, igualmente no
CCI, para o público em geral.

O programa deste ano contou com
algumas novidades, designadamente
a realização de duas sessões especialmente dirigidas aos alunos do Ensino
Secundário de Ílhavo, que decorreram
durante a manhã do dia 13 de maio, no
CCI, com a peça “Por um dia Claro”, de
Ana Lázaro, e o facto de a peça o Sermão de Santo António “Vós sois o sal
da terra!” ter-se realizado no Aquário
dos Bacalhaus do Museu Marítimo
de Ílhavo. Os habitantes do Aquário
transformaram-se em ﬁgurantes de
uma performance que conjugou a literatura, a dança, a oratória e o imaginário brilhante e sagaz do Padre António Vieira.
O Festival de Teatro continua a
manter a sua aposta na divulgação
desta tão nobre arte, promovendo espetáculos em vários espaços culturais
e destinados a diversos públicos e incentivando, em especial, os grupos e
Associações do Município de Ílhavo,
que ﬁzeram desta edição 2014 a mais
participada com a presença do Grupo
Mar Alegre, da Bússola Nómada, do
Grupo de Teatro Ribalta e do GRAL
– Grupo Recreativo Amigos da Légua.

Comemorações
Dia Internacional
dos Arquivos

A Câmara Municipal de
Ílhavo assinalou o Dia Internacional dos Arquivos, no
passado dia 9 de junho, no
CIEMar-Ílhavo, este ano no

contexto da Comemoração
dos 500 anos da outorga do
Foral Manuelino.
No mês de fevereiro, a Câmara Municipal de Ílhavo
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PUB

Fórum do Mar
2014

Após o sucesso das edições
anteriores, a Oceano XXI
– Associação para o Conhecimento e Economia do Mar
organizou, em parceria com
a AEP – Associação Empresarial de Portugal, a quarta
edição do Fórum do Mar,
que teve lugar entre os dias
28 e 30 de maio, na Exponor
– Feira Internacional do Porto
(Matosinhos).
A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a marcar presença no Stand da Região de
Aveiro no Fórum do Mar,
apostando na promoção do
Museu Marítimo de Ílhavo,
elemento singular da História

e Cultura do Município com
“O Mar por Tradição”, cujo
novo vídeo promocional foi
apresentado nesse momento.
Esta edição teve uma participação conjunta de cinco
entidades, cujas apostas estratégicas no crescimento e desenvolvimento encontram no
Mar um dos elementos chave:
Grupo de Ação Costeira (liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro), Universidade de Aveiro,
Câmara Municipal de Ílhavo,
Comunidade Portuária de
Aveiro e Instituto Superior de
Ciências da Informação e da
Administração.

Normas de Participação
Artesãos no Festival do Bacalhau 2014

lançou o desaﬁo aos alunos
dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário das Escolas do Município para que participassem no
Concurso de Banda Desenhada, tendo como tema “5 Séculos de Foral Novo”.
Este projeto teve dois grandes objetivos: por um lado,
estimular os estudantes a pesquisarem sobre a sua própria
História na sociedade de Quinhentista e, por outro lado,
recorrer à informação disponível no Centro de Documentação de Ílhavo, divulgandoo para, posteriormente, se
tornarem utilizadores deste
equipamento municipal.
A comemoração do Dia

Internacional dos Arquivos
teve inicio com uma Visita
Guiada ao DOCMar, seguindo-se a Cerimónia de Entrega
dos Prémios do Concurso de
Banda Desenhada, na qual
foi efetuado o lançamento do
livro digital com os trabalhos
concorrentes. Na cerimónia
estiveram presentes cerca de
60 pessoas.
Até ao ﬁnal do mês de agosto, podem visualizar-se os 34
trabalhos participantes na
exposição, patente no CIEMar
Ílhavo, que poderá ser visitada gratuitamente de segunda
a sexta-feira, entre as 9h00
e as 13h00 e as 14h00 e as
18h00.

Considerando a elevada
procura por parte dos produtores artesanais para estarem
presentes nas edições anteriores do Festival do Bacalhau,
excedendo o número de lugares disponíveis, bem como
os benefícios sociais e de promoção turística do artesanato
produzido no Município, o
Executivo Municipal de Ílhavo deliberou aprovar, na Reunião de 4 de junho, as Normas
de Participação dos Artesãos
na edição 2014 do Festival do
Bacalhau, disponibilizando
34 lugares.

As candidaturas estão
abertas até ao dia 7 de julho,
através do preenchimento de
formulário próprio no Gabinete de Atendimento Geral da
Câmara Municipal de Ílhavo
e nos Pólos de Leitura da Biblioteca Municipal de Ílhavo
(Gafanha da Nazaré, Gafanha
da Encarnação e Gafanha do
Carmo).
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Balanço 2.º trimestre 2014
Fórum Municipal
da Juventude
Entrega de Prémios e Certificados

XIII Concurso
Literário Jovem
Durante 2014 o FMJ pretende celebrar as raízes do nosso
Município, dando-o a conhecer aos mais jovens. O objetivo principal do nosso plano
de atividades, o “ForAllinho
J”, passa por rejuvenescer o
foral, dando-lhe um novo fôlego e adaptando-o aos tempos
atuais.
Em abril vivemos a LIBERDADE! Festejámos o 14.º aniversário do Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo, no dia
2, transformando-o num Fórum Desportivo e aproveitando para dar algum “descanso”
aos computadores. Desfrutou-se de aulas de ginástica,
máquinas e de um torneio de
Ping Pong! Vivemos as Férias
da Páscoa com muitos jogos,
ateliês, desaﬁos e animação.
Celebrámos ainda o Dia do Escuteiro.

Em maio, com renovadas
ENERGIAs, presenteámos as
nossas mães, reﬂetimos acerca das nossas vocações, dedicámo-nos à Música e à Energia de uma forma mais atenta
e dinâmica e ainda conversámos com... dois Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, que nos
elucidaram, tiraram dúvidas,
partilharam as suas vivências
e mereceram todo o nosso entusiasmo em saber mais com
eles!
Em junho fomos CRIATIVIDADE e com ela construímos Arcos Populares para
um Concurso entre os FMJ!
Fomos Juventude Eco.Lógica, reutilizando materiais e
transformando-os em algo
útil +Eco/Semana do Ambiente. Brincámos com a água nos
dias mais quentes e festejámos
o início do verão e os Santos
Populares num arraial com
direito a jogos, bons petiscos e
boas gargalhadas!

Realizou-se, no dia 23 de abril, Dia
Mundial do Livro, a Sessão de entrega dos Prémios e dos Certiﬁcados de
Participação no Concurso Literário
Jovem, que teve lugar no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
O Concurso destinou-se aos jovens
do Ensino Básico dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos,
assim como do Ensino Secundário,
tendo como principais objetivos esti-

mular hábitos regulares de leitura e
de escrita, potenciando a criatividade
e imaginação de cada um.
Organizado pela Câmara Municipal
de Ílhavo, o Concurso Literário Jovem
teve nesta edição a participação de
173 jovens com 185 trabalhos, tendo
sido atribuídos prémios nas categorias
de texto poético e texto narrativo em
cada um dos níveis de ensino.

Premiados Concurso Literário Jovem 2014

Texto Narrativo
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa
Menção Honrosa

1.º Ciclo do Ensino Básico
“O Guarda- Chuva e a sua amiga”, de Beatriz Simões castro, do CE da Coutada
“Viagens no Espaço”, de Afonso Oliveira Bio, do CE da Senhora do Pranto
“O detetive X e a Bota Marota”, de Xavier Marta Bilelo
“A nossa amiga Areia”, de Salomé Santos Pires, do CE da Senhora do Pranto
“O rato que assaltou um banco”, de Maria de Castro Coelho, CE da Senhora do Pranto

2.º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa “Um sonho de criança”, de Ana Mafalda Duque Filipe, da EB da Gafanha da Encarnação
Menção Honrosa “A bilbioteca sagrada” de Matilde Alegria Marçal, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa

3.º Ciclo do Ensino Básico
“O pintor Gabriel”, de Mariana Arnelas Castanheiro, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“O roubo das Jóias da Condessa”, de Maria do Rosário Oliveira Ferreira, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Os piratas Lendários”, de Vítor Gabriel de Oliveira Farinha, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Conseguir ser corajoso”, de Ângelo Gomes Afonso, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa

Ensino Secundário
“Coincidência e Destino”, de Sara Martins Rocha, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“ O Sonho”, de Mafalda Duarte Pereira, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“Voa, mundano, voa!” de Cristiana Marina de Jesus Ramos, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“Protocolo de Segurança”, de João Afonso Martins Loureiro, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Texto Poético
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa
Menção Honrosa

1.º Ciclo do Ensino Básico
“A borracha”, de Catarina Sofia Macedo Branca, da EB1 da Gafanha de Aquém
“As iguarias de Portugal”, de Lara Alexandra Ribau Correia, da Eb 1 da Chave
“Primavera”, de Beatriz Matos Caetano, da EB 1 da Cale da Vila
“Soneto ao Planeta”, de Pedro Ré Neves Teles Ramalho, do CE da Coutada
“A minha casa”, de Pedro Bola marques, da EB 1 da cale de Vila

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “Os ovinhos da Páscoa” , de João Domingues Teixeira dos Santos, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio “Palavras”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio “O conquistador”, de Inês Coelho da Silva, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa

3.º Ciclo do Ensino Básico
“Teatro” , de Cecília Fernandes Roque, da Escola Secundária da Nazaré
“As cores”, de Susana Patrícia Ferreira Pinto, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“A viagem”, de Catarina Neves Ribau, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Menção Honrosa – “ Regresso a Belém”, de João Carlos Ribau Soares, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário
1.º Prémio “À sombra dos livros”, de Paula Loureiro Graça
2.º Prémio “Palavras” , de Ana Raquel das Neves Cruz, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
3.º Prémio “Solidão” , de Arnaldo de Sá Cucu , da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Prémio Escola
Gafanha da Encarnação -Mais trabalhos feitos
Gafanha da Encarnação - Mais trabalhos premiados
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VIII Concurso
Hip-Hop Dance
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no passado
dia 5 de abril, a VIII edição do
Concurso de Hip-Hop Dance, no Mercado Municipal de
Ílhavo.
Esta iniciativa teve como
objetivo reforçar a aposta da
Câmara Municipal de Ílhavo
no estímulo ao desenvolvimento do espírito e da capacidade criativa dos mais jovens,
designadamente no âmbito da
dança.
O Concurso de Hip-Hop
Dance destinou-se a praticantes desta modalidade, amadores ou proﬁssionais, com idades compreendidas entre os
12 e os 30 anos, e contou com
a participação de oito grupos
a concurso (quatro do Município de Ílhavo, um grupo de
Mira, outro de Aveiro e outro
de Santo Tirso), num total de
51 bailarinos.
Durante o evento ocorreram vários momentos de animação, as atuações do Estúdio
Full Dance, das pequeninas
Pestinhas, do grupo de HipHop “AVC”, a fantástica arte
em graﬁtti, numa exposição
de Grafﬁti organizada pela
Sublimme Villa e Aveiro Grafﬁti. Ao mesmo tempo podia

ver-se esta arte pintada ao
vivo com o nosso já conhecido Ekun (Ricardo), que desta
vez escreveu “Free” para lembrar o valor desse sentimento
e ainda sorteios de prémios
para o público, patrocinados
por Susana Gateira, Ginásio Golden Club, Planeta D,
Arte&Som e Sublimme Villa.
Todos os concorrentes receberam um Certiﬁcado de Participação e foi ainda atribuído
um prémio monetário às três
melhores atuações:

- 1.º Prémio 150,00 euros
Gurillaz (Mira);
- 2.º Prémio 100,00 euros
J. Chik’s (Santo Tirso);
- 3.º Prémio 75,00 euros
Pestinhas (Gafanha da Nazaré).
Foi também entregue um
prémio especial ao grupo eleito pelo público, o Grupo de
Dança As Pestinhas, no valor
de 100,00 euros, em material/
equipamento relacionado com
a prática desta atividade.
Este ano, o concurso continuou a superar todas as expetativas, tendo o Mercado
Municipal de Ílhavo registado
uma aﬂuência de mais de 450
pessoas.

Normas de Participação
Corrida Mais Louca da Ria
2014

Estão abertas as Normas
de Participação da “A Corrida Mais Louca da Ria 2014
– Corrida de Embarcações
Originais” que, à semelhança
das edições anteriores, terá
lugar no Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré, inserida no

programa do Festival do Bacalhau 2014.
A prova encontra-se dividida em duas categorias,
“Demonstração” e “Corrida”,
sendo cada uma delas composta por duas sub-categorias,
“Construção” e “Transforma-

ção”, diversiﬁcando as possibilidades de presença nesta
iniciativa.
A atividade é aberta à participação das Associações e
Instituições do Município de
Ílhavo, estando contemplada
a atribuição de prémios de
presença consoante o número de embarcações. Para além
deste prémio, serão ainda premiadas quatro embarcações
de cada uma das categorias
que compõem esta atividade,
bem como para a “Melhor
Técnica de Navegação”, “Boa
Disposição”, “Melhor Equipa
Feminina” e “Melhor Claque”.
As inscrições são efetuadas
na Câmara Municipal de Ílhavo ou nos Fóruns Municipais
da Juventude até ao próximo
dia 6 de agosto.
A prova realiza-se no dia 16
de agosto (sábado) e pretende
promover a prática desportiva na nossa Ria.

PUB
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de março de 2014

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
19 de março de 2014

Contrato de pré incubação de ideias de negócio e de incubação de empresas do Ciemar-Ílhavo / Incubadora, celebrado entre
o Município de Ílhavo e Frederico José
Vasconcelos de Morais Cerveira
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido contrato.

Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Polis Litoral Ria de Aveiro, SA,
para a gestão do Caminho do Praião
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido protocolo.

Abertura de Concurso “Redes de Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e Av.ª Manuel
da Maia - Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta, que prevê um custo de
120.000,00 Euros, e um prazo de execução de 90 dias.
Abertura de Concurso “Vias Municipais
– Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa
Nova”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta, que prevê um custo de
36.992,24 Euros, e um prazo de execução
de 60 dias.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 3 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de subsídio pontual à Fundação Prior Sardo para comparticipação em
arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
542,32 Euros.
Criação da Escola Municipal de Ténis
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta relativa à criação da Escola
Municipal de Ténis, que terá início a 23
março de 2014.
Acordo de Cooperação, celebrado entre
a CMI e as Associações de Pais e Encarregados de Educação para o Ano Letivo
2013/2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
dezoito Acordos de Cooperação, que prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no
valor total de 349.765,16 Euros.
Homologação de preços de artigos à venda nas lojas de turismo
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar os
preços praticados referidos na informação.
Normas de participação no XI Concurso
de Fotograﬁa “Olhos sobre o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Atualização do tarifário de resíduos sólidos urbanos para o ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré, que prevê um aumento de 0.59% no tarifário dos resíduos
sólidos urbanos.
Normas e Manual de funcionamento do
Ecocentro Municipal
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Marcos Labrincha Ré.

Comarca do Baixo Vouga / Aveiro - Processo intentado pela ﬁrma: Nolasco &
Coelho, Lda, contra o Município de Ílhavo
– relativo ao “processo da biblioteca”
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 5 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.

informação DOPGU e do despacho do
Vice-Presidente da Câmara, que prevê
que o período de funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos durante o
período do Carnaval seja ﬁxado entre as
07h00 e as 02h00, de 28 de Fevereiro e
4 de março.
Prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao
público e de prestação de serviços na quadra da Páscoa
Deliberado por unanimidade proceder
nos termos da informação DOPGU e do
despacho do Vice-Presidente da Câmara,
que prevê que o período de funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos
durante o período da Páscoa seja ﬁxado
entre as 07h00 e as 02h00, de 16 a 21 de
Abril.
Reajustamento de rendas apoiadas de Habitação Social – março de 2014
Deliberado por unanimidade proceder
ao ajustamento das rendas nos termos da
informação.

Abertura de procedimento para reparação e conservação do Navio Museu Santo
André
Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços.
Plano Estratégico do Município de Ílhavo
– Parceria entre a Universidade de Aveiro
e a Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, que prevê a parceria referenciada em título, cujo valor se cifra em
30.000,00 Euros+IVA.
Plano Diretor Municipal (PDM)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal.
Abertura de procedimento “Reconversão
do logradouro da casa do gaveto da Avenida 25 de abril / casa n.º 58, da Rua de Santo
António”
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta, que prevê a abertura de

Deliberações CMI 2014
março a maio 2014

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
378,76 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
687,39 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Clube
de Minigolfe da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a atribuição
de um apoio publicitário de 400,00 Euros
no âmbito do XVIII Torneio Palheiros da
Costa Nova, que terá lugar nos dias 22 e
23 de março, e da 2a jornada do campeonato nacional individual, nos dias 5 e 6
de abril.
Atribuição de subsídio pontual à Associação Nacional de Desporto para a Deﬁciência Intelectual – Portugal (ANDDI)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
400,00 Euros, para minorar os custos
de inscrição, viagem e estadia dos nossos
atletas.
Prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao
público e de prestação de serviços no período do Carnaval
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
despacho do presidente, nos termos da

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de abril de 2014
Relatório de avaliação do estatuto do direito de oposição
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido relatório, bem
como o seu envio à Assembleia Municipal e aos titulares do direito de oposição.
Contratos Interadministrativos de delegação de competências outorgados com as
quatro Juntas de Freguesia do Concelho
de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar os
quatro contratos interadministrativos,
bem como o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação ﬁnal.
Designação do representante da Câmara
Municipal para integrar a composição do
Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E./ Aveiro
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, que prevê a nomeação do Presidente da Câmara Municipal como representante do Município para a composição
do referido Conselho Consultivo.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2014 – 2.ª alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
referida alteração.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante os meses de janeiro, fevereiro e
março
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar nos
termos da informação apresentada pela
Vereadora Beatriz Martins, que isenta
Associações do Município do pagamento
de 3.206,80 Euros.
Tipologia dos preços dos bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre (abril – maio - junho / 2014)
Deliberado por unanimidade aprovar os
preços constantes da informação.

concurso, pelo valor de 40.000,00 Euros,
com um prazo de execução de 90 dias.
Adjudicação deﬁnitiva da empreitada
“Redes de drenagem de águas pluviais da
Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e Av. Manuel da Maia – Ílhavo”
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa D.S.T. –
Domingos da Silva Teixeira, pelo valor de
118.447,09 Euros, e pelo prazo de 90 dias.
Adjudicação deﬁnitiva da empreitada
“Vias municipais – Conservação e abertura de novas – Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova”
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Henriques, Fernandes & Neto, SA, pelo valor de
36.992,23 Euros, e pelo prazo de 60 dias.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 8 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
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
828,35 Euros.
Proposta para eliminação de documentos
na coleção da Biblioteca Municipal
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido despacho.
Normas de participação no concurso das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo / 2014
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
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Normas de participação – I Mini maratona / Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de abril de 2014
Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro a José Agostinho Ribau Esteves
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a António Francisco das Neves
Vieira
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a Domingos Manuel Ferreira
Vilarinho
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a Eduardo Conde Pinto
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a Manuel Lopes Mendes Serra
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a Ruﬁno Manuel Martins Filipe
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill a Joana Raquel Rodrigues Pontes
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeill à Confraria Gastronómica do
Bacalhau
Deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a proposta apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal,
que prevê a entrega na Sessão Solene do
Feriado Municipal de Ílhavo do dia 21 de
abril.
Adesão ao Pacto de Autarcas
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a adesão do
Município ao Pacto de Autarcas, na perspetiva de promover o desenvolvimento

sustentável no Município de Ílhavo nomeadamente no combate às alterações
climáticas.
Prestação de contas (relatório e contas /
2013)
Deliberado por maioria proceder à respetiva aprovação, com a abstenção dos vereadores do Partido Socialista, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal.
Aplicação do resultado de 2013
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2014 – 1.ª revisão.
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente revisão, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Abertura de procedimento – “Prestação
de serviços de limpeza urbana e de gestão
do Ecocentro no Município de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar
a abertura do procedimento concursal,
com um valor estimado de 115.040,00
Euros, e um prazo de execução de um
ano, renovável.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 7 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
1.581,88 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N. Sra. 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
330,12 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual no valor de 147,71
Euros.
Programa Municipal de Bolsas de Estágios
de Trabalho 2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Proposta de atualização de preços a praticar no ano de 2014 pela empresa Suma,
no âmbito da “prestação de serviços de
limpeza dos areais das Praias da Barra e
Costa Nova, limpeza de zonas marginais
da ria e limpeza de vias e zonas de lazer”

Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta.

cer prévio favorável à presente aquisição
de serviços, pelo valor de 59.967,59 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de maio de 2014

Processo de expropriação relativo à construção do “Novo Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta.

Protocolo de cedência temporária de espólio físico e documental, celebrado entre
o Município de Ílhavo e os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido protocolo.
Protocolo de cooperação para o desenvolvimento coordenado e cooperante dos
Grupos de Entreajuda para a Procura de
Emprego (GEPE) celebrado entre o Município de Ílhavo e o Instituto Padre António
Vieira – IPAV
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido protocolo.
Processo de expropriação relativo à construção da “Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
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.
XIII Concurso Literário Jovem
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento dos premiados do XIII Concurso Literário Jovem.
Programa Municipal de Ocupação de
Tempos Livres (PMOTL) 2014
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Programa Municipal “Férias Divertidas
– Verão 2014”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Programa de Apoio a Projetos Educativos
(PAPE) / 2014 – atribuição de subsídio
pontual
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê atribuição
de subsídios a cada um dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Ílhavo, da
seguinte forma, Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Encarnação: 700,00 Euros; Agrupamento de Escolas da Gafanha
da Nazaré: 1.400,00 Euros; Agrupamento de Escolas de Ílhavo: 1.400,00 Euros.
Abertura de concurso por Hasta Pública
– Lojas e Bancas no Mercado Municipal da
Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de maio de 2014
Processos de providência cautelar n.os
374/14.60 beavr e 382/14.7 beavr, intentados pela “Quercus” e relativos às obras
da via de acesso ao Parque de Ciência e
Inovação (PCI), no lugar da Coutada, em
Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
presente resolução fundamentada.
Prorrogação do prazo do contrato, relativo à limpeza e higienização de sete sanitários públicos nas Praias da Barra e Costa
Nova
Deliberado por unanimidade emitir pare-

Grandes Opções do Plano e Orçamento da
C.M.I. para 2014 – 3.ª alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente.
Apoio ﬁnanceiro ao Illiabum Clube no
âmbito da obra “RUCHI – Reabilitação do
Edifício-sede do Illiabum Clube”
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o presente despacho que prevê a transferência de verba no valor de 54.837,64
Euros.
Relatório ﬁnal - Reconversão do logradouro da casa do gaveto da Avenida 25 de
abril / casa n.º 58 da Rua de Santo António
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa, Edilages, SA, pelo valor da proposta apresentada 31.514,80 Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 14 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 718,95
Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo para
comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual no valor de 65,39
Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos e apoio no
pagamento das quotas de condomínio de
habitação social, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 apoio de comparticipação no
pagamento das quotas, no valor total de
218,64 Euros, de condomínio da habitação social.
Atribuição de subsídio pontual à Associação de Pais e Amigos das Crianças da
Gafanha Encarnação (clube) – APACGE/
CAPGE
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a atribuição
de um apoio publicitário de 1.500,00 Euros, no âmbito do Aquatlo de Ílhavo e do
Triatlo jovem de Ílhavo.

