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Município de Ílhavo
com reconhecimento nacional
em várias áreas...
O Município de Ílhavo foi recentemente
agraciado com diversas distinções,
reveladoras do intenso e abrangente
trabalho desenvolvido pela Câmara
Municipal de Ílhavo nas mais diversas áreas,
assim como por outras entidades.
As acessibilidades, a qualificação urbana, o
ambiente e a ação social, entre outras, são
há muito opções estratégicas estruturantes
da política municipal que foram
merecedoras destas distinções nacionais.

CMI convidada
de honra no
10.º Aniversário
do Programa
“Praia Acessível,
Praia para todos”

Considerando que, em 2015, o “Praia
Acessível, Praia para Todos” celebra
uma década de implementação no
terreno, o Instituto Nacional para
a Reabilitação levou a efeito, no
passado dia 12 de março, no Parque
das Nações em Lisboa, uma sessão
comemorativa com testemunhos
de municípios que mantêm a
classificação das suas praias
acessíveis desde o inicio do programa
e que assim considerou deterem uma
experiência a destacar.
A Câmara Municipal de Ílhavo
apresentou a sua já vasta experiência,
facto que uma vez mais permitiu
destacar a excelência das Praias do
Município, a qualidade do trabalho
desenvolvido e a pertinência das
intervenções implementadas, tendo
em atenção a criação de condições
que permitam o usufruto não só
das Praias mas do Município na
sua plenitude por todas as pessoas,
sem que se ponha em causa a idade
e as dificuldades de locomoção ou
mobilidade.

CPCJ de Ílhavo
convidada
a integrar grupos
de trabalho
de âmbito
nacional
O Município de Ílhavo tem vindo a
assumir um papel preponderante
na dinamização, em conjunto com
outras entidades, das atividades
desenvolvidas pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
de Ílhavo, à qual a Câmara Municipal
de Ílhavo preside, tendo em vista a
promoção dos direitos e na proteção
das crianças e jovens residentes no
Município.
Esse trabalho recebeu o
reconhecimento da Comissão Nacional
de Proteção de Crianças e Jovens
em Risco (CNPCJR), organismo que
coordena a intervenção de mais de
trezentas Comissões congéneres
em todo o país, ao convidar a CPCJ
de Ílhavo para ser uma as quinze
comissões que integram uma
experiência de formação/investigação
sobre liderança servidora, direcionada
aos modelos de prevenção
desenvolvidos por várias CPCJ, bem
como a outras iniciativas relacionadas
com as respostas de governação
integrada à problemática das
“crianças em risco e em perigo”. Este
trabalho é desenvolvido no âmbito
de um protocolo entre a CNPCJR e o
Fórum para a Governação Integrada
(GOVINT).
A CNPCJR convidou, ainda, a CPCJ de
Ílhavo a integrar um grupo de trabalho
composto por vinte Comissões, que se
encontra a desenvolver instrumentos de
formação e a formar os novos técnicos
que integram as CPCJ de todo o país.

“Prémio Concelho Mais Acessível”
- Menção Honrosa
Das 38 candidaturas admitidas a
este concurso, promovido pelo INR –
Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., a obra de Qualificação Urbana
do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo
(RUCHI) foi premiada, no dia 3 de
dezembro, com uma Menção Honrosa
na Categoria I – Edificado (Propriedade
Municipal) /Espaço Público.
Esta distinção representa o
reconhecimento da importância
de projetos de regeneração e
requalificação urbana na promoção
do espaço público, proporcionandolhe condições de mobilidade,
acessibilidade e conforto para todos
essenciais para uma cidadania cada
vez mais inclusiva.

Projeto
ClimAdaPT.Local
- Estratégias
Municipais
de Adaptação
às Alterações
Climáticas

O Projeto ClimAdaPT.Local ganhou a
Candidatura “Estratégias Municipais
de Adaptação às Alterações
Climáticas” lançada pela Agência
Portuguesa do Ambiente.
A Câmara Municipal de Ílhavo, pelo
trabalho desenvolvido na vertente
ambiental e pelas referências naturais
que o caracterizam, mereceu o
reconhecimento e integração neste
importante projeto, fazendo parte
do grupo restrito de 26 municípios
escolhidos, sendo ainda o único
a nível regional que, em parceria
com o Consórcio formado por
entidades fortemente envolvidas em
estudos, elaboração de estratégias
e implementação de ações de
adaptação, nomeadamente a
Fundação da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa (FFCUL/
CCIAM), a WE CONSULTANTS, o
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, o Centro de
Estudos e Desenvolvimento Regional
e Urbano (CEDRU), as Universidades
de Aveiro e dos Açores, entre outros,
levarão a cabo este projeto.

Prémio “ÉS +”:
Iniciativa de
Alto Potencial
em Inovação e
Empreendedorismo

O Centro de Educação Ambiental
Municipal de Ílhavo e todo o Programa
Educativo para o Ambiente que lhe
está subjacente, bem como o CASCI
e o Centro Comunitário da Gafanha
do Carmo, receberam, no passado dia
21 de janeiro, a distinção“ÉS+” numa
Sessão Pública que teve lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
A Certificação “ÉS+” é uma
iniciativa liderada pelo Instituto
de Empreendedorismo Social em
estreita colaboração com a Fundação
Calouste Gulbenkian, com a Fundação
EDP, o IAPMEI e o INSEAD e fará
com que o Centro de Educação
Ambiental passe imediatamente
a ter o reconhecimento nacional e
internacional pelo trabalho realizado,
com oportunidades de divulgação e
reconhecimento do mesmo e com
acesso privilegiado a um Networking
de pares de grande qualidade e
diversidade.
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Apresentação
da Estratégia
Regional 2014/2020

Editorial
Caro Munícipe,
Entrámos em 2015 com grande determinação, dando início ao segundo ano de
mandato, mantendo uma gestão pública muito ponderada e assertiva, na consolidação orçamental, redução da dívida e pagamentos a fornecedores, encarando
os problemas com verdade e frontalidade, numa procura constante pelas soluções
mais equilibradas e competentes, com vista à melhor resolução das diﬁculdades, e
que, proporcionem melhor qualidade de vida aos nossos Munícipes.
Num ano decisivo relativamente ao novo Quadro Comunitário – Portugal 2020,
em que assistimos a uma mudança radical de paradigma face aos desaﬁos para o futuro, assumimos como prioridade a preparação da abordagem estratégica mais adequada para o nosso Município, com vista a maximizar a captação de fundos, num
contexto de Intermunicipalidade, que se aﬁgura muito complexo, difícil e exigente.
No presente, as Autarquias depararam-se com sérias limitações de autonomia,
gestão e orçamentais, pelo que, o conhecimento e a competência são recursos imprescindíveis para este laborioso trabalho, enquanto dimensão essencial da promoção do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo do nosso Município,
tendo sempre em mente, que contribuiremos para um trabalho que será desenvolvido num contexto Regional e Intermunicipal, mas sem perder de vista as nossas
necessidades e identidade.
Aproveito esta oportunidade para lembrar e partilhar consigo o Reconhecimento Nacional obtido pela Câmara Municipal de Ílhavo num conjunto de iniciativas
desenvolvidas que valorizam o nosso Município nomeadamente nas áreas da proteção do ambiente no Projeto “ClimAdaPT.Local”, na mobilidade “Prémio Concelho
mais Acessível” na inovação social “Prémio ÉS+”, entre outros. É sem dúvida, motivo
de orgulho para todos nós poder aﬁrmar o nosso Município junto dos melhores.
Depois da edição deste ano da Rota das Padeiras do Vale de Ílhavo, que se revelou
muito concorrida e animada, promovendo os tradicionais sabores do pão, damos as
boas vindas à Páscoa, adoçada com o inconfundível folar que ombreia com outras
iguarias próprias da época.
Aliada às celebrações Pascais está a cerimónia do nosso Feriado Municipal, que
este ano se associa às comemorações do 100.º Aniversário do início da 1.ª Grande
Guerra. Dedicámos uma exposição aos Ílhavos na Grande Guerra, um espaço que
lembrará, honrará e perpetuará na nossa memória coletiva as vivências dos bravos Ilhavenses da altura, que enfrentaram um combate bélico sem precedentes.
Convido a todos a conhecerem melhor este pedaço de história que marcou o nosso
Município.
A todos, os votos de uma Páscoa Feliz vivida no aconchego do convívio familiar,
e claro, com folares de Vale de Ílhavo.
Um abraço Amigo.
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Decorreu, no passado dia 20
de janeiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a apresentação
da Estratégia Regional 20142020, no âmbito do próximo
Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro.
A Estratégia de Desenvolvimento Territorial 2014-2020
para a Região de Aveiro resulta de um intenso trabalho de
diagnóstico socioeconómico e
da interação entre diferentes
parceiros. Nesse âmbito, a CI
Região de Aveiro e a Câmara
Municipal de Ílhavo levaram
a efeito a Apresentação da Estratégia Regional 2014-2020,
cuja abertura esteve a cargo
do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando
Caçoilo. Na sua intervenção,
o Presidente da Câmara aﬁrmou que no “Município de
Ílhavo iremos privilegiar a
componente da mobilidade
e transportes, a educação e,
ainda, a área ambiental na
ligação da Ria com o Mar. Sabemos que este quadro não é
amigo das vias de comunicação, mas se ajudarem à competitividade das empresas
pode abrir-se uma exceção.
Qualquer investimento terá
que apresentar resultados.”
Seguiram-se as intervenções do Secretário Executivo

Intermunicipal da Região de
Aveiro, José Eduardo de Matos, sobre o Programa Territorial de Desenvolvimento
2007-2013: Investimentos em
prol do cidadão, do Pró-Reitor
da Universidade de Aveiro,
Filipe Teles, sobre o Quadro
Comum de Investimentos da
Região de Aveiro 2014-2020
– Estratégia de Desenvolvimento Territorial. O encerramento esteve a cargo do Presidente do CI Região de Aveiro,
José Ribau Esteves, que, em
jeito de balanço, referiu que “a
aposta que temos no quadro
comum de investimentos da
Região de Aveiro é ambiciosa,
com um conjunto de instrumentos no valor global de 500
milhões de euros porque queremos continuar a crescer”.

Plano de Ação
para a
Energia Sustentável
O Pacto de Autarcas é o
principal movimento europeu
a envolver autarquias locais e
regionais que voluntariamente se empenham no aumento
da eﬁciência energética e na
utilização de fontes de energias renováveis nos respetivos territórios. Através do seu
compromisso, os Signatários
pretendem atingir e ultrapassar o objetivo da União Europeia de reduzir o CO2 em 20%
até 2020.
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Obras
em curso...

Via de Acesso ao PCI
- Parque de Ciência e Inovação

Recuperação do Cais da Malhada
(Polis Ria de Aveiro/CMI)

Adaptação e Conservação
do Edifício Municipal - Coberturas e fachadas

Rede de Saneamento e Águas Pluviais
da Gafanha da Nazaré
(AdRA/CMI)

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

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

Revestimentos em Tapete Betuminoso
no Município

Requalificação e Ampliação
do Mercado da Barra

Beneficiação do Reservatório de Água
na Lagoa
(AdRA/CMI)

Arranjos Urbanísticos
- Requalificação do Largo e Edifício de apoio
no Cemitério de Ílhavo

Obras
concluídas...
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Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre

Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

Requalificação da Rua de Alqueidão

Ecomare
(Laboratório de Ciências Oceanográficas)
(UA/CMI/APA)

Reforço do Abastecimentos de Água
na Gafanha da Nazaré
(AM Carvoeiro/CMI)

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde
da Costa Nova

Obras em projeto...
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Requalificação das Ruas João XXIII e Afonso Albuquerque, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Ampliação dos Balneários do Campo Municipal da Vista Alegre e Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré
· Centro Escolar da Gafanha de Aquém
· Requalificação das Escolas da Chousa Velha, Marinha Velha e Cale da Vila
· Estudo de Sinalização Horizontal do Município
· Skate Park da Gafanha da Nazaré

Arranjos Urbanísticos
- Largo da Senhora dos Campos

Beneficiação do Largo de S. João na Barra

Recuperação de Passadiços
na Costa Nova e na Barra
(Agência Portuguesa do Ambiente/CMI)
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Requalificação da
Rua D. Manuel Trindade
Salgueiro, Gafanha da Nazaré
Adjudicação

A Câmara Municipal de
Ílhavo adjudicou, no passado

dia 4 de março, a obra de Requaliﬁcação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, pelo
valor estimado de 238.000,00
euros e um prazo de execução
de 120 dias.
Esta obra visa requaliﬁcar
o espaço público na zona de
intervenção, nomeadamente
passeios, ciclovia e via para circulação de veículos motorizados, tornando-a mais segura.

Atribuição de
Subsídio Pontual à
Paróquia da Gafanha da Nazaré
A Câmara Municipal de
Ílhavo atribuiu um subsídio
de 9.600,00 euros à Paróquia
da Gafanha da Nazaré, na sequência da compra de terrenos
na envolvente à Igreja, no sentido de requaliﬁcar essa mesma zona, e construir a sede dos
escuteiros, entre outros.

Nos termos da proposta
apresentada e com a realização das obras pretendidas
pela Paróquia, e os ﬁns sociais,
de circulação e segurança que
elas prosseguem, prevê-se que
reverta para o espaço público,
uma área de aproximadamente 340 m2, que permitirá
a abertura desta zona central
da cidade às pessoas, como é
pretensão da Paróquia.

Requalificação

Mercado da Barra
Início da Obra

Teve início, no passado dia 9
de março, a obra de Requaliﬁcação do Mercado da Barra.
Esta intervenção, orçada em
200.000,00 euros e um prazo
de execução de 100 dias, visa
renovar a antiga ediﬁcação do
Mercado da Barra e dotá-la de
adequadas condições de utilização, segurança e mobilidade.

A obra contempla a ocupação
de toda a transversal entre a
Avenida Fernandes Lavrador
e a Avenida João Corte Real,
permitindo uma maior valorização desta importante zona
balnear da Praia da Barra.
O Mercado da Barra está a
funcionar
provisoriamente
em contentores para continuar
a servir a população enquanto
estiverem a decorrer as obras.

Inauguração
Edifício Sede
do Illiabum
Clube e ativação
do Serviço Local
de Atendimento
de Ílhavo
da Segurança
Social
Teve lugar, no passado dia
14 de fevereiro, a inauguração da Sede do Illiabum Clube
e a ativação do novo espaço do
Serviço Local de Atendimento de Ílhavo da Segurança
Social, num edifício localizado na Rua Arcebispo Pereira
Bilhano (Rua Direita).
Este edifício do século XIX,
simbólico em termos sociais e
culturais, reabilitado no âmbito da RUCHI- Regeneração
Urbana do Centro Histórico de
Ílhavo, ganhou uma nova vida
ao receber o Illiabum Clube
nos dois pisos superiores, bem
como o Serviço Local de Atendimento de Ílhavo da Segurança Social no rés do chão.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.
Fernando Caçoilo, o “Illiabum
Clube tem uma nova casa,
com outras utilidades e comodidades para os seus atletas.
Este edifício passa a ser uma
marca histórica e de símbolo
do Clube da Cidade e é importante que a comunidade ilhavense o entenda como tal”.
Para além da zona de estacionamento próprio, de gabinetes e de uma sala de reuniões, a nova Sede do Illiabum
dispõe de quartos e de uma
cozinha devidamente equipada. De acordo com o Presidente da Direção do Clube, Dr.
Artur Aguiar, “há cerca de 15
atletas a usufruir diariamente
deste espaço”, realçando o papel importante que a Câmara
Municipal de Ílhavo desempenhou em todo o processo de
reabilitação do edifício.

O edifício passou também a
albergar no rés do chão o Serviço Local de Atendimento de
Ílhavo da Segurança Social
que, para o Diretor Distrital da
Segurança Social, Dr. Rui Cruz,
é “uma das melhores instalações do Distrito”. “Este espaço
foi altamente bem concebido,
requaliﬁcado e localizado”, destacando o facto de se integrar
no conceito de acessibilidade e
proximidade às pessoas, com
vista a uma intervenção mais
célere e eﬁcaz.
Recorde-se que o Illiabum
Clube foi oportunamente convidado pela Câmara Municipal de Ílhavo para integrar
uma parceria no âmbito da
RUCHI, tendo como objetivo
principal a concretização da
intervenção de reabilitação do
referido edifício com acesso a
ﬁnanciamento pelos Fundos
Comunitários do QREN.
Após a elaboração do projeto por Técnicos da Câmara
Municipal, que também geriram os processos formais de
concurso e candidatura ao
PORCentro, o Illiabum Clube
desenvolveu um procedimento de Concurso Público, tendo adjudicado a empreitada
de reabilitação pelo valor de
278.611,06 euros + IVA, beneﬁciando de um ﬁnanciamento
pelo FEDER de 181.242,97 euros, tendo a obra iniciado a 20
de fevereiro de 2013.
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Passadiços
devolvidos
à Praia da Barra
Terminou no passado mês
fevereiro a obra de reposição
dos Passadiços da Praia da
Barra, da responsabilidade
da Agência Portuguesa do
Ambiente, no seguimento dos
danos causados pela forte agitação marítima e temporal do
inverno passado.
Inaugurados a 6 de abril de
2013, numa extensão de 1.100
metros, entre o Molhe Sul e
o ﬁm da área concessionada

Plano
de Intervenção
em Espaço Rural
da Senhora
dos Campos
Termos de Referência
Foram recentemente aprovados os Termos de Referência para a futura elaboração
do Plano de Intervenção em
Espaço Rural (PIER) da Senhora dos Campos. Recorde-se
que, em 2014, foi constituído
um Grupo de Trabalho da
Colónia Agrícola - Senhora
dos Campos composto por
um representante da Direção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que coordena, da Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Centro (DRAPC),
da Direção Geral do Tesouro
e Finanças (DGTF), da Comissão de Coordenação Regional
do Centro (CCRC) e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
que, em articulação com a
Câmara Municipal de Ílhavo,
tem como objetivos avaliar

da Praia da Barra (a norte), os
passadiços ﬁcaram seriamente daniﬁcados.
Esta obra de reposição dos
passadiços veio complementar a empreitada de alimentação artiﬁcial da Praia da
Barra, surgindo agora numa
posição mais recuada face à
inicial e obedecendo a uma
lógica preventiva e de adaptação às novas condições que a
própria praia adquiriu.
Desta forma, ﬁca garantida
a existência de um importante elemento de qualiﬁcação da
vivência e fruição da Praia da
Barra.

as situações de uso e fruição
de património imobiliário do
Estado na área da Colónia
Agrícola, avaliar as possibilidades de regularização da
titularidade dos bens imóveis
que se encontrem na área em
causa e propor um modelo de
gestão do património do Estado existente, designadamente
no âmbito das ﬁnalidades da
Bolsa Nacional de Terras.
Atendendo a que o Relatório Provisório do Grupo de
Trabalho aborda a questão da
modalidade de Plano a adotar,
bem como o facto do Regime
Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, que se encontra a aguardar publicação,
não permitir a reclassiﬁcação
do solo rústico em urbano, a
aprovação dos Termos de Referência do PIER da Senhora dos
Campos permitirá dar início à
elaboração do referido plano,
que se prevê no prazo de 12
meses. Segue-se um período
de participação preventiva de
15 dias, de 24 de março a 15 de
abril, destinado à formulação
de sugestões e à apresentação
de informações que possam
ser consideradas no âmbito do
processo de elaboração.
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Novo Parque Geriátrico
da Gafanha do Carmo
4.800,00 euros de investimento

2.º Aniversário

Fórum Municipal
da Maior Idade
A Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia
da Gafanha do Carmo promoveram a ativação do Parque
Geriátrico na Gafanha do
Carmo, no dia 11 de fevereiro,
num investimento de cerca de
4.800,00 euros.
A infraestrutura, localizada
no Jardim Central junto ao
Parque Infantil, possui 3 equipamentos, Vela, Esqui e Remo,
destinados à prática de exercício físico pelos idosos, visando
promover o envelhecimento
ativo e o bem-estar pleno dos
cidadãos mais idosos.
Para além da colocação dos
três equipamentos, foi requaliﬁcado o Parque Infantil com a
substituição de um Baloiço de
dois lugares e uma Torre, no valor de cerca de 4.400,00 euros.

A ativação do Parque Geriátrico contou com a presença
do Vereador do Pelouro da
Maior Idade, Paulo Costa, do
Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo,
Luís Diamantino, e dos utentes do Centro Comunitário da
Gafanha do Carmo e utilizadores dos Espaços Maior Idade da Câmara Municipal de
Ílhavo, que revelaram grande
satisfação com estes novos
equipamentos.

A Primavera na Flor da Idade
VII Baile de Carnaval

Teve lugar, no dia 12 de fevereiro, no Salão Paroquial do
Centro Social e Paroquial D.
Manuel Trindade Salgueiro
(Ílhavo), a sétima edição do
Baile “A primavera na Flor da

Idade”, que contou com a participação de 125 pessoas numa
ambiência de Carnaval.
Atenta às questões associadas ao processos de envelhecimento, a Câmara Municipal
de Ílhavo criou o Pelouro da
Maior Idade com o objetivo principal de melhorar a
qualidade de vida dos idosos,
procurando dar uma resposta
válida e estruturante a esta
faixa populacional,
numa
ﬁlosoﬁa assente, primordialmente, na promoção de um
envelhecimento ativo, bemestar e autoestima.

· 2 novos parceiros no FMMI
· Festa de Aniversário com Baile Real
animou os utentes do FMMI
O Fórum Municipal da Maior Idade
assinalou o seu segundo aniversário
no passado dia 7 de janeiro, sendo a
efeméride assinalada com a assinatura da Adenda ao Protocolo de Criação
da estrutura através da qual passaram
a fazer parte do núcleo de parceiros o
CASCI e o Património dos Pobres da
Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José).
Para comemorar a data, a Câmara
Municipal de Ílhavo endereçou o convite aos utilizadores das Estruturas
Residenciais Para Idosos e Centros de
Dia, assim como aos utentes dos Espaços Maior Idade, para participação
num Baile Real, numa alusão à grande
proximidade dos Reis.
Este equipamento municipal tem-se
aﬁrmado como um espaço de encontro, convívio, aprendizagem e partilha,
assumindo a centralidade da política
desenvolvida no âmbito do Pelouro da
Maior Idade do Município de Ílhavo.

Idolíadas
A Arte na
Terceira Idade

O Município de Ílhavo, no
âmbito da ação do Pelouro da
Maior Idade, encontra-se a

Ao longo deste seu segundo ano de
existência foi dinamizado um trabalho de parceria na realização de
diversas atividades pelas várias Instituições envolvidas, nomeadamente a
Câmara Municipal de Ílhavo, a Junta
de Freguesia da Gafanha da Nazaré, a
Obra da Providência, o Centro Social
Paroquial Nossa Senhora da Nazaré,
a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a Associação de Pais e Amigos das
Crianças da Gafanha da Encarnação,
a Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo e a Associação
Aquém Renasce.
Prova do sucesso deste espaço é o número de utilizadores que por aqui passaram durante o ano de 2014 (cerca de
40 utilizadores diários), que participaram regularmente em atividades como
Sessões do Movimento Maior e Espaços
Maioridade da Câmara Municipal de
Ílhavo, Espaço Sénior da Obra da Providência e Espaço Convívio da Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré.

organizar em parceria com a
Escola Proﬁssional de Aveiro,
o Projeto Idolíadas – A Arte na
Terceira Idade, com os clientes
séniores semiautónomos em
resposta social de Centro de Dia
e Estrutura Residencial (vulgo
Lar), de quatro Instituições de
Solidariedade Social: Centro
Comunitário da Gafanha do
Carmo, Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré, Centro
de Ação Social do Concelho de
Ílhavo (CASCI) e Lar de S. José.
O objetivo ﬁnal do projeto
consiste na apresentação de
um espetáculo com diversas
provas artísticas. As provas -

teatro, dança, canto, pintura e
costura – terão em conta um
tema escolhido por cada instituição.
Semanalmente, à terça-feira
técnicos afetos ao Pelouro da
Maior Idade e as alunas, Mónica Santos e Lara Ferreira,
deslocam-se às instituições e
acompanham o desenvolvimento da preparação das provas, contando com a prestimosa colaboração dos animadores
das próprias instituições.
O espetáculo terá lugar no
dia 25 de abril, às 16 horas, no
Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré.

Estas e outras notícias serão destaque na próxima edição do Jornal Maior Idade Ativa
disponível a partir de abril nos vários espaços da Câmara Municipal de Ílhavo
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Sessão de Divulgação
GEPE

Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego

A Câmara Municipal de
Ílhavo, através do seu Serviço de Apoio à Formação e ao
Emprego (SAFE), promoveu,
no dia 20 de janeiro, no CIEMar-Ílhavo, uma Sessão de
Divulgação do GEPE – Grupo
de Entreajuda para a Procura
de Emprego, que contou com 9
participantes.

Os GEPE são grupos de
pessoas desempregadas que
se encontram regularmente
para reunir esforços na procura ativa de emprego.
Através de várias sessões de
grupo, o GEPE apoia desempregados no seu processo de
reintegração laboral, através
da dinâmica de grupos de
entreajuda, cria um modelo
e uma metodologia simples,
mas de elevada eﬁcácia, com
vista ao sucesso na procura
de um novo emprego e envolver recursos disponíveis na
comunidade para apoio aos
desempregados.

Sessão de Divulgação
Lab Aveiro Region
no Município de Ílhavo

Teve lugar, no dia 23 de janeiro, no CIEMar-Ílhavo, uma
Sessão de Divulgação do Lab
Aveiro Region.
Esta ação decorreu de uma
parceria entre a Universidade

de Aveiro e os onze municípios
de Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA),
dando assim início à segunda
edição do Laboratório de Empreendedorismo – Labe Aveiro
Region, que visou dar a conhecer a iniciativa, os seus objetivos, metodologia de trabalho e
calendarização.
O Laboratório de Empreendedorismo - Labe Aveiro
Region pretende formar potenciais empreendedores, facultando-lhes competências
que lhes permitam empreender a sua ideia de negócio.

Supremo Tribunal Administrativo
confirma em definitivo o Indeferimento
da Providência Cautelar
do património agrícola que
proposta pela QUERCUS
entende estar associado à
construção da via de acesso
que pretendia o embargo
ao PCI”.
da Via de Acesso ao PCI
Inconformada com o teor
Como é do conhecimento
público, o Núcleo Regional
de Aveiro da QUERCUS A.N.C.N. propôs, em abril de
2014, contra a Câmara Municipal de Ílhavo duas providências cautelares através das
quais pretendia, em síntese:
a) a ﬁxação da ilicitude da
realização das obras da via de
acesso ao Parque da Ciência e
Inovação, no lugar da Coutada, em Ílhavo;
b) que fosse ordenada a imediata cessação de todos os trabalhos de execução da via de
acesso em causa, assim como
a proibição de a Câmara Municipal praticar qualquer ato
material de posse, detenção
material, ou demolição, por
banda do requerido Município
de Ílhavo, ou quaisquer outras
entidades a seu mando, e
Sobre essa pretensão pronunciou-se o Tribunal Administrativo de Aveiro, por
sentença proferida no passado dia 12 de julho, julgando
que “(...) o interesse público
invocado pelo MUNICIPIO
DE ILHAVO, é prevalecente
porque se traduz de facto:
i. na prossecução de um projeto de interesse publico, que
visa além do mais
ii. a criação de postos de trabalho (diga-se que, muitos ou
poucos, serão sempre mais
que os existentes, o que releva
especialmente numa época
em que o desemprego ﬂagela
o nosso país, e que

iii. a via em causa será uma
infraestrutura indispensável
para a boa sustentabilidade
das acessibilidades ao PCI;”
declarando, por isso, improcedentes as providências
cautelares requeridas e, consequentemente, absolvendo
a Câmara Municipal de Ílhavo dos pedidos formulados.
Desta decisão recorreu a
QUERCUS para o Tribunal
Central Administrativo do
Norte que conﬁrmou integralmente as decisões recorridas
declarando ser de superior
interesse a tutela dos interesses prosseguidos pela Câmara
Municipal de Ílhavo que os invocados pela QUERCUS.
Isto apesar de a QUERCUS
ter alegado que não é possível
cotejar a ponderação de interesses público por um lado
(defesa do ambiente) com atos
(veja-se o absurdo!) já indiciados como ilícitos ambientais.
A este propósito o Tribunal
Central Administrativo do
Norte considerou ser “vaga e
genérica a (menção) que a recorrente faz ao perigo de serem praticados ilícitos contra
ordenacionais ou mesmo criminais, uma vez que a mesma
não cuidou de especiﬁcar e
densiﬁcar que concretos ilícitos são esses” e que”não foi
para evitar a prática de eventuais ilícitos contra-ordenacionais ou mesmo criminais
que a recorrente (QUERCUS)
lançou mão da presente providencia cautelar, mas para
evitar a lesão do ambiente e

dos acórdãos do Tribunal de
recurso, recorreu de novo
a QUERCUS das decisões
proferidas, desta vez para o
Supremo Tribunal Administrativo que, por acórdãos de 3
de fevereiro de 2015, decidiu
que “as questões suscitadas
não justiﬁcam a admissão da
revista pela sua grande ou
importante relevância jurídica ou social” isto porque, entre
outros argumentos de igual
valor e relevância jurídica “se
é verdade que estão alegadamente em causa valores ambientais, também é verdade
que foi a lesão desses valores
que foi confrontada com a lesão dos valores afetados com
a imediata paralisação das
obras objeto desta providencia, tendo sido, assim, comparados os danos decorrentes da
imediata paralisação da obra
com os danos decorrentes da
continuação da sua execução.
A decisão do TCA do Norte,
neste aspeto, mostra-se clara
e suﬁcientemente fundamentada, sendo juridicamente
plausível não se justiﬁcando
também a intervenção do STA
com vista a uma melhor aplicação do direito”.
Concluem-se, desta forma,
a providências cautelares em
causa com a declaração ﬁnal
expressa e inequívoca dos
Tribunais Administrativo de
Aveiro, Central Administrativo do Norte e Supremo Tribunal Administrativo quanto à
prevalência dos argumentos,
valores e interesse público
prosseguidos pela Câmara
Municipal de Ílhavo sobre os
defendidos pela QUERCUS.

Assinatura de Contrato de Incubação

CMI/Composite Solutions
Realizou-se, no passado dia
11 de fevereiro, a assinatura do Contrato de Incubação
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a empresa Composite
Solutions.
A Incubadora de Empresas
do Município de Ílhavo, que
é um Pólo da IERA, recebeu
assim mais uma empresa que
desenvolve, produz e instala
aplicações marítimas em compósito, nomeadamente boias e
embarcações dedicadas com
aplicações tão variadas como
piscicultura, monitorização

meteorológica e hotelaria.
Tem já 6 meses de vida e é
composta por dois sócios gerentes e dois funcionários.
O principal objetivo nesta
fase é ter linha de produção
adaptável, que permita a produção dos vários produtos desenvolvidos: Boias, Plataformas ﬂutuantes, Houseboat.
A empresa tem já efetuadas
parcerias com a Universidade de Aveiro, Universidade
do Porto e INESCTEC no que
cabe ao desenvolvimento e
produção de protótipos para

avançar no consórcio de boias
com internet no mar, medição
de vento e medição de ODAS
(condições de mar). Estes produtos darão um retorno de informação sobre as condições
no mar em tempo real, que
hoje em dia ainda não é possível fazer.
O processo de Incubação servirá para desenvolvimento de
engenharia, acompanhamento nos concursos/candidaturas nacionais e internacionais,
e ainda na deﬁnição do plano
de internacionalização.
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Reunião
do Conselho
Municipal
de Segurança
Reunião
da Comissão
Municipal
de Proteção Civil
Teve lugar, no dia 5 de dezembro, no CIEMar-Ílhavo, a
segunda reunião ordinária de
2014 da Comissão Municipal
de Proteção Civil.
Na sequência da ordem de
trabalhos da reunião, foi apresentado aos presentes pela
Vereadora do Pelouro da Segurança e Proteção Civil, Beatriz Martins, um balanço da
atividade desenvolvida pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil durante os últimos
meses, com destaque para as
atividades desenvolvidas nas
Escolas, para as ocorrências
de falsos alarmes de presença
de Vespa Velutina no Município, bem como as iniciativas
promovidas pelo Gabinete
Técnico Florestal.
Foi ainda apresentado o Plano de Atividades para 2015,
tendo-se procedido à discussão da revisão dos Planos
Municipais de Emergência:
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e Plano
de Emergência Externo, que
entraram em processo de revisão. Foi pedido o contributo
de todos os presentes, para a
melhoria destes Planos.
A reunião terminou com
o agradecimento a todos os
presentes pelo contributo ao
trabalho que se tem vindo a
desenvolver nas questões referentes à Proteção Civil no
Município.

Realizou-se, no dia 5 de dezembro, a Reunião do Conselho Municipal de Segurança,
cujos objetivos foram apreciar
relatórios sobre a situação
económica municipal, sobre
as condições materiais e meios
humanos empregues nas atividades sociais de apoio aos
tempos livres sobre as situações sociais, sobre a atividade
municipal da proteção civil.
O Presidente da Câmara e
Presidente do Conselho Municipal de Segurança apresentou
um resumo da situação económica e ﬁnanceira da CMI, enumerou os projetos e obras terminados e em curso e destacou
os diferentes pilares de apoio à
estrutura de desenvolvimento
da CMI. Fez referência à excelente colaboração das Associações de Pais, devidamente protocolada entre ambas as partes,
nomeadamente na vertente da
componente de apoio à família.
Relativamente às questões de
âmbito social, destaque para o
balanço do Atendimento Social
Integrado, o Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados e o funcionamento da CPCJ. Na apreciação das atividades da Proteção
Civil e Combate a Incêndios,
destacaram-se as ações de formação/sensibilização, participação em simulacros, a realização do Projeto Woodwatch - de
Olho na Floresta.
Nesta reunião foram apreciados os relatórios sobre a evolução dos níveis de criminalidade,
o dispositivo legal de segurança
e a capacidade operacional das
forças de segurança e o acompanhamento e apoio a ações dirigidas à prevenção da toxicodependência e análise da incidência
social do tráﬁco de droga.

Acordo de Cooperação
CMI/Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
2014
Teve lugar, no dia 14 de novembro, a assinatura do Acordo de Cooperação 2014 entre
a Câmara Municipal de Ílhavo
e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo, do qual se destaca
uma transferência ﬁnanceira de 50.000,00 euros, sendo
30.000,00 euros para a atividade corrente e 20.000,00
euros para comparticipação
na aquisição de um veículo ligeiro de combate a incêndios.
A Câmara Municipal de
Ílhavo, reforçando a coope-

ração institucional entre as
duas entidades e considerando o meritório trabalho desenvolvido pelos Bombeiros,
assumiu ainda o custo respeitante aos seguros do Pessoal
dos Bombeiros, cujo valor
ronda os 8.000,00 euros, bem
como um apoio ﬁnanceiro de
33.200,00 euros respeitante
à Equipa de Intervenção Permanente, este último no âmbito do Protocolo celebrado
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo, os BVI e a Autoridade
Nacional de Proteção Civil.

Comemoração
Dia Internacional
da Proteção Civil
2015
O Dia Internacional da Proteção
Civil, este ano sob o tema: “Educação
para o Risco – Um desaﬁo de futuro”,
foi assinalado pela Câmara Municipal
de Ílhavo com a realização de duas atividades: um exercício de evacuação na
Biblioteca Municipal de Ílhavo e no Fórum da Juventude de Ílhavo, no dia 3
de março, e um simulacro no Ecocentro
Municipal no passado dia 12 de março.

Exercício/Simulacro
no Ecocentro Municipal

Exercício de evacuação
na Biblioteca Municipal
de Ílhavo e no Fórum
Municipal da Juventude
de Ílhavo
O exercício de evacuação que se
realizou na Biblioteca Municipal de
Ílhavo e que se estendeu ao Fórum
Municipal da Juventude de Ílhavo decorreu durante o horário de abertura
ao público. Assim, pelas 11 horas, foi
ativado o alarme de evacuação, tendo
todos os funcionários da Biblioteca e
do Fórum da Juventude, os utentes,
incluindo uma turma do Centro Escolar da Senhora do Pranto que se encontrava em visita, sairam do edifício
em poucos minutos.
Este exercício teve como objetivos
testar os procedimentos de emergência e sensibilizar os utentes destes
Equipamentos para o papel vital que
podem e devem assumir em situações
de risco nos espaços públicos.

O Serviço Municipal de Proteção
Civil, em colaboração com a SUMA
e com os Bombeiros Voluntários de
Ílhavo, realizou, no dia 12 de março,
pelas 11h30, um Simulacro no Ecocentro Municipal. Num cenário de
fogo no contentor de receção de plásticos, foi dado o alerta e procedeu-se
à evacuação dos utentes e da escola
visitante (Jardim de Infancia da Cambeia) que participava numa atividade
no Edifício do Ecocentro, no âmbito da
Educação Ambiental Municipal. Foi
registada a prontidão no acionamento
dos meios previstos no Plano de Emergência e a resposta célere dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, chamados a
combater o sinistro.
Esta ação teve como principal objetivo efetuar um teste às Medidas de
Autoproteção do Ecocentro Municipal, cumprindo a obrigatoriedade de
realização de exercícios do mesmo,
nomeadamente nos seguintes aspetos: procedimentos de comunicação e
alerta, de evacuação e de combate a
incêndios.
Estas iniciativas inserem-se na estratégia global da Câmara Municipal
de Ílhavo para a área da Proteção Civil, com os objetivos principais de lhe
dar maior notoriedade e capacidade
de intervenção, sensibilizando cada
um dos nossos cidadãos para o papel
vital que podem e devem assumir na
prevenção de situações de risco, integrando desta forma, cada um deles, a
equipa da Proteção Civil.
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CMI apoia
mais 7 Associações
em Instalações
Foram recentemente aprovados 7 Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de Comodato com 7 Associações do
Município de Ílhavo, cedendo
o direito de uso de prédios
urbanos durante 5 anos, com
renovações bianuais.
Assim, o CNAI – Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
e o Núcleo Sportinguista de
Ílhavo irão usufruir da antiga
EB1 da Ermida, a Associação
Rotary Club de Ílhavo e a Associação de Moradores da Senhora dos Campos da antiga
EB1 e JI da Senhora dos Campos, a Associação Cardadores
de Vale de Ílhavo do antigo

Jardim de Infância de Vale de
Ílhavo e a Associação Nacional de Professores – Secção de
Ílhavo e a A.R.C. Chio Pó-Pó
da antiga Delegação Escolar/
Unidade de Surdos.
Com a celebração destes Protocolos de Cedência Uso/Contratos de Comodato, a Câmara
Municipal de Ílhavo pretende,
por um lado, apoiar as referidas Associações, que não dispõem de Sede própria, onde
possam desenvolver as suas
atividades e acomodar os seus
bens materiais, e, por outro, assegurar a boa utilização destes
imóveis que ﬁcará a cargo das
referidas Associações.

Visita de Trabalho
à Freguesia da
Gafanha da Encarnação

Relatórios dos Contratos
Interadministrativos

Balanço de 2014
muito positivo

Câmara Municipal investe 200.000,00 euros
nas Juntas de Freguesia
Foram apresentados, no
passado mês de dezembro, os
Relatórios de Execução dos
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências celebrados entre a
Câmara Municipal de Ílhavo
e as quatro Juntas de Freguesia para o ano 2014.
Os Contratos Interadministrativos têm 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
representaram um investimento de
200.000,00 euros da Câmara
Municipal de Ílhavo (S. Salvador: 80.500,00 euros, Gafanha da Nazaré: 70.000,00 euros, Gafanha da Encarnação:
32.000,00 euros e Gafanha
do Carmo: 17.500,00 euros),
sendo unânime, por parte das
Juntas de Freguesia, o sucesso
alcançado com a implementação deste modelo de gestão.

10.º Aniversário

Elevação
da Gafanha da Encarnação
a Vila

Teve lugar, no dia 6 de fevereiro, uma visita de trabalho
à Freguesia da Gafanha da
Encarnação, com a presença
do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, e do
Presidente da Junta Freguesia,
Augusto Rocha, entre outros
Autarcas da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.
Este encontro iniciou-se
com uma reunião de trabalho na Junta de Freguesia,
na qual foram abordados diversos assuntos relacionados
com a Freguesia, nomeadamente estudos e projetos de
obras a realizar ao longo do
atual mandato, como é o caso

do plano relativo ao “Centro
Cívico” da Vila ou a qualiﬁcação do Largo da Bruxa, assim
como as obras atualmente em
curso.
Seguiu-se depois uma visita a diversos locais, sendo de
destacar o já referido Largo da
Bruxa, o Caminho do Praião,
o Edifício Sócio Cultural e
Extensão de Saúde da Costa
Nova e o Cais dos Pescadores.
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua assim a dar
corpo a uma política de parceria com as quatro Juntas
de Freguesia, que se pretende
manter e aprofundar ao longo
de todo o mandato.

No âmbito do 10.º Aniversário da Elevação da Gafanha da
Encarnação a Vila, a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Junta
de Freguesia da Gafanha da
Encarnação realizaram uma
ação comemorativa no dia 9
de dezembro.

Do programa fez parte o
Hastear das Bandeiras, na
Junta de Freguesia, e um espetáculo com o Grupo Maresia, que encheu o Salão Cultural da Gafanha da Encarnação
para comemorar esta data que
muito orgulha a Freguesia e o
Município de Ílhavo.
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Reunião
do Conselho Local
de Ação Social
Aprovado novo Plano
de Desenvolvimento Social
Teve lugar, no dia 29 de janeiro, na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, o plenário do Conselho Local de Ação Social, no
qual se encontraram presentes representantes de diversas
entidades, das administrações
central e local e Instituições
Particulares de Solidariedade
Social, que fazem parte desta
rede de intervenção concertada e integrada.
Atendendo a que se tratou
do primeiro plenário de 2015,
esta foi a oportunidade de se
verem discutidos temas de
elevado relevo no que diz respeito à intervenção social no
Município, tendo em observância o presente e o futuro
da realidade local, no que diz
respeito à intervenção social.
Um dos pontos de grande interesse estratégico foi
o da apresentação do Plano
de Desenvolvimento Social,
um instrumento de deﬁnição
conjunta e negociada de prioridades, envolvendo todos os
parceiros da Rede Social, que
pretende deﬁnir a estratégia
de intervenção para este território no horizonte social até
2016. O Plano de Desenvolvimento Social será a base para
o delineamento dos planos de
ação anuais.
Os grandes eixos estratégicos que nortearão a intervenção social no Município
de Ílhavo até 2016 são a Natalidade,
Empregabilidade,
Envelhecimento Ativo e de
Qualidade, Sustentabilidade
das Instituições Particulares
de Solidariedade Social, Qualiﬁcação dos Proﬁssionais de
Intervenção Social e Etnias.
A reunião serviu, ainda,
para a análise do relatório de
atividades do Atendimento
Social Integrado, relativo ao
ano de 2014, sendo de salientar um nível de execução na
ordem dos 94% e para a apresentação do balanço das diversas Respostas Sociais, nomeadamente no que diz respeito
ao cruzamento das listas de
clientes e candidatos, assim
como para a apresentação do
Plano de Ação do Atendimento Social Integrado do Município de Ílhavo para 2015.

Foi, ainda, discutido o conteúdo do parecer elaborado pelo
Núcleo Executivo da Rede Social relativo à implementação
do Programa de Emergência
Alimentar, materializado na
criação das Cantinas Sociais.
Nesta reunião foram ainda
abordados assuntos diversos
tais como, o Relatório da Atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Ílhavo do ano de 2014, sendo
analisado o movimento processual registado naquele ano
e o balanço da aplicação do
Fundo Municipal de Apoio
das Famílias e Indivíduos Carenciados, tendo-se concluído
que no transato ano de 2014
foram investidos 60.012,85
euros, nas diversas medidas
que o citado Fundo contempla,
nomeadamente Ação Social
Escolar, apoio ﬁnanceiro ao
arrendamento de habitação,
apoio na comparticipação no
pagamento da fatura relativamente a água, saneamento e
resíduos sólidos, entre outras.
Para o presente ano de 2015,
está disponível um montante superior ao atribuído em
2014, rondando os 90.000,00
euros, sendo que a Câmara
Municipal de Ílhavo se encontra plenamente disponível
para, em caso de necessidade,
proceder ao reforço desta verba. Foi ainda feita referência
ao facto de o Regulamento
deste Fundo ter sido recentemente alterado, alargando o
espectro de medidas de apoio
no âmbito do já citado Fundo,
nomeadamente no que se reporta ao apoio ao empréstimo
à habitação e a redução das
taxas devidas pelo ingresso
ou frequência nos equipamentos desportivos e culturais, como as Piscinas Municipais, os Centro Culturais e
o Museu Marítimo de Ílhavo,
entre outras.
A terminar a reunião foi
ainda efetuada a apresentação do Relatório da aplicação
da medida do Rendimento Social de Inserção no Município
em 2014, assim como o ponto
de situação do Plano Estratégico para a Maior Idade atualmente em execução.

Balanço
do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias
e Indivíduos
Carenciados
2014
CMI investe 60.012,85 euros
No ano de 2014 deram entrada um
total de 710 requerimentos, sendo
que 385 se reportaram à área da Ação
Social Escolar, 174 a apoio para pagamento de fatura de água, saneamento
e resíduos sólidos urbanos, 146 a apoio
ao pagamento de renda de casa do
mercado privado, três dizem respeito
à realização de obras para melhoria
das condições de habitabilidade, e dois
para pagamento de quotas de condomínio de habitação social.
Comparativamente com o ano de
2013, em 2014 observou-se um decréscimo de 132 pedidos, o que representa uma diminuição de 15,7% face
ao anterior, assim como obviamente
o montante investido, que em 2014 foi
de 60.012,85 euros.
O Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados foi
criado em 2011 e em 2015 sofreu uma
alteração com o objetivo de alargar os
seus apoios, criando novas medidas
como a comparticipação nos empréstimos de casa, o apoio no acesso aos
equipamentos desportivos e culturais
do Município, a comparticipação no
acesso das crianças e jovens ao Programa Municipal Férias Divertidas
e a atribuição de produtos de apoio a
pessoas portadores de deﬁciência ou
em situações de dependência.
Existem ainda outras medidas no
âmbito do Fundo, tais como a comparticipação na tarifa de suspensão
e reinício da ligação dos serviços de
água e saneamento, comparticipações
em situações pontuais, excecionais e
em situação de crise; orientação e en-

caminhamento de candidaturas para
programas governamentais de apoio
habitacional, a realização de projetostipo para autoconstrução e a realização de projetos e acompanhamento de
obras para indivíduos portadores de
deﬁciência físico-motora, apoio na formulação de pedidos de licenciamento
ou comunicação prévia de obras particulares; redução das taxas devidas
pela emissão dos alvarás de obras de
construção, reconstrução, alteração
ou ampliação e apoio na procura ativa
de emprego e/ou na criação do próprio
emprego.
As situações sociais mais vulneráveis são as famílias monoparentais,
o agregado familiar composto por
pessoas idosas, o agregado familiar
composto por uma pessoa portadora
de deﬁciência, o agregado familiar
composto por uma pessoa dependente, a família numerosa ou o casal de
desempregados, pelo que estas serão
boniﬁcadas, em termos de apoios, no
âmbito do Fundo.
Relembramos que, no âmbito do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
foi criada pela Câmara Municipal de
Ílhavo uma medida destinada a proprietários/as de segundas habitações
que prevê a isenção total do Imposto
Municipal sobre Imóveis por dois anos
aos prédios devolutos e/ou degradados
que sejam objeto de recuperação destinada a arrendamento. Desta forma
pretende-se promover a possibilidade
de criar mais oportunidades de apoio
social e, em simultâneo, a recuperação
dos mesmos edifícios.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
Horário de Atendimento
08h30~12h30
13h30~17h30
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Cerimónia de Entrega de Material Ortopédico
Campanha “Tampinha Amiga”

Decorreu, no dia 9 de janeiro, na Biblioteca Municipal de
Ílhavo, a Cerimónia de entrega de Material Ortopédico ao
Lar de S. José, ao CASCI, e ao
Centro Social Paroquial N.ª
Sr.ª da Nazaré pela jovem Joana Pontes.
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 viesse a beneﬁciar diretamente as Instituições de
Solidariedade Social do Município de Ílhavo.
Esta notável e meritória iniciativa, à qual a Câmara Municipal de Ílhavo se associou
logo no seu início, em 2006, de
forma a assegurar a recolha
e o transporte de tampinhas,
deu os seus frutos quando, em
janeiro de 2008, Joana Pontes,
após a recolha de cinco toneladas de tampas para reciclar,
conseguiu assegurar a entrega
de duas cadeiras de rodas.
O último carregamento de
tampas, cerca 5.380 kg, decorreu no passado dia 6 de
novembro por um camião da
Câmara Municipal de Ílhavo, que atendendo à elevada
quantidade de material, se
deslocou a casa de Joana Pontes duas vezes.

Entrega

Bolsas de Estudo
Municipais
2014/2015

A Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu, no dia 23
de janeiro, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo,
à entrega das Bolsas de Estudo Municipais do ano letivo
2014/2015.
Nesta edição candidataram-se à atribuição de Bolsa
de Estudo 44 alunos, sendo
atribuídas neste ano letivo
21 a estudantes do Ensino
Secundário e do Ensino Superior residentes no Município

Até ao momento foram entregues mais de 42 toneladas
de tampinhas, tendo a primeira entrega decorrido há seis
anos. Desde então, beneﬁciaram 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 homenageada pela Nobre Casa
de Cidadania por ter criado
esta rede informal de recolha
de tampas, posteriormente
convertidas em material e
equipamentos para os utentes
de IPSS’s do Município de Ílhavo, depois de ter sido agraciada com a Medalha do Concelho em Vermeil, no âmbito do
Feriado Municipal 2014.

de Ílhavo, correspondendo 10
a novas Bolsas e 11 a renovações (alunos a quem foi atribuída Bolsa no ano anterior
e que mantiveram o nível de
aproveitamento escolar).
O montante da Bolsa varia
entre 51,13 euros e 102,25 euros, consoante se trate de um
aluno do Ensino Secundário
ou do Ensino Superior.
A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da Câmara Municipal de Ílhavo em
apoiar os jovens nos seus estudos, contribuindo para que
sejam criadas condições para
os mais carenciados prosseguirem os seus estudos após a
escolaridade obrigatória.

Relatório Anual de
Avaliação das Atividades
da CPCJ de Ílhavo 2014
Foi aprovado, no passado
dia 4 de fevereiro, o Relatório Anual de Avaliação das
Atividades da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens
de Ílhavo relativo ao ano de
2014, presidida pelo Vereador do Pelouro da Cidadania e
Igualdade, Paulo Costa.
Durante o ano transato a
CPCJ de Ílhavo interveio junto
de um total de 257 crianças e
jovens em perigo, atendendo a que transitaram para o
referido ano 98 processos de
promoção e proteção ativos,
foram reabertos 29 processos
e foram abertos 130 novos
processos. Relativamente ao
número de novos processos de
crianças e jovens veriﬁca-se
uma tendência de decréscimo desde 2012 da ordem dos
22%, o que poderá indicar a
existência de um maior investimento das entidades com
competência em matéria de
infância e juventude na prevenção primária e ao nível da
intervenção de primeira linha
para a promoção dos direitos e
proteção das crianças e jovens
em perigo, mas também uma
diminuição da deteção e sinalização das situações de perigo,
o que obrigatoriamente deverá
merecer a atenção de todos.
Durante o ano de 2014, foram arquivados 168 processos
de promoção e proteção, pelo
que transitaram ativos para
2015, um total de 89 processos.
No tocante às situações de
perigo envolvendo crianças

e jovens que foram participadas à CPCJ o maior número diz respeito à exposição a
comportamentos que afetam
o bem-estar e o desenvolvimento (23,8%), seguindo-se da
negligência (21,8%), as situações em que as próprias crianças/jovens assumem comportamentos que afetam o
bem-estar e desenvolvimento
sem que os pais se oponham
de forma adequada (15%), o
absentismo escolar (10,9%),
o mau trato físico (8,8%), o
abandono escolar (6,8%) e a
exposição a violência doméstica (6,1%).
Relativamente à origem das
participações de crianças e
jovens em perigo, continuam
a ser os estabelecimentos de
ensino a principal fonte de informação (30,6%), sendo que
os pais, a par dos estabelecimentos de saúde e das participações sem fonte identiﬁcada,
constituem a segunda principal origem das sinalizações
(10% cada).
Tendo presente as conclusões da avaliação das atividades da CPCJ de Ílhavo, a
Comissão Alargada aprovou
um Plano de Ação para 2015
que deﬁne um conjunto de
atividades direcionadas à comunidade, tendo em vista o
acompanhamento de crianças
e jovens em perigo, a prevenção primária dos maus tratos
infantis, divulgação dos direitos das crianças e qualiﬁcação
dos técnicos e da intervenção.

Atribuição de Habitação Social
Abertura de Concurso
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura
de Concurso Público relativo à atribuição de 4 fogos (2
apartamentos T2 e 2 apartamentos T3), em regime de arrendamento apoiado, na Freguesia da Gafanha da Nazaré
(Bebedouro).

Tipologia
T2
T3
T3
T2

Características
Apartamento no 2.º Andar
Apartamento no 2.º Andar
Apartamento no 1.º Andar
Apartamento no Rés do chão

O Concurso vai decorrer
entre os dias 16 de março e 10
de abril, podendo candidatarse à atribuição dos fogos os
agregados familiares que resi-

Morada
Área Bruta
Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 2.º Esq. Bebedouro, Gafanha da Nazaré (fração F)
88,70 m2
Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 2º Dt. Bebedouro, Gafanha da Nazaré (fração E)
103 m2
Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 1º Esq. Bebedouro, Gafanha da Nazaré (fração C)
103 m2
Rua Prof. Filipe, Bloco 2, R/ch Dt. Bebedouro, Gafanha da Nazaré (fração B)
80,51 m2

dam no Município de Ílhavo e
que sejam cidadãos nacionais
ou cidadãos estrangeiros detentores de títulos válidos de
permanência no território

nacional, maiores ou emancipados, com uma composição
do agregado familiar de 3, 4, 5
e 6 elementos.

Mais informação em:
www.cm-ilhavo.pt
Telefone 234 329 625
Câmara Municipal de Ílhavo
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Música na Escola 2015
contou com a participação
de cerca de 700 alunos

A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a promover, em
parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras, o Projeto
Música na Escola nos dias 4, 5
e 8 de março, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
Música na Escola é um projeto de intervenção educativa
que tem como objetivos primordiais a divulgação musical e a sensibilização e formação do público infantil para a
música erudita, privilegiando
a participação das crianças no
processo de realização musical através da interação com
esta orquestra, bem como
com recurso ao conceito de
“audição ativa”.
Em cada edição deste projeto existe um centro temático
que pode ser um compositor,
uma obra ou uma ideia em
torno da música. Nesta edição
de 2015 a Orquestra Filarmonia das Beiras abordou a obra

“As Quatro Estações” de António Vivaldi. Esta obra emblemática do repertório orquestral, da História da Música e
da popularidade da chamada
“música erudita”, apresenta
uma enorme potencialidade
pedagógica, tendo sido explorada por variados enquadramentos numa perspetiva de
transversalidade disciplinar
entre expressão artística e
áreas curriculares cientíﬁcas
e humanísticas.
Nos dias 4 e 5 de março, foram realizadas 3 sessões com a
presença de cerca de 700 alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade e de 45 professores.
Especialmente dedicada a
Família, a Sessão de Encerramento, aberta gratuitamente
à população, decorreu no dia 8
de março e teve como objetivo
proporcionar um momento de
partilha e interação entre as
crianças e os seus familiares.

Festa de Natal 2014
vivida intensamente por 2.300 crianças
das Escolas do Município

A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a promover a
Festa de Natal, nos dias 10 e 11
de dezembro, no Centro Cultural de Ílhavo.
Especialmente dirigida às
crianças do Pré-Escolar, do
1.º Ciclo do Ensino Básico e
das IPSS’s do Município, a
proposta deste ano foi para
o espetáculo “A menina que
detestava livros” da umbigo
- companhia de teatro, que
apresentou uma adaptação
para teatro do conhecido e
premiado conto de Manjusha
Pawagi.

Atendendo ao elevado número de crianças participantes,
cerca de 2.300, a Festa de Natal
de 2014 foi repartida por três
sessões diárias com a duração
de quarenta minutos cada.
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal
facultou o transporte de todas
as crianças e respetivo Corpo
Docente e Pessoal Não Docente. No ﬁnal da festa cada
criança recebeu ainda um
presente oferecido pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia pela mão dos
seus representantes.
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Ação
“Dos
Pequenos
aos
Graúdos”

Acordos de Cooperação

CMI/Associações de Pais
2014/2015

Momentos de partilha de
afetos entre crianças e idosos
marcam o início do ano
Decorreu, entre os dias 7 e 9 de
janeiro, a primeira edição “Dos
Pequenos aos Graúdos”, uma
ação inédita promovida pela
Câmara Municipal de Ílhavo.
Dando continuidade à época
natalícia, várias crianças de
Escolas do Município realizaram visitas a quatro Instituições de Solidariedade Social
do Município de Ílhavo para
mimar os utentes com canções
natalícias e presenteá-los com
um trabalho manual realizado
nas aulas de Música e Atividade Lúdico Expressiva, no âmbito das AEC - Atividades de
Enriquecimento Curricular.
Assim, crianças da EB 1 da
Marinha Velha visitaram o
Centro Social e Paroquial da
Nossa Senhora da Nazaré, a
7 de janeiro, seguindo-se no dia
8 a visita ao Centro de Dia da
Associação de Solidariedade
Social da Gafanha do Carmo
por alunos da EB 1 da Gafanha
da Encarnação Centro. O dia 9
de janeiro ﬁcou marcado pela
visita de alunos do Centro Escolar da Senhora do Pranto ao
Lar de S. José e ao CASCI – Centro de Ação Social do Concelho
de Ílhavo (incluindo o Lar de
Acolhimento para Idosos 2).
Integrada no Programa
“Educação para Todos”, esta
iniciativa teve como objetivo
valorizar o encontro de gerações na partilha de afetos,
proporcionando um início de
ano novo mais feliz para todos os intervenientes.

Câmara Municipal de Ílhavo investe cerca de 350.000,00 euros
Decorreu, no dia 6 de fevereiro, no
Salão Nobre, a Assinatura dos Acordos
de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e 16 Associações de
Pais do Município de Ílhavo para o ano

letivo 2014/2015, representando um
investimento da Câmara Municipal de
Ílhavo de cerca de 350.000,00 euros.
Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial destaque

por parte da Câmara Municipal de Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de uma
estratégia de desenvolvimento que
continuará a ter a sua centralidade nas
pessoas, especialmente nas crianças.

Associações de Pais
Associação de Pais da Escola EB1 de Ílhavo
Associação de Pais da Escola e do JI da Chousa Velha
Associação de Pais do JI e Escola n.º 1 do 1.º CEB da Gafanha de Aquém
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da Coutada
Associação de Pais do Jardim, Escola EB1 e ATL da Légua
Associação de Pais da Escola EB1 da Sr.ª do Pranto e JI de Ílhavo
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de Cale da Vila
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 2 do 1.º CEB e JI da Cambeia
Associação de Pais e Encarregados de Educação Santa Maria Manuela
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Marinha Velha
Associação de Pais da Escola EB1 do Farol da Barra
Associação de Pais da Escola da Costa Nova
Associação de Pais da Escola da Chave
Associação de Pais do Jardim de Infância da Chave
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo

21.537,15 €
17.966.22 €
15.394,73 €
31.177,66 €
15.371,81 €
53.635,21 €
19.669,31 €
23.442,89 €
33.920,24 €
16.607,10 €
10.993,50 €
5.948,00 €
12.485,00 €
14.344,59 €
32.370,94 €
23.620,74 €

Total

348.485,09 €

Mini
Prova de
Orientação
Rodoviária
2015

EMER em Família

A EMER abre as portas
à comunidade em geral,
todos os 4.º sábados do mês.
horário:
09h00~12h30
13h30~17h00

Kuartas Seguras
A CMI realizou no passado
dia 24 de fevereiro, entre as
9h45 e as 11h15, a 2.ª edição
da iniciativa “Mini Prova de
Orientação Rodoviária”. Integrada no Plano Anual de Atividades da EMER, esta ação
procurou abordar as questões
da Segurança Rodoviária de
uma forma divertida e animada, colocando à prova os
conhecimentos e a destreza
dos mais pequenos.
A “Mini Prova de Orientação Rodoviária” dirigiuse ao Pré-Escolar e apostou
na exploração da temática
dos Sinais de Trânsito, apresentando as suas principais
características através da dinamização de um jogo muito
aliciante e criativo.
Esta iniciativa contou com a
participação da sala 2 do Jardim de Infância da Gafanha
do Carmo, tendo envolvido
cerca de 25 participantes.

A CMI promove a 2.ª edição
da iniciativa “Kuartas Seguras”, tendo decorrido já duas
sessões na Escola Municipal de
Educação Rodoviária (EMER),
nos dias 25 de fevereiro e 11
de março. A primeira sessão
do “Kuartas Seguras” abordou
a temática da Educação Rodoviária, nomeadamente as
questões associadas ao “ser ciclista”, procurando fomentar
princípios de responsabilidade e comprometimento, aprofundando conhecimentos e
desenvolvendo competências
relacionadas com o uso correto e seguro da bicicleta. Esta
sessão contou com a colaboração da GNR – Programa Escola Segura e com a participação de uma turma de 9.º ano
da Escola EB 2,3 José Ferreira
Pinto Bastos, tendo envolvido
cerca de 25 alunos. A segun-

da sessão, que decorreu no
dia 11 de março, manteve o
enfoque na temática da Educação Rodoviária e dirigiu-se
especialmente às crianças do
pré-escolar. Intitulada por
“Uma Aventura Rodoviária”,
esta sessão integrou uma representação baseada no livro
“Porque é que os animais não
conduzem”, por Pedro Silva,
aluno da Escola de Artes da
Jobra – Branca, Albergaria-aVelha – enquanto colaborador
do Projeto PAP da Aluna Sara
Silva, da Escola Proﬁssional
de Aveiro, tendo ainda sido
ofertado a todas as crianças
um lanche, um diploma e um
semáforo doce. Esta sessão
contou com a participação da
sala 1 do Jardimde-infância
da Gafanha do Carmo, tendo
envolvido cerca de 25 participantes.

16 · Município de Ílhavo · março 2015

Olimpílhavo
Corta-Mato Escolar
e Atividades Aquáticas
juntam cerca de 600 alunos
O V Corta Mato Escolar, que
se realizou no passado dia 11 de
dezembro, marcou o arranque
da edição 2014/2015 do Programa Municipal OlimpÍlhavo.
Cerca de 500 alunos dos 2.º
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e
Secundário participaram no
V Corta Mato que este ano
teve lugar no Parque Desportivo do NEGE, na Gafanha da
Encarnação.
Seguiram-se as Atividades
Aquáticas com a participação
de cerca de 100 alunos que se
deslocaram, no passado dia 27
de fevereiro, à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré.
A Câmara Municipal de
Ílhavo disponibilizou o transporte entre as Escolas e os locais das atividades, um lanche
volante, bem como os prémios
de participação.

Skate Park
desmontagem
dos equipamentos

O Skate Park foi inaugurado
em 2005, disponibilizando um
espaço desportivo com todas
as boas condições para a prática de Skate e In line, tendo
sido considerado, aquando da
sua inauguração, um dos melhores espaços do país. Desde
a sua construção tem recebido de forma regular importantes campeonatos regionais
e nacionais. É de uso livre e localiza-se na Gafanha Nazaré,
junto à Piscina Municipal e à
EMER – Escola Municipal de
Educação Rodoviária, tendo
como acesso rápido mais próximo a A25.

Depois de terem participado
no Corta Mato e nas Atividades Aquáticas, os jovens, com
idades compreendidas entre
os 10 e os 18 anos, terão ainda
a oportunidade de participar
em mais dois momentos lúdico-competitivos: as Atividades de Terra, em abril, e as Atividades Náuticas, em junho.
Organizado em parceria com os Agrupamentos
de Escola do Município, o
OlimpÍhavo é um dos diversos
programas promovidos pela
Câmara Municipal de Ílhavo
na área do Desporto, destacando-se outros como as Escolas Municipais de Natação, as
Férias Divertidas (Verão, Natal e Páscoa), o Desporto para
Todos, entre outros.

Contudo, fruto da elevada taxa de utilização, assim
como da degradação normal
(independentemente da manutenção corrente) deste tipo
de equipamentos localizados
ao ar livre e de alguns atos
de vandalismo, a Câmara
Municipal de Ílhavo decidiu
realizar uma total Requaliﬁcação do Skate Park, de forma
a dotá-lo de ainda melhores
condições para a prática destas modalidades assim como
de maior segurança.
Por razões de precaução, a
Câmara Municipal procedeu
à desmontagem total dos equipamentos no dia 30 de janeiro,
estando a ser ultimado o procedimento para a implementação de um novo Skate Park.

I Congresso Náutico
“Embarque para o Conhecimento”
Ílhavo 2015
Teve lugar, no passado dia 21 de fevereiro, no Museu Marítimo de Ílhavo, o I Congresso Náutico “Embarque
para o Conhecimento” Ílhavo 2015,
promovido pelo Fórum Náutico do
Município de Ílhavo com a colaboração da Federação Portuguesa de Canoagem e de Vela.
Especialmente dirigida aos agentes
desportivos, dirigentes, atletas, treinadores e outros proﬁssionais ligados
à área desportiva, a iniciativa propôsse a proporcionar-lhes um momento
de formação contínua, incidindo sobre
temas ligados às modalidades náuticas
de Canoagem, Surf e Vela, nomeadamente, o treino e formação de atletas,
o desporto náutico adaptado, os desporto náuticos olímpicos e o impacto
que os mesmos têm no Turismo.
Este I Congresso Náutico do Município de Ílhavo teve igualmente como
objetivos incentivar o desenvolvimento de uma cultura desportiva de
excelência em diferentes áreas do
desporto náutico, permitir aos congressistas a aquisição de competências
de planeamento, deﬁnição de metas e
objetivos, intervenção e concretização
de técnicas e optimizar o seu desempenho proﬁssional.
A Câmara Municipal de Ílhavo preparou um programa coerente na sua
estrutura e rico no seu conteúdo, composto por um painel de oradores de diferentes proveniências e experiências,
tornando este dia num momento de
reﬂexão e de debate enriquecedor. Assim, marcaram presença os Diretores
Técnicos Nacionais da Federações Por-

tuguesas de Vela e Canoagem, o Ex-Selecionador Nacional de Surf, o Técnico
Nacional de Paracanoagem da FPC, o
Presidente da Câmara Municipal de
Peniche, o Chefe da Missão Olímpica.
Na sua intervenção, o Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, realçou a envolvente natural da Região e, muito em especial, do
Município, que propiciam condições
ímpares para a prática de inúmeras
atividades náuticas, desde o surf à vela
kytesurf, canoagem. São atividades
desportivas fomentadas pelos Clubes e
Associações que, atualmente, envolvem
cerca de 600 pessoas entre desportistas
e técnicos. São projetos desenvolvidos,
maioritariamente, em cooperação com
a Câmara Municipal que, por um lado,
tiram partido das generosas condições
naturais e, por outro, fomentam sinergias com vista à otimização dos recursos numa perspetiva da promoção da
sustentabilidade que converge com os
objetivos da Estratégia Nacional para o
Mar 2013-2020.
Destaque ainda para a Sessão de
Encerramento do I Congresso Náutico “Embarque para o Conhecimento”
Ílhavo 2015, que contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto
e da Juventude, Emídio Guerreiro, que
se congratulou com a realização da
iniciativa e realçou a importância da
prática das atividades náuticas sempre associadas à arte de navegar, seja
em contexto de lazer, competição ou
desportivo, tendo sempre subjacente o
crescimento económico local, regional,
e nacional.

A Câmara Municipal de Ílhavo constituiu em 2008 o “Fórum
Náutico do Município de Ílhavo”, numa parceria com entidades municipais
ligadas à náutica, fruto do compromisso assumido para a concretização de
uma estratégia de desenvolvimento na aposta em fatores de diferenciação
como o Mar, a Ria, a Pesca e a Indústria do Bacalhau. Motivado pela missão
de desenvolvimento e de dinamização de atividades náuticas centradas no
Recreio, no Desporto e na Cultura do Mar, e congregando esforços entre os
agentes responsáveis pelas atividades nessas áreas.
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Programa Municipal
Sábados
Divertidos
Náuticos
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, nos dias 29
de novembro de 2014 e 28 de
fevereiro, um momento de
Kitebuggy e outro de Surf Indoor, no âmbito dos Sábados
Divertidos Náuticos, contando com a colaboração de parceiros do Fórum Náutico do
Município de Ílhavo.

Kitebuggy
29 de novembro
Dedicado ao Kitebuggy, o Sábado Divertido Náutico do dia
29 de novembro, teve lugar no
Jardim Oudinot, Gafanha da
Nazaré, sob a coordenação da
Ria de Aveiro Kite Club.
Esta iniciativa promoveu o
contacto com a modalidade de
Kitesurf, transpondo as técnicas de controlo do Kite para
terra andando num buggy
(em vez da prancha) e contou
com cerca de 30 pessoas.

Surf Indoor
28 de fevereiro

A 3.ª edição da atividade de
Surf Indoor, promovida em
parceria com a Associação de
Surf de Aveiro, teve lugar, no
passado dia 28 de fevereiro,
na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré.
Os 30 participantes, crianças e jovens, tiveram a oportunidade e adquirir noções e
competências básicas de Surf,
transpondo para a realidade
da piscina esta atividade náutica de mar.

PRÓXIMO
SÁBADO DIVERTIDO
NÁUTICO
9 MAI

Orientação
e Canoagem

Praia da Barquinha
apoio: Clube Natureza
e Aventura de Ílhavo

Desporto
para Todos
A edição 2014/2015 do Programa Municipal Desporto
para Todos está a decorrer
desde outubro com a dinamização de diversas iniciativas
de índole desportiva, recreativa e social, prolongando-se
até ao próximo mês de junho.

mica, que conjugou exercícios
dentro e fora de água, revelando-se um sucesso, podendo
integrar o leque de oferta das
piscinas já em setembro.

Fitness
Aquático

A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, durante a
manhã do passado dia 25 de
janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da
Encarnação, uma Mega Aula
de Zumba.
Esta iniciativa foi dinamizada pela instrutora de Zumba
Carla Reis, reunindo cerca de
200 participantes.
O Programa Municipal Desporto para Todos tem como
objetivo ajudar as pessoas a
mudar os seus hábitos de vida
sedentários.
Caminhadas,
corridas, hidroginástica, aulas de grupo são algumas das

Tiveram lugar, no dia 29 de
novembro e, mais recentemente, no dia 28 de fevereiro,
nas Piscinas Municipais de
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, respetivamente, dois momentos de Fitness Aquático.
Durante o Fitness Aquático,
os participantes puderam praticar outras atividades aquáticas, como Hidrobike, Deepwater e HidroPilates.
Na edição de fevereiro, destaque para a novidade, o Hidro Treino, numa aula dinâ-

Mega Aula
de Zumba

VII Encontro
de Minibasquete
do 1.º CEB do
Município de Ílhavo
reúne 100 crianças
Teve lugar, no dia 22 de novembro, o primeiro momento
do VII Encontro de Minibasquete das Escolas do 1.º Ciclo
do Ensino Básico do Município de Ílhavo, promovido pela
Câmara Municipal de Ílhavo
em parceria com o Illiabum
Clube e com o Grupo Desportivo da Gafanha.
Como habitualmente, o En-

contro de Minibasquete decorreu em dois momentos distintos, o primeiro no Pavilhão
Municipal Capitão Adriano
Nordeste e o segundo no dia
13 de dezembro, no Pavilhão
Gimnodesportivo da Gafanha
da Nazaré.
Para além da realização de
vários exercícios, em que as
cerca de 100 crianças tiveram

PRÓXIMOS EVENTOS:
atividades do programa, que a
Câmara Municipal de Ílhavo
disponibiliza de forma gratuita para toda a população,
ﬁdelizando-a para a prática
regular de atividade física,
num ambiente agradável e
descontraído.
Fica desde já o desaﬁo dirigido a todos, muito em especial
àqueles que pretendam iniciar a prática regular de atividade física de forma saudável,
devidamente enquadrada por
proﬁssionais de Educação Física competentes e em espaços adequados.
Todas as quartas-feiras venha
correr/caminhar connosco.

oportunidade de demonstrar
as competências adquiridas
ao longo das aulas, foram
disputados jogos 3X3, sempre
sob a orientação e o apoio dos
Professores da Atividade Física e Desportiva da Câmara
Municipal de Ílhavo e dos
Treinadores e Atletas dos dois
Clubes envolvidos.
No ﬁnal, todos os participantes receberam um diploma de
participação e um convite-família para assistirem ao jogo
da equipa sénior.
A Câmara Municipal de
Ílhavo mantém a forte aposta
numa educação integral das
crianças do Município, fomentando a prática desportiva e a aquisição de hábitos de
vida saudáveis.

17 ABR
10h00~12h00

Fitness Solidário
Jardim Henrique Maia,
Ílhavo
23 MAI
15h00~17h00

Aula de Fitness
Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré
21 JUN
15h00~17h00

Fitness Colour
Jardim Oudinot,
Gafanha da Nazaré

II Encontro
da Escola
de Natação
Tendo como objetivo dar
continuidade a um momento
de convívio entre os alunos
da sua Escola Municipal de
Natação, a Câmara Municipal
de Ílhavo levou a efeito, no
passado dia 31 de janeiro, na
Piscina Municipal da Gafanha
da Nazaré, o II Encontro da Escola Municipal de Natação de
Ílhavo, contando com a participação de mais uma centena
de crianças, jovens e adultos.
Dirigida a todos os alunos
das classes de aprendizagem e
aperfeiçoamento de crianças,
níveis 2 e 3, e classes de adultos,
os participantes mostraram aos
seus pais, familiares e população em geral, que os apoiavam
nas bancadas, a sua boa forma
e todos os conhecimentos adquiridos nas aulas de natação
desde o início do ano.
Marcado pela boa disposição
e por desempenhos excelentes,
o segundo Encontro da Escola
de Natação serviu de preparação para a participação no V
Encontro de Escolas de Natação de Vagos, que se realiza no
próximo dia 11 de abril.
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TeatralIDADES
Teatro na Maior Idade
A Maior Idade é uma das
áreas de intervenção da Câmara Municipal de Ílhavo,
que tem como destinatários
principais a população sénior
do Município, sendo um dos
seus objetivos mais importantes manter os seniores do Município mais ativos e mobilizados para a vida comunitária.
A Câmara Municipal de
Ílhavo, muito atenta à população sénior e à vontade de
criar ações dedicadas a esta
faixa etária, está a dinamizar
o Projeto “TeatralIDADES” Teatro na Maior Idade dirigido a cidadãos com 60 ou mais
anos de idade, no âmbito do
Pelouro da Maior Idade.

Aliando a Gastronomia ao
Conhecimento, a Câmara
Municipal de Ílhavo lançou,
no passado mês de dezembro,
a iniciativa “Saberes com Sabor...”, tendo-se já realizado
três ações em vários espaços
municipais.

... a bacalhau

Tendo como mote o Natal, a
primeira edição de “Saberes
com Sabor...” decorreu no dia
13 de dezembro, no Museu
Marítimo de Ílhavo, e foi inteiramente dedicada ao bacalhau, que assume o papel
principal na Consoada.
A Confraria Gastronómica
do Bacalhau apoiou a iniciativa, dando conselhos práticos
sobre bacalhau, nomeadamente como comprar bacalhau, o corte ideal em postas,
como demolhar, entre outras
curiosidades. Na segunda
parte, foram apresentadas as
etapas de confeção de um tradicional bacalhau de Consoada e o que fazer com as sobras
nos dias seguintes.

... comer saudável,
gastando pouco

No dia 24 de janeiro foi a
vez da Biblioteca Municipal
de Ílhavo receber a ação “Saberes com Sabor”, ministrado

Esta iniciativa tem como
objetivo promover a criação
de peças teatrais pelos nossos
Maiores, sob a coordenação
de uma encenadora, dando
primazia às suas memórias e
histórias de vida. Para além
de experimentarem todo o
processo de criação teatral em
ambiente de salutar convívio,
os participantes do projeto
tornam-se agentes de Cultura ao apresentarem a(s) sua(s)
peças de teatro à Comunidade, o que acontecerá no próximo mês de maio na edição
2015 do Festival de Teatro do
Município de Ílhavo.

por Sara Fernandes, Mestre
em Nutrição Clínica.
Dedicado ao tema Comer
saudável, gastando pouco, os
29 participantes aprenderam
algumas estratégias simples
para fazer uma alimentação
saudável: planear semanalmente as refeições, fazer uma
lista de compras e nunca ir às
compras com fome são algumas das estratégias que nos
ajudam a preparar refeições
mais económicas e a comprar
produtos mais equilibrados
do ponto de vista nutricional,
entre outros.
Ao longo da tarde, foram
muitas as informações e sugestões dadas com o objetivo
ensinar a comer de uma forma mais equilibrada do ponto
de vista nutricional, a um baixo custo.

... chás e infusões

O “Saberes com Sabor...”
regressou à Biblioteca Municipal de Ílhavo, no dia 21 de
fevereiro. Dedicado à temática “Chás e Infusões”, a atividade foi ministrada por Maria
José Valinhas, Engenheira do
Ambiente, formadora de Jardinagem, entre muitas outras
coisas.
Desta vez, os 24 participantes aprenderam a distinguir
um chá de uma infusão, a
saber como se deve preparar
um chá, tendo em conta por
exemplo a temperatura da
água, de acordo com os diferentes tipos de chá.
No ﬁnal realizou-se uma
degustação de vários tipos de
chás e infusões.

Rota das Padeiras
Número de
visitantes
supera expetativas
no ano em que
a Rota
se apresentou
completamente
renovada

Foi com a intenção de promover as
Padeiras de Vale de Ílhavo e as suas
iguarias gastronómicas que a Câmara
Municipal de Ílhavo, em parceria com
a Associação Cultural e Recreativa
“Os Baldas”, levou a efeito nos dias 13,
14 e 15 de março, a edição 2015 da Rota
das Padeiras.
A Rota das Padeiras apresentou-se
com um novo formato e na Sede da
A.C.R. “Os Baldas”, permitindo a mais
de um milhar de visitantes o contacto
direto com as 15 Padeiras de Vale de
Ílhavo, de entre as quais 2 Padeiros,
que marcaram presença no certame
para vender as tradicionais Padas e
os saborosos Folares, desvendando a
genuinidade e simplicidade desta arte
tão ancestral.
Assim, as famosas Padeiras de Vale de
Ílhavo deram a conhecer as suas iguarias, num ato de festa, homenagem e referência à sua arte de fabricar, durante
365 dias por ano, o tradicional pão.
Este ano, a Rota das Padeiras teve
início no dia 13 de março, com a visita, durante o dia, de cerca de 100
alunos, oriundos da EB1 Chousa Velha, do Centro Escolar da Senhora do

Pranto, da EB1 da Chave e de utentes
da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento Santa Catarina (Vagos),
no âmbito do Serviço Educativo. A
visita começava pela moagem do Sr.
Urbino Grave, mostrando o processo
de transformação dos cereais em farinha, a que se seguia, já na Sede dos “Os
Baldas”, o momento prático em que as
crianças eram convidadas a “meter a
mão na massa”, para depois a levar ao
forno a lenha.
Para além do Serviço Educativo, foram dinamizadas diversas iniciativas,
como Showcookings “Pão com Chouriço”, Degustações de Folar, de Pão com
Bacalhau ou Chouriço, Workshops de
sacos de pão e de bonecas de palha de
milho, entre outras, que permitiram
aos visitantes apreciar de forma mais
próxima todos os aspetos inerentes a
este expoente máximo da gastronomia ilhavense.

Apresentação do Projeto

“Viagem Scriptorium Medieval”
Uma viagem ao passado da escrita
Teve lugar, no dia 13 de janeiro, no CIEMar-Ílhavo, a
apresentação do Projeto “Viagem Scriptorium Medieval”,
promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Cerca de meia centena de
pessoas, nomeadamente alunos do Ensino Secundário, Professores de História, Geograﬁa,
Português, Bibliotecários e
público em geral assistiram à
apresentação do projeto pela
sua coordenadora cientíﬁca,
Doutora Maria José Azevedo, Professora Catedrática da
Universidade de Coimbra, que
incidiu sobre a escrita na Idade
Média, permitindo recuar no
tempo e perceber a evolução

desde a utilização do pergaminho, tintas, penas e encadernações artesanais até ao documento em suporte digital.
A réplica do Scriptorium
foi criada no âmbito do Porto,
Capital Europeia da Cultura, 2001, pela Doutora Maria
José e pelo Arquiteto Fernando Távora, que buscaram
inspiração no Scriptorium do
Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra. Atualmente, o espólio encontra-se sob custódia
da Santa Casa da Misericórdia
de Coimbra, de onde viajou
até ao Município de Ílhavo.
Durante os dois meses de
permanência em Ílhavo, o
Scriptorium foi visitado por

cerca de 300 pessoas, permitindo uma “viagem no tempo”, mais especiﬁcamente aos
mosteiros medievais, onde os
monges preparavam os materiais de escrita, escreviam,
copiavam, iluminavam e encadernavam,
comparando
com o que acontece nos dias
de hoje.
Apesar de não existirem
documentos medievais, de
cariz religioso no Centro de
Documentação, existem documentos da Idade Moderna,
de índole administrativa que
contêm a nossa História e
identidade, sendo igualmente importantes e pertinentes,
para os “Ílhavos”.
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Registo da
“Festa da Nossa Senhora
da Penha de França”
no Inventário Nacional
do Património Cultural Imaterial
– Parecer Prévio

O programa contou ainda com as
atuações do Rancho Folclórico “O
Arrais” e do Grupo de Danças Tradicionais “Tradballs” e com a “aparição”
dos Cardadores de Vale de Ílhavo, que,
com a sua irreverência e boa disposição, “coloriram” o evento.
Foi ainda possível apreciar a Exposição “Pão com História e Tradição”, com
toda a informação inerente ao ciclo
de produção do pão, os instrumentos
e utensílios usados no passado e no
presente na laboração diária destas
padeiras.

Garantido o sucesso deste novo formato, a Rota das Padeiras será para repetir dado que o número de visitantes
superou as expetativas, as padeiras esgotaram os seus produtos e, desta forma, os objetivos da Rota foram cumpridos: promover os produtos locais,
as padeiras e Vale de Ílhavo.
Conhecer a história e características
desta terra e da sua gente continua a
ser uma experiência singular, que dá
a conhecer a todos a simplicidade e
riqueza de uma arte tradicional que
percorre gerações e se transmite dentro da família, de mães para ﬁlhas e
ﬁlhos, num ritual misto de religiosidade, de comunhão e solidariedade.

Carnaval
de Vale de Ílhavo
2015
O Carnaval de Vale de Ílhavo saiu às ruas para festejar
com muita cor e alegria esta que é uma tradição única no País.

Foi emitido, no passado mês
de fevereiro, o parecer prévio
positivo ao Registo da “Festa
de Nossa Senhora da Penha
de França” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, promovido pela
Vista Alegre Atlantis, SA.
A Câmara Municipal de
Ílhavo tem-se associado, ao
longo dos últimos anos, à Festa da Nossa Senhora da Penha
de França, apoiando-a, de forma a cooperar na salvaguarda das suas manifestações
culturais ímpares na região e
no país. Mais recentemente,
esta festa constituiu-se também como um fator de atratividade turística, quer pelas
suas características culturais
singulares, em associação à
Capela, monumento nacional, e consequência do apoio
da Câmara Municipal e demais entidades regionais e
nacionais de turismo, que no
âmbito das suas competências apoiam na sua promoção
e divulgação. Claramente,
interessa ao Município de
Ílhavo materializar o enorme
potencial turístico associado
à Vista Alegre, promoven-

do atividades geradoras de
receitas como sejam gastos
de turistas, a reverter para a
economia local, que são também garante de manutenção,
criação de empregos e ainda
estímulo ao empreendedorismo comunitário. Esses gastos,
além de consumos culturais e
recreativos, passam também
pelos transportes, pelos serviços de restauração, bebidas
e lúdicos, e ainda pela aquisição de artesanato, lembranças e outros produtos locais.
Tem também como objetivo
reforçar, através do funcionamento como rede informal, de
áreas de negócio associadas
à valorização/requaliﬁcação
arquitetónica através de empresas de animação turística.
Pelo acima exposto, a Câmara Municipal de Ílhavo
deu parecer prévio positivo
ao registo da “Festa de Nossa
Senhora da Penha de França”
no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial, porquanto a marca Vista
Alegre se assume nacional e
internacionalmente autentica embaixadora de Portugal
no mundo.

A Arruada TÓ-CÓ CORNO anunciou, no dia 7 de fevereiro, o arranque da folia
carnavalesca. Os “tocadores”,
munidos do corno, voltaram a
percorrer as Ruas de Vale de
Ílhavo, interrompendo o desﬁle quando alguém se mostrava recetivo a recebê-los em
sua casa para refrescarem as
gargantas, saborearem os petiscos e recuperem o fôlego.
Seguiu-se o momento da
Chegada dos Reis no dia 14 de
fevereiro.
Totalizando cerca de 400
ﬁgurantes, distribuídos por
doze grupos participantes, os
Corsos Carnavalescos encheram as ruas de Vale de Ílhavo,
nos dias 15 e 17 de fevereiro,
com muita cor, alegria, sátira
social e brejeirice. Os famosos e irreverentes Cardadores
também marcaram presença
para “cardar” as raparigas.

Nesta festa tão popular não
faltaram os atrativos gastronómicos: as famosas padas, os
saborosos pães com chouriço
ou com bacalhau e o folar de
Vale de Ílhavo, muito conhecido na região pelo seu sabor
e textura característicos.
O Carnaval de Vale de Ílhavo, organizado pela Associação Cultural e Recreativa “Os
Baldas”, contou uma vez mais
com o importante apoio da
Câmara Municipal de Ílhavo,
tendo a edição de 2015 obtido
um saldo bastante positivo
com uma aﬂuência de cerca
de 9.000 pessoas.
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Coque de Petróleo
no Porto de Aveiro
Projeto
“MISSÃO
AMBIENTE:
é o que nos move”
apoia Agrupamentos
de Escuteiros
Continua em ampla dinamização, até ao dia 3 de abril, o
projeto «MISSÃO AMBIENTE:
é o que nos move», com o objetivo de alertar e sensibilizar
a comunidade de escuteiros,
e através dela a comunidade
em geral, para a importância
da entrega nas farmácias das
embalagens vazias e dos medicamentos fora de uso.
É numa clara tentativa de
criar boas rotinas ambientais
que este projeto se enquadra,
distinguindo ainda os mais
dinâmicos nas duas categorias – 3 absolutos (maior número de resíduos entregues
nas farmácias) e 3 per capita
(melhores resultados per capita) – sendo que ao primeiro de
cada uma delas será atribuído
uma carrinha de transporte.
Reforçamos que a dinâmica
das entregas é muito simples: no
ato da entrega apenas se deve
mencionar o número do agrupamento de escuteiros a favor
de quem se está a participar.
No nosso Município a representação está a cargo de 4
Agrupamentos de Escuteiros:

· 189 - Ílhavo;
· 531 - Gafanha do Carmo;
· 588 - Gafanha da Nazaré
· 1021 - Praia da Barra.
E as Farmácias aderentes são:

· Ílhavo - Moderna;
· Gafanha da Nazaré - Morais;
· Praia da Barra - Ançã Castro.
Agora que o projeto se aproxima da sua fase ﬁnal, a mobilização para ajudar os nossos
Agrupamentos de Escuteiros
a obter uma boa classiﬁcação
nacional, e mais do que isso a
nossa total mobilização para a
criação em deﬁnitivo de boas
rotinas com a entrega nas farmácias das embalagens vazias e dos medicamentos fora
de uso, é fundamental.

A Câmara Municipal de
Ílhavo continua a acompanhar, de forma atenta e permanente, o processo de movimentação do Petcoque no
Terminal de Granéis Sólidos
do Porto de Aveiro.
Este trabalho está a ser desenvolvido em colaboração
com diversas entidades competentes, tendo-se realizado,
no passado dia 27 de fevereiro, um reunião com o objetivo
de apreciar o novo modelo da
operação de descarga e transporte do produto, de acordo

Comemoração
Dia da Floresta Autóctone
Woodwatch - de Olho na Floresta

A Câmara Municipal de
Ílhavo assinalou o Dia Internacional da Floresta Autóctone (23 de novembro) com duas
ações distintas, no âmbito do
Projeto Woodwatch – de Olho
na Floresta.
A primeira ação teve lugar
no dia 24 de novembro, no Fó-

rum Municipal da Maior Idade, que recebeu no seu jardim
um medronheiro (Arbutus
unedo) pelas mãos da Vereadora do Pelouro da Segurança e Proteção Civil, Beatriz
Martins, em conjunto com os
utentes do referido espaço.
A segunda ação, igualmente

o justiﬁquem e a proteção da
qualidade de vida dos cidadãos da Gafanha da Nazaré o
imponha.
A Câmara Municipal de
Ílhavo continuará atenta e
fará o devido acompanhamento, com as instituições
responsáveis pela situação,
assim como aguardar pelo
desfecho do processo de licenciamento em curso, e pelo estudo ambiental da U. A., com
vista a salvaguardar a qualidade ambiental que a população exige e merece.

no âmbito do projeto Woodwatch – De Olho na Floresta, associado à iniciativa da
Agência para a Sustentabilidade e para a Competitividade (CIRA), foi constituída por
três momentos distintos que
consistiram na plantação de
carvalhos alvarinho pelas
crianças dos Centros Escolares N.ª Sr.ª do Pranto (24 de
novembro), Santa Maria Manuela (26 de novembro), Coutada, Légua e Vale de Ílhavo
no Jardim Henriqueta Maia
(27 de novembro).
O Woodwatch é uma iniciativa pioneira da Câmara Municipal de Ílhavo, que aposta
na Comunidade Educativa
como a principal alavanca
para a sensibilização de toda
a população na preocupação
com o Ambiente, em especial
com a Floresta e os seus recursos, aliando-se, por isso, à
Comemoração da mesma.

Mais 7% de materiais depositados
na Rede Municipal de Ecopontos
em 2014

mais informações em
www.missaoambiente.pt/missao

Atribuição
de Apoio no âmbito
do Projeto
Eco-Escolas

com as medidas mitigadoras que foram adotadas pela
CIMPOR, para assegurar a
segurança e o conforto dos
residentes da freguesia da Gafanha da Nazaré.
Este modelo encontra-se
numa fase experimental, admitindo-se que possa vir a
ser alvo de ajustamentos no
sentido de, se necessário, aumentar a sua eﬁcácia, tendo
a CIMPOR testemunhado
a sua disponibilidade para
adotar medidas complementares, caso as circunstâncias

A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à atribuição de um
apoio monetário de 1.600,00
euros a distribuir pelas 16 Escolas do Município de Ílhavo aderentes ao Projeto Eco-Escolas.

O Município de Ílhavo consegue, pelo 2.º ano consecutivo, manter registo de subida
na quantidade anual de materiais depositados na Rede
Municipal de Ecopontos.
O ano 2014 ﬁca assim marcado ao nível Ambiental por
este importantíssimo facto ao
nível da Gestão dos Resíduos,

sendo que a quantidade depositada em Ecoponto aumentou em aproximadamente 85
toneladas (mais 7% quando
comparada com o ano 2013),
sendo o maior aumento observado na deposição seletiva de
embalagens no ecoponto amarelo (mais 47% que em 2013).

O Projeto Eco-Escolas, motor
central de todo o desenvolvimento da Educação Ambiental Municipal, é desenvolvido
em estreita parceria com a
Associação Bandeira Azul da

Europa e visa premiar o esforço desenvolvido pelos Estabelecimentos de Ensino na
melhoria do seu desempenho
Ambiental e Cidadania.

Comitiva
do Sultanato
de Omã
visita Ecocentro
Municipal
de Ílhavo

No passado dia 14 de janeiro, o Ecocentro Municipal de
Ílhavo recebeu a visita técnica de uma Comitiva de Omã,
promovida pela empresa
SUMA que promove a gestão
dos Resíduos naquela valência municipal.
A comitiva, composta por
três elementos – dois vice-presidentes executivos e um diretor de departamento da Be’ah,
entidade pública responsável
pela gestão de resíduos naquele país –, viajou para Portugal
a convite da SUMA, tendo
como objetivos a demonstração da capacidade operativa
na execução e implementação
das várias vertentes de serviços associados a todo o processo de gestão dos resíduos
e higiene urbana, nomeadamente na recolha de resíduos,
gestão de aterros e estações
de transferência, laboratório
e campanhas de educação e
sensibilização ambiental.
Uma vez que Ílhavo se constitui como um dos municípios
com o qual a SUMA mantém
uma estreita colaboração, cimentada ao longo de vários
anos, um dos pontos do roteiro desta visita incidiu sobre o
Ecocentro de Ílhavo, por ser
uma estrutura de referência,
representativa das boas práticas e métodos de triagem
e de encaminhamento para
valorização de materiais recicláveis, realidade ainda não
veriﬁcada no sultanato.
Paralelamente, foi também
alvo de visita o Centro de Educação Ambiental do mesmo
ecocentro, por ser uma área
de especial interesse para esta
comitiva, que encara a sensibilização ambiental das populações de suma importância
para a boa prossecução dos
objetivos de qualidade e sustentabilidade ambiental da
Be’ah e do sultanato.
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Coastwatch
25 Anos a Olhar pelo Litoral

Ilhavenses dão enorme resposta
no projeto
“Dê uma Nova Chama à Sua Vela”
3.275 Kg recolhidos nos cemitérios
Nove meses depois, o primeiro balanço do projeto “dê
uma nova chama à sua vela”
revela que já foram depositados mais de 3.000 kg de velas
usadas de cemitério (copo de
plástico com resto de cera) no
respetivo equipamento – VELÃO, que pode ser encontrado
nos diferentes Cemitérios do
nosso Município e que assim
foram reencaminhadas para
Reciclar.

Uma enorme resposta dos
Munícipes Ilhavenses, para
o que muito tem contribuído
também o enorme trabalho
de divulgação e acompanhamento constantes das respetivas Juntas de Freguesias.
Este é sem dúvida mais um
importante projeto que a Câmara Municipal de Ílhavo
leva a efeito como forma de
dar cada vez maior expressão
às linhas gerais que deﬁniu
para a Politica Municipal de
Gestão dos Resíduos.

Concurso Nacional
“Ria de Aveiro – um mar de experiências”
teve vencedores de Ílhavo
Centro Escolar da Coutada premiado
Lançado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de
Aveiro (CI Região de Aveiro)
como forma de aposta na divulgação da Campanha de
Marketing Territorial “Ria de
Aveiro – um mar de experiências” junto dos públicos escolares e assim como elemento
de sensibilização para a importância da Ria de Aveiro e
em particular dos seus produtos, este concurso conseguiu
envolver à escala nacional
mais de 500 Crianças que ativamente se empenharam na
elaboração dos 124 trabalhos
recebidos em representação
de 18 escolas.
Na sequência da divulgação
dos vencedores nos 3 escalões
a concurso, foi com muito
agrado que a Câmara Muni-

cipal tomou conhecimento
que em dois deles o Centro
Escolar da Coutada (único Estabelecimento de Ensino do
Município participante) tinha
sido muito orgulhosamente
distinguido com um 1.º e um
3.º Prémios Nacionais (alunos
do 4.º ano e alunos do 2.º ano,
respetivamente).
Os prémios – um quadro
interativo e um retroprojetor
– foram entregues no passado
dia 17 de março no evento que
decorreu na antiga Capitania
do Porto, sobre os canais da
Ria de Aveiro.
A Câmara Municipal de
Ílhavo agradece à Comunidade Educativa do Centro
Escolar da Coutada mais esta
parceria de sucesso em prol
de um melhor Ambiente.

Sacos de Plástico
das Compras:
nova realidade Nacional
O passado dia 15 de fevereiro ﬁcou marcado ao nível
Ambiental pela aplicação em
Portugal continental de uma
pequena contribuição (10 cêntimos) sobre os sacos de plástico leves (geralmente usados para compras). Os factos
apontam para números verdadeiramente assustadores:

1 milhão de sacos leves utilizados por minuto no Mundo inteiro – 100 milhões por ano na
Europa – 466 sacos por pessoa
e por ano só em Portugal (colocando o nosso País no topo
do ranking pouco ecológico)
– os sacos de plástico têm 25
minutos de vida útil – e demoram 300 anos a desaparecer

Coastwatch Europe
2015
Terminaram já os momentos II e III do projeto Coastwatch Europe – a dinamização
das Aulas de Sensibilização
(em contexto de sala de aula)
e as Saídas de Campo – que a
Câmara Municipal de Ílhavo,
pelo 13.º ano consecutivo, implementa em parceria com o
GEOTA (Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e
Ambiente/ONGA).
Com a dinamização ativa
destes dois especiais momentos, os cerca de 200 alunos
estarão agora muito mais
aptos a perceber toda a problemática associada a uma
má conduta individual (que
neste caso rapidamente assu-

me repercussões coletivas) e a
propor ao Executivo Municipal metodologias que possam
ajudar a modiﬁcar comportamentos, nesta que foi considerada uma das melhores 11
práticas que visam reduzir a
quantidade de lixo marinho
nos mares da Europa.
“Olhar pelo Litoral” é alertar para a responsabilidade
de todos em participar, de
forma ativa e continuada, no
desenvolvimento sustentável
de uma parte absolutamente
vital do nosso território – o
Litoral – que tem realmente
tanto futuro, quanto se assume como belo e desaﬁante.

Tarifário de
Resíduos Sólidos Urbanos
sem aumento em 2015

O “Coastwatch Europe”, já
com 25 anos de existência
e dinamização contínua no
nosso País, é um projeto de
âmbito europeu, que promove
a cidadania ativa e que
consiste na monitorização
ambiental do litoral. Este
projeto, que conta com a
participação de milhares de
voluntários europeus, é um
importante instrumento de
educação para a Cidadania
Ambiental, a qual acaba por
valorizar a preservação do
ambiente litoral, contribuir
para alterações de padrões
de comportamento e em
simultâneo estimular a
participação de toda a
comunidade. É também
desta forma que se originam
rotinas diárias de boas
práticas de cidadania,
formando-se “adultos” mais
preocupados e conscientes,
sendo este o maior objetivo
do projeto.
Escolas participantes:
- EB 1 Gafanha de Aquém
- EB 1 Ílhavo
- Centro Escolar
N.ª Sr.ª do Pranto
- Centro Escolar da Coutada
- EB 2,3 José Ferreira
Pinto Basto
- EB 2,3 da Gafanha
da Encarnação

A Câmara Municipal mantem inalterado o Tarifário dos
Resíduos Sólidos Urbanos para
o ano 2015.
De referir que o Tarifário
de Resíduos Sólidos Urbanos
foi atualizado em abril de

2014, com um aumento de
apenas 0,59% (correspondente a uma média de 0,03 euros
utilizador doméstico/mês). De
realçar que a referida atualização teve por base o facto
de o tarifário de RSU, em vi-

gor desde 2011, não ter sofrido até àquela data qualquer
alteração, tendo a Câmara
Municipal de Ílhavo seguido
a recomendação da Entidade
Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos (ERSAR) no
sentido de promover a sustentabilidade do sistema de
gestão de resíduos para que as
receitas cubram as despesas
suportadas.

no Ambiente (quando abandonados em local impróprio).
E são precisamente os resíduos de plástico aqueles que
mais se encontram à deriva
no mar, com consequências
diretas para a biodiversidade,
ao serem confundidos com
alimento, e para o Ser Humano, ao entrarem na cadeia alimentar através do pescado.
O objetivo é muito claro: contribuir para uma redução muito
clara e efetiva no seu consumo
tendo como meta, já para 2015,
passar de 466 para 50 sacos por

pessoa no nosso País.
Para conseguirmos esta
Redução no uso dos sacos de
plástico leves e assim atingir a
meta a que todo o nosso País é
desaﬁado, a solução passa por
todos. Principalmente pelos
consumidores, que têm em si
a possibilidade de escolha e,
com ela, o poder da mudança.
Uma mudança fácil, porque
são muitas e acessíveis as alternativas disponíveis.
A Câmara Municipal de
Ílhavo há muito preconiza a
adoção destas boas práticas

de gestão dos resíduos, seja
porque lida muito de perto com a problemática dos
resíduos plásticos à deriva
no mar e que o projeto coastwatch europe evidencia de
forma muito expressiva, seja
ao nível da dinamização da
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos com a qual,
por exemplo, já distribuiu
5.600 sacos de compras reutilizáveis em 5 anos (a melhor
alternativa, pela resistência e
durabilidade, ao vulgar saco
de plástico).
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www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
Facebook: museumaritimoilhavo

Rostos - O trabalho
nos Estaleiros de Viana
fotografia de Egídio Santos

2.º aniversário

A exposição recupera a
memória do trabalho nos estaleiros navais. Em tempos,
os Estaleiros de Viana, fundados em 1944, foram um dos
maiores da Europa, chegando
a empregar mais de duas mil
pessoas e a construir mais
de duzentos navios. Em 1991,
ao serviço do jornal “O Independente”, Egídio Santos
desloca-se pela primeira vez
aos Estaleiros com o propósito de fazer uma reportagem
fotográﬁca para o jornal. Im-

pressionado com o espaço
dos estaleiros, o trabalho de
soldadura, os grandes navios,
as gruas e todo o movimento
do trabalho diário, regressa a
Viana duas vezes nesse ano.
Quando começam a surgir
as primeiras notícias sobre o
encerramento dos estaleiros,
o fotógrafo regressa a Viana.
No entanto, desta vez, as suas
imagens mostram o desânimo
e tristeza de toda uma comunidade perante a decisão de
encerramento dos estaleiros.

Aquário dos Bacalhaus
do Museu Marítimo
de Ílhavo
No dia 17 de janeiro assinalou-se o
segundo aniversário do Aquário dos
Bacalhaus do Museu Marítimo de
Ílhavo. O programa apresentou várias
ações ao longo do dia, com particular
destaque para a inauguração de uma
singular exposição de fotograﬁa de
Egídio Santos, “Rostos - O trabalho nos
Estaleiros de Viana”, na Sala de Exposições Temporárias, e o lançamento da

3.ª edição do Concurso de Modelismo
Naútico do MMI. O dia terminou no
anﬁteatro do Aquário, onde assistimos
a uma Conversa de Mar com o Prof.
Mário Ruivo, biólogo, especializado
em oceanograﬁa, Presidente da Comissão Oceanográﬁca Intersectorial
do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e uma ﬁgura incontornável do mar português.

Entrada gratuita
patente até 12 de abril

Museu Marítimo
de Ílhavo
registou 66.500 visitas em 2014
O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) fechou o ano de
2014 com um balanço muito
positivo.
Contou 66.500 visitantes, o
segundo melhor registo da sua
história. O MMI conﬁrmou-se,
assim, como um dos museus
municipais mais visitados do
país e voltou a ser o Museu que
atraiu mais público no distrito
de Aveiro. A nível nacional, o

MMI registou um número de
visitantes muito superior à
média dos museus nacionais,
situando-se no segmento dos
10% das instituições museológicas que atraíram mais público no País.
As dinâmicas de extensão
e internacionalização do Museu foram outro ponto forte
do ano de 2014, tendência que
se pretende reforçar e am-

pliar. O MMI participou, através de empréstimos de obras e
conteúdos, em diversas exposições em museus internacionais (Bilbao e San Sebastien)
e realizou várias itinerâncias
de exposições em Portugal.
Promoveu edições internacionais de referência, a exemplo
da Revista ARGOS, em parceria com os principais museus
marítimos europeus e de outros continentes; divulgou o
seu projeto na revista Drassana do Museu Marítimo de
Barcelona. Em Portugal, teve
destaque no último número
da Revista Património da Se-

cretaria de Estado da Cultura
e em diversos congressos internacionais de Museologia.
A ampliação comunicacional dos patrimónios do MMI
foi outro objetivo bem conseguido e em franco desenvolvimento. Em 2014, o MMI
foi escolhido para oito programas de televisão (dois deles em países estrangeiros) e
participou, num processo em
curso e desenvolvimento, em
seis projetos cinematográﬁcos
relacionados com o tema da
pesca do bacalhau e da cultura do mar em geral.
A nomeação do projeto de

ampliação do Museu/Aquário
de bacalhaus para o Prémio
Mies van der Rohe, edição
de 2015, a maior distinção da
arquitetura europeia, foi um
admirável reconhecimento
da qualidade arquitetónica do
Museu, um projeto da ARX
Arquitetos. Esta distinção,
cujo resultado ﬁnal será conhecido em Maio, é um renovado convite a todo o público
para que visite o MMI durante
este Ano Novo, participando
nas suas atividades, vendo as
suas exposições, juntando-se
à nossa tripulação.

14 fevereiro

Dia dos Namorados
no Museu

Convidámos todos os apaixonados a virem namorar
até ao Museu no dia 14 de
fevereiro. Para além de uma
visita especial, oferecemos
um conjunto de atividades
que encheram o nosso museu de romance. O programa

especial para casais incluiu
uma sessão de histórias e contos românticos em frente ao
aquário de bacalhaus, uma
sessão fotográﬁca romântica
no veleiro “Faina Maior” e um
lanche à luz de “velas”.

projetos educativos

PROGRAMAÇÃO
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a não perder ...
28 março sábado
3.º Aniversário
CIEMar-Ílhavo
PROGRAMA
a partir das 15h00
» Showroom de empresas instaladas
na Incubadora de Empresas e
degustação de produtos do mar

O CIEMar-Ílhavo assinala o seu terceiro aniversário no sábado, dia 28
de março, com um programa variado
e que retrata com intencionalidade a
sua atividade.
Ao longo da tarde acontecerá um
showroom das empresas instaladas
na Incubadora de Empresas e degustação de produtos do mar
Na sessão comemorativa será lançada a terceira edição do boletim eletrónico do CIEMar e apresentado o
projeto digital “Homens e Navios do
Bacalhau”, que conta com o apoio da
Fundação Eng.º António Pascoal.
Igualmente imperdível será a apresentação de um extraordinário livro:
Mar, de Afonso Cruz (com a presença
do escritor e artista)
O dia culmina com a exibição e debate do ﬁlme “Meu Pescador, Meu
Velho”, de Amaya Sumpsi Langreo
(vencedora do Prémio Octávio Lixa
Filgueiras 2014).

17h00 Sessão comemorativa
» Lançamento do Boletim n.º 3
do CIEMar-Ílhavo (edição digital)
» Apresentação do projeto digital
“Homens e Navios do Bacalhau”
(Projeto apoiado pela Fundação
Eng.º António Pascoal)
} CIEMar-Ílhavo
17h45 Apresentação do livro
“Mar”, de Afonso Cruz
18h30 Exibição do filme
“Meu Pescador, Meu Velho”,
de Amaya Sumpsi Langreo
(vencedora do Prémio Octávio Lixa
Filgueiras 2014)
Entrada gratuita · marcação prévia ·
limitado a 180 pessoas
} Museu Marítimo de Ílhavo

31 março a 2 abril 14h00~17h00

“A Ria de Aveiro
e as suas gentes”
Este projeto destina-se aos
alunos do 4.º ano das escolas
do 1.º Ciclo do Ensino Básico
do Município de Ílhavo e tem
como objetivo dar a conhecer
a Ria de Aveiro, os seus recursos, as proﬁssões, as suas
memórias, a sua cultura material e as artes de saber fazer.
Além de uma visita ao MMI,
este projeto contempla a realização de um trabalho ao
longo do ano entre a escola e
o museu.

Férias da Páscoa
no Museu!

A Páscoa é uma época cheia de tradições!

Durante o período de férias escolares, o Museu Marítimo de Ílhavo
vai levar as crianças numa viagem
por alguns dos costumes desta época
através de visitas especiais, de jogos,
atividades de artes plásticas e oﬁcinas
de cozinha.

indicado para crianças
dos 3 aos 10 anos
Entrada: € 5,00 (1 dia)
€ 12,00 (3 dias)
Inscrições até ao dia 27 de março
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
ou T 234 329 990

“A Outra Margem”
No passado dia 5 de fevereiro, o Museu Marítimo de Ílhavo recebeu os alunos do Centro Escolar de Vale de Ílhavo,
no âmbito do projeto “A Outra
Margem”. Este projeto, que
decorrerá ao longo deste ano
letivo e que se destina aos
alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo
de Ensino Básico, tem como
ﬁm a inclusão dos residentes
de etnia cigana do nosso município, promovendo a sua
integração social, o exercício
de cidadania e a partilha de
histórias, saberes e culturas.

De periodicidade bienal, o
Concurso de Modelismo Náutico MMI tem como objetivo
promover a cultura náutica
como forma de expansão da
Cultura Marítima, em geral,
e a consolidação do projeto

sociocultural do Museu Marítimo, em especial. Como
entidade promotora e patrocinadora, a Câmara Municipal
de Ílhavo atribuirá, através
da decisão do júri constituído para o efeito, o Prémio de

Modelismo MMI no valor de
3.500,00 euros, ﬁcando a obra
premiada a constituir propriedade da Câmara Municipal de
Ílhavo e integrada no espólio
do Museu Marítimo.
O tema desta terceira edição é dedicado aos Arrastões
de Pesca do Bacalhau. Foram
apresentadas sete candidaturas para um total de dez modelos a concurso. A receção
dos trabalhos para exposição
e avaliação será a partir de
20 de outubro, sendo que os
prémios serão entregues a 14
de Novembro, no âmbito da
programação do Dia Nacional
do Mar.
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Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
voltam a surpreender

Mónica Ferraz

Estamos Todos? com José Pedro Gomes

Às vezes o Amor com Rita Guerra

Banda do Mar

A atividade dos Centros Culturais de
Ílhavo (CCI) e da Gafanha da Nazaré
(CCGN) continua a caraterizar-se pela
sua forte dinâmica e pela sua qualidade artística, aspetos que continuam a
contribuir para o reforço da imagem e
posicionamento dos Centros Culturais
junto do seu público e da sua aﬁrmação a nível nacional na rede de espaços de programação cultural.
O arranque no Novo Ano apresentou uma programação diversiﬁcada,
com muito público a corresponder,
assistindo e participando ativamente
nas ações do CCI e do CCGN.
Em janeiro, a primeira ação ﬁcou
reservada à inauguração da exposição “Estranho Lugar”, dos fotógrafos
Alexandre Almeida, Augusto Brázio
e Nelson d’Aires, uma exposição que
reúne alguns dos seus trabalhos, onde
se incluem fotograﬁas decorrentes
da residência artística realizada no
Festival Rádio Faneca 2014. Em palco
iniciamos com Mónica Ferraz, a sua
primeira presença nos nossos palcos,
depois de ter estado no CCI integrada
nos Mesa, com o seu projeto a solo, em
digressão promocional do novo álbum,
onde se destaca o sucesso “Let Me Be”.
No teatro, o humor inconfundível de
José Pedro Gomes, trouxe ao palco do
CCGN, perante uma sala esgotada, a
peça “Estamos Todos?”. Destaque neste mês para o regresso do cinema ao
CCI, agora com a mais recente tecnologia de projeção digital, mas também
o CCGN teve uma sessão especial do
maior sucesso do cinema português
recente, “Os Maias”, de João Botelho,
sessão acompanhada pelo ator Pedro
Lacerda, que conversou com o público
sobre a sua experiência de participação neste ﬁlme.
Em fevereiro, o CCI integrou a primeira edição de “Às vezes o Amor”, no
dia 14, Dia dos Namorados, um festival nacional de música repartido por
oito cidades portuguesas, que contaram com outros tantos artistas nacionais que à mesma hora celebraram o
romance através da música. Ílhavo
contou com a voz inconfundível e
incomparável de Rita Guerra que encheu de intimidade e emoção a plateia
do CCI. Ainda na música, apresentámos o projetos Às voltas com Carmem
Miranda, um projeto único da banda
Real Combo Lisbonense, que recuperou três décadas de história musical
da cantora mais internacional alguma
vez nascida em Portugal.
O Centro Cultural de Ílhavo assume
a dança, em 2015, como uma das suas
principais referências de trabalho,
associando-se à nova temporada da
Companhia Olga Roriz, marcada pela
celebração dos seus 20 anos de existência e dos 40 anos de carreira da sua
diretora e coreógrafa, com a apresentação de várias peças nas principais salas
do país. Esta efeméride é celebrada no

CCI com a apresentação de três peças
ao longo do ano, a primeira da quais
ocorreu em fevereiro, com PETS.
Neste mês de Março, a Banda do
Mar “invadiu” o CCI, num concerto
esgotado, onde a música desta banda
luso-brasileira, composta por Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e Fred.
No passado dia 21, o CCGN recebeu a
pianista turca AyseDeniz Gokcin, que
trouxe a palco o seu interessante Pink
Floyd Classical Concept, interpretando alguns dos mais míticos temas do
grupo inglês ao piano.
No Serviço Educativo apresentámos
os espetáculos “Ninananas – Cantigas de embalar o mundo” para bebés
e grávidas, “Oﬁcina dos Sentidos”, de
Joana Antunes e José Lemos, para bebés entre 1 e 3 anos. Destaque maior
foi para a II Mostra de Robetos e Marionetas no CCGN, que além de vários
espetáculos de marionetas e robertos,
apresentámos uma fomação de contrução de marionetas em esponja e
uma palestra subordinada ao tema
“Marioneto-terapia”, além de uma
exposição dedicada aos Bonecreiros
Portugueses e ao Teatro Dom Roberto e todas as suas vertentes clássicas e
universais, patente até 26 de abril, de
entrada gratuita

Centros Culturais
de Ílhavo
e da Gafanha
da Nazaré
com 231 ações
e cerca de 50.000
visitantes
em 2014
O ano 2014 voltou a revelar-se de intensa atividade nos Centros Culturais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré nas
várias áreas de programação, como
o Teatro, Música, Dança, Exposições,
Residências Artísticas e Serviço Educativo e na participação e gestão ativa
de iniciativas da Câmara Municipal de
Ílhavo, das quais se destacam o Festival
Rádio Faneca e Festival do Bacalhau.
Como resultado da extraordinária
dinâmica de trabalho e da atitude demonstrada pela equipa, o ano de 2014
caracterizou-se por um conjunto de
bons resultados: 231 ações realizadas,
49.739 visitantes, 66,22% de taxa média de ocupação e 98% de índice de
satisfação.
No que diz respeito à aﬂuência de
público, ao considerar-se o total de
ações de ambos os equipametos, registou-se um valor que se mantém acima
da média do triénio 2011-2013, que é
de 49.569.
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bilheteira online
· www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
· ilhavo.bilheteiraonline.pt
· Facebook: centroculturalilhavo

agenda

CCI/CCGN
II Mostra de Robertos
e Marionetas

} CC Gafanha da Nazaré (até 26 de abril)

Estranho Lugar

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

ABRIL
2, 9 e 16 qui

BLOCO - nova música brasileira

BLOCO - Do tradicional Bloco Olodum aos muitos
blocos de Carnaval, a palavra BLOCO sempre teve forte
presença no léxico da música brasileira. Conjunto, ritmo,
melodia, força e muita musicalidade constituem alguns
dos conceitos ancorados a BLOCO. Para o mês de Abril, a
visita de 3 nomes da nova música brasileira.

2 de abril
WADO

Exposição de fotografia de Alexandre Almeida,
Augusto Brázio e Nelson d’Aires

18
sex
22h00 música

Rita Redshoes

Concerto Comemorativo do Dia do Porto de Aveiro

} CC Gafanha da Nazaré

Entrada: € 3,50 · auditório · M/3
» receitas deste evento revertem
para uma IPSS do Município de Ílhavo

12 dom

15h30 música

Winx ao Vivo
Concerto de Páscoa
Org: Lemon Entertainment

} CC Ílhavo

} CC Ílhavo (até 31 de maio)

9 de abril
MAHMUNDI

Entrada: Individual € 15,00· Pack 4 bilhetes: € 50
(€ 12,5 cada um)
auditório · M/3
(crianças entre os 0 e os 2 não pagam mas ficam ao colo)

24
sex
22h00 dança contemporânea
Eros e Psiquê

MARÇO
27
sex
22h00 música

Companhia de Dança Contemporânea de Évora

Concerto 7.º aniversário
Centro Cultural de Ílhavo

Rodrigo Leão
O Espírito de um País

16 de abril
TATÁ AEROPLANO
} CC Ílhavo

Entrada: € 5,00 (concerto individual) € 10,00 (pack 3 concertos) ·
auditório · M/3

10
sex
22h00 música
Org.: UGURU

Diabo na Cruz

} CC Ílhavo

Entrada: € 20,00 · auditório · M/6
» sénior +65 anos (20%)

} CC Ílhavo

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

MAIO
29, 30 e 31 sex a dom

} CC Ílhavo

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

Festival
Rádio
Faneca
} Ílhavo

Entrada gratuita
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JANEIRO
Exposição: Aqui há gato!
Ao longo do mês de janeiro
esteve patente no átrio da BMI
a exposição “AQUI HÁ GATO!”
Uma exposição de trabalhos
realizados no âmbito da atividade “A Biblioteca Municipal
vai às Bibliotecas Escolares”,
desenvolvida no 1.º período
deste ano letivo. Os trabalhos
expostos estiveram em votação, de acordo com o respetivo
ano letivo, ao longo de todo o

FEVEREIRO
A Música das Palavras:
Luísa Ducla Soares

mês. A cada gato foi atribuído
um número, não sendo revelado o autor e o estabelecimento
de ensino de cada trabalho em
exposição. Participaram nesta
exposição um total de 119 gatos distribuídos de acordo com
categoria em que se inseriam.
No ﬁnal do mês foram abertas as caixas e contados os votos. Os vencedores foram, de
acordo com as categorias:

- Jardim-de-infância
Biblioteca Escolar do Centro Escolar
da N.ª Sr.ª do Pranto
- 1.º Ano
Biblioteca Escolar do Centro Escolar da Coutada
- 2.º Ano
Biblioteca Escolar do Centro Escolar da Légua
- 3.º Ano
Biblioteca Escolar do Centro Escolar da Légua
- 4.º Ano
Biblioteca Escolar da Chave
Como prémio, cada uma das
Bibliotecas vencedoras recebem um conjunto de livros
para a sua biblioteca escolar.
Parabéns aos participantes e
aos vencedores!

No dia 7 de fevereiro, realizou-se a
4.ª edição da Música das Palavras. Um
encontro em torno da literatura para
a infância, conjugando as componentes literárias, visuais e musicais, que
acontece todos os anos em fevereiro
na Biblioteca Municipal de Ílhavo.
Este ano dedicado à autora Luísa
Ducla Soares, este encontro dividiu-se
em dois momentos: uma sessão de divulgação sobre a obra da autora, pelo
Professor José António Gomes (Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico da Universidade do Porto). A
este primeiro momento juntaram-se
também as crianças do Clube de Leitura: Crescemos e Já Lemos que, no início
da sessão, apresentaram os seus trabalhos, realizados com base nos contos
do livro da autora Contos para rir.
Num segundo momento, realizouse uma Hora do Conto musicada, com
poemas de Luísa Ducla Soares, pelas
alunas Bianca Casqueira e Rosa Ramos do Agrupamento de Escolas da
Gafanha da Encarnação e pela professora bibliotecária Marisela Simões.
Este encontro contou com a presença de 72 participantes.

Itinerâncias da Rede de Bibliotecas

da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (RBCIRA)
Ao longo dos meses
de fevereiro e março
a Biblioteca Municipal
de Ílhavo acolheu
equipas de animação
de outras Bibliotecas
que, no âmbito
das Itinerâncias da
RBCIRA, realizaram
algumas das suas
atividades para o
público infantil e
público em geral:

28 FEVEREIRO

3 MARÇO

“A HISTÓRIA
DA TITA
CAROCHINHA E
DO JOÃO RATÃO”
Teatro de fantoches
pela Biblioteca
Municipal de Anadia

“O LIVRO
INCLINADO”,
de Peter Newell
Hora do Conto
+ Ateliê pela
Biblioteca Municipal
de Sever do Vouga

Já todos conheciam a velha
história da Carochinha e do
João Ratão, aquele que morreu no caldeirão, mas esta foi
uma outra história, em rimas
divertidas de uma Carochinha e de um João Ratão dos
nossos dias.
Uma história de fantoches
diferente e divertida que encantou as 62 crianças e os
adultos presentes.

Com base na história de Peter Newell, “O livro inclinado”, foi realizada uma hora do
conto divertida que culminou
na realização de um ateliê de
construção de personagens.
Participaram 23 crianças da
turma do 2.º ano do Centro
Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto.

5 MARÇO

“GREVE”,
de Catarina Sobral
Hora do Conto
+ Ateliê pela
Biblioteca Municipal
de Sever do Vouga

Com base no livro de estreia
da ilustradora portuguesa Catarina Sobral, foi dinamizada
a hora do conto e um ateliê
dedicado ao tema. A reivindicação foi uma constante ao
longo de toda a manhã. Participaram nesta atividade 25
crianças da turma do 2.º ano
da EB1 de Ílhavo.
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· www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
· biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
· Facebook: camaramunicipalilhavo

14 MARÇO

Ílhavo a Ler+
Realizou-se no Centro Cultural de
Ílhavo, no dia 14 de março, a 5.ª edição da ﬁnal do Concurso Concelhio de
Leitura, “Ílhavo a Ler+”. Um concurso
desenvolvido pela Rede de Bibliotecas
de Ílhavo, com o objetivo de reforçar o
contacto das crianças e jovens com o
livro e a leitura.
Os 33 ﬁnalistas apurados na fase de
escolas realizaram provas escritas e
orais, este ano, com base na exploração de algumas das obras mais importantes dos nossos autores de literatura
portuguesa da lusofonia: Ondjaki, Mia
Couto, José Mauro Vasconcelos e José
Eduardo Agualuza.
O Júri, constituído por Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro),
Inês Vila (Câmara Municipal de Ílhavo) e José Saro (Rede Bibliotecas Escolares), avaliou os ﬁnalistas.
Os vencedores da tarde foram, de
acordo com as categorias:

Categoria A - 1.º Ciclo
Inês Lopes Sarabando
(EB1 da Cambeia)
Categoria B - 2.º Ciclo
Margarida Jin
(EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto)
Categoria C - 3.º Ciclo
João Almeida Menezes Costa Cardoso
(EB 2,3 da Gafanha da Encarnação)
Categoria D - Ensino Secundário
Beatriz Mendes Fernandes
(Escola Secundária
Dr. João Carlos Celestino Gomes)
Os vencedores representarão o Município de Ílhavo na ﬁnal do Concurso
Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, este ano organizado pela Câmara/Biblioteca Municipal de Ílhavo,
agendado para o próximo dia 30 de
maio, no Centro Cultural de Ílhavo,
onde participarão os concorrentes apurados nas ﬁnais de cada município.

À Descoberta
de Alice Vieira...
“À descoberta de...” é uma atividade
inserida no Plano de Promoção do Livro
e da Leitura da Rede de Bibliotecas de
Ílhavo, este ano dedicada à autora Alice
Vieira. Destinada a todos os alunos desde o pré-escolar até ao ensino secundário, tem como objetivo dar a conhecer a
vida e obra de um autor(a), através da
implementação e desenvolvimento de
trabalhos de descoberta da vida e obra
do mesmo, nos diferentes níveis de ensino, ao longo do ano letivo.
Após a leitura das obras selecionadas, de acordo com os interesses dos
professores, alunos e da própria escola,
são realizados trabalhos nas diferentes vertentes: plástica e literária. Estes
trabalhos são depois selecionados e
expostos na Biblioteca Municipal para

que toda a comunidade escolar e não
escolar possa contemplá-los. A apresentação dos trabalhos inclui sempre
uma componente de apresentação
pública e coletiva à comunidade de alguns trabalhos tais como: adaptações
teatrais, declamação de poemas, teatro
de marionetas, entre outros, que este
ano serviram de momentos culturais
no decorrer da ﬁnal do Concurso Concelhio de Leitura: Ilhavo a Ler+.
Os restantes trabalhos estão expostos ao público na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, no âmbito das atividades do
Mês da Leitura Concelhio.
Estiveram presentes ao longo da
tarde 504 pessoas entre os intervenientes nos momentos culturais, pais,
professores.

“O Livro Objeto”
Exposição de Helena Zália

No dia 7 de janeiro abriu ao
público a Exposição “O Livro
Objeto” de Helena Zália, que
esteve patente na sala polivalente da Biblioteca Municipal
até ao dia 28 de fevereiro.
Uma exposição de originais
de ilustração e outros objetos
de arte da ilustradora, que despertaram a curiosidade e abriram novos horizontes no que
ao tema do livro diz respeito.
Helena Zália, ilustradora e
professora no Município de
Ílhavo, tem uma expressão
muito singular. Inspirada em
tudo o que vê e sente, ela estimula os sentidos compondo
texturas, cores e matérias diversas nas suas ilustrações e
obras de arte. O seu trabalho
é uma necessidade orgânica
e intuitiva, que surge por si.
É sobretudo a forma que encontrou para se expressar e
se relacionar consigo e com
tudo/todos que a rodeiam.

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

“Independentemente das palavras impressas, o livro pode
comunicar alguma coisa em
termos visuais e táteis.” Uma
exposição onde pudemos ver,
sentir, pensar e ler.

Ateliê de ilustração
com Helena Zália
A exposição “O Livro Objeto” serviu de mote para a
realização de um ateliê de
ilustração na tarde do dia 31
de janeiro, com a ilustradora
Helena Zália. Porque a inspiração pode surgir de onde
nunca se imagina, muitos foram os objetos livro criados
neste ateliê, utilizando texturas, cores e matérias diversas,
muitas delas recicladas. Neste
ateliê participaram 24 crianças e adultos com idades a
partir dos 7 anos. Uma tarde
colorida que deixou em todos
a vontade de fazer mais.
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Vocação 2014
- Turno 3
Entrega dos Certificados
e Bolsas de Participação

Realizou-se, no passado dia
7 de janeiro, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo,
a entrega dos Certiﬁcados e
Bolsas aos 16 participantes do
3.º Turno do Programa Vocação 2014.
Dirigido a jovens com idades
compreendidas entre os 14 e
os 25 anos que estudem e/ou
residam no Município de Ílhavo, o Programa Vocação está
estruturado em três turnos: o
primeiro de janeiro a março,
o segundo de abril a junho e
o terceiro de outubro a dezembro, com a realização de
projetos em áreas tão diversas
como o ambiente, o desporto,

a juventude, a história e o património, a animação cultural
ou a dinamização de espaços.
Cada jovem realiza 90 horas,
recebendo no ﬁnal um certiﬁcado de participação e uma
bolsa de 200,00 euros.
Na edição de 2014 registaram-se 115 inscrições, num total de 54 participações: no primeiro turno participaram 18
jovens, no segundo 20 e neste
terceiro 16, o que demonstra
o sucesso e a importância no
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e proﬁssionais, através do contacto
dos jovens com o mundo de
trabalho.

Espaço Internet 2014

Entrega de Certificados a 50 formandos
Decorreu, no dia 4 de fevereiro, na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, a entrega de Certiﬁcados do Espaço Internet a 56
formandos, que durante o ano
2014 frequentaram os vários
cursos promovidos pelo Espaço Internet.
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu em 2014
um conjunto de ações de formação nos Fóruns Municipais
da Juventude de Ílhavo e da
Gafanha da Nazaré, dotando
os participantes com as competências básicas em Windows/Word, Excel, Powerpoint
e Internet/E-mail.

Esta iniciativa continua a traduzir-se numa mais valia para
os jovens e adultos do Município ao nível da sua formação
nas novas tecnologias da comunicação e da informação.
Este ano serão ainda dinamizados vários workshops com
a abordagem dos seguintes
temas, como Email (4 horas),
Facebook (6 horas), Youtube
(2 horas), Picasa ou Photoscape (3 horas), Segurança na
Internet (2 horas), criação de
Blog (3 horas), Skype (3 horas)
e gestão de fotograﬁas (6 horas). Desta forma, pretende-se
aumentar a oferta formativa
e ir ao encontro dos interesses
dos formandos.

XI Jornadas
da Juventude

do Município de Ílhavo
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Assembleia Municipal
Jovem 2015
Conversas
com
Gente Nova...
A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no passado dia 6 de março, na
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, as Jornadas da Juventude 2015,
contando com a participação de cerca
de 40 alunos e 4 professores.
Formada por 2 painéis temáticos, o
primeiro subordinado ao tema “Dependência da internet: doença moderna?” e o segundo “Os jovens e as redes
sociais”, a 11.ª edição das Jornadas da
Juventude contou com a presença de
vários proﬁssionais que diariamente
lidam com esta matéria e acompanham a relação dos jovens com as redes sociais.
Com o objetivo de se alcançar uma
maior e mais fácil interatividade entre oradores e participantes, foram
criados grupos de trabalho, cada um
coordenado por um professor, que
apresentaram as suas questões aos
oradores e elaboraram as conclusões
de cada temática exposta.
As Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo são especialmente
direcionadas para os alunos do 3.º
Ciclo do Município, abordando temas
atuais e do seu interesse, numa aposta continuada da Câmara Municipal
de Ílhavo em proporcionar atividades
que funcionem como complemento à
sua formação escolar e pessoal.

Teve lugar, no dia 20 de fevereiro, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Ílhavo,
a edição 2015 da Assembleia
Municipal Jovem.
Numa sessão informal de
trabalho, cerca de 30 alunos
da EB 2,3 José Ferreira Pinto
Basto, da Escola Secundária
Dr. João Carlos Celestino Gomes e da Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré tiveram
oportunidade de partilhar as
suas preocupações e apresentar as principais ideias para o
futuro da sua Terra, participando em debates relacionados com diversas temáticas,
nomeadamente Cidadania,
Solidariedade, Ambiente, Mobilidade e Acessibilidade, Saúde Juvenil, Desporto, entre
outros temas que forem considerados pertinentes discutir.
O Vice Presidente da Câmara Municipal, Marcos Ré,
o Presidente da Assembleia
Municipal, Fernando Duarte,
a Vereadora do Pelouro da

Juventude, Beatriz Martins,
e a Chefe de Divisão da Educação, Ana Seabra, responderam às perguntas dos jovens,
num momento de partilha e
interação que se revelou bastante proveitoso.
Esta iniciativa, especialmente dirigida aos Agrupamentos de Escola do Município de Ílhavo, realça a
importância da aposta política da Câmara Municipal
de Ílhavo na Juventude, em
particular na componente
especíﬁca da Educação, disponibilizando um conjunto de
programas, projetos e iniciativas, planeadas e estruturadas de forma a proporcionar
o desenvolvimento de novas
competências, contribuindo
para um encarar de futuro
com espírito crítico, criativo
e, sobretudo, participativo no
meio social em que os jovens
se integram.

No âmbito da atividade dos
Fóruns Municipais da Juventude 2015, arrancou, no passado dia 11 de fevereiro, um
projeto inovador intitulado
“Conversas com Gente Nova”,
que visa aproximar experiências de vida dos jovens, numa
tertúlia que se pretende dinâmica e interativa.
Com base numa seleção
de temas das preocupações
e preferências dos jovens, os
Fóruns Municipais da Juventude serão todos os meses palco para dar voz e espaço a este
projeto.
A primeira edição decorreu no Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo, tendo
como convidados dois Cardadores de Vale de Ílhavo,
Hugo Costa e Fábio Oliveira,
que partilharam com o jovens
presentes as suas experiências da folia de Carnaval de
Vale de Ílhavo, que torna o
Município um destino ímpar
na vivência carnavalesca do
país e do mundo.
Estas conversas decorrerão na última quarta-feira de
cada mês, em todos os Fóruns
da Juventude, alternadamente, pelas 17h00.

PRÓXIMAS

X Aniversário
Fórum Municipal
da Juventude
da Gafanha da Nazaré

O Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré comemorou, no passado dia
25 de fevereiro, o seu décimo
ano de vida.
Para assinalar esta data, a
Câmara Municipal de Ílhavo preparou um programa
especial, convidando todos
os jovens a participar nesta
festa repleta de atividades: o
Jogo “10 Anos FMJ Gafanha
da Nazaré”, um Workshop de
Risoterapia pela Dr.ª Mónica
Arvins e a Exposição dos Cabeçudos FMJ.

Mais de 35 jovens não quiseram perder a oportunidade
de cantar os parabéns ao Fórum Municipal da Juventude
e desejar muitos anos de vida
a esta que também é a sua
casa.

29 ABR

Empreendedor
FMJ Gafanha
da Encarnação
27 MAI

Dançarino
FMJ Ílhavo
24 JUN

Skater

FMJ Gafanha
da Encarnação

30 · Município de Ílhavo · março 2015
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
3 de dezembro de 2014
Primeira renovação da prestação de
serviços de fornecimento e transporte
de refeições escolares
Deliberado por unanimidade proceder
à renovação do referido contrato, pelo
valor contratual de 432.660,80 Euros,
à ﬁrma Gertal, SA, para o ano de 2015.

do referido posto à ﬁrma “Ecoria – Empresa Turística da Ria de Aveiro”, pelo
valor de 900,00 Euros.
Segunda adenda à listagem inicial dos
Subsídios de Estudo – Ano Lectivo
2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida que prevê a atribuição de subsídios de estudo.

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.

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 Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de 6 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Ação Social do Concelho
de Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 641,82 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Ílhavo

Comparticipação no pagamento das
quotas de condomínio de habitação social, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1 apoio de comparticipação
no pagamento das quotas de condomínio de habitação social.
Acordo de Colaboração para a substituição de cobertura de ﬁbrocimento
na Escola Básica 2,3 José Ferreira Pinto
Basto – Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
ratiﬁcação do referido Acordo.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
17 de dezembro de 2014
Atribuição de Subsídio Pontual à Paróquia da Gafanha da Nazaré para
compra de terreno com vista à requaliﬁcação da zona envolvente à Igreja da
Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice Presidente da Câmara Municipal, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor de 9.600,00 Euros.
Relatórios de execução dos Contratos
Interadministrativos de Delegação de
Competências, celebrados entre o Município de Ílhavo e as Juntas de Freguesia da Gafanha do Carmo, da Gafanha
da Encarnação, da Gafanha da Nazaré
e de S. Salvador/Ílhavo relativos ao 4.º
trimestre de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar
os referidos Relatórios.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2014
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
nos termos da informação apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins, que
isenta Associações do Município do pagamento de 2.973,00 Euros.
Ata da Hasta Pública relativa à adjudicação deﬁnitiva de um posto para embarcações no pontão nascente da Doca
de Recreio do Jardim Oudinot
Deliberado por unanimidade aprovar
a presente ata, que prevê a atribuição

Tipologia de preços dos bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre janeiro/ fevereiro /março 2015
Deliberado por unanimidade aprovar
os preços constantes da referida informação.
Abertura de Concurso “Requaliﬁcação
do Mercado da Barra”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê a abertura
do procedimento referenciado em titulo pelo valor estimado de 200.000,00
Euros e um prazo de execução de 100
dias.
Abertura de Concurso “Requaliﬁcação
da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta que prevê a abertura
do procedimento referenciado em título, pelo valor estimado de 238.000,00
Euros, com um prazo de execução de
120 dias.

ciações do município do pagamento no
valor de 525,00 Euros.
Abertura de Concurso “Serviços de limpeza e higienização de sanitários públicos nas Praias da Barra e Costa Nova e
no Jardim Oudinot”
Deliberado por unanimidade proceder
à abertura de concurso, pelo valor estimado de 82.220,00 Euros e um prazo
de execução de um ano.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 6 apoios de comparticipação
no pagamento da fatura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.

Deliberações CMI 2014/2015
dezembro a fevereiro
Deliberado por unanimidade aprovar
o documento apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê
a atribuição de um subsídio pontual no
valor 1.850,00 Euros, para comparticipação das despesas associadas à Festa
de Natal das Crianças.
Regulamento do 3.º Concurso de Modelismo Náutico
Deliberado por unanimidade aprovar o
referido regulamento.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de janeiro de 2015
Prémio “Concelho Mais Acessível”
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento que o Município de Ílhavo
foi premiado com uma “Menção Honrosa”, em concurso promovido pelo INR
– Instituto Nacional para a Reabilitação,
IP, na categoria I, Ediﬁcado (Propriedade Municipal) / Espaço Público, com a
obra relativa à Qualiﬁcação Urbana do
Casco Antigo da Cidade de Ílhavo – RUCHI.
Protocolo celebrado entre o Município
de Ílhavo, a Universidade de Aveiro e
a Administração do Porto de Aveiro,
relativo ao estabelecimento de uma
cooperação no âmbito da execução do
projeto de investimento (Ecomare)
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a informação apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê
o pagamento da primeira tranche no
valor de 130.000,00 Euros.
Protocolo celebrado entre o Consórcio
“CLIMADAPT.LOCAL” e a Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar
o referido protocolo, o qual tem como
principais objetivos a elaboração de
um conjunto de Estratégias Municipais
de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) a desenvolver junto dos
Municípios associados, a formação de
Técnicos Municipais nestes domínios e
a criação de uma plataforma web que
apoie a adaptação às alterações climáticas ao nível local e sensibilize os cidadãos para estes desaﬁos.
Grandes Opções do Plano e Orçamento
para a CMI para 2014 - 6.ª alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido despacho.

Relatório deﬁnitivo do Programa Municipal de Bolsas de Estudo
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a
atribuição de 1 apoio de comparticipação no pagamento da fatura relativa a
água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – Centro de Acção Social do Concelho
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 177,82 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de Janeiro de 2015
Relatório do Gabinete de Atendimento
Geral Anual (2014) da Câmara Municipal de Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido Relatório.
Aditamento ao protocolo relativo à criação e dinamização do Fórum Municipal
da Maior Idade, celebrado entre a CMI,
o CASCI e o Património dos Pobres da
Freguesia de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido aditamento.
Tarifário de resíduos sólidos urbanos a
vigorar no ano de 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Isenção do pagamento de taxas municipais (ano 2014), a várias Associações
do Município, relativas à realização de
eventos nos meses de agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro.
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
o referido despacho, que isenta asso-

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
2.470,92 Euros.
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados – Balanço relativo ao ano de 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do Balanço 2014.
Projetos a desenvolver pelo Museu Marítimo de Ílhavo com o apoio da Fundação Eng. António Pascoal
Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da informação, que prevê a entrega de um apoio ﬁnanceiro
no valor de 30.000,00 Euros à CMI,
como forma de apoio a ação cultural do
MMI, tendo como objetivos reforçar o
desenvolvimento regional e incentivar
a investigação aplicada a temas patrimoniais relevantes para o Município de
Ílhavo e para a região lagunar.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
4 de Fevereiro de 2015
Listagem relativa à homologação de
preços de artigos postos à venda nas
Lojas de Turismo Municipais
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
referida listagem de preços.
Venda de Merchandising e Artesanato
nas Lojas de Turismo Municipais e na
Livraria do Museu Marítimo de Ílhavo
– Resultados do 2.º Semestre e totais
Ano de 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.
Atribuição de distinção nacional «ÉS+»
– iniciativa de alto potencial em inovação e empreendedorismo
Deliberado por unanimidade tomar
conhecimento da atribuição do prémio
ÉS+ ao Município.
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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 20 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 3.951,64 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré
para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 293,10 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de
Aveiro para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor
de 250,00 Euros.
Comparticipação no apoio à melhoria
das condições de habitabilidade 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 à
melhoria das condições de habitabilidade no valor total de 5.029,50Euros.
Ata do Conselho Local de Ação Social
(CLAS) de 29.janeiro.2015
Deliberado por unanimidade tomar co-

nhecimento da Ata relativa ao Plenário
do CLAS, de que fazem parte diversas
entidades da Administração Central e
da Administração Local, bem como as
Instituições Particulares de Solidariedade Social, onde foi apresentado, entre outros, o Plano de Desenvolvimento
Social que envolve toda a rede de parceiros institucionais.
Relatório anual (2014) de avaliação das
atividades da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ de Ílhavo)
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Normas internas do Programa Municipal Férias Divertidas
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Programa Municipal Férias Divertidas
– Páscoa 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Atribuição de Subsídio Pontual no âmbito do Projeto Eco-Escolas
Deliberado por unanimidade aprovar
a referida proposta que prevê a atribuição de um incentivo monetário no
valor de 100,00 Euros a cada escola
aderente ao citado projeto, num total
global de 1.600,00 Euros.
Parecer prévio relativo ao Procedimento de Registo da “Festa da Nossa Senhora
da Penha de França” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial
Deliberado por unanimidade aprovar
o parecer prévio positivo ao registo daquela festa no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de fevereiro de 2015
Contrato de pré incubação de ideias de
negócio e de incubação de Empresas do
Ciemar-Ílhavo / Incubadora
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do contrato com a empresa
Composite Solutions Lda.
Pacto de Autarcas – Plano de Ação para
a Energia Sustentável
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.

Alteração EU 23 – EU das Lebres, Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a
alteração do Estudo Urbanístico (EU) 23.
Concurso público internacional para
o fornecimento contínuo de energia
elétrica às instalações alimentadas em
média tensão, baixa tensão especial e
baixa tensão normal – autorização da
integração do Município de Ílhavo no
agrupamento de entidades adjudicantes liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, na qual e em síntese, dá conta
que a CIRA irá desenvolver o Concurso
Público Internacional referenciado em
título, com vista ao fornecimento de
energia elétrica em mercado liberalizado, sugerindo-se que o Município de
Ílhavo integre o agrupamento de entidades adjudicantes, bem como aprove
a minuta do protocolo para a dita constituição de entidades adjudicantes, e a
abertura do concurso público internacional, cuja estimativa anual relativa ao
Município de Ílhavo é de 1.600.000,00
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor.
Comparticipação no pagamento da
água, saneamento e resíduos sólidos, no
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9 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 3.201,54 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 900,51 Euros.
Redução de Taxas devidas pela frequência no Programa das Férias Divertidas, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê 1 redução de taxas devidas pela frequência
no Programa das Férias Divertidas.
Redução de Taxas devidas pelo ingresso ou frequência nos equipamentos
desportivos ou culturais, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê 1 redução de taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou culturais.
Resumo da atividade do Pelouro da
Maior Idade relativo ao ano 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Atribuição de subsídio pontual ao Clube de Minigolfe da Costa Nova no âmbito do Torneio dos Palheiros da Costa
Nova e de competições do calendário
nacional
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a
atribuição de um apoio publicitário no
valor de 250,00 Euros.
Relatório dos Espaços Culturais e Lojas
de Turismo Municipais (Públicos) 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido relatório.
Contrato com o Instituto de Emprego
e Formação Proﬁssional – IEFP para
aluguer de instalações para formação
2015
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar
a referida informação a qual prevê a
cedência da antiga Escola Primária da
Nossa Senhora do Pranto, em Ílhavo,
com vista à realização de Formação
Proﬁssional por parte daquela entidade, em regime de aquisição de serviço,
pelo período de 9 meses (de 2 de janeiro a 30 de setembro do ano em curso),
pelo valor de 9.501,75 Euros.

PEMI
Plano Estratégico
Municipal de Ílhavo
Estão em curso os trabalhos
de elaboração do PEMI, conforme programação prevista
na parceria entre a CMI e a
Universidade de Aveiro (23 de
abril de 2014). Após a elaboração do Relatório de Caraterização e Diagnóstico do PEMI,
foi também elaborado um documento-síntese que foi disponibilizado a um conjunto
de interlocutores municipais
considerados relevantes, para
o agendamento de reuniões
de auscultação, que foram realizadas na CMI. Foram auscultados pela equipa do Plano
os seguintes interlocutores:

- Presidente da AMI e Presidentes das Juntas de Freguesias: dia 25/02;
- Partidos políticos com representação na AMI: dia 26/02 e dia 12/03;
- Associações (Educação e Ação Social): dia 11/03;
- Associações (Desporto, Cultura e Juventude): dia 12/03;
- Associações (Economia e Ambiente Físico e Urbano): dia 13/03;
Após a recolha de contributos dos referidos interlocutores,
irão ser apresentados a Visão,
as Metas e os desaﬁos estratégicos para os próximos 20
anos. Será promovida a identiﬁcação de dez projetos-âncora
com critérios de avaliação, sendo desenvolvida uma metodologia de participação pública
para a escolha dos referidos
projetos, com um teste-piloto a

implementar em sede de participação pública, que permitirá
desenvolver um caderno de
encargos para três dos projetos
selecionados. A equipa pretende apresentar uma estrutura
de governação para a implementação do PEMI.
A execução do PEMI terá em
linha de conta as estratégias
regionais e nacionais, promovendo o enquadramento de

candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do novo
QCIRA - Quadro Comum de

Investimentos da Região de
Aveiro 2014-2020.
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Hastear das Bandeiras com a presença
da Filarmónica Gafanhense (Música velha)
Paços do Município
· 11h00 ·

Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal
e Entrega das Condecorações Honoríficas Municipais
Salão Nobre dos Paços do Município
· 17h30 ·

Inauguração da Exposição
“Os Ílhavos na Grande Guerra”
Centro Cultural de Ílhavo

