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Condecorações Honoríficas
Municipais
Medalha
de Dedicação
em Vermeíl
Augusta Eduarda
Troia Monteiro
pelos bons serviços prestados
nos seus trinta e dois anos
como funcionária da Câmara
Municipal de Ílhavo, tendo
durante a sua carreira passado
por várias competências e
responsabilidades, passando
à situação de aposentada a
31/05/2014.

Medalha
de Dedicação
em Prata

Comemoração
Feriado Municipal
de Ílhavo
O Município de Ílhavo voltou a comemorar o seu Feriado Municipal no
dia 6 de abril, na tradicional segundafeira de Páscoa, com um conjunto de
atividades, destacando-se a Entrega
das Condecorações Honoríﬁcas e uma
homenagem aos Ilhavenses que combateram na I Grande Guerra Mundial.
As Comemorações tiveram início
logo pela manhã com o Hastear da
Bandeiras junto aos Paços do Concelho, com a presença da Filarmónica
Gafanhense.

Seguiu-se a Sessão Solene com as
intervenções do Presidente da Assembleia Municipal e dos representantes
dos partidos com assento na Assembleia Municipal, a entrega das Condecorações Honoríﬁcas Municipais
aos quatro medalhados distinguidos,
num gesto de reconhecimento público e, por ﬁm, o discurso do Presidente
da Câmara Municipal, Eng. Fernando
Caçoilo.

Frederico Manuel Rocha Silva
(a título póstumo)
pelos bons serviços
prestados nos seus 20
anos como funcionário da
Câmara Municipal de Ílhavo,
desempenhando as suas
funções com dedicação, zelo,
competência e espírito de bem
servir, assumindo-se como um
colaborador atento e ativo nas
várias tarefas, tendo mantido a
cordialidade e espírito de bom
relacionamento até mesmo
nos seus momentos mais
dolorosos.

Medalha
do Concelho
em Ouro
António Rodrigues Carlos Novo
pelos relevantes serviços
prestados ao Município de
Ílhavo, na materialização

do seu desenvolvimento e
projeção. Empreendedor
e apaixonado pelo
desenvolvimento e criação
de máquinas, constituiu a
Jocar e a Motofil - Motores e
Fios, Lda. em 1981, em São
Bernardo. Desenvolveu ao
longo da sua vida um trabalho
notável, distinguindo-se
como empresário de sucesso.
Propiciou no Município de
Ílhavo, a criação de 250 postos
de trabalho especializados,
com um investimento global
na ordem dos 74 milhões de
euros. Atualmente a empresa
exporta 70% da sua capacidade
produtiva.

Medalha
do Concelho
em Vermeíl
Empresa BeeVeryCreative
pela criatividade, dedicação e
empenho dos seus criadores,
na importante área das novas
tecnologias e inovação. Com
sede no Município de Ílhavo,
mais propriamente na Gafanha
de Aquém, a BeeVeryCreative
lançou a sua primeira
impressora 3D, a BeeTheFirst,
reconhecida pela sua extrema
usabilidade, portabilidade
e fiabilidade, tendo obtido
diversos prémios, alguns
internacionais, nomeadamente
no Reino Unido e EUA. A
BeeVeryCreative é um exemplo
em empreendedorismo,
tendo neste momento no seu
horizonte de projeção para
2015 o projeto “Portugal 3D”.

Exposição
“Os Ílhavos na Grande Guerra”
No âmbito do Feriado Municipal de Ílhavo, teve lugar
no Centro Cultural de Ílhavo,
a inauguração da Exposição
“Os Ílhavos na Grande Guerra”, tendo registado uma forte
adesão por parte dos munícipes que assim se associaram à
homenagem aos Ílhavos que
combateram, morreram ou
foram vítimas desta “Guerra
das Guerras”.

Esta Exposição, patente até
ao próximo dia 31 de outubro,
faz uma contextualização da
Guerra em termos mundiais,
nacionais mas, sobretudo, municipais, sendo o resultado de
uma intensa pesquisa efetuada pelo Centro de Documentação de Ílhavo nos Arquivos
Geral do Exército, Arquivo
Histórico Militar, Arquivo
Histórico Ultramarino e Histórico da Marinha, para saber

quem foram esses ilhavenses,
de que famílias eram, de onde
eram naturais, que proﬁssões
tinham, como combateram,
quem morreu ou foi ferido em
combate, entre muitas outras
informações.
Além desta investigação,
foram feitos apelos diversos à
população para ceder artefactos que tenham pertencido aos
militares, apelo que foi atendido com enorme recetividade.
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Editorial
Caro(a) Munícipe,
Navegamos a todo pano pelo ano de 2015, concretizando as atividades e obras
previstas em Plano, renovando algumas iniciativas e apostando no apoio às
Juntas de Freguesia e Associações do Município, como forma de fomentar a cooperação e participação ativa dos cidadãos nas vivências da nossa Grande Cidade. Ao fechar o segundo trimestre, voltamos ao seu contacto com a informação
relevante das concretizações deste período.
Na ordem do dia colocamos o Festival Rádio Faneca, que a partir deste ano,
passou a transmitir alegria numa frequência anual trazendo às ruas do casco
antigo da Cidade de Ílhavo uma animação singular, pela interação entre moradores, visitantes e os próprios artistas, com atuações em locais improváveis e
inesperados, que conferem a este Festival o seu caráter único.
Apesar dos constantes desaﬁos impostos à gestão económica e ﬁnanceira das
Autarquias, sempre numa ﬁlosoﬁa de maximização de recursos cada vez mais
racionalizados, a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a aposta no desenvolvimento do Associativismo, como forma de promover o envolvimento da população nas diferentes vertentes da vida social do Município.
A atribuição de apoios ﬁnanceiros e logísticos foi a fórmula encontrada através
dos Acordos de Cooperação para permitir a Associações e entidades implementar uma dinâmica de colaboração entre todos os intervenientes das diferentes
áreas de atuação, nomeadamente ao nível da Ação Social, Cultura e Desporto.
Contrariando a tendência generalizada de reduções, a Câmara Municipal assegurou a manutenção do valor dos apoios concedidos às Associações.
Nesta edição do Boletim Municipal, damos ainda nota do Relatório & Contas 2014 apresentado no mês de abril. Trata-se de um documento que espelha
o empenho continuado, assumindo que cada euro gasto e investido teve como
critério a eﬁcácia, e uma atenção redobrada, gerindo-se a receita ao milímetro,
mantendo-se uma redução de custos, e tendo uma ﬁlosoﬁa de “Equipa Unida”
em toda a estrutura da Câmara, a quem agradeço.
A participação e contributo de todos é fundamental como forma de acrescer
valor a cada atividade que desenvolvemos.
A Educação continua a merecer uma atenção muito especial por parte do
Executivo Camarário. Apostar na formação das nossas crianças e jovens preparando-os melhor para o futuro, é uma premissa da qual não abrimos mão. O
trabalho continuado e dedicado ao longo do ano pretende promover um ensino inclusivo e abrangente, com inegável mérito de toda a Equipa Municipal da
Educação. Salientamos o vasto leque de iniciativas no âmbito das atividades de
enriquecimento curricular, das quais lhe damos nota neste Boletim, que proporcionaram a educandos e educadores momentos únicos, no dia da criança e no
encerramento do ano letivo.
Acreditamos que as nossas melhores apostas, educar, formar, apoiar, se concretizam no crescimento sustentado do Município, promovendo a melhoria
contínua da qualidade de vida da nossa população, atraindo novos investimentos e mais emprego.
Continuamos com conﬁança a construir um Município de Excelência!
Contamos consigo.
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Código do IMI
Proposta de zonamento
prevê redução
do valor do coeficiente
e redução das áreas
de coeficientes
mais elevados

Plano de
Intervenção
no Espaço Rural
da Senhora
dos Campos
Abertura do período
de participação
preventiva

No âmbito da revisão e atualização do zonamento do território municipal e respetivos
coeﬁcientes de localização
para cálculo do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), com
grande impacto na fórmula
que determina esse valor, realizou-se no dia 21 de abril uma
reunião com representantes
da Autoridade Tributária, em
que foi apresentada pelo perito local uma nova proposta de
zonamento e de coeﬁcientes
para atualização dos que vigoram desde 2009.
Depois de aprofundada
análise e ponderação por parte da Câmara Municipal, o
zonamento foi redesenhado
e os coeﬁcientes ajustados no
sentido de criar uma maior
equidade quanto aos valores
resultantes de IMI em áreas
do território com idênticas características, reﬂetindo-se, resumidamente, na delimitação
das zonas por frente ediﬁcada
e não pela rua, na delimitação
de frentes ribeirinhas, no reajuste de manchas em função
da centralidade/acessibilidade/qualidade do espaço público e na aproximação dos coeﬁcientes aplicados nas zonas
industriais do Município.
Este trabalho culminou
com nova reunião com os representantes da Autoridade
Tributária realizada em 22
de maio, na qual foram discutidos e acordados os critérios e propostas da Câmara
Municipal de Ílhavo que, na
generalidade, promovem a
redução dos valores do coeﬁciente de localização, não só
pela redução efetiva do valor
do coeﬁciente mas também
pela redução das áreas de coeﬁcientes mais elevados.
A proposta da Câmara Municipal aguarda a homologação através da Autoridade
Tributária.

Na sequência da publicação
em Diário da República dos
Termos de Referência do Plano de Intervenção no Espaço
Rural (PIER) da Senhora dos
Campos (n.º 57, 2.º série, de 23
de março de 2015, Aviso n.º
3047/2015), decorreu, entre
os dias 24 de março e 15 de
abril, o período de participação preventiva destinado à
formulação de sugestões e à
apresentação de informações
sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no
âmbito do processo de elaboração.
Estes Termos de Referência
foram aprovados em Reunião
de Câmara no passado dia 4
de março o que permitiu dar
início à elaboração do referido Plano.
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 os objetivos de
avaliar 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.
Prevê-se que o Plano ﬁnal
seja concluído no prazo de 12
meses.

Mais informações em
www.cm-ilhavo.pt/pages/454
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Obras
em curso...

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

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

Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre

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

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

Obras adjudicadas...
· Skate Park da Gafanha da Nazaré
· Substituição de coberturas na EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo

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

Obras
concluídas...

Via de Acesso ao PCI
- Parque de Ciência e Inovação

Revestimentos em Tapete Betuminoso
no Município
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Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

Adaptação e Conservação
do Edifício Municipal - Coberturas e fachadas

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

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde
da Costa Nova

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

Requalificação e Ampliação
do Mercado da Barra

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

Requalificação da Rua de Alqueidão

Arranjos Urbanísticos
- Requalificação do Largo e Edifício de apoio
no Cemitério de Ílhavo
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Inauguração
Arranjos no Largo
Senhora dos Campos
Dia Mundial da Árvore

Associando-se à Comemoração do Dia Mundial da Árvore,
a Câmara Municipal de Ílhavo,
em parceria com a Associação
de Moradores da Senhora dos
Campos e com a A.C.D.R. Senhora dos Campos, inaugurou,
no dia 21 de março, a empreitada “Arranjos Urbanísticos
no Município”, no valor de
75.790,00 euros + IVA.
O Programa de inauguração
incluiu a assinatura dos Protocolos de Cedência de Uso/

Contratos de Comodato entre
a Câmara Municipal de Ílhavo,
a Associação de Moradores da
Senhora dos Campos e o Rotary Club de Ílhavo, que já estão
a usufruir em pleno da antiga
EB1 da Senhora dos Campos
para desenvolver as suas atividades e acomodar os seus bens
materiais, assegurando a sua
boa utilização.
Após o almoço convívio, teve
ainda lugar uma ação de embelezamento de algumas zonas
do centro daquele lugar, num
momento que pretendeu sensibilizar a comunidade para a
importância da preservação
das árvores.
O Largo da Senhora dos Campos foi recentemente alvo de
uma empreitada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, no âmbito dos “Arranjos Urbanísticos
no Município”, com um custo
de 75.790,00 euros + IVA. Esta
intervenção teve como objetivo melhorar urbanisticamente
as zonas de passeio, estacionamento e algumas zonas verdes
existentes, bem como a criação
de uma ciclovia.

Substituição de coberturas
na EB 2,3 José Ferreira
Pinto Basto, Ílhavo
adjudicação
Foi adjudicada à empresa
Edibeiras, SA a empreitada
“EB 2,3 José Ferreira Pinto
Basto – Substituição de Coberturas” pelo valor 147.985,05
euros + IVA e um prazo de
execução de 60 dias.
A Educação continua a ser
uma aposta prioritária da
Câmara Municipal de Ílhavo
no âmbito de uma estratégia
de desenvolvimento do Município, com centralidade nas
pessoas, procurando realizar
mais e melhor por toda a Comunidade.

Inauguração
Via de Acesso
ao PCI
Parque de Ciência
e Inovação
Em nome do futuro
e da segurança
Teve lugar, no dia 3 de maio, a inauguração da Via de Acesso ao Parque
de Ciência e Inovação, que, com a
“bênção” da chuva, foi batizada de Via
do Conhecimento.
A cerimónia de descerramento da
placa realizou-se junto à rotunda das
Lavegadas, onde foi sublinhada a importância da Via, que constitui uma
peça preponderante do futuro Parque
de Ciência e Inovação (PCI).
Adjudicada à empresa Manuel Francisco de Almeida, SA, pelo valor de
667.235,44 euros + IVA, esta obra visou criar uma via de acesso direta ao
PCI no Município de Ílhavo, bem como
um acesso à zona poente da Coutada,
beneﬁciando, desta forma, a circulação e, consequentemente, a segurança
dos residentes.

A Via do Conhecimento é composta
por uma estrada com duas vias (uma
em cada sentido para tráfego motorizado), uma ciclovia paralela (acrescentando, aproximadamente, 700 metros
à Rede Municipal de Ciclovias) para
circulação de velocípedes e peões e
acesso de serviço às propriedades rústicas existentes naquela zona e, ainda,
um miradouro.
Recorde-se que os acessos ao local
eram insuﬁcientes e apenas de utilização urbana e residencial, não permitindo a circulação de viaturas de
maiores dimensões, pelo que a Via de
Acesso ao PCI representa uma infraestrutura indispensável para a boa
sustentabilidade das acessibilidades
ao PCI.

Conceção e construção
do Skate Park
adjudicação

Foi adjudicada à empresa
Soinca – Sociedade de Cucujães, SA de junho, a conceção
e construção do Skate Park,
pelo valor de 79.378,50 euros
+ IVA e um prazo de execução
de 30 dias.

A Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu, no passado
dia 30 de janeiro, à desmontagem total do equipamento devido o seu avançado estado de
degradação fruto da elevada
taxa de utilização, assim como

da deterioração normal deste
tipo de equipamentos localizados ao ar livre e de alguns
atos de vandalismo.
Inaugurado em 2005 junto
à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, o Skate Park
recebeu importantes campeonatos regionais e nacionais,
tendo sido considerado um
dos melhores espaços desportivos do país.
Com a Requaliﬁcação total do Skate Park, a Câmara
Municipal de Ílhavo pretende
dotar este equipamento das
melhores condições de segurança para a prática de Skate
e In line.
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Câmara Municipal de Ílhavo

apoia 7 Associações
em Instalações
Associações do Município ganham Sede própria

Requalificação
da Rua D. Manuel
Trindade Salgueiro,
Gafanha da Nazaré
início da obra
Teve início, no passado dia
16 de junho, a obra de Requaliﬁcação da Rua D. Manuel
Trindade Salgueiro, na Gafanha da Nazaré.
Adjudicada ao Consórcio Rosas Construtores, SA / DVIAS
– Engenharia e Construção,
pelo valor de 171.520,63 euros
+ IVA 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
sua fruição mais segura.

Tratando-se de uma intervenção com alguns transtornos inerentes, apela-se desde
já à melhor compreensão de
todos os moradores e utilizadores, no cumprimento da sinalização no local, na certeza
que após a conclusão dos trabalhos, esta obra trará claros
benefícios não só em termos
da qualidade do espaço público, mas fundamentalmente
na segurança de peões, ciclistas e automobilistas.

A Câmara Municipal de
Ílhavo celebrou, no passado
mês de março, 7 Protocolos
de Cedência de Uso/Contratos
de Comodato com 7 Associações do Município, 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 passaram a 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 pretendeu, por um lado, apoiar as referidas Associações, que não
dispunham de Sede própria,
podendo agora desenvolver
as suas atividades e acomodar
os seus bens materiais, e, por
outro, assegurar a boa utilização destes imóveis.

Antiga EB1 da Ermida
CNAI - Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Núcleo Sportinguista de Ílhavo

Antiga EB1 e JI da Senhora dos Campos
Rotary Club de Ílhavo
Associação de Moradores da Senhora dos Campos

Antigo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo
Associação Cardadores de Vale de Ílhavo

Antiga Delegação Escolar/Unidade de Surdos
Associação Nacional de Professores - Secção de Ílhavo
A.R.C. Chio Pó-Pó
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Idolíadas

A Arte na Terceira Idade
A Câmara Municipal de
Ílhavo e a Escola Proﬁssional
de Aveiro promoveram, no
dia 25 de abril, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
a primeira edição do Projeto
“Idolíadas – A Arte na Terceira Idade”.
Duas alunas ﬁnalistas do
Curso Técnico de Animador
Sociocultural da Escola Proﬁssional de Aveiro e estagiárias na Câmara Municipal de
Ílhavo, Lara Ferreira e Mónica Santos, desenvolveram,
desde outubro de 2014, a sua
Prova de Aptidão Proﬁssional
(PAP) intitulada “Idolíadas – A
Arte na 3.a Idade”. O trabalho
foi realizado junto dos clientes seniores semiautónomos
em resposta social de Centro
de Dia e Estrutura Residencial, de quatro Instituições de
Solidariedade Social: o Centro Comunitário da Gafanha
do Carmo, o Centro Social e
Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré,
o Centro de Ação Social do
Concelho de Ílhavo (CASCI) e
o Lar de S. José.
O objetivo ﬁnal do projeto
consistiu na apresentação
de um espetáculo com diversas provas artísticas em
áreas como o teatro, dança,
canto, pintura e costura, com
um tema escolhido por cada
instituição. Decorreu ainda
uma prova comum a todas
as instituições, uma prova

de cultura geral, constituída
por 8 perguntas de escolha
múltipla, relacionadas com os
temas: História e Geograﬁa de
Portugal, adivinhas e provérbios portugueses. Semanalmente, à terça-feira, técnicos
afetos à área da Maior Idade
e as alunas deslocavam-se às
referidas Instituições para
promover o acompanhamento, dinamização e preparação
das provas, sendo de realçar a
colaboração ativa dos animadores dos diversos Centros/
Estruturas Residenciais desde
o primeiro momento.
“Idolíadas – A Arte na 3.ª
Idade” revelou-se um projeto
de extrema importância para
todos os participantes, na
medida em que promoveu o
envelhecimento ativo através
da arte, bem como as relações
interinstitucionais e intergeracionais, contando ainda
com o apoio da Associação Recreativo Cultural Escolíadas e
da Decathlon.
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 mais
ativos e mobilizados para a
sua vida comunitária, pelo
que esta parceria reveste-se
de particular relevância.

Projeto

TeatralIDADES
Teatro na Maior Idade

O palco do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré recebeu, no dia 17 de
maio, no âmbito do Festival de Teatro
do Município de Ílhavo, a primeira
atuação do grupo constituído no seio
do Fórum Municipal da Maior Idade,
num projeto da Câmara Municipal
de Ílhavo ao qual foi dado o nome de
TeatralIDADES.
A pretexto da arte cénica, houve
momentos fortes de uniﬁcação familiar, ﬁlhos que vieram de longe para
ver os pais, vizinhos que aplaudiram
de pé ao sabor de uma manta de retalhos com cinco meses de criação, iniciada em janeiro de 2015.
A construção da peça resultou da
recolha das experiências e vivências
dos próprios atores, tendo sido dada
primazia às memórias e histórias de
vida dos seniores.
Com o título “Memórias (não) Inventadas”, a peça recuperou as memórias
dos participantes, desde as brincadeiras da infância, o namoro, os bailes da

juventude, o pedido de casamento e a
partida para a faina da pesca do bacalhau.
A encenadora, Kelly Varella, dirigiu
palavras de encorajamento ao grupo,
sendo que a que mais saltou ao ouvido
foi “DIVIRTAM-SE!” e o divertimento
foi garantido, tanto para atores como
para a plateia, numa casa que se encontrou praticamente lotada.
O elenco, constituído por dezassete pessoas (Maria Cascais, Prazeres
Bola, Blandina de Jesus, Maria Emília
Machado, Júlio Fidalgo Sardo, Maria
Corina Torres, Lídia Maria Rocha da
Conceição, Arminda Neves, Maria
Helena Matos, Manuel Lima, Rosa
Maria Labrincha, Adelaide de Oliveira Batista, Silvina Verdade Nunes,
Alzira Carrapichano, José Joaquim
Silva, António Abrantes e Rosalina),
tem já agendadas apresentações fora
do Município, estando recetivo a novos convites.

Projeto Porto Seguro

Criação de Grupos de Auto-Ajuda para
Cuidadores Informais de Pessoas com Demência
A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com a
Unidade de Cuidados na Comunidade “Laços de Mar e
Ria”, encontra-se a dinamizar
o Projeto Porto Seguro, composto por sete sessões (uma
por semana), destinado a cuidadores informais de pessoas
com demência com o objetivo
de se criarem grupos de autoajuda, nos quais será possível
debater, expor e trocar experiências de vida relacionadas
com o cuidado a pessoas com
demência.

As formações iniciaram-se
no dia 22 de maio e terminarão no dia 10 de julho, todas
as sextas feiras, das 14h30 às
15h30, no Fórum Municipal
da Maior Idade.
O projeto visa unir as pessoas com o mesmo tipo de
problema,
possibilitando
que troquem experiências
de vida entre si. Ao mesmo
tempo permite que percam o
possível isolamento em que
se encontram, numa base de
respeito recíproco.

Em termos de organização,
as sessões têm o seguinte alinhamento: demência e envelhecimento; visualização
de um ﬁlme alusivo ao tema;
a doença de Alzheimer; tratamento não farmacológico;
lidar com a prestação de cuidados e, por último, legislação
aplicável.
Com a presente formação
pretende-se dotar os cuidadores de ferramentas que os
auxiliem no cuidado a portadores de demência.
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Reunião
da Comissão
Municipal
de Trânsito
e Segurança
Rodoviária
Teve lugar, no dia 19 de
maio, no CIEMar-Ílhavo, a segunda reunião da Comissão
Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária.
Nesta reunião, o Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, contextualizou a situação real de
trânsito e hábitos rodoviários
dos ilhavenses, apresentando
para análise desta Comissão
os pedidos de lugar de estacionamento solicitados pelas
farmácias.
Seguiu-se a apreciação do
estudo de sentidos de trânsito
na Gafanha da Nazaré, o qual
de forma sumária foi igualmente apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal,
recolhendo os contributos de
todos os membros desta Comissão. O ponto 3 da reunião
incidiu sobre os assuntos de
âmbito geral, contando com
a participação de todos os
membros na apresentação de
sugestões/ melhorias à realidade de trânsito ilhavense.
De referir que a Comissão
Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária tem funções de natureza consultiva,
visando promover a articulação, a troca de informações e
a cooperação entre as diversas
entidades, com vista à resolução das questões relacionadas
com a mobilidade no Município de Ílhavo.

Novo Quartel
da GNR de Ílhavo

Assinatura do Protocolo de Cedência
da antiga Escola da Senhora do Pranto para o Novo Quartel
Teve lugar, no dia 10 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
assinatura do Protocolo de Cedência
da antiga Escola da Senhora do Pranto
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
a Guarda Nacional Republicana (GNR),
com a presença do então Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, Professor Doutor
Fernando Alexandre, que homologou
o referido Protocolo.
Esta visita surgiu na sequência da
deslocação do passado dia 13 de novembro ao Posto da GNR de Ílhavo e
à antiga Escola da Senhora do Pranto,
tendo o Secretário de Estado mostrado o melhor acolhimento à solução
proposta pela Câmara Municipal de
Ílhavo em ceder aquele espaço escolar
desativado para a instalação do Quartel da GNR de Ílhavo.
O edifício foi cedido em regime de
comodato por um período de 50 anos,
podendo ser prorrogado por períodos
de 10 anos, mediante acordo entre as
partes e será objeto de obras de reabilitação e adaptação no valor de cerca
de 500.000,000 euros.

Adjudicação do projeto
A elaboração do projeto do Novo
Quartel da GNR de Ílhavo foi adjudicada à empresa “José Augusto Vitória, Unipessoal, Lda” pelo valor de
25.000,00 + IVA e um prazo de execução de 60 dias.

Reunião da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta de Ílhavo
Decorreu, no passado dia 15
de abril, na Câmara Municipal
de Ílhavo, a primeira reunião
do corrente ano da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta de Ílhavo, conforme
previsto no Plano Municipal
de Defesa da Floresta contra
Incêndios (PMDFCI), fazendo
parte da ordem de trabalhos a
apresentação e apreciação do
Plano Operacional Municipal
2015 (POM), tendo sido aprovado por unanimidade.
O POM, elaborado pelo
Gabinete Técnico Florestal
(GTF), concretiza a operacionalização do PMDFCI, em particular as ações de vigilância,
deteção, ﬁscalização, 1.ª intervenção, combate, rescaldo e
vigilância pós-incêndio, onde
constam os Meios e Recursos
disponíveis, para que a organização do dispositivo preveja
a mobilização preventiva dos

mesmos de forma a garantir a
deteção e extinção rápida dos
incêndios, antes que estes assumam grandes proporções,
o Dispositivo Operacional
DFCI, que deﬁne previamente
canais de comunicação e procedimentos de atuação das
várias forças e entidades do
Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI),
para uma melhor e mais eﬁcaz resposta de todas as entidades, e os Setores Territoriais
de DFCI e Locais Estratégicos
de Estacionamento - LEE,
fundamentais à adequada
planiﬁcação e execução das
ações de Vigilância e Deteção,
1.ª Intervenção, Combate, Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio, e a Cartograﬁa de Apoio
à Decisão (CAD) às operações
de 1.ª intervenção, combate e
rescaldo.

Projeto
“Woodwatch
- de Olho na Floresta”
A Câmara Municipal de
Ílhavo levou a efeito, entre os
dias 16 e 20 de março, no âmbito do Dia Internacional da
Floresta 2015, o Projeto “Woodwatch – de Olho na Floresta”,
com vista à promoção da preservação deste importante recurso natural.
A sensibilização das populações em termos de prevenção
contra incêndios, proteção

dos recursos ﬂorestais e ecossistemas assume particular
relevância no Município de
Ílhavo, sendo por isso dinamizadas diversas Ações de Sensibilização.
Tendo como público alvo
os alunos do 4.º ano de escolaridade, realizaram-se ações
sob a forma de peddy paper,
no Trilho Pedestre Municipal
“Entre a Ria e a Floresta”, vi-

sando a identiﬁcação de ameaças ao equilíbrio da ﬂoresta
e proteção do solo, o reconhecimento de algumas atitudes
para uma correta utilização
dos espaços ﬂorestais e a identiﬁcação de espécies ﬂorestais
(arbustivas e arbóreas).
Sob a temática da dinâmica
do fogo, alunos do 5.º ano de
escolaridade do 2.º Ciclo do
Ensino Básico realizaram, em
contexto de sala de aula, experiências cientíﬁcas simples
com o objetivo de conhecer o
conceito de triângulo do fogo
e sua aplicação na prevenção
e no combate aos incêndios
ﬂorestais.
O Projeto “Woodwatch – de
Olho na Floresta” é um complemento à comemoração do
Dia da Floresta Autóctone
(em novembro), o qual promove a plantação de uma espécie
autóctone, seja em jardins de
Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Escolas
do Município ou públicos.
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XIV Aniversário

Elevação
da Gafanha da Nazaré
a Cidade
A freguesia da Gafanha da
Nazaré celebrou, no dia 19 de
abril, o 14.º aniversário da sua
Elevação a Cidade, tendo esta
importante data sido assinalada com diversas ações, dando
especial atenção às obras em
curso.
As comemorações tiveram
início, no dia 19 de abril, na
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, com a Cerimónia do Hastear das Bandeiras,
que contou com a presença
da Filarmónica Gafanhense.
Mas as principais ações decorreram no dia seguinte, com
diversos membros do Executivo Municipal e da Junta de
Freguesia, entre outros convidados, a realizar um roteiro
pela freguesia, que começou
pela visita à futura Pista Ciclável para as Praias, que permitirá a circulação segura de
ciclistas a partir da zona da
Friopesca.
Seguiu-se uma visita à Rua
D. Manuel Trindade Salgueiro, cuja obra de Requaliﬁcação
constitui um investimento de
cerca de 200.000,00 euros da
Câmara Municipal de Ílhavo. O Ecomare (Laboratório
de Ciências Oceanográﬁcas),
em construção entre o Porto
de Pesca Costeira e o Jardim

Oudinot, foi o ponto de passagem seguinte. Este projeto
resulta de uma parceria entre
a Câmara Municipal de Ílhavo, a Universidade de Aveiro
e a Administração do Porto de
Aveiro, prevendo-se que esteja
concluído no segundo semestre deste ano. Esta infraestrutura, que também permitirá
visitas do público, irá receber
o Centro de Extensão e de
Pesquisa Ambiental e Marinha da Unidade de Pesquisa e
Recuperação de Animais Marinhos. De seguida, a comitiva
avançou para as obras de Requaliﬁcação e Ampliação do
Mercado da Barra, um investimento de aproximadamente
200.000,00 euros.
O Ecodrive, um Ecoponto
instalado nas imediações da
Igreja Matriz da Gafanha da
Nazaré, em que os resíduos
são depositados sem sair do
carro, e o Saneamento Básico
e Águas Pluviais, que representa um investimento total
de 10,5 milhões de euros, foram as últimas obras a serem
visitadas.
No ﬁnal da tarde realizou-se, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré, o balanço do dia que se
revelou muito positivo.

Rede Bibliotecas CIRA
vence Prémio
“Boas Práticas em
Bibliotecas Públicas”
A Câmara Municipal de
Ílhavo congratula-se com a
atribuição do Prémio “Boas
Práticas em Bibliotecas Públicas” atribuído à Rede de
Bibliotecas da CIRA – Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, da qual a
Biblioteca Municipal de Ílhavo faz parte.
Este prémio, que vai na sua
1.ª edição, foi instituído em
2014 pela DGLAB – Direção
Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas, foi atribuído à
Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA),
pelo projeto Rede de Bibliotecas da CIRA.
O júri louvou a excelência
da candidatura e o valor estratégico deste projeto, assente no trabalho colaborativo
das bibliotecas, no sentido de
prestarem um melhor serviço público a todos os cidadãos
que residem, trabalhem ou es-

tudem em qualquer um dos 11
municípios envolvidos.
A entrega oﬁcial do prémio
será realizada pelo Secretário
de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier, no Centro
Cultural de Belém, no dia 17
de abril, no âmbito duma ação
intitulada “Lugar da Cultura”,
promovida pela Secretaria de
Estado da Cultura.
A distinção tem como objetivo premiar anualmente
projetos inovadores desenvolvidos por bibliotecas públicas
municipais portuguesas, e
contribuir para o reconhecimento e para a valorização
do papel social das bibliotecas
públicas, promovendo a divulgação, partilha e difusão
das boas práticas. O seu valor
pecuniário é 4.500,00 euros
e será entregue à CIRA para
que esta o invista na sua Rede
de Bibliotecas.

Assinatura
Acordos de
Cooperação
e Contratos
de Desenvolvimento
Desportivo
2015
Câmara Municipal de Ílhavo
investe 156.380,00 euros no tecido associativo
Teve lugar, no passado dia 11 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, a assinatura dos
Acordos de Cooperação e os Contratos
de Desenvolvimento Desportivo 2015
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
45 Associações (excetuando as Associações ditas federadas ou de competição, Bombeiros, Associações de Pais
e Associações com subsídios pontuais
cujos acordos serão celebrados mais
tarde), num investimento total de
156.380,00 euros.

Acordo Quadro
para o
Estabelecimento
do Projeto Piloto
de Partilha
e Integração
de Serviços
dos Municípios
da Região de Aveiro

A Câmara Municipal de Ílhavo reforça mais uma vez a elevada importância do tecido associativo, defendendo uma gestão orientada para a
construção permanente de um Município como uma “Grande Cidade”.
Mantém-se a aposta ﬁrme na construção partilhada de um Município
mais qualiﬁcado, competente e inclusivo, baseado no envolvimento responsável dos munícipes, organizados
em Associações de diferentes áreas:
Cultura, Desporto, Ação Social, Juventude, Escuteiros e Sócio-Proﬁssionais.

Foi ratiﬁcado, na Reunião do
Executivo Municipal de 20 de
maio, o Acordo Quadro para
o Estabelecimento do Projeto
Piloto de Partilha e Integração de Serviços dos Municípios da Região de Aveiro, a
Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA) e
o Governo.

Este Acordo estabelece e
regula a implementação de
um Projeto Piloto de partilha
e integração de serviços entre os Municípios da Região
de Aveiro a desenvolver pela
CIRA.
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Associações do Município
DESPORTIVAS
Clube Natureza e Aventura Ílhavo
Grupo Columbófilo Gafanha

1.400,00 €
2.000,00 €

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

2.670,00 €
2.490,00 €
2.490,00 €
1.650,00 €
3.230,00 €
1.760,00 €

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

4.140,00 €
2.090,00 €

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

700,00 €
500,00 €
850,00 €

CULTURA
Associação Amigos da Malha Carvalheira
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Associação Cultural Recreativa “Os Baldas”
Associação Cultural Recreativa Chio-Pó-Pó
Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo
Coletividade Popular da Coutada
Confraria Camoniana de Ílhavo
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Escola de Música Gafanhense
Filarmónica Gafanhense
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
Grupo de Folclore “O Arrais”
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Grupo Recreativo “Os Amigos da Légua”
Associação Cultural e Recreativa Os Cardadores de Vale de Ílhavo
Associação Cultural Pestinhas - Grupo de Dança
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha Encarnação
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Ribalta - Grupo de Teatro da Vista Alegre
Truques e Engenhocas - Associação de Modelismo

1.110,00 €
1.900,00 €
5.625,00 €
2.295,00 €
9.635,00 €
1.005,00 €
840,00 €
2.355,00 €
1.880,00 €
9.400,00 €
1.530,00 €
3.150,00 €
6.200,00 €
2.245,00 €
1.360,00 €
865,00 €
2.665,00 €
7.615,00 €
1.255,00 €
1.405,00 €

Assinatura
dos Contratos
Interadministrativos
CMI/Juntas de Freguesia 2015
Teve lugar, no passado dia
22 de maio, no Salão Nobre
dos Paços do Município, a assinatura dos Contratos Interadministrativos respeitantes
ao ano 2015 com as Juntas de
Freguesia do Município.
Os Contratos Interadministrativos 2015 representam
um investimento da Câmara Municipal nas Juntas de
Freguesia no valor total de
250.000,00 euros, representando um acréscimo de 25%
face a 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 preveem
também a comparticipação
da Câmara Municipal de Ílhavo para a pintura exterior do
Mercado Municipal de Ílhavo e do conjunto de lojas que
o integram, e a construção
de sanitários e balneários no
Cemitério de Ílhavo em S. Salvador, Ílhavo, o rebaixamento
dos passeios nas travessias
das passadeiras em toda a
extensão da Av. José Estêvão,
promovendo a acessibilidade,
a mobilidade e a inclusão, e a
pavimentação do Beco de Santo Amaro, ambas na Cidade
da Gafanha da Nazaré, o arranjo urbanístico do entroncamento da Rua de Entrecampos com a Rua das Crastas,
na Gafanha da Encarnação e
a construção de sepulturas e
arruamentos no cemitério da
Gafanha do Carmo.

presentes numa rede de locais
de prestação de serviços públicos, geridos em parceria com
entidades do poder local, entidades do terceiro setor, associações cívicas e empresariais ou
outras entidades que prestem
serviços de interesse público.
Os referidos espaços apresentam interesse pelos benefícios que podem trazer aos

cidadãos em termos de desburocratização e poupança de
tempo útil, constituindo por
isso, uma forma de potenciar o
desenvolvimento do concelho.
Oportunamente será indicada a data de entrada em
funcionamento deste novo
serviço, prestado de forma
descentralizada nas quatro
freguesias do Município.

O investimento de 250.000,00
euros foi repartido da
seguinte forma:
» S. Salvador:
99.500,00 euros
» Gafanha da Encarnação:
41.000,00 euros
» Gafanha da Nazaré:
87.000,00 euros
» Gafanha do Carmo:
22.500,00 euros

AÇÃO SOCIAL
Aquém Renasce
925,00 €
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo 5.800,00 €
CASCI 15.020,00 €
Centro Paroquial D.Manuel Trindade Salgueiro 2.260,00 €
Centro Paroquial da Gafanha Encarnação 2.535,00 €
Centro Paroquial N.ª Sr.ª Nazaré 13.100,00 €
CERCIAV 3.905,00 €
Sociedade S. Vicente Paulo - Conferência de Ílhavo
600,00 €
Grupo Cáritas da Gafanha da Nazaré
300,00 €
Obra da Providencia 4.580,00 €
Patrimonio dos Pobres de Ílhavo 6.320,00 €
Santa Casa da Misericordia de Ílhavo 10.250,00 €
Total

156.380,00 €

Protocolo entre o Município de Ílhavo
e a Agência para a Modernização
Administrativa, I.P.
Foi ratiﬁcado, no dia 1 de
abril, o Protocolo entre o Município de Ílhavo e a Agência
para a Modernização Admi-

nistrativa que prevê a instalação de Espaços de Cidadão
no Município de Ílhavo.
Estes espaços garantem aos

cidadãos e às empresas um
acesso digital assistido e especializado, prestado por mediadores de atendimento digital,

12 · Município de Ílhavo · junho 2015

Aprovação da Candidatura
apresentada pelo Município de Ílhavo
denominada
“Ílhavo - diversidade num minuto”

A Câmara Municipal de
Ílhavo congratula-se com a
aprovação da candidatura denominada “Ílhavo – Diversidade Num Minuto”, ao Fundo
Europeu para a Integração de
Nacionais de Países Terceiros,
sob a alçada do Alto Comissariado para a Migração.
O projeto visa representar o
olhar das pessoas imigradas,
nacionais de países terceiros,
do Município de Ílhavo. Partindo dos pressupostos inovadores de que a melhor forma de visitar e conhecer um
local é contando com o apoio
de um residente de diferentes
nacionalidades, pretende-se

Sessão de
Informação
e Esclarecimento
sobre
“As Mudanças
do Mercado
Energético e os
Descontos Sociais”

Teve lugar, no dia 1 de junho, no Fórum Municipal da
Maior Idade, uma Sessão de
Informação e Esclarecimento
sobre as “Mudanças do Mercado Energético e os Descontos Sociais”.
A iniciativa, promovida
pela Direção Geral de Energia e Geologia com o apoio
da Câmara Municipal de
Ílhavo, teve como objetivo
esclarecer os consumidores
relativamente à mudança de
comercializador no mercado
liberalizado da energia e os
descontos sociais a que parte
da população pode ter acesso.

realizar pequenos vídeos em
que membros da comunidade
imigrante residente, possam
apresentar o Município de
Ílhavo, na sua língua materna, aos seus conterrâneos,
estimulando a visitação e a
aproximação ao local ou a
própria migração. Este projeto
assenta na representação, em
pequenas ﬁlmagens, dos locais mais representativos, selecionados e vistos sob o olhar
dos nossos imigrantes, cujo
objetivo será a sua reprodução, primeiramente, no território, como no site da Câmara
Municipal e suas redes sociais
e, num segundo momento, na
rede parceira, na rede sensível à temática da imigração e
a outros municípios.
O projeto contou com o ﬁnanciamento comunitário de
30.000,00 euros, de um total
de 33.849,60 euros, e será brevemente apresentado.

Feira
da Saúde
2015
A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no dia 23 de maio, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré, a edição 2015 da Feira da Saúde, que contou com uma adesão de cerca de 500
pessoas.
Esta ação visa incentivar a população à adoção de hábitos e estilos de
vida mais saudáveis, permitindo o
contacto direto com diferentes entidades proﬁssionais do ramo da saúde, em
diversas especialidades, numa relação
informal e descontraída.
Várias entidades proﬁssionais do
ramo da saúde aderiram prontamente ao convite da Câmara Municipal
de Ílhavo e, ao longo do dia, prestaram conselhos e efetuaram exames
gratuitos em diversas especialidades,
designadamente Tensão Arterial, Colesterol, Glicémia, Visão, Audição, Resistência Física, entre muitas outras.
O dia foi animado com diversas demonstrações de atividade física, das
quais se destaca o Movimento Maior
da Câmara Municipal de Ílhavo com
Boccia e Exercícios de Manutenção,
uma Aula de Zumba e Aconselhamentos e Massagens.

Na edição deste ano houve ainda
espaço para vários Workshops dedicados aos Primeiros Socorros, aos segredos para ter dentes saudáveis e um
sorriso bonito, Jardinagem – Ervas
Aromáticas, Massagem e Osteopatia,
Técnicas de Relaxamento, Acupuntura Estética e Massagem para Bebés.

Seminário

“Etnia Cigana na Diversidade das Etnias”

O Atendimento Social Integrado de Ílhavo, composto por
diversas Entidades da Rede
Social de Ílhavo, promoveu na
manhã do dia 21 de maio, no
Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo, o Seminário “A
Etnia Cigana na Diversidade
das Etnias”.
Neste Seminário estiveram
em debate temas diversos re-

lacionados com a etnia cigana, que tem vindo a adquirir
uma signiﬁcativa expressão
com impacto nas dinâmicas
sociais e culturais que importa conhecer e compreender.
O Seminário teve em observância diversos painéis,
sendo de destacar a apresentação do projeto EntreSendas,
implementado pela Cáritas

Diocesana de Aveiro, do estudo de dimensão nacional sobre as comunidades ciganas,
pela Prof.ª Dr.ª Manuela Mendes, do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de
Lisboa, tendo a sua apresentação sido um novo contributo
que enriquece a comunidade
cientíﬁca neste domínio, dando igualmente a conhecer ao

grande público algumas das
dinâmicas sócio culturais que
animam a sociedade cigana,
umas de enclausuramento e
outras de abertura à sociedade global.
Um dos aspetos que prestaram inovação ao encontro foi
a presença de dois elementos
da comunidade cigana, Prudêncio Canhoto e Guiomar
Sousa, mediador e dinamizadora comunitária da comunidade cigana, respetivamente
que deram conta do trabalho
de intermediação que desenvolvem nos seus territórios,
Beja e Espinho,
O Seminário foi uma oportunidade de discussão e reﬂexão conjunta entre a população cigana, académicos,
técnicos de diferentes organizações e decisores políticos.
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VII Aniversário
Atendimento Social
Integrado
Assinalou-se, no dia 8 de
abril, o sétimo aniversário da
implementação do Atendimento Social Integrado (ASI)
do Município de Ílhavo, uma
metodologia inovadora que
assenta na ﬁgura de um/a único/a técnico/a gestor/a para o
mesmo indivíduo/família, e
que desta forma permite um
acompanhamento personalizado dos que procuram este
serviço.
O ASI integra diversos parceiros, como seja a Câmara
Municipal de Ílhavo e o Centro Distrital de Aveiro do ISS,
I.P., as diversas Instituições
Particulares de Solidariedade
Social (IPSS’s) do Município de
Ílhavo, as Juntas de Freguesia,
assim como outras entidades
públicas e os Grupos Sócio Caritativos e, desde a sua criação
e até ao dia 31 de março, efetuou um total de 10.843 atendimentos em sede de ASI.

Centrado no indivíduo, na
família e na comunidade, o ASI
visa sobretudo a otimização
dos resultados da intervenção
social e a rentabilização dos
recursos disponíveis, evitando
sobreposições na intervenção.
Numa perspetiva de congregação de esforços, o ASI tem
ainda a função de orientação e
encaminhamento da família/
indivíduo no que se reporta ao
acesso às diversas medidas e
políticas sociais (apoio alimentar, a medida de Rendimento
Social de Inserção, apoio em
renda e no empréstimo de
casa, apoio na fatura da água,
cedência de produtos de apoio,
Complemento Solidário para
Idosos, etc...). Desta forma permite-se um acompanhamento
de proximidade dos indivíduos
e famílias, nas suas múltiplas
problemáticas.
Para qualquer esclarecimento poder-se-á dirigir ao
Edifício Municipal, a sede do
ASI, ou faze-lo através do contacto telefónico 234 329 640.

Protocolo
de Colaboração
com a CERCIAV
/ Integração de
Trabalhadores
Ocupacionais Adenda

Protocolo
de Cooperação
com a Associação
de Apoio a Pessoas
com VH/Sida –
Abraço Delegação
Norte

Foi aprovada, na Reunião
de 18 de março, uma Adenda
ao Protocolo de Colaboração
estabelecido entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e a CERCIAV para a integração proﬁssional de pessoas portadoras
de deﬁciência num ambiente
normal de trabalho.
Nesta Adenda ﬁcou previsto
o estágio de um munícipe de
Ílhavo, portador de deﬁciência
e utente da CERCIAV, na Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, no setor do Arquivo,
que já se encontra a decorrer
pelo período de um ano.
Com este Protocolo de Colaboração a Câmara Municipal
de Ílhavo pretende contribuir
para a construção de um contexto inclusivo de trabalho,
destinado a eliminar barreiras
sociais e possibilitar o desenvolvimento de habilidades e
competências para o exercício
de funções por parte das pessoas portadoras de deﬁciência.

Teve lugar, no passado dia 7
de maio, a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a
+Abraço (Delegação do Porto).
O Projeto +Abraço consiste
na promoção do acesso à prevenção primária e secundária
da infeção por VIH/Sida e
outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST’s), garantindo o acesso atempado à
informação, meios de prevenção, diagnóstico e cuidados de
saúde especializados junto de
populações vulneráveis e da
população geral.
O projeto conﬁgura-se através de uma Unidade Móvel,
podendo a equipa realizar a
sua intervenção em local ﬁxo,
estando prevista a realização
de palestras, sessões psicoeducativas sobre DST’s e prevenção sexual, a distribuição
de material de prevenção sexual, entre outras ações.

Atribuição de
4 Fogos
de Habitação Social
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
3 de junho, a Lista Deﬁnitiva
de Candidatos ao Concurso de
Atribuição, por classiﬁcação,
de 4 Fogos (três T2 e um T3) de
Habitação Social, em regime
de arrendamento apoiado, na
Cidade da Gafanha da Nazaré
(Bebedouro).

Com esta iniciativa a Câmara Municipal de Ílhavo
pretende reforçar as Políticas
Sociais que tem adotado e
implementado no Município,
contribuindo para a melhoria
das condições de vida e integração social de mais quatro
agregados familiares em situação de grave situação habitacional.

Município de Ílhavo
adere pela segunda vez à Campanha Mundial
“Acendam a Luz Azul”
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 2
de abril como Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo para ser considerado todos
os anos a começar em 2008.
O autismo é uma perturbação neurobiológica complexa
que afeta a comunicação. É
uma fonte de preocupação

crescente no domínio da saúde pública a nível mundial
pois afeta cerca de 67 milhões
de pessoas no mundo.
A Federação Portuguesa de
Autismo, parceira de AutismEurope e Autism Speaks, a
maior organização americana
de autismo, lançaram novamente o desaﬁo aos Muni-

cípios para participação na
Campanha Mundial “Acendam a Luz Azul”.
Sensível a esta problemática,
a Câmara Municipal de Ílhavo
assinalou esta data (2 de abril)
ao acender uma luz azul na
cúpula dos Paços do Município com objetivo de chamar a
atenção sobre o autismo.

Caminhada
“O que nos liga” 2015
Cerca de 3.000,00 euros angariados
para a Luta contra o Cancro
A Câmara Municipal de
Ílhavo associou-se ao Grupo
de Voluntariado Comunitário
de Ílhavo do Núcleo Regional
do Centro da Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC) na
promoção e dinamização da
Caminhada intitulada “O que
nos Liga” que teve lugar no
dia 26 de abril.
A atividade Fitness Solidário, realizada no âmbito do
Programa Municipal Desporto para Todos, foi integrada na
Caminhada “O que nos Liga”,
com a concentração dos participantes, no Largo da Bruxa,

na Gafanha da Encarnação,
para uma Aula de Zumba, realizando-se de seguida uma
caminhada pelas ruas da freguesia.
Sendo a temática do cancro
muito relevante para toda a
população, este convívio foi
uma oportunidade de partilha de experiências e alertas,
com vista à adoção de hábitos
de vida saudáveis, tendo cada
participante contribuído com
o valor simbólico de cinco euros para esta causa, representando o valor angariado foi de
3.088,73 euros.
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O transporte foi assegurado pela
Câmara Municipal de Ílhavo que brindou ainda as crianças com um pequeno presente alusivo à atividade que, ao
longo dos três dias, envolveu um total
de 1.000 participantes, entre crianças,
educadoras e auxiliares.

1.ª Exposição
de Atividades
Lúdicos Expressões
(ALE)

A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, de 6 a 10
de junho, no Centro Cultural
de Ílhavo, a primeira edição
da “Exposição de ALE”, que
procurou ser uma mostra dos
trabalhos e desaﬁos realizados
pelos alunos no âmbito das Atividades Lúdico Expressivas.
Desenvolvida em colaboração com as Associações de
Pais, a ALE integra a oferta
educativa disponível no Programa de Enriquecimento
Curricular do Município de
Ílhavo e tem revelado uma
grande adesão por parte das
crianças.

Dia Mundial da Criança
2015
A Câmara Municipal de Ílhavo
voltou a assinalar o Dia Mundial da
Criança nos dias 2, 3 e 4 de junho, oferecendo uma sessão de Cinema a todas as crianças do Pré Escolar, da Rede
Pública e Privada do Município.
A proposta para a edição 2015 versou o ﬁlme o “Capuchinho Vermelho
– A Nova Aventura”, que decorreu em
sessões das 09h00 às 11h00, no Centro
Cultural de Ílhavo, tendo proporcionado a todas as crianças um momento lúdico e diferente, onde a cor, a imagem,
o som e o movimento imperaram.

Dia das TIC
1.ª edição

A Minha Sinfonia
2015
Considerando o trabalho
já desenvolvido ao longo dos
anos no âmbito do Ensino da
Música, a Câmara Municipal
de Ílhavo realizou nos dias 5,
6 e 10 de junho, a 7.ª edição de
“A Minha Sinfonia”, que versou sobre o tema “A Viagem
ao País da Música” e decorreu
no Centro Cultural de Ílhavo.

Esta iniciativa procura envolver todos os alunos inscritos na AEC do Ensino da
Música, bem como os Professores da área e os Professores
titulares de turma, através da
apresentação de um concerto
protagonizado pelos alunos
dos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB.
Tendo totalizado cerca de
1.400 participantes, entre alunos, professores e familiares,
a receita dos espetáculos foi
de 1.055,00 euros e reverteu
a favor do CERCIAV – Colónia
Agrícola.

Teve lugar, no dia 23 de maio, no
Centro Cultural de Ílhavo, a Cerimónia de Entrega dos Diplomas de Competências Básicas em Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), aos
alunos do 4.º ano do Município de
Ílhavo.
As provas desta primeira edição decorreram entre os dias 11 e 15 de maio
na aula de TIC, no âmbito das AEC, envolvendo perto de 300 crianças, que
receberam pela mão do Presidente da
Câmara os diplomas da Fundação da
Ciência e Tecnologia e da CMI.

Dia do Inglês

A Câmara Municipal de Ílhavo levou a efeito, no dia 18 de
abril, mais uma edição do “Dia
do Inglês”, atividade desenvolvida no âmbito das Atividades
de Enriquecimento Curricular
(AEC) do Município.
Os artistas deste espetáculo
foram os alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico inscritos nas
AEC de Inglês, que partilharam com a comunidade escolar não só as aprendizagens
realizadas, bem como o gosto
e a motivação pela língua inglesa.
Aberto às Famílias, o Dia
do Inglês revelou-se um espetáculo com muita animação,
envolvendo cerca de 200 participantes.
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XI Aniversário
da EMER

Vem ser Feliz na EMER

Hora do Conto Rodoviário

Esta atividade foi desenvolvida no
âmbito da comemoração do Dia Internacional da Felicidade, tendo sido
explorado o tema da Felicidade. Esta
ação contou com a participação da
turma de 3.º ano do Centro Escolar da
Cambeia e dos alunos da EB1 de Azurva (Município de Aveiro), tendo envolvido cerca de 80 participantes.

Desenvolvida em articulação com a
Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI),
esta atividade foi dirigida ao Pré Escolar
e contou com a participação do Jardim
de Infância da Gafanha da Encarnação
Centro, tendo envolvido cerca de 20
crianças. Em abril, mês em que se comemorou o Dia Mundial do Livro e o Dia
Internacional do Livro Infantil, a EMER
dedicou as suas sessões com o Pré Escolar à promoção da leitura e à valorização
da expressividade corporal e dramática
com crianças de tão tenra idade.

20 de março

18 de março

Para a festa do seu 11.º Aniversário,
a EMER contou com a colaboração da
GNR - Programa Escola Segura, que
disponibilizou a exposição de viaturas
caracterizadas, e ainda com a presença do artesão Silvério Anastácio que
apresentou uma demonstração de “piões” artesanais.
Nesta ação, a EMER contou com o
envolvimento de cerca de 25 alunos,
tendo recebido a turma do 3.º ano da
EB1 da Marinha Velha.

16 de abril

Escola Municipal
de Educação Rodoviária
(EMER)
continua a sensibilizar
para a problemática
da sinistralidade
A Câmara Municipal de Ílhavo continua atenta à problemática da sinistralidade rodoviária, considerando que se
torna cada vez mais urgente intervir,
procurando contribuir de forma relevante para o tratamento desta questão.
Neste sentido, reforça-se o papel fun-

“Kuarta Segura

damental da EMER, nomeadamente
no desenvolvimento de processos pedagógicos que favorecem a apropriação de conhecimentos que possam desencadear comportamentos, atitudes
e valores no sentido de uma utilização
mais segura da via pública.

- Preparação para Exames”
29 de abril
Especialmente dirigida aos alunos
do 4.º ano do 1.º CEB, esta iniciativa
foi dinamizada pela psicóloga Joana
Miguel Seabra e contou com a participação das turmas de 4.º ano da EB1
da Chousa Velha e da EB1 da Marinha
Velha, envolvendo cerca de 40 participantes.

Gincana Rodoviária
9 e 13 de abril

Especialmente dirigida para o 1.º
CEB, esta edição contou com a participação da turma do 3.º ano da EB1 da
Gafanha de Aquém e do Centro Escolar de Vale de Ílhavo, numa sessão
articulada com a AEC de Atividade
Física e Desportiva (AFD). Repleta de
desaﬁos “rodoviários”, esta ação totalizou cerca de 40 participantes.

Projeto LOBOCOR

Clube da Estrada

Assente numa adaptação da lenda
grega “O conto de Ariadne”, este projeto
teve como principal objetivo a estimulação da criatividade, nomeadamente
através das expressões artísticas.
O projeto foi dinamizado por alunas do curso de Educação Básica da
Universidade de Aveiro, no âmbito da
Unidade Curricular de Projetos de Intervenção Educativa (PIE), tendo contado com a participação de duas turmas de Pré-escolar, totalizando cerca
de 50 participantes.

Esta atividade surge no âmbito da
Comemoração do Dia Mundial do
Trânsito e da Cortesia ao Volante e
contou com a colaboração da GNR
para a sua dinamização. Desenvolvida
nas imediações da Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré, esta ação contou com a participação da turma do 3.º
ano da EB1 Farol da Barra, envolvendo cerca de 25 participantes.

5 e 26 de maio

8 de junho
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Marco incontornável no calendário
anual de atividades da Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de Teatro
2015 decorreu de 8 a 23 de maio, com
a apresentação de sete peças de teatro
que se revelaram espetáculos de grande qualidade.
O Festival de Teatro arrancou no dia
8 de maio, no Centro Cultural de Ílhavo (CCI), dando protagonismo as bons
valores do Município. O Grupo de Teatro MarAlegre, da EB 2,3 José Ferreira
Pinto Basto, Ílhavo, apresentou a peça
“Lusíadas Preto no Branco”, realizando
duas sessões especialmente dirigidas
ao público escolar e uma terceira, no
dia 9 de maio, igualmente no CCI, para
o público em geral, registando casa
cheia e um enorme sucesso.
Seguiram-se as peças “Clever Pants”,
pelo Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (13 de maio) e “A Maior
Flor de Outras histórias Segundo José”
(14 de maio), ambas no Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré (CCGN), e a comédia “Doidos com Juízo” pelo Ribalta
– Grupo de Teatro Amador da Vista
Alegre, no dia 16 de maio, no CCI.

A edição deste ano teve como novidade a apresentação pública do projeto “Teatralidades” pelo novo Grupo de
Teatro do Fórum Municipal da Maior
Idade, que estreou no dia 17 de maio,
no CCGN, a peça “Memórias (não) inventadas”.
O encerramento do Festival de
Teatro não poderia terminar da melhor forma: a Biblioteca Municipal de
Ílhavo recebeu durante a tarde o divertido Teatro de Fantoches “A Fada
Estrelinha”, pelo Grupo ArteRiso, e a
peça “Na Latrina de Sua Alteza”, pelo
GRAL, encantou o público presente
que lotou o Salão de Festas da Casa da
N.ª Sr.ª da Luz, na Légua.
Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de Teatro
mantém a forte e decidida aposta na
divulgação desta arte tão nobre, com
grande tradição no nosso Município,
levando-a a vários espaços culturais
e a diversos públicos, homenageando
o teatro amador e incentivando em
especial os grupos existentes no Município de Ílhavo, designadamente o
Ribalta – Grupo de Teatro Amador da
Vista Alegre, o GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua e o Grupo de
Teatro MarAlegre.
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Comemorações
Dia Internacional
dos Arquivos

Saberes com Sabor...
A Câmara Municipal de Ílhavo continua a promover a iniciativa
“Saberes com Sabor...”, tendo-se realizado mais três ações
com enorme sucesso e em vários espaços municipais.

... Ervas aromáticas e especiarias,
por Helena Sardo

O Dia Internacional dos
Arquivos foi assinalado pela
Câmara Municipal de Ílhavo,
através do seu Centro de Documentação, no passado dia
9 de junho, com um conjunto
de atividades que visaram
salientar a importância da
Informação para a História
Local, bem como para a construção da identidade coletiva
das populações.
Durante o dia, o CIEMar
abriu as portas ao público,
tendo recebido 80 visitantes
que passaram pelas Salas de
Investigação, Biblioteca de
Temática Marítima, Sala de
Expurgo, onde se faz a desinfestação e conservação dos
documentos de arquivo, pelos
Depósitos onde a documentação é acondicionada depois
de limpa, pela Sala Técnica,
onde se faz a digitalização e
descrição da informação e, ﬁnalmente, pela Sala de Leitura, onde se faz a consulta dos
documentos.
O Dia Internacional dos Arquivos teve o seu ponto alto ao
ﬁnal da tarde com uma Sessão
Comemorativa, que teve início com a apresentação do Diretor do Arquivo Distrital de
Aveiro sobre a importância
dos arquivos na história local
e na criação da identidade coletiva das populações.
Em seguida, foi celebrado o
Protocolo de Cooperação entre
a Câmara Municipal de Ílhavo e a Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas, cujo objetivo consiste em
agilizar a disponibilização da
informação existente no Arquivo Distrital de Aveiro, sobre Ílhavo, na web. Reﬁra-se
que Ílhavo foi o primeiro Município do Distrito de Aveiro a
estabelecer um protocolo deste género, através do fornecimento de Recursos Humanos

que procedam ao tratamento
e disponibilização da informação sobre Ílhavo na Internet, permitindo aos amantes
da terra, entrarem na História, explorando-a, gerando
conhecimento e criando um
sentimento de pertença.
O lançamento do Guia dos
Arquivos do Centro de Documentação de Ílhavo foi outro
momento igualmente importante do dia, pois apresenta a
Instituição e cada um dos fundos que a compõem, tratandose de um dos instrumentos de
descrição mais abrangentes,
que orientam o público sobre
o tipo de informação que podem encontrar.
Seguiu-se a apresentação e
experimentação do projeto
“Construir genealogias, conhecer gerações”, integrado
no “Ílhavo, Terra Milenar”,
apresentado pela Doutora
Ana Ribeiro. Este projeto encontra-se em construção e
consiste na alimentação de
uma base de dados que integra os registos de batismos,
casamentos e óbitos dos Ilhavenses, permitindo a construção de genealogias.
No ﬁnal da sessão, os cerca de 50 participantes foram
convidados a fazer uma degustação promovida pela
Algaplus, uma das empresas
que se encontra instalada na
Incubadora.
No total, foram mais de 130
os participantes no Dia Internacional dos Arquivos, que a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu, através do Centro
de Documentação, pretendendo-se que tenham assimilado
o “bichinho” da Informação
e da História do Município,
multiplicando-se e fazendo
de Ílhavo um Município mais
rico, mais identitário.

Tomilho-limão, orégão-dourado, manjericão-canela, menta-chocolate, entre outros aromas, estiveram presentes na

sessão do Saberes com Sabor...
de abril, dedicada às ervas aromáticas e especiarias.
Como semear e plantar,

como cuidar e onde utilizar
as várias ervas aromáticas
foram algumas das temáticas
abordadas nesta sessão, que
decorreu no dia 18 de abril,
na Biblioteca Municipal de
Ílhavo. Esta sessão teve ainda
uma componente prática já
que os 21 participantes tiveram a oportunidade de plantar e semear algumas ervas
aromáticas que depois levaram para suas casas.
Atendendo ao elevado número de inscrições e ao facto
de a sessão ter sido limitada a
21 pessoas, decorreu uma segunda sessão no 20 de junho.

... Ideias para lanches,
por Sara Fernandes

Na sessão de 9 de maio, que
decorreu igualmente na Biblioteca Municipal de Ílhavo,
foram dadas alternativas de
compra e confeção de lanches
saudáveis. Porque muitas vezes se acaba por comer sempre
o mesmo a meio da tarde, os
19 participantes aprenderam
a preparar lanches saciantes,
saudáveis e saborosos.

... a Bacalhau,

pelo Chef Nuno Pinheiro
Esta ação decorreu no passado dia 17 de maio, no Museu
Marítimo de Ílhavo, no âmbito da Comemoração do Dia
Internacional dos Museus. O
Chef Nuno Pinheiro apresentou dois pratos confecionados
à base do Fiel Amigo: Crocante Recheado com Bacalhau de
Caril sobre Rúcula Selvagem
(entrada) e Espetada de Bacalhau com Molho de Coentros, Esmagada de Batata com
Açafrão e Legumes Grelhados
(prato principal), que poderão
ser consultadas nas Agendas
de Eventos “Viver Em...” de junho e julho, respetivamente.
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Festival Rádio Faneca
2015
Ílhavo, e a Sessão de Cinema Drive-in,
na Praça do Centro Cultural de Ílhavo,
com o ﬁlme “Dirty Dancing – Dança
Comigo”.
Durante os três dias, o festival atraiu
um público bastante diversiﬁcado,
abrangendo todas as faixas etárias. Isto
porque, para além dos concertos, o Festival promoveu, como habitual, diversos jogos e brincadeiras para os mais
novos, no Jardim Henriqueta Maia,
bem como performances e atitividades
multidisciplinares para toda a família.
Resumindo o festival em números,
estima-se que, no total, tenham aderido ao evento mais de 10.000 pesso-

Pela terceira vez, Ílhavo “transmitiu
alegria” com o renovado Festival Rádio Faneca, que se realizou entre 29
e 31 de maio, no Jardim Henriqueta
Maia e nos becos do centro histórico
da cidade. A terceira edição do evento promovido pela Câmara Municipal
de Ílhavo, através do Centro Cultural
de Ílhavo, registou um balanço muito
positivo.
Dos três dias de festival, gratuito
do início ao ﬁm, destacam-se vários
fatores que justiﬁcam este balanço positivo. A forte participação da comunidade em projetos de criação artística, como a Orquestra da Bida Airada
(composta por 75 pessoas, com e sem
experiência musical), a Rádio Novela
“A Mesa” (com nove atores recrutados
na comunidade), a Exposição de Fotograﬁa “Becos de Pés” e o “Baile da Catrapisca” são alguns exemplos disso.
Numa vertente de convívio e de partilha de histórias e vivências, a iniciativa “Casa Aberta” contou, também,
com um grande empenho dos residentes do Centro Histórico de Ílhavo em
receber “desconhecidos” para jantar
em casa ou nos becos. Além disso, diversos comerciantes deram parte do
seu tempo e do seu espaço para receber a exposição “Becos de Pés”, com os

proprietários da drogaria Vizinhos a
envolverem-se, particularmente, na
performace “Azert V7 – Pescadinha
de Rádio na Boca”.
Nos concertos, o público respondeu
da melhor forma. Na tarde de sábado,
“rebentaram pelas costuras” as plateias dos seis “concertos inusitados”,
na Travessa Filarmónica Ilhavense,
na drogaria Vizinhos e no pátio da D.
Conceição, na Travessa dos Sete Carris. Martim, Peixe, Birds Are Indie,
Nikki Baray, João Gentil e JP Simões
foram os protagonistas dos concertos
que preencheram a tarde.
À noite, a adesão do público foi
igualmente boa – na primeira noite, o
frio não demoveu as milhares de pessoas que assistiram aos concertos da
Orquestra da Bida Airada e de Melech
Mechaya. No sábado, a animação noturna, igualmente com muita adesão,
prolongou-se pela madrugada, com o
concerto de Capicua e o DJ Set de Álvaro Costa – programa que atraiu um
público entusiasta, que não arredou
pé enquanto a música não acabou.
O Festival encerrou com dois eventos para plateias mais limitadas, que
esgotaram em poucos dias – o Concerto de Samuel Úria, no Aquário dos
Bacalhaus do Museu Marítimo de

as; na emissão de 33 horas de rádio,
passaram-se cerca de 400 discos pedidos com dedicatórias; 18 famílias
do Centro Histórico de Ílhavo assumiram a organização do jantar da “Casa
Aberta” nas suas casas ou becos; 75
pessoas, dos 5 aos 80 anos, integraram
a Orquestra da Bida Airada; cerca de
300 crianças das Escolas do Município
passaram pelo festival no primeiro
dia, além de muitas outras que participaram nos jogos e brincadeiras, nos
dois dias seguintes.
“Para o ano há mais” é a promessa e
o desejo de querer fazer ainda melhor
em 2016.
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Relatório 2014
& Contas
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Introdução
A prestação de contas obedece ao disposto no ponto
3 da consideração técnica do POCAL. Dos conteúdos
tratados, destacam-se os dados relativos à execução
orçamental, sendo disponibilizada informação relativa
à receita e despesa previstas no orçamento de 2014, e
uma súmula da execução anual das GOP – Grandes
Opções do Plano, bem como a análise ao balanço e
demonstração de resultados.
É ainda apresentado o relatório de acompanhamento
e monotorização sobre a execução do Programa II do
PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, conforme
previsto no n.º 2 do art. 12.º do Decreto-Lei n.º 43/2012,
de 28 de agosto.
No entanto, com este novo paradigma tivemos que
ter a capacidade de nos adaptar, assumindo que cada
euro gasto e investido teve como critério a eﬁcácia, e
uma redobrada atenção e análise, gerindo-se a receita
ao milímetro, mantendo-se uma redução de custos,
e tendo uma ﬁlosoﬁa de “Equipa Unida” em toda a
estrutura da Câmara.
Com estes critérios de uma gestão participada,
integrada e eﬁcazmente controlada, foi possível,
num contexto adverso, manter um signiﬁcativo
investimento público municipal, com realce para a
captação de novos apoios comunitários no âmbito
do QREN, assegurando-se também apoios diretos
e indiretos às famílias, jovens, idosos, carenciados,
instituições, associações e empresas, redução dos
prazos de pagamento a empresas e fornecedores, e, ao
mesmo tempo, reduzir signiﬁcativamente a dívida total
da Câmara Municipal.
Portanto, o Relatório & Contas de 2014 é um
documento que reﬂete e constata, de uma forma clara
e objetiva a continuada evolução do desenvolvimento
equilibrado e integrado do nosso território, sempre na
senda da criação de riqueza e crescimento sustentável
e numa oferta de ações e serviços da alta qualidade e
modernidade, que contribui de uma forma inequívoca
para o engrandecimento dos Municípios Portugueses e,
em particular, o nosso.
Muito mais do que o passado, a importância do
futuro próximo é enorme e, por isso, assumimos a
responsabilidade e o compromisso de seguirmos na
senda do desenvolvimento sustentado, equilibrado e
integrado.
“Ílhavo Inclusivo e Inteligente” é uma aposta de
futuro e por isso, a conclusão do nosso Plano Estratégico
do Município de Ílhavo (PEMI), um trabalho em parceria
com a Universidade de Aveiro é um dos principais
objetivos, até porque se trata de um documento essencial
e fundamental, para otimizarmos ao máximo a nossa
aposta no desenvolvimento de candidaturas que visem
a captação de novos fundos comunitários no âmbito
dos Programas Operacionais, potenciando também, as
oportunidades de desenvolvimento regional, integrado
com os restantes Municípios da CIRA.
Portanto, como resulta da análise deste Relatório
& Contas, a conﬁança para o futuro, está presente... e
continua viva.

Gestão Financeira
e Execução
do Plano e Orçamento
A gestão ﬁnanceira da Câmara Municipal de Ílhavo
do ano de 2014, decorreu de forma normal, cumprindose os objetivos traçados aquando da elaboração do
Orçamento para 2014, conforme se poderá constatar
na análise que se segue.
Uma análise mais profunda da gestão económicoﬁnanceira, deve ser feita com a veriﬁcação dos textos
e dos mapas da Prestação de Contas referenciados por
“Análise Económico-Financeira”.
Sumarizam-se neste capítulo, alguns aspetos
principais:

· Receita
À receita do exercício de 2014 no montante de
22.649.831,01 euros deve-se acrescentar o montante
de 2.238.668,58 euros correspondente à integração
do saldo de 2013. Deve-se referir ainda na receita de
2014 o montante de 1.760.974,26 euros relativo às
comparticipações comunitárias (em 2013 tinha sido
de 314.943,61 euros), por força da conclusão do quadro
comunitário anterior embora ainda haja a receber uma
verba de cerca de 1,0M€ só de 5% de ﬁnais de obras há
muito concluídas e pagas.
O montante total da receita de 2014 é assim de
24.888.499,59 euros. Se a este valor retirarmos quer
o saldo inicial quer o montante FEDER, obtemos
20.888.856,75 euros que comparado com igual equação
para o ano de 2013, onde se obteve 22.229.919,75 euros,
que se traduz numa diminuição de 6,03% ou seja
menos 1.341.063,00 euros explicado pelo facto de em
2013 termos a considerar a segunda e última tranche
do ﬁnanciamento PAEL, no montante de 1.404.247,12
euros, do que se conclui que a receita de 2014 foi muito
semelhante ao do ano anterior.

· Despesa
A despesa paga em 2014 foi de 22.908.957,28 euros.
No que respeita ao investimento pago em 2014 foi de
5.065.607,67 euros.
Se analisarmos a capacidade de execução
do Orçamento, pelos compromissos assumidos,
veriﬁcamos que em 2014, dos 30.718.668,58 euros
previstos, concretizamos 28.168.460,03 euros, ou seja
91,70%, quando no ano de 2013, essa percentagem foi
de 82,73%, o que comprova a conduta deste Câmara
Municipal em se aproximar de um novo paradigma de
gestão consentâneo com os tempos atuais, investindo
bem mas criteriosamente e mantendo mesmo assim
rácios ﬁnanceiros dos melhores Municípios do País,
como sejam o prazo de pagamentos a fornecedores ou
ainda o limite da dívida relacionada com a média da
receita corrente dos últimos três anos.
O valor da despesa corrente foi de 13.365.569,18
euros, o que corresponde a uma diminuição de 19,32%
do obtido em 2013 (16.565.750,08 euros), embora
tenham sido efetuados pagamentos ao abrigo do
empréstimo PAEL em 2013, o que prejudica, neste ano,
uma comparação.

· Execução da Receita
e da Despesa (Orçamento):
» Nível de execução da Receita foi de 81,00 %;
» Nível de execução da Despesa:
.. 74,58 % (despesa paga)
.. 91,70 % (despesa paga e não paga).

Análise da Atividade
das GOP
Neste capítulo apresentamos uma súmula das
atividades e das ações de maior relevância desenvolvidas
pela Câmara Municipal, de acordo com o cumprimento
dos objetivos deﬁnidos nos documentos previsionais do
Plano e Orçamento:
- Execução ﬁnanceira de 72,86%,
em relação ao valor inicial;
- Execução ﬁnanceira de 70,21%,
em relação ao valor ﬁnal;
- Execução física com expressão ﬁnanceira
de 75,12% (faturas pagas e em dívida);
A execução ﬁnanceira ao nível das GOP 2014 foi de
11.541.290,22 euros, não sendo possível um paralelismo
com o ano de 2013, em que o valor foi de 11.194.331,50
euros, dado o recurso ao ﬁnanciamento PAEL, que
possibilitou um pagamento anormal quer de despesa
correntes quer de capital em 2013 e consequentemente
favorece o ano 2014.
A execução ﬁnanceira, no que respeita a todos os
compromissos assumidos (pagos e não pagos) ao nível
das GOP 2014 foi de 14.428.801,29 euros, um valor
ligeiramente inferior em 1,96% face a 2013, que tinha
sido de 14.717.602,01 euros. No entanto, a percentagem
de realização das GOP foi de 72,89% em 2013 e 87,78%
em 2014.
Assim, e para melhor análise, apresentamos
seguidamente a distribuição das principais ações e
eventos, de acordo com as funções e rubricas:

· Funções Gerais
Serviços gerais
da Administração Pública
» Manutenção do SIADAP Sistema de Avaliação
dos Funcionários Municipais, e iniciou-se o processo
de preparação e implementação da gestão do Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e do
Sistema de Controlo Interno;
» Início da recuperação e requaliﬁcação do Cais da
Malhada em parceria com a POLIS Ria de Aveiro;
» Início da obra de ampliação e recuperação do
Teatro da Vista Alegre no âmbito do RUCI – Redes
Urbanas para a Competitividade e Inovação, Arte
Criatividade e TIC.

Segurança e ordem pública
Ciente de que a segurança e proteção dos cidadãos
é um direito e um princípio básico da nossa sociedade,
que depende em grande medida da intervenção da
Administração, a Câmara Municipal mantém uma
articulação de proximidade com as entidades de
Segurança e Proteção Civil, com vista a minimizar
eventuais riscos que possam surgir. Nesse sentido
mantemos uma postura ativa nos seguintes domínios:
» Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil;
» Reuniões periódicas de acompanhamento do
Conselho Municipal de Segurança;
» Acordo de Cooperação com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
» Aquisição dos terrenos para a construção do
Quartel dos Bombeiros, e pagamento da primeira
prestação do Acordo para apoio da construção do
quartel.
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· Funções Sociais
Educação
Os nossos cidadãos mais novos continuam a
ser alvo de uma aposta prioritária por parte da
Câmara Municipal, no âmbito de uma estratégia
de desenvolvimento do Município que continuará
a ser muito focada nas pessoas, em especial nas
nossas crianças, Assim, nesta rubrica salientamos
os investimentos, apoios atribuídos e atividades
dinamizadas ao longo do ano, nomeadamente:
» Celebração dos Acordos de Cooperação para a
Educação Pré-escolar;
» Confeção e fornecimento de refeições às cantinas
escolares executando o Protocolo para o Fornecimento
de Refeições no 1.º Ciclo com o Ministério da Educação;
» Promoção das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC);
» Desenvolvimento da Ação Música na Escola;
» Dia do Inglês;
» Dia Mundial da Criança;
» Mini Prova de Orientação Rodoviária;
» Kuartas Seguras;
» Concerto em Família;
» Clube da Estrada;
» Iniciativa Entre Vizinhos;
» XII Encontro Interescolas;
» Música na Escola 2014;
» X Aniversário da Escola Municipal de Educação
Rodoviária;
» Organização da Gincana Rodoviária em
articulação com as AEC;
» Atribuição de subsídios no âmbito do Programa da
Apoio a Projetos Educativos;
» I Encontro da Comunidade Educativa
» Sessões de Educação e Sensibilização para a
Sustentabilidade;
» Organização do OLIMPÍLHAVO 2014 em parceria
com os Agrupamentos de Escolas;
» Organização do DESPORTÍLHAVO 2014 com a
colaboração do ILLIABUM Clube e do GDG;
» V Corta-mato Escolar;
» A Minha Sinfonia;
» Programa de Iniciação à Natação (PIN);
» EMER para Ti...;
» Serviço Educativo Municipal de Ílhavo;
» Festa de Natal 2014;
» Manutenção e reparação em diversas escolas do
1.º Ciclo e Pré-escolas.

Saúde
» Acompanhamento e monitorização da construção
da Extensão de Saúde, no edifício Sociocultural da
Costa Nova;
» Dinamização da edição de 2014 da Feira da
Saúde;
» Visita do Secretário de Estado da Saúde ao
Município de Ílhavo para inaugurar as Unidades de
Saúde Familiares (USF) “Leme”, em Ílhavo, e “Atlântico
Norte”, na Gafanha da Nazaré.

Segurança e Ação Social
Consciente de que o agravamento das condições
económicas das famílias continua a ter um impacto
signiﬁcativo ao nível da coesão familiar, a ação social
aﬁrma-se como um mecanismo de apoio essencial
para o bem-estar e manutenção de qualidade de
vida dos cidadãos, merecendo toda a atenção e
investimento através do reforço das parcerias com
Instituições do Município, procurando soluções cada
vez mais abrangentes, integradas e inovadoras. Nesse
sentido, durante o ano de 2014 o Município de Ílhavo
desenvolveu um conjunto de atividades nesta área,
nomeadamente:
» Gestão do Serviço de Atendimento Social Integrado
(ASI) do Município de Ílhavo, no âmbito da parceria
institucional do Concelho Local de Ação Social;

Proteção do meio ambiente
» Bolsas de Estudo Municipais 2013/2014;
» Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
a Indivíduos Carenciados;
» Gestão da Ação Social Escolar para as crianças do
1.º Ciclo do Município;
» Realização da 16.ª edição da MAIOR IDADE, e
outras atividades direcionadas para a população idosa;
» Desenvolvimento da atividade do Conselho Local
de Ação Social e de trabalho de intervenção social
em parceria com as IPSS, integrando novas entidades
parceiras;
» Gestão dos “Espaços Maioridade” a funcionar nos
Polos da Biblioteca Municipal;
» Execução dos Protocolos de Cooperação com as
Associações de Ação Social do Município.

Habitação e Serviços Coletivos
· Habitação
Neste âmbito foi efetuado o acompanhamento
social e gestão de inquilinos de habitação social da
Câmara Municipal de Ílhavo;

· Ordenamento do território
Relativamente a esta rubrica são de salientar os
investimentos abaixo identiﬁcados, alguns dos quais
desenvolvidos em parceria com outras entidades:
» Reconversão do Logradouro da Casa do Gaveto da
Av. 25 de Abril;
» Reabilitação do Edifício do Illiabum Clube;
» Construção da Pista Ciclável da Costa Nova;
» Execução em parceria com a EDP de investimentos
diversos em reforços de rede de Iluminação Pública,
assim como substituição de algumas luminárias por
LED;
» Entrada em vigor do Plano Diretor Municipal (PDM);
» Participação e acompanhamento do Grupo de
Trabalho da Colónia Agrícola – no Lugar da Senhora
dos Campos;
» Aprovação do Loteamento do Parque de Ciência e
Inovação (PCI) 1.ª Fase.

Saneamento
» Obra da rede de drenagem de águas pluviais da
Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e Av. Manuel
da Maia;
» Acompanhamento da execução em parceria com
a AdRA dos projetos de saneamento básico (águas
residuais e pluviais) da Gafanha da Nazaré e da Zona
Industrial da Mota;
» Monitorização e acompanhamento da atividade
da empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro;
» Acompanhamento da gestão do sistema de
saneamento básico em alta da SIMRIA.

Abastecimento de água
» Acompanhamento da execução da obra do
Carvoeiro e Depósito Apoiados na Gafanha da Nazaré;
» Monitorização e acompanhamento da obra da
AdRA;
» Reforços de rede em alguns arruamentos da
Gafanha da Nazaré;
» Substituição e racionamento de contadores nos
jardins públicos.

Resíduos Sólidos Urbanos
» Acompanhamento da gestão do ECOCENTRO;
» Acompanhamento, exigente, da operação do
concessionário para a gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) e limpeza urbana do Município (SUMA);
» Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela
ERSUC.

» Manutenção dos jardins e espaços verdes;
» Operações de Conservação/alteração dos jardins
do Município e manutenção de Parques Infantis;
» Acompanhamento e cogestão com a ARHCentro
/ APAmbiente do processo de erosão costeira da Praia
da Barra, acompanhamento das obras de reposição de
inertes na Praia da Barra;
» Limpeza dos sanitários das praias da Barra e Costa
Nova;
» Acordos de Cooperação com as Associações de
Escuteiros do Município;
» Protocolo de Cooperação entre a CMI, a Associação
de Concecionários de Praia da Beira Litoral; a Associação
de Salvamento Aquático “Resgatílhavo”, a APA e os
Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
» Dinamização do projeto “Woodwatch – De Olho
na Floresta”;
» Participação de algumas Escolas do Município no
Projeto Coastwatch;
» Adesão do Município de Ílhavo ao “Pacto de
Autarcas”;
» Dinamização de ações no âmbito da Semana da
Biodiversidade.

Serviços Culturais, Recreativos
e Religiosos
· Cultura
No Município que tem “O Mar por Tradição” e que
se assume como a “Capital Portuguesa do Bacalhau”,
constatamos que os interesses dos Ilhavenses pelas
artes, teatro, poesia, e literatura, justiﬁcam a renovada
aposta na valorização da História e Cultura das Gentes
do Município de Ílhavo. A aposta na valorização das
praias da Barra e Costa Nova, integradas na qualiﬁcação
da Ria de Aveiro, bem como em equipamentos, e apoios
concedidos, permitindo uma maior abrangência de
atividades com vista consolidar o posicionamento do
Município de Ílhavo num patamar elevado no que
concerne a oferta da atividade cultural, recreativa e
religiosa dinamizando as seguintes ações e projetos:
» Requaliﬁcação da Capela da Ermida;
» Requaliﬁcação e Ampliação do Museu da Vista
Alegre;
» Trabalhos de Manutenção do Navio Museu Santo
André e do Museu Marítimo;
» Início da obra de reabilitação do Teatro da Vista
Alegre;
» Construção de Edifício sociocultural da Costa Nova;
» Atribuição de subsídio pontual à Paróquia da
Gafanha da Nazaré;
» Apoio às Associações Culturais;
» Festival Rádio Faneca;
» Inscrição do Museu Marítimo de Ílhavo no projeto
Europeu “Salted Fish Museum”;
» Comemoração dos 500 anos da Outorga do Foral
Manuelino de Ílhavo;
» Festival de Teatro do Município de Ílhavo;
» Protocolo de Cedência temporário do Espólio
Documental dos Estaleiros de Viana do Castelo;
» Dinamização do concurso ílhavo a Ler +;
» Realização das Marchas Sanjoaninas 2014;
» Festa da Vista Alegre em honra da N.ª Sr.ª Da
Penha de França, colaboração do Município com a VA;
» Cerimónia Evocativa do Centenário da 1.ª Grande
Guerra 1914-2014;
» Organização de eventos nos Centros Culturais de
Ílhavo e Gafanha da Nazaré.

· Desporto, Recreio e Lazer
» Abertura e dinamização da Escola Municipal de
Ténis;
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Comércio e Turismo
» Manutenção das Piscinas e Pavilhões
Desportivos;
» Celebração de Acordos de Cooperação e Contratos
de Desenvolvimento Desportivo com as Associações do
Município;
» Programa Municipal “Férias Divertidas Verão
2014” Páscoa e Natal;
» Organização da I Mini Maratona Museu Marítimo
de Ílhavo;
» Organização da 1.ª Corrida Popular da Costa
Nova;
» Organização da Semana Náutica em colaboração
com o Fórum Náutico;
» Participação na organização da 3.ª Corrida
Solidária da BOSCH;
» Dinamização da Escola Municipal de Natação;
» Dinamização do Programa Municipal “Desporto
para Todos”;
» Organização da VI Semana Náutica em colaboração
com o Fórum Náutico (inclui Travessia da Ria a Nado);
» Organização dos Sábados Divertidos Náuticos;
» Dinamização do concurso de fotograﬁa “Olhos
sobre o Mar”.

Outras atividades Cívicas
Na área da Juventude, ocupação de tempos
livres e emprego, foram desenvolvidas um conjunto
alargado de atividades, veriﬁcando-se um enfoque
maior no que respeita ao empreendedorismo bem
como o desenvolvimento de ações de capacitação para
a promoção de mecanismos eﬁcientes de procura de
emprego através da:
» Gestão do Programa Municipal de Bolsas de
Estágios de Trabalho;
» Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres PMOTL 2014;
» Apoio às Instituições de Jovens do Município;
» Organização do Seminário “Passos para a Criação
da sua Empresa”;
» Organização de sessão de Coaching e Mentoring;
» VIII Concurso Hip Hop Dance;
» Cerimónia de Entrega de Material Ortopédico
resultante da campanha “Tampinha Amiga”;
» Adesão do Município de Ílhavo à campanha
mundial “Acendam a Luz Azul”;
» Realização da Semana Jovem;

· Função Económica
Indústria e Energia
» ECOMARE – acompanhamento da sua construção
pagamento da primeira prestação do protocolo.

De realçar a aposta na divulgação do Município
através da participação em ações temáticas especíﬁcas
e direcionadas, selecionadas em articulação com o
enquadramento da região, nomeadamente:
» Manutenção dos novos Passadiços da Praia da
Barra em parceria com a APAmbiente;
» Ações de Promoção turística do Município de
Ílhavo, tais como à participação na Bolsa de Turismo de
Lisboa BTL 2014, integrado no stand da CIRA;
» Organização do Festival do Bacalhau 2014 no
Jardim Oudinot (em parceria com a Confraria do
Bacalhau e contando com o patrocínio do Turismo do
Centro de Portugal);
» Realização das Festas do Município 2014/
Mar Agosto, integrando a Rota das Padeiras, o 13.º
Aniversário do Navio Museu Santo André, entre
outros;
» Organização com o Illiabum Clube do “Festival do
Marisco”;
» Ria a Gosto;
» Participação no Fórum do Mar 2014;
» Apoio à instalação de novas empresas no Polo da
Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA)
através da celebração de contratos de incubação;
» Acompanhamento da Junta de Freguesia da
Gafanha de Nazaré na gestão do Mercado da Gafanha
de Nazaré, e da Junta de Freguesia de São Salvador na
gestão do mercado de Ílhavo;
» Gestão da Feira dos 13, e de todo o Parque
Municipal da Vista Alegre.

·Outras Funções
A descentralização de competências, delegando
nas Juntas de Freguesia o desempenho de tarefas
relevantes, assegura um conhecimento mais
aprofundado da realidade, permitindo um apoio de
proximidade à população e otimizando os recursos
existentes. Igualmente, a cooperação interinstitucional
e a representatividade do Município de Ílhavo em
entidades com inﬂuência junto do Poder Central,
permite uma gestão mais assertiva de processos de
grande relevância para a Autarquia.
» Celebração de contratos interadministrativos com
as Juntas de Freguesia;
» Município de Ílhavo assume a Vice-presidência da
Mesa da Secção de Municípios com Atividade Piscatória
e Portos;
» Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo eleito
Presidente da Mesa da Comunidade Portuária.

Transportes e Comunicação
» Construção da Via de Acesso ao Parque de Ciência
e Inovação;
» Reabilitação do Ponte da Vista Alegre;
» Revestimento em tapete betuminoso (manutenção
de vias);
» Início da obra de recuperação do Cais da
Malhada;
» Conclusão e Inauguração da Obra de
Reordenamento e Qualiﬁcação da Frente Ria Costa
Nova/Vagueira, com pista ciclável;
» Sinalização – Aquisição de sinais e semáforos;
» Apresentação do Bike Sharing Eco Friendly/
Bikelau;
» Acompanhamento da atividade dos operadores
privados de transportes públicos;
» Aprovação e apresentação do Plano Municipal de
Mobilidade e transportes de Ílhavo, em ligação ao Plano
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região
de Aveiro (PIMTRA).

Dívida
No que respeita ao nível de endividamento perante
Fornecedores, c/c, e de imobilizado, incluindo as
faturas em receção e conferência, cedidas ou não ao
factoring, assim como outros credores, o valor de 2014
foi de 1.894.372,06 euros (Valor A), que se traduz numa
diminuição de 287.289,17 euros, se comparado com os
2.181.661,23 euros de 2013.
Relativamente à dívida de médio e longo prazo,
o seu valor foi de 16.279.309,87 euros (integra a
amortização dos empréstimos que se vencem em
2015), inferior em 12,06% (2.231.770,04 euros) ao valor
de 2013 (18.511.079,91 euros), tendo sido cumprido o
serviço da dívida (pagamento de juros e amortização
de capital). Não é aqui considerado o valor a pagar à
SIMRIA dado que será acertado por futura distribuição
de dividendos. No entanto, deve acrescer 991.458,36
euros de subscrição do capital FAM (2016 a 2021), dado

o imperativo legal imposto aos Municípios, mesmo
aqueles que não recorram ao FAM, como é o caso do
Município de Ílhavo.
Sendo assim o seu valor será de 17.270.768,23 euros
(valor B).
No que respeita aos créditos da CMI (dívidas de
outras entidades), esse valor é de 1.364.809,60 euros.
Esse valor (C) respeita a:
.. QREN (pedidos submetidos a 31 de dezembro):
1.270.280,60 euros;
.. Ministério da Cultura / IPLB (Biblioteca Municipal):
94.529,00 euros;
No entanto, para efeitos de comparabilidade com o
ano de 2013, e tendo em conta a subscrição do capital do
FAM que ocorreu agora em 2014, devemos considerar
que o consolidado da dívida de 2014 é de 16.808.872,33
euros (sem subscrição FAM) e assim a percentagem de
diminuição seria de 9,69%.

Resultado Líquido
do exercício de 2013
No que respeita ao resultado líquido do exercício
de 2014, pese embora todas as vicissitudes orçamentais
e económico-ﬁnanceiras que se veriﬁcam, com uma
economia em diﬁculdades e ainda considerando um
valor de amortizações de 3,8M€, que reduz o resultado,
notou-se, mesmo assim, um acréscimo de 1.327.705,91
euros comparativamente a 2013, situação muito
meritória face às circunstâncias em que o País vive e
cuja explicação mais pormenorizada se encontra na
análise económico-ﬁnanceira.

Ativo da CMI
Devemos registar o facto do Imobilizado Corpóreo da
CMI (parte principal do Ativo Fixo e apenas o faturado)
ter continuado o seu crescimento, passando a ser de
103.295.426.06 euros em 2014 (era de 101.046.183.44
euros, em 2013).
Não está aqui considerado outro investimento
como seja em Bens de Domínio Público, que passou de
49.757.782,79 euros em 2013 para 49.871.475,86 euros
em 2014, e em investimentos ﬁnanceiros (capital de
sociedades – AdRA, SA e Polis Litoral Ria de Aveiro, SA,
Parque de Ciência e Inovação, entre outros), que se cifra
em 2014, em 4.766.116,10 euros, contra 3.609.414,74
euros de 2013, explicados pela subscrição do capital do
FAM, apenas por imperativo legal e que será realizado
ao longo dos próximos sete anos, no valor de 1.156.701,36
euros.
Globalmente o ativo ﬁxo passou de 154.476.867,53
euros em 2013 para 157.933.018,012 euros em 2014.
Este crescimento de 2,24% é de salientar num ano
difícil como foi o de 2014.
Assim, e na senda dos últimos anos, podemos referir
que a gestão ﬁnanceira do Município de Ílhavo, está
devidamente controlada e equilibrada, conjugando-se
uma forte aposta, permanente, no investimento, com
um controlo dos custos bem como do serviço da dívida.
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo
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Desportílhavo
2015
1.500 crianças animam
dia dedicado ao Desporto

A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no passado
dia 11 de junho, a 16.ª edição
do Desportílhavo, marcando
assim o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2014/2015, no
âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular.
Dirigido a todas as crianças
do 1.º Ciclo do Ensino Básico
das Escolas do Município, este
foi um dia cheio de animação
e alegria, onde as crianças em

convívio e muita festa, tiveram
a oportunidade de praticar várias modalidades desportivas,
experimentar diversos jogos
e brincadeiras e usufruir dos
tão apreciados insuﬂáveis gigantes. Repleto de atividades,
jogos e diversão, o Desportílhavo é sem dúvida uma das
atividades que mais sucesso
faz junto dos mais pequenos,
continuando, ano após ano, a
fazer brilhar muitos olhinhos
neste dia “mágico”.

O Desportílhavo decorreu
ao longo de todo o dia no Complexo Desportivo da Gafanha,
tendo cada Escola reservada a
manhã ou a tarde para as suas
turmas.
Conjuntamente com o professores das Atividades de
Enriquecimento Curricular,
que acompanharam tecnicamente a iniciativa, o Desportílhavo contou, mais uma vez,
com a colaboração dos atletas
do Grupo Desportivo da Gafanha e dos Alunos do Curso
Tecnológico de Desporto da
Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes para o
apoio na execução dos vários
jogos e atividades propostas.
A Câmara Municipal de Ílhavo ofereceu às cerca de 1.600
crianças presentes na iniciativa um Kit alusivo ao evento,
constituído por um boné, um
lanche e um certiﬁcado.

Sábado Divertido Náutico
Orientação e Canoagem
Os Sábados Divertidos Náuticos, organizados no âmbito
do Fórum Náutico do Município de Ílhavo, continuam a
marcar o calendário das atividades lúdico desportivas do
Município.
Em parceria com o CNAI
- Clube Natureza e Aventura
de Ílhavo realizou-se o evento
de Orientação e Canoagem na
Praia da Barquinha, tendo-se
veriﬁcado uma tarde bastante propícia ao contacto com o
plano de água da Barquinha e
com a paisagem em seu redor
(Vista Alegre).

Os 15 participantes puderam
realizar um percurso de orientação por trilhos do Município
e usufruir de um passeio de
caiaque no Canal do Boco.
Estas são atividades gratuitas que, para além de darem a
conhecer as modalidades náuticas, pretendem também despertar a atenção da população
para as condições naturais e
infraestruturas existentes no
Município para a prática das
referidas modalidades.

OlimpÍlhavo Programa Municipal
Atividades Terrestres e Náuticas juntam cerca de 450 alunos
Numa parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e
os Agrupamentos de Escolas
do Município, tiveram lugar
mais dois momentos do Programa Municipal OlimpÍlhavo, encerrando desta forma a
época 2014/2015.

15 de abril
Atividades Terra

Aula Boot Camp
Desporto para Todos

Decorreu, durante a manhã
do dia 29 de março, no Jardim
Oudinot (junto ao Navio-Museu Santo André), uma Aula
de Boot Camp, organizada
pela Câmara Municipal de
Ílhavo.
O Boot Camp é um tipo de
treino físico individual ou em
grupo realizado e desenvolvido por ex-militares ou militares instrutores nas Forças Armadas. Estes programas são
preparados e adaptados às populações civis para construir
e desenvolver as várias capacidades físicas do ser humano,

tais como a força, velocidade,
condição cardiorrespiratória,
coordenação motora, ﬂexibilidade, resistência entre outras.
Realizado ao ar livre, o Boot
Camp apresenta-se uma alternativa ao ginásios, podendo ser coadjuvado por outros
exercícios de ﬁtness dentro
dos mesmos parâmetros de
exigência com a particularidade de ser de incentivada
motivação por parte dos instrutores aos seus participantes obrigando-os a superar os
seus limites e assim criar uma
boa forma física.

Nesta ação foram promovidas modalidades coletivas
(basquetebol, futebol e voleibol) e a modalidade individual
(ténis de mesa), tendo participado neste momento lúdicocompetitivo cerca de 420 alunos das Escolas Básicas dos 2.º
e 3.º Ciclos e Secundárias. Os
jogos decorreram em diferentes instalações desportivas do

Município de Ílhavo, tendo a
Câmara Municipal de Ílhavo
disponibilizado o transporte e
um Kit de material desportivo
para as escolas participantes.

3 de junho
Atividades
Náuticas
Cerca de 30 alunos da Escola Secundária da Gafanha da

Nazaré tiveram a oportunidade de experienciar a modalidade de Mergulho e jogos de
salvamento aquático no passado dia 3 de junho, na Praia
da Barra.
Para o desenvolvimento
destas atividades a Câmara
Municipal de Ílhavo contou
com a colaboração da ResgatÍlhavo – Associação Nadadores
Salvadores de Ílhavo.

O OlimpÍlhavo é um dos
programas desenvolvidos
pela Câmara Municipal de
Ílhavo, destacando-se outros
como as Escolas Municipais
de Natação e de Ténis,
as Férias Divertidas (verão,
Natal e Páscoa) e o
“Desporto para Todos”.
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1.ª Semana Municipal
da Mobilidade
Sustentável
Duas Eco-Escolas
do Município
nos três primeiros
lugares nacionais

“Não dê
uma tampa ao Ambiente...
dê muitas!”
40 toneladas já recolhidas desde 2008

Com a atividade “Saco Plástico, está tudo acabado! Tenho
outro!” as Eco-Escolas foram
desaﬁadas a abordar a problemática da gestão dos resíduos
em geral e excessiva utilização dos sacos plásticos em
particular.
Assim, os nossos Eco-Estudantes dos 13 aos 21 anos foram especialmente motivados
e desaﬁados a colocar toda a
sua criatividade e originalidade na criação de pequenos
spots (vídeos vine style) de
forma a potenciar a disseminação da mensagem “sacos
plásticos, reduzir o consumo”
através das suas redes reais
ou virtuais, mas também a
desde logo criarem boas rotinas de gestão dos resíduos nas
suas ações diárias.
A divulgação dos resultados
da Votação Online não podia
ter sido mais feliz para as EcoEscolas do Município de Ílhavo, arrecadando os 1.º e o 3.º
lugares nacionais.
Num total de 719 votos a
classiﬁcação dos Vídeos Vencedores foi a seguinte:

1.º Classificado (188 votos):
Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré
2.º Classificado (139 votos):
Escola EB 2,3 Alberto Iria
3.º Classificado (129 votos):
Escola EB 2,3 José Ferreira
Pinto Basto
Parabéns às nossas Escolas!

A Câmara Municipal de Ílhavo associa-se uma vez mais ao
projeto de recolha seletiva de
tampinhas de plástico da munícipe Joana Pontes que agora
encontra novos parceiros na
valorização material daquele
resíduo reciclável.
Assim, depois de um ligeiro compasso de espera para
avaliação da campanha, foi
com redobrado entusiasmo
que a Câmara Municipal viu
retomada aquela boa prática,
seguindo os moldes até aqui
habituais, e na qual uma vez
mais será a responsável pelo
seu transporte a destino Ambientalmente adequado.
Recorde-se que este projeto já
data do ano 2008, tendo-se re-

Fornecimento e instalação
de iluminação semafórica
de tecnologia LED
adjudicação
Foi adjudicado à empresa
EDP Comercial – Comercialização de Energia SA, no
passado dia 21 de maio, o
fornecimento e instalação
de iluminação semafórica de
tecnologia LED pelo valor de
23.987,99 euros + IVA.
Esta medida contempla a
substituição de todos os pontos de iluminação das instalações semafóricas existentes no
Município por equipamentos
de iluminação eﬁciente, perspetivando-se uma poupança
média anual no consumo de

Protocolo
CMI / “SummerPeople Unip. Lda”
para exploração do Bar Ambiente
durante a época balnear
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo
com a “SummerPeople Unip.
Lda” para exploração, durante
a época balnear de 2015, do
Bar Ambiente sito no Núcleo
de Educação Ambiental da
Costa Nova.
Tendo em consideração a
preocupação sentida pela Câ-

colhido até ao momento aproximadamente 40 toneladas de
tampinhas de plástico, as quais
permitiram variadas ajudas
técnicas a diferentes Instituições de Solidariedade Social.
Sob o novo mote “não dê
uma tampa ao Ambiente... dê
muitas!” o objetivo continua
a ser o de “ajudar a ajudar”: o
Ambiente – ao encaminhar
as tampas de plástico para a
Reciclagem, e as Instituições
de Solidariedade Social – pois
a mais valia ﬁnanceira proveniente da Reciclagem das
tampas de plástico permitirá
a aquisição de ajudas técnicas
de vária ordem (cadeiras de
rodas; camas articuladas; andarilhos; outras).

mara Municipal de Ílhavo no
domínio da vigilância e segurança das zonas balneares, em
particular na zona entre o sul
do Molhe Sul da barra do Porto de Aveiro e a Av. do Mar da
Costa Nova, o infortúnio que
se abateu sobre o Equipamento de Praia “Bronze”, situado
em pleno coração da Praia da

eletricidade de 22.283,00 euros, o que representa um período de retorno de 1,1 anos.
Recorde-se que a Câmara
Municipal de Ílhavo é signatária do Pacto dos Autarcas
com o qual se comprometeu a
desenvolver todos os esforços
no sentido de aumentar a eﬁciência energética municipal
e a utilização das energias renováveis, gestos importantes
que conduzam à redução da
sua pegada de carbono (objetivo da União Europeia: reduzir
o CO2 em 20% até 2020).

Costa Nova, numa zona vital
de inﬂuência e incidência de
veraneantes e fundamental
para garantir os compromissos com a Bandeira Azul, a
celebração do Protocolo com
a “SummerPeople Unip. Lda”
foi a solução encontrada para
a viabilização da exploração
comercial do referido espaço, com vista à obtenção da
verba que permita suportar
a manutenção e a Vigilância
Balnear na zona referenciada sem custos para a Câmara
Municipal de Ílhavo.

Percursos sustentáveis ligam Município
e Eco-Escolas
Decorreu, entre os dias 20 e
24 de abril, a primeira edição
da Semana Municipal da Mobilidade Sustentável, tendo
como mote as Redes Municipais de Ciclovias e dos Trilhos
Pedestres.
Promovida pela Câmara
Municipal de Ílhavo, esta
iniciativa visou alertar para
a importância de uma Mobilidade mais segura, mais
eﬁciente, mais inclusiva e,
sobretudo, mais sustentável,
através da realização de diversas atividades, com destaque para a 2.ª edição da ROTA
DAS ECO-ESCOLAS.
Promovida a nível nacional pela Associação Bandeira
Azul da Europa, a ROTA DAS
ECO-ESCOLAS 2015 cumpriu-se com enorme sucesso,
sendo que durante a semana,
mais de 600 alunos realizaram o seu percurso para a
rota entre as Eco-Escolas do
Município, da mais distante
(Praia da Barra/Centro Infantil da Barra do CASCI) para a
mais próxima da Câmara Municipal (Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes,
Ílhavo), usando apenas meios
de transporte sustentáveis,
um dos objetivos principais
da iniciativa.

A novidade desta edição
2015 foi a travessia por moliceiro (no trajeto Cais da Bruxa
– Costa Nova – Cais da Bruxa),
recreando assim sustentáveis
tradições antigas.
O momento mais formal foi
cumprido com a entrega da
Bandeira Verde Rota das EcoEscolas e do Livro Verde das
Sugestões e Compromissos de
Mobilidade Sustentável, que
circularam na rota, ao Vereador do Ambiente no Salão Nobre dos Paços do Município.
A Câmara Municipal irá
agora procurar concretizar
pela menos uma das sugestões ali veiculadas.
Igualmente integradas na
Semana Municipal da Mobilidade Sustentável e promovidas pelas áreas da Juventude
e do Ambiente da Câmara
Municipal de Ílhavo, tiveram
lugar mais uma Cãominhada,
desta vez ao Pôr do Sol – 21 de
abril, e mais uma “Bicicletada
entre Fóruns” – a 22 de abril.
Motivados pela importância
da aquisição de hábitos de
vida saudável, aliada aos modos suaves de transporte (bicicleta) e mais amigos do ambiente (circulação pedonal),
percorrendo e usufruindo da
beleza e da riqueza natural do
Município de Ílhavo, foram
sem sombra de dúvidas dois
momentos que destacaram
aquela importante semana
temática.
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A cada animal, a cada planta, a cada espécie, a
cada raio de sol, a cada gota de água da Ria ou
do Mar, e a cada simples golfada de ar...
o nosso muito Obrigado!
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VII Acampamento
Municipal de
Escuteiros
Alegria, Espírito de Grupo e Aventura foram os sentimentos
mais realçados durante o Acampamento Municipal
Teve lugar, nos dias 6 e 7 de junho, a
sétima edição do Acampamento Municipal de Escuteiros, que “instalou tendas” no Parque de Campismo da Praia
da Barra, contando com uma adesão
de aproximadamente 400 Escuteiros
em representação dos 6 Agrupamentos Municipais.
Sob o mote “+ Suave Mobilidade, para
iniciar uma Melhor Adaptação”, de
modo a enfatizar a aposta nos modos
suaves de mobilidade como resposta
possível na Adaptação às Alterações
Climáticas, este foi um ﬁm de semana
de partilha de experiências, de profunda atividade e enorme interação.

A edição 2015 foi honrada com representações do CNE Nacional e Regional, sinal claro de que esta parceria
pelos bons valores entre a Câmara Municipal de Ílhavo e os diferentes Agrupamentos de Escuteiros é já exemplo
para os demais.
A Câmara Municipal de Ílhavo reforçou, desta forma, a promoção dos
valores ambientais junto dos cidadãos,
em particular dos mais jovens, incentivando-os a adotar uma gestão sustentável dos recursos naturais.

Protocolo de Cooperação
com a UNILEVER / Gelados Olá
Reciclagem
chega aos areais
das nossas Praias

A Câmara Municipal de
Ílhavo formalizou, no âmbito
da Cerimónia do Hastear da
Bandeira Azul, o Protocolo de
Parceria com a UNILEVER Jerónimo Martins, Lda com vista à implementação prática da
recolha seletiva de resíduos
em pleno areal das Praias do
Município, com instalação de
equipamento adequado para
o efeito.
O Município de Ílhavo compromete-se a, durante o período de vigência do Protocolo
(2015 a 2017), apoiar a implementação do projeto “Feet On
Street 2015”, que tem subjacente a ideia de “recriar” tempos
antigos em que os vendedores

de gelados se faziam transportar de bicicleta, com a conhecida maleta branca a tiracolo
ou com o carrinho amovível
(sendo que a ideia é promover
a marca e a venda em locais
não concorrentes aos demais,
portanto sem irem para os
areais) ou a possível participação em eventos promovidos
pela Câmara Municipal.
Com esta parceria a empresa UNILEVER disponibiliza-se
ainda para, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo, admitir a esta oferta sazonal de
trabalho uma Instituição/Associação Local (a fazer variar
anualmente), num claro incentivo à empregabilidade local.

No âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, que
se comemora no dia 22 de
maio, a Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a dedicar especial atenção a esta temática,
dinamizando um amplo conjunto de ações.
A Semana Municipal da Biodiversidade – 18 a 22 de maio
– foi também ela enriquecida
pelos contributos dos vários
Espaços Culturais e Educacionais Municipais, consoante
as atividades propostas e os
parceiros institucionais envolvidos (algaplus, charm pet,
GEOTA, Escola do Mar), numa
abrangente dinâmica em termos temáticos e de faixas etárias envolvidas.
Ela encerrou com o 11.º Seminário “As Escolas e o Coastwatch”, no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo a 22

de maio, momento que também fechou a participação
do Município de Ílhavo, no
ano letivo 2014/2015, naquele
projeto europeu de monitorização do litoral.
As turmas participantes,
mais de 200 alunos, expuseram publicamente o que viram, registaram e trabalharam
nos diferentes momentos do
Coastwatch Europe e, simultaneamente,
apresentaram
propostas de melhoria ao Executivo Municipal, exercitando
a proatividade da participação
pública. Recorde-se que a implementação do projeto Coastwatch Europe no Município
resulta da parceria de 13 anos
entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e o GEOTA (Grupo
de Estudos, Ordenamento do
Território e Ambiente) – Coordenador Nacional.

Campanha
“Respeitar os Sinais
é Sinal de Civismo!”

Recorrendo à utilização dos
sinais do Código da Estrada,
nomeadamente os de obrigatoriedade e proibição, mas
com mensagens diferentes
do habitual, esta Campanha
assentou no princípio de que
os espaços públicos são locais
partilhados, mas que exigem
de cada um o cuidado dedicado aos espaços privados,
dando expressão máxima ao
slogan que lhe serve de mote:
“cuide da sua rua, como da
sua casa!”.
Esta ação destinou-se à Comunidade Escolar do Ensino
Pré-Escolar do Município de
Ílhavo, cujos estabelecimentos se encontram inscritos no
Programa Eco-Escolas.

Cuide da sua rua, como
da sua casa! – foi o mote
A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com a
SUMA, promoveu, entre os
dias 1 e 5 de junho, a Campanha “Respeitar os Sinais é Sinal de Civismo!”.
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www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
Facebook: museumaritimoilhavo

Revista Argos
eleita como melhor revista
na categoria

“Trabalho na Área da Museologia”

A Argos – Revista do Museu
Marítimo de Ílhavo foi distinguida nos Prémios APOM
2015, na categoria “Trabalho
na Área da Museologia” – um
galardão atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia.
A cerimónia de entrega dos
prémios de 2015 decorreu na
Sala do Senado da Assembleia
da República, no dia 29 de
maio, tendo sido atribuídos
prémios em 26 categorias e
várias menções honrosas. A
APOM atribui prémios anualmente a museus e projetos
na área da museologia desde
1997 e comemora meio século
de vida em 2015.

A atribuição deste prémio
constitui um incentivo para
o Museu Marítimo de Ílhavo continuar a trabalhar na
área das culturas marítimas
e da museologia, ﬁcando o
agradecimento à APOM pela
distinção, a todos os leitores
e, em especial, aos autores que
colaboraram nos dois primeiros números da revista.
O 3.º número da Argos já
está em preparação, estando
previsto o lançamento para
dia 21 de outubro, numa edição dedicada à temática “Museus e Património Marítimo”.
A Revista Argos é uma publicação anual do Museu Marítimo de Ílhavo, coordenada por
Álvaro Garrido, que tem como
enfoque os grandes temas de
cultura marítima, atenta a
bons exemplos de instituições
estrangeiras que investigam
os patrimónios do mar.
Esta publicação visa, também, divulgar o projeto do
Museu Marítimo de Ílhavo,
trabalhando as memórias e as
diversas identidades da vida
marítima portuguesa. O primeiro número saiu em 2013,
sob o tema “Antropologia Marítima”.

Dia Internacional
dos Museus
celebrou-se
com muitas atividades
e cantorias
O Museu Marítimo de Ílhavo não
deixou passar em branco o Dia Internacional dos Museus, tendo realizado,
nesse âmbito, um conjunto de atividades para todos os públicos, entre os
dias 15 e 17 de maio.
Após um primeiro dia dedicado às
crianças das escolas do Município, seguiu-se um ﬁm de semana repleto de
atividades, que encerraram no ﬁnal
da tarde de domingo, com uma visita
especial ao museu guiada por Manuel
João Vieira.
No sábado, dia 16, as atividades
tiveram início de manhã, com um
Workshop de Técnicas de Gravura,
orientado pelo fotógrafo Romeu Bio.
Também durante a manhã e à tarde,
houve duas visitas especiais aos “Bastidores do Aquário” e às “Reservas do
Museu: Conservador por um dia”. No
ﬁnal do dia, Ana Maria Lopes e Etelvina Almeida apresentaram o livro
“Uma Janela para o Sal”.

Já no domingo, dia 17, realizou-se o
Workshop de Cozinha “Saberes com
Sabor... a Bacalhau”, repetindo-se as
visitas especiais. A sessão comemorativa desta data ﬁcou guardada para o
ﬁnal da tarde, seguida da inauguração da exposição de fotograﬁa “Código Postal: A2053N”, de Pepe Brix, que
foi publicada recentemente na revista
National Geographic, e da apresentação online da coleção de gravura e desenho do Museu Marítimo de Ílhavo.
Por ﬁm, as comemorações do Dia Internacional dos Museus encerraram
com a visita guiada por Manuel João
Vieira, vocalista dos Ena Pá 2000, com
“cantorias” em diferentes espaços do
museu.
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3.º aniversário
CIEMar-Ílhavo

Centro de Investigação e Empreendedorismo

O CIEMar-Ílhavo assinalou
o seu terceiro aniversário no
dia 28 de março com um programa variado que, para além
de marcar a data, pretendeu
ainda retratar e divulgar a
sua atividade.
Subunidade de investigação,
documentação e empreendedorismo do Museu Marítimo
de Ílhavo, o CIEMar-Ílhavo foi
inaugurado em 2012. A sua
missão foi planeada com a ambição de inovar, não sendo comum, na maioria dos museus,
haver um centro de investigação aberto ao exterior e orientado para o empreendedorismo. De tudo isto se tem feito
o CIEMar-Ílhavo, que hoje se
constitui, reconhecidamente,
como um espaço de cultura,
investigação e inovação onde
trabalham investigadores, arquivistas, cientistas e empresários. Uma diversidade que
se completa para promover
o desenvolvimento do Muni-

cípio de Ílhavo à sua própria
maneira, partindo da memória cultural para a criação de
valor.
O terceiro aniversário do
CIEMar-Ílhavo assinalou-se
com a edição do segundo número do seu Boletim eletrónico, uma publicação onde se
partilha investigação sobre os
patrimónios do Museu e onde
se divulgam as atividades que
o CIEMar-Ílhavo promoverá ao longo do ano de 2015.
Em destaque a apresentação
(muito original) de um extraordinário livro: Mar, de Afonso Cruz (com a presença do
escritor e artista).
O programa completou-se
com a apresentação do projeto
digital “Homens e Navios do
Bacalhau”, a primeira etapa
de construção de um portal
sobre a memória da grande
pesca, que conta com o apoio
da Fundação Eng.o António
Pascoal.
Igualmente imperdível foi
a exibição e debate do ﬁlme
“Meu Pescador, Meu Velho”,
de Amaya Sumpsi Langreo
(vencedora do Prémio Octávio Lixa Filgueiras 2014), um
documentário profundamente humano e arguto, apresentado no DocLisboa.

Comemoração
Dia Mundial dos Oceanos
O Museu Marítimo de Ílhavo
assinalou o Dia Mundial dos
Oceanos, nos dias 5 e 6 de junho, proporcionando diversas
atividades dedicadas à família
e, sobretudo, às crianças.
Em “Uma noite nos Oceanos”,
um grupo de 15 crianças teve a
oportunidade de passar a noite no Aquário dos Bacalhaus.
Uma vez em “alto mar”, o desaﬁo foi “orientar o navio”, desco-

brindo os segredos da navegação astronómica, observando
as estrelas e aprendendo a
sua importância para quem se
aventura nos oceanos.
No sábado, dia 6 de junho,
teve lugar uma Sessão de Música para bebés, com o tema
“O Mar de Pernas p’ro Ar”, que
contou com a participação de
22 bebés acompanhados por
adulto(s).

Museu Marítimo de
Ílhavo está entre os 20
mais espetaculares do
século XXI

Museu Marítimo
de Ílhavo recebe
Certificado de
Excelência Tripadvisor

O Museu Marítimo de Ílhavo é vencedor 2015 do Certiﬁcado de Excelência da Tripadvisor, um “prémio de prestígio” concedido a estabelecimentos e
locais que recebem frequentemente
avaliações excelentes dos visitantes,
no maior site de viagens do mundo.
“Um dos museus modernos mais
bem preservados”, “Soberbo”, “Muito
bem conseguido, muito organizado
e interessante”, “O rei dos museus”,
“Uma agradável surpresa”, “Único no
mundo” são alguns dos comentários
deixados por visitantes do Museu Marítimo de Ílhavo, no site da Tripadvisor, aos quais se junta uma avaliação
média de 4,5 pontos, numa escala de
0 a 5. Num total de 35 avaliações, 24
são “excelente”; dez são “muito bom”; e
uma, “razoável”.
Os comentários e avaliações surgem
não só de visitantes portugueses, mas
também de turistas estrangeiros, provenientes do Brasil, França, Espanha,
Reino Unido, Bélgica e Luxemburgo.
O Museu Marítimo de Ílhavo é, também, número um no item “o que fazer
em Ílhavo”.
A Câmara Municipal de Ílhavo
congratula-se com este “Certiﬁcado
de Excelência” da Tripadvisor que representa a conﬁança que os visitantes
depositaram no Museu Marítimo de
Ílhavo no último ano e que contribui
para o sucesso deste equipamento municipal.

O ArchDaily, o site de arquitetura
mais visitado do mundo, incluiu o Museu Marítimo de Ílhavo na lista dos 20
museus mais espetaculares do século
XXI, de todo o mundo. A nomeação
surgiu a propósito da comemoração do
Dia Internacional dos Museus.
O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI),
criado em 1937, começou por assumir
uma vocação etnográﬁca e regional,
como lugar de memórias dos ilhavenses. Em 2001, foi renovado e ampliado
pela Câmara Municipal de Ílhavo com
o projeto do Gabinete ARX Portugal,
passando a integrar como pólo o Navio-Museu Santo André, atracado no
Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.
Mais tarde, o MMI voltou a crescer
e a qualiﬁcar-se. Em 2012, foi criada
uma unidade de investigação e empreendedorismo, o CIEMar-Ílhavo;
e em 2013, o museu passou a ter um
Aquário de Bacalhaus.
O MMI foi distinguido com o prémio AICA/MC 2002 da Associação
Internacional dos Críticos de Arte do
Ministério da Cultura, nomeado para
o prémio SECIL 2002 e para o prémio
da União Europeia para a Arquitetura
Contemporânea 2003/Mies Van Der
Rohe.
A missão do MMI consiste em preservar a memória do trabalho no mar,
promover a cultura e a identidade
marítima dos portugueses. O MMI é
testemunho da forte ligação dos ílhavos ao mar e à Ria de Aveiro. A pesca
do bacalhau nos mares da Terra Nova
e Gronelândia, as fainas da Ria e a diáspora dos Ílhavos ao longo do litoral
português são as referências patrimoniais do Museu.
Da lista do ArchDaily fazem também parte a Fundação Iberê Camargo,
em Porto Alegre, no Brasil (desenhada
por Siza Vieira); o Biomuseo do Panamá (Gehry Partners); o Museu de Arte
Contemporânea de Buenos Aires (Monoblock); o Museu da Cachaça em Minas Gerais (Jô Vasconcelos); o Museu
da Memória e Tolerância, na Cidade
do México (Arditti + RDT Architects),
entre outros.
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Centros Culturais
de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré

com muita dança
e muita música

Rodrigo Leão

Eros e Psiquê

Os Olhos de Gulay Cabbar - Companhia Olga Roriz

Luísa Sobral

Como é seu apanágio, os Centros
Culturais de Ílhavo e da Gafanha da
Nazaré apresentaram no último trimestre uma diversiﬁcada programação, pensada para os diferentes públicos, com espetáculos de música, dança
e teatro. A fotograﬁa assumiu um papel de destaque nos espaços de exposição do Centro Cultural de Ílhavo.
Já o anterior trimestre tinha encerrado em grande, com o concerto de
Rodrigo Leão, a 27 de março, espetáculo com casa cheia que comemorou o
7.º aniversário do CCI.
Durante os meses de abril, maio e
junho, a língua portuguesa ouviu-se
em praticamente todos os espetáculos.
O novo trimestre abriu com sotaque
brasileiro, com um bloco de nova música brasileira, com concertos intimistas à quinta-feira à noite. Wado, Mahmundi e Tatá Aeroplano foram os três
artistas que vieram ao Centro Cultural de Ílhavo, nos dias 2, 9 e 16 de abril,
apresentar-se como os novos talentos
da música brasileira.
Continuando em português, mas
com sotaque nacional, os Diabo na
Cruz ﬁzeram a plateia levantar, com
um enorme aplauso e muito entusiasmo. Num concerto memorável, a banda portuguesa apresentou no Centro
Cultural de Ílhavo o álbum homónimo
“Diabo na Cruz”, no dia 10 de abril.
Também de Portugal, mas em inglês,
Rita Red Shoes cantou e encantou no
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, no âmbito do Dia do Porto de Aveiro. A artista apresentou, no dia 18 de
abril, o mais recente álbum “Life is a
Second Love”, unanimemente colocado na lista dos melhores discos do
ano.
Em 2015, o Centro Cultural de Ílhavo assume a dança como uma das
suas principais referências de trabalho. Como tal, a 24 de abril recebeu a
Companhia de Dança Contemporânea
de Évora, com “Eros e Psiquê” e, a 20 de
junho, a Companhia Olga Roriz apresentou o solo “Os Olhos de Gulay Cabbar”. De realçar que o CCI é um dos coprodutores da celebração dos 20 anos
desta companhia de dança.
No ﬁnal da tarde de 29 de abril, as
associações e escolas do município
ﬁzeram a festa, assumindo o protagonismo na comemoração do Dia da
Dança, no foyer do Centro Cultural de
Ílhavo.

Na área do teatro, o CCI apresentou
“Círculo de Transformação em Espelho”, de Annie Baker, pelo Teatro Oﬁcina – um espetáculo em que o público
misturou-se com o enredo.
O segundo trimestre no CCI terminou também em português, com o
espetáculo “Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa”, de Luísa
Sobral. Direcionado a famílias e, sobretudo, às crianças, neste espetáculo
Luísa Sobral canta sobre alguns episódios da sua infância.
A fotograﬁa predominou nos espaços de exposição, durante este trimestre. “Estranho Lugar”, de Alexandre
Almeida, Augusto Brázio e Nelson
d’Aires esteve na sala de exposições
até 31 de maio; “Expoint” esteve no
foyer do CCI até 30 de maio. Tratou-se
de uma exposição conjunta dos fotógrafos Ana Machado, Carlos Gomes,
Filipe Correia, Graça Bilelo, Hugo Costa Marques, Joãozero, Jorge Bacelar,
Jorge Pimenta, José Rocha Fotograﬁa,
JPedro Martins, Miguel Afonso, Miguel C Matias, Miguel Pinto, Nelson
Gomes, Paulo Nogueira, Pedro Ferreira, Pedro Souto, Renato Cruz, Romeu
Bio e Vitor Tripologos.
“Ílhavos na Grande Guerra” é uma
exposição de homenagem aos 240
militares ilhavenses que estiveram
na Grande Guerra e que está patente
desde 6 de abril até 31 de outubro, na
sala de exposições do CCI.
“Raízes#2”, uma mostra de pintura/
desenho da artista Maria Afonso foi
inaugurada a 20 de junho, permanecendo na sala de exposições do Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré até 31
de julho.
Durante este trimestre, o Serviço
Educativo do Centro Cultural de Ílhavo promoveu vários atelieres: “Phonotrope” – Atelier de exploração de
imagens de animação a partir de Phenakistocope, por Marcelo Valente, no
dia 11 de abril; “Sons e + Sons” – Atelier
de manipulação de som, por Simão
Valinho e Lígia Lebreiro, a 9 de abril;
“A Iluminação de espetáculo e fotograﬁa de espetáculo” – Workshop de
fotograﬁa de espetáculo, por Romeu
Biu e Grça Bilelo; e “Fotograﬁa de Rua”,
um workshop promovido por Joãozero e José Rocha. Todos os atelieres e
workshops realizaram-se no Centro
Cultural de Ílhavo.
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bilheteira online
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
ilhavo.bilheteiraonline.pt
Facebook: centroculturalilhavo

agenda

CCI/CCGN
EXPOSIÇÕES

Exposição de pintura/desenho
“Raízes#2”,

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

11 de julho
10h00- 17h00
- Atelier de Origami
- Jogos tradicionais e medievais
17h00
- A Farsa do Mestre Pedro
18h00
- Irmãos Esferovite

de Maria Afonso

10 e 11 quinta-feira e sexta-feira
10h00/14h00
Programa Crianças + Workshop de cinema de animação

Compilação de nove curtas-metragens,
de vários países europeus, especialmente
selecionados a pensar nos mais novos (por
marcação)
11 sexta-feira
21h30
Programa Premiados CINANIMA 2014
(dirigido a jovens e adultos)

Nove curtas-metragens premiadas
de vários autores europeus
12 sábado
16h00
Programa para crianças + Workshop de cinema de animação
Entrada: € 1,00 (cada programa)
auditório

terça-feira a sábado
15h00-20h00
} CC Gafanha da Nazaré
Entrada Gratuita

“Os Ílhavos na Grande Guerra”

22
qua
22h00 música

Mick Harvey: Intoxicated Man

13
dom
10h00 e 11h30 Concerto encenado para bebés

Embalos para adormecer anjos
} CC Ílhavo

interpreta a música de Serge Gainsbourg
} Centro Cultural de Ílhavo

terça-feira a sexta-feira
11h00-18h00
Sábado
14h00-19h00
} CC Ílhavo
Entrada Gratuita

JULHO
10 e 11 sex e sáb

Encontro-te na Praça

} Praça do Centro Cultural de Ílhavo
10 sexta-feira
10h00- 17h00
- Atelier de Origami
- Jogos tradicionais e medievais
15h00
- A Farsa do Mestre Pedro

auditório · M/12 anos
Entrada: € 13,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)

AGOSTO
Encerrado

auditório · Entrada: € 3,00 (crianças); € 4,00 (adulto)
indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
40 min. | limitado a 20 bebés (com acompanhantes)

26
sáb
22h00 música

Cuca Roseta
“Riû”
} CC Ílhavo

SETEMBRO
10 qui a 12 sáb

Festa do Cinema Animado
Extensões do Cinanima 2014
} CC Gafanha da Nazaré

Entrada: € 13,00
auditório · M/6 anos
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)
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www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
Facebook: camaramunicipalilhavo

Encerramento dos
Clubes de leitura 2014/2015

Das Coisas Nascem Coisas

Exposição de ilustração
de Rachel Caiano
“As coisas não passam de
coisas? Ou são coisas e alguma coisa mais? Cada coisa
tem sua causa. E, por vezes,
uma voz. Com queixas, alegrias, pensamentos ou histórias para contar... porque nem
tudo é só o que parece ser.”

Esteve patente na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Ílhavo, ao logo dos
meses de maio e junho, a
exposição de ilustração “Das
coisas nascem coisas”, constituída por 22 ilustrações da
autoria de Rachel Caiano, dos
livros “O pequeno livro das
coisas” e “Tudo é sempre outra
coisa” com textos de João Pedro Mésseder.

À Conversa com...
Rachel Caiano
e João Pedro Mésseder

No dia 06 de junho realizouse o encerramento de mais
um ano de atividades dos
Clubes de leitura para pais e
ﬁlhos da Biblioteca Municipal de Ílhavo – Crescer a Ler
e Crescemos e Já Lemos – desenvolvidos mensalmente ao
sábado nos espaços da Biblioteca Municipal e Pólo de Leitura da Gafanha do Carmo.
Um encontro animado que
juntou todas as famílias que
participam nos 3 grupos. Ao
longo da manhã desenvolveram-se atividades lúdicas e
criativas, horas do conto entre
outros momentos divertidos
em família, a manhã culmi-

nou com um almoço convívio
partilhado por todos. Estiveram presentes 18 famílias
num total de 52 pessoas.

As inscrições para a época
2015/2016 já se encontram
abertas e o número de vagas
é limitado. Venha participar
com o seu ﬁlho e descubra
o prazer da leitura em família.
Esperamos por si!

EM SETEMBRO:

Nos dias 8 e 9 de maio estiveram presentes na Biblioteca Municipal de Ílhavo a
ilustradora Rachel Caiano e
o autor João Pedro Mésseder,
para uma conversa em torno
dos livros “O pequeno livro
das coisas” e “Tudo é sempre
outra coisa”.
Ao longo destes dois dias
realizaram-se três encontros
com esta grande dupla de autores que partilharam com
as crianças, jovens e adultos
toda a sua poesia... na arte de
escrever e ilustrar.

No dia 8, sexta-feira, participaram nos dois encontros, jovens da Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes,
acompanhados pelos professores António Neves e Teresa
Madail e jovens do Clube de
Escrita da EB 2,3 da Gafanha
da Encarnação, acompanhados pela professora bibliotecária Marisela Simões. No sábado, dia 9, estiveram presentes
algumas crianças e pais do
Clube de Leitura Crescemos
e Já Lemos e público em geral.
No total participaram nestes
encontros 82 pessoas.

10.º Aniversário
Biblioteca Municipal de Ílhavo
10 dias de comemoração com destaque para:
11 de setembro
Jantar Literário
com Afonso Reis Cabral
(Prémio Leya 2014)
12 de setembro
“Teatro: Atividário”,
com André Letria e Ricardo Henriques
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A Biblioteca Municipal
de Ílhavo
representada no programa
INELI da Fundação Bill
e Melinda Gates

Fase Final da 2.ª edição

Concurso Intermunicipal
de Leitura
da Rede de Bibliotecas
da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro
O Concurso Intermunicipal de Leitura é uma iniciativa de âmbito intermunicipal, organizada pela Rede de
Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que visa
promover o prazer de ler e estimular o
desenvolvimento de competências de
leitura nos jovens, durante o seu percurso escolar.
Este ano letivo a responsabilidade de
organizar a fase ﬁnal desta 2.ª edição
foi do Município de Ílhavo / Biblioteca
Municipal. Assim no passado dia 30 de
maio realizou-se, no Centro Cultural
de Ílhavo, uma festa em honra do livro
e da leitura, onde participaram centenas de pessoas ao longo do dia, entre alunos concorrentes, professores,

professores-bibliotecários, familiares,
bibliotecárias municipais, autarcas
dos 11 Municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro,
incluindo o seu Presidente, Eng. José
Ribau Esteves, que entregou os Certiﬁcados de Participação aos 37 ﬁnalistas
e os Prémios aos vencedores.
Dos 37 ﬁnalistas que prestaram provas, ao longo do dia, nas diferentes
categorias (1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Ensino
Secundário), o júri constituído pelo
Professor Fernando Pinto do Amaral (Comissário do Plano Nacional de
Leitura), Dr.ª Lisete Cipriano (Câmara
Municipal de Ílhavo), Dr.ª Graça Barão
(Rede de Bibliotecas Escolares) apurou
os seguintes vencedores:

1.º Ciclo
1. Tiago Vasconcelos Mira Serrano (Centro Escolar da Saldida) Murtosa
2. Lara Sofia Silva Henriques (EB1 Laginhas) Albergaria
3. André Pereira Ribeirinha Tavares Bragança
(Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga) Sever do Vouga

Entre os dias 7 e 10 de junho
decorreu em Madrid, nas instalações da Casa del Lector, a
primeira parte do programa
de formação de bibliotecários
inovadores – INELI (International Network of Emerging
Library Innovators). Estes
encontros, organizados pelo
CERLALC (Centro Regional
para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe)
em associação com a Fundação Germán Sánchez Ruipérez e com o patrocínio do
programa Global Libraries da
Fundação Bill e Melinda Gates, contaram com a presença
de 30 bibliotecários de 10 países Ibero-americanos.
O objetivo deste programa,
com a duração de dois anos,
consiste no reforço das competências nas áreas da inovação e liderança e Tecnologias
de Informação e Comunicação
de proﬁssionais com reconhecido mérito no desenvolvimento de serviços inovadores
nas suas comunidades, bem
como consolidar uma rede regional de bibliotecários através da troca de experiências e
boas práticas.
Das 178 candidaturas apresentadas foram selecionados para participar neste
encontro três bibliotecários

portugueses entre os quais
a bibliotecária de Ílhavo que
conjuntamente com Castelo
Branco e Oeiras representam
Portugal nesta formação.
Neste encontro, realizaramse conferências de reﬂexão e
debate que contaram com a
presença de Antonio Basanta
(Fundação Germán Sanchéz
Ruipérez), Milagros del Corral
(Advisory Board do projecto
SUCCEED da União Europeia)
e Concha Vilariño (coordenação bibliotecária do Ministério
da Educação, Cultura e Desporto de Espanha) e ateliês
práticos, com Natalia Arroyo
(FGSR), Lorenzo Soto (FGSR),
Sara Iglesias e Teresa Corchete
(consultoras em programas de
leitura para famílias).
A encerrar o encontro foram apresentados projetos
inovadores dinamizados por
bibliotecários de outras edições do programa INELI, tais
como Jill Bourne (Biblioteca
Pública de San José, EUA),
Anja Flicker (Biblioteca Pública de Wüzburg, Alemanha) e
Kari Lämsä (Library 10, Finlândia).
Os próximos seminários
terão lugar no primeiro semestre de 2016, na cidade de
Bogotá, Colômbia.

2.º Ciclo
1. Francisco Faria Tavares (CEB da Branca) Albergaria
2. Inês Maia (Agrupamento de Escolas de Pardilhó) Estarreja
3. Sofia Martins (Agrupamento de Escolas de Águeda) Águeda
3.º Ciclo
1. Mariana Rodrigues Amaral dos Santos
(Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga) Sever do Vouga
2. Raúl Oliveira (Escola Secundária Adolfo Portela) Águeda
3. João Almeida Menezes Costa Cardoso
(Agrupamento de Escolas Gafanha da Encarnação) Ílhavo
Secundário
1. João Beirão (Agrupamento de Escolas de Águeda Sul) Águeda
2. Margarida Pereira (Agrupamento de Escolas de Anadia) Anadia
3. Renato Marques Amaro
(Escola Básica e Secundária Padre António Morais da Fonseca) Murtosa
Cada premiado recebeu cheques
cujo valor será integralmente destinado à aquisição de livros / manuais
escolares:
- 1.º Prémio – 250,00€;
- 2.º Prémio – 150,00€;
- 3.º Prémio – 100,00€.

Para além do valor pecuniário, todos os vencedores receberam ainda
livros oferecidos por cada uma das 11
Bibliotecas da Rede de Bibliotecas da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Quartas-feiras 18h45
Sábados 09h45
Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI
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Bandeira Azul
2015

Navio-Museu
Santo André

nas Praias
do Município de Ílhavo

Vinte e sete anos desde a primeira
atribuição da Bandeira Azul às Praias
do Município de Ílhavo, as Praias da
Barra e da Costa voltam a merecer
a atribuição da Bandeira Azul pela
Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE).
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se uma vez mais com a atribuição destes galardões pelo reconhecimento de todo o empenho, esforço e
investimento no crescimento e manutenção da qualidade das nossas Praias,
com o objetivo de que estes elementos
naturais continuem a ser uma referência para os cidadãos do Município de
Ílhavo e para todos aqueles que escolhem esta Região para desfrutar de momentos relaxantes e rejuvenescedores
nos seus períodos de férias e lazer.
Depois de momentos de constante e
intenso sobressalto vividos com o inverno de 2013, com consequências diretas no verão muito trabalhoso com
a intervenção de reposição das areias
na Praia da Barra, a renovação da
atribuição daquele Galardão conﬁrma
a qualidade total das Praias da Barra
e da Costa Nova, na componente Ambiental e Urbana, mérito do trabalho
da Câmara Municipal e das entidades
parceiras na sua gestão e, muito em
especial, dos cidadãos que as vão premiando com a sua presença e com uma
utilização equilibrada e sustentável.
Para esta época balnear o mote é
“Faz da Mudança a tua Praia”, assumindo o desaﬁo muito concreto a uma
alteração positiva dos nossos comportamentos como banhistas, apostando
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na nossa responsabilidade por tudo
aquilo que nos rodeia, o Ambiente em
particular, uma vez que tudo o que
se deita fora acaba invariavelmente
no mar e, muito provavelmente, nas
praias, sendo que a Câmara Municipal
de Ílhavo dará a este nível mais um
importante contributo.
Mas esta é também a melhor altura
prepararmos e enquadrarmos naquelas que serão consequências, diretas e
indiretas, que as Alterações Climáticas
introduzirão em toda a Região. Para o
efeito a Câmara Municipal de Ílhavo é
um dos 26 Municípios Nacionais que
participam no projeto piloto “ClimAdaPT.Local”, que conduzirá à deﬁnição
da Estratégia Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas, um conjunto
de propostas que terão em conta o desenho do nosso território a uma escala
de tempo verdadeiramente invulgar
– até ao ﬁnal do século XXI (2100).
Este exercício, novidade no nosso
País, há muito que está a ser trabalhado em Ílhavo, seja recentemente com
a primeira tentativa de equilibrar o
claro déﬁce aluvionar nacional com
a intervenção de reposição das areias
na Praia da Barra, seja ainda ao nível
da relocalização dos equipamentos
(apoio de Praia Offshore e as obras
de devolução dos passadiços às Praias
da Barra e da Costa Nova), que agora
assumem simultaneamente uma posição mais recuada e de cotas superiores
face ao inicial, obedecendo a uma lógica preventiva e de adaptação às novas condições que as próprias praias
adquiriram.
Marcantes ainda a este nível são, por
um lado, a obra de Reforço do Cordão
Dunar entre a Costa Nova e Mira, que
se encontra na sua 2.ª fase (e que prevê, por exemplo, a existência de vários
depósitos de emergência) ou ainda a
importante obra de Reordenamento e Qualiﬁcação da Frente Lagunar
entre a Costa Nova e a Vagueira, que
contempla uma Via Ciclável, duas medidas de Adaptação e Mitigação muito
concretas executadas no âmbito do
Programa Polis Ria de Aveiro.
A abertura da época balnear, nos termos do deﬁnido na Portaria 123/2015
de 5 de maio do Ministério da Defesa
Nacional e de Ambiente, teve lugar a
15 de junho.
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“27 anos depois Praias do Município com total garantia
de qualidade e acessibilidade”
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INSCRICÕES
até 31/07
10€ sem lanterna
15€ com lanterna
até 14/08
12€ sem lanterna
17€ com lanterna

inscrições e informações:

MUSEUMARITIMO.CM-ILHAVO.PT
MUSEUILHAVO@CM-ILHAVO.PT

Protocolo para Vigilância
e Segurança Balnear nas Praias da Barra
e da Costa Nova para o ano 2015
“Investimento superior a 17.800,00 euros
para acautelar, garantir e reforçar
as condições de segurança no usufruto balnear”
Considerando o início da
época balnear nas Praias da
Barra e da Costa Nova, o Executivo Municipal deliberou
aprovar, na Reunião de 3 de
junho, o Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a
Câmara Municipal de Ílhavo,
a Administração do Porto de
Aveiro, SA, a Associação de
Concessionários de Praia da
Beira Litoral e a “Resgatílhavo” - Associação de Nadadores
Salvadores para a Vigilância e
Segurança Balnear inerente
ao ano 2015.
Os serviços de Vigilância e
Segurança Balnear nas Praias
da Barra e da Costa Nova
2015 representam um investimento de 17.838,00 euros da
Câmara Municipal de Ílhavo.

Resultado das políticas de
segurança e gestão das zonas
balneares seguidas pela Câmara Municipal, estão reunidas as condições para que
as diferentes entidades com
competências nas áreas referidas cooperem com o objetivo de garantir a prestação de
segurança e vigilância ativas,
sistemática e sustentável, durante a época balnear 2015.
Este Protocolo de Colaboração será celebrado no dia 30
de junho, no âmbito da Cerimónia do Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira “Praia
Acessível - Praia para Todos”.
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Entrega de Prémios e Certificados

Concurso Literário
Jovem 2015
Teve lugar, no dia 23 de abril (Dia
Mundial do Livro), no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a Sessão de
entrega dos Prémios e dos Certiﬁcados
de Participação no Concurso Literário
Jovem 2015.
O Concurso destinou-se aos jovens
do Ensino Básico dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos,
assim como do Ensino Secundário,
tendo como principais objetivos esti-

Entrega dos Certificados
Turno 1

mular hábitos regulares de leitura e
de escrita, potenciando a criatividade
e imaginação de cada um.
Organizado pela Câmara Municipal
de Ílhavo, o Concurso Literário Jovem
contou com a participação de um total
de 189 jovens com 205 trabalhos, tendo sido atribuídos prémios nas categorias de texto poético e texto narrativo
em cada um dos níveis de ensino.

Programa Vocação
2015
Integrada no 15.º Aniversário do Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo, teve lugar, no passado dia 31 de março, a entrega dos Certiﬁcados
e Bolsas do 1.º turno do Programa Vocação 2015 aos 19
participantes do 1.º Turno do
Programa Vocação 2015.

Este programa destina-se a
jovens dos 14 aos 25 anos e tem
como objetivo principal a ocupação dos tempos livres em
época de aulas. O 1.º turno do
Programa Vocação decorreu
de janeiro a março e abrangeu áreas como Educação e
Sensibilização
Ambiental,
Desporto, Apoio à Juventude,
Proteção Civil, Comunicação,
Património e Cultura do Mar
ou a Animação e Dinamização Cultural.

Exposição “O que é nosso”

Premiados Concurso Literário Jovem 2015

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

1.º Ciclo do Ensino Básico
“Dó grave”, de Sílvia Pedro da Silva Tavares, do CE Santa Maria Manuela
“O sonho do Pedro”, de Henrique Fernandes Cerqueira, da EB 1 do Farol da Barra
“O navio”, de Samuel Lucas Rocha Ramos, da EB 1 da Gafanha de Aquém
“A fada Rita”, de Madalena de Andrade Deométrio Guerra, da EB 1 do Farol da Barra
“A menina e o pássaro”, de Patrícia Almeida Sotto Mayor, do CE da Sr.a do Pranto

2.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio “A Madalena e a caneta”, de Mariana Marujo Louro, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio “A gaivota tonta, o pirata zarolho e o burro sem curral”, de Miguel Teixeira Soares,
da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio “A Biblioteca misteriosa”, de Victória Simões Teixeira, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
Menção Honrosa
Menção Honrosa
Menção Honrosa

3.º Ciclo do Ensino Básico
“Livre ao velejar”, de Mariana Arnelas Castanheiro, da ES Gafanha da Nazaré
“A Prova”, de Alexandra Filipa da Silva Rocha, da Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
“Felicidade”, de Beatriz Ferreira Matos da Silva, da ES da Gafanha da Nazaré
“O mundo ideal”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Isto”, de Mário Francisco Fernandes Almeida, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Como lidar com Susana”, de Maria Francisca Coelho Melo, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário
1.º Prémio “A história de uma princesa ou de qualquer outra coisa”, de Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal,
da ES da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “Sós Acompanhados”, de Margarida Ribau Almeida, da ES da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio “A vida dá voltas”, de Diogo Lourenço, da ES da Gafanha da Nazaré

Para responder ao “Desaﬁo
entre Cais”, os Fóruns Municipais da Juventude deitaram
mãos ao trabalho e desenvolveram trabalhos utilizando
matérias primas nacionais.
O Fórum de Ílhavo recorreu
a uma matéria prima muito
exportada e de grande qualidade em Portugal, os sapatos.
Para embelezar a representação, os sapatos foram pintados
à mão com motivos minhotos
e tradicionais: o lenço dos namorados.
O Fórum da Gafanha da
Nazaré escolheu os sabonetes,
feitos em glicerina com diversos recheios, ervas aromáticas
e não só, tradicionais do nosso
país: azeite e sal, alecrim, café,
canela, erva doce, cidreira e
hortelã.

O Fórum da Gafanha da
Encarnação elaborou dois trabalhos usando duas matérias
primas. Foi feito um quadro
representativo das casas típicas da Costa Nova com sal,
enquanto que com os têxteis
construiu-se um quadro a
representar as Praias do Município (um Palheiro da Costa
Nova e o Farol da Barra).
O Fórum da Gafanha do
Carmo aceitou o desaﬁo e com
uma das matérias primas
mais reconhecidas em Portugal, a cortiça, foi construído
um bacalhau, um dos símbolos do Município.
A Exposição “O que é nosso!”
foi o resultado deste desaﬁo e esteve patente, de 15 a 29 de abril,
no átrio do ediﬁcio da Câmara
Municipal, tendo sido apreciada por muitos munícipes.

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

1.º Ciclo do Ensino Básico
“O Rato não roedor”, de Miguel de Oliveira Lourenço, da EB 1 da Chave
“Não sei”, de Gonçalo Cavaz Coelho, do CE da Coutada
“O meu tio João”, de Leonor Ascenção Lopes, da EB 1 da Gafanha d’Aquém
“O cão”, de Mafalda Gonçalves Ramos, da EB 1 da Gafanha do Carmo
“A Bruxa Catarina”, de Salomé Pereira Faria, da EB 1 da Gafanha d’Aquém
“Quando crescer...”, de Marta do Vale Martins, do CE da Coutada

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

2.º Ciclo do Ensino Básico:
“A minha mãe”, de Lara Casqueira Cardoso, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
”O gato e a gata”, de Inês Ribau Guarrelhas, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
“Os lápis de cor”, de Lara Carolina Batista, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Magia”, de Bárbara Flor Neves de Oliveira, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Página em branco”, de Ana Filipa Rocha Figueiredo, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio “Pensamento”, de Catarina Semedo Madaíl de Oliveira, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
2.º Prémio “Palavras”, de Maria do Rosário Oliveira Ferreira, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Ensino Secundário
Menção Honrosa “O mendigo”, de Ana Lúcia Bizarro Pereira, da ES da Gafanha da Nazaré
Prémio Escola
EB 1 Gafanha d’Aquém -Mais trabalhos feitos
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação - Mais trabalhos premiados
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IX Concurso
Hip-Hop Dance

Conversas
com
Gente Nova

Promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, o Concurso de Hip-Hop Dance 2015
realizou-se no dia 16 de maio,
no Mercado Municipal de
Ílhavo, que se revelou pequeno para a adesão de mais de
500 pessoas.
O Concurso de Hip-Hop
Dance tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do espírito e da
capacidade criativa dos mais
jovens, especialmente na área
da dança, constituindo assim
um dos pilares da política de
juventude: a criatividade.
Esta edição 2015 teve como
novidade a realização de diversos Workshops gratuitos

No âmbito do projeto “Conversas com Gente Nova”, os
Fóruns Municipais da Juventude receberam nas suas instalações três convidados muito especiais que partilharam
as suas experiências com os
nossos jovens.
No dia 18 de março, o convidado desta dinâmica foi Nuno
Camarneiro, jovem escritor
e vencedor do prémio Leya.
Estiveram presentes no Fórum Municipal de Ílhavo da
Gafanha do Carmo mais de
25 pessoas de várias gerações,
proporcionando uma conversa animada e envolvente.
No ﬁnal ﬁcou a mensagem:
“Encontrem o que gostam e
sabem e façam disso o melhor
que puderem”.
No dia 25 de março foi a
vez do Fórum Municipal da
Juventude da Gafanha da
Nazaré receber a Nutricionista Regina Ramos, que se fez
acompanhar da Enfermeira
Manuela, ambas proﬁssionais
de saúde no Centro de Saúde
de Ílhavo. Neste fórum estiveram presentes cerca de 15
jovens e a conversa desenrolou-se à volta da Nutrição e
hábitos de vida saudáveis.
A terminar, Regina Ramos
deixou a mensagem “Vive a
tua vida de maneira a que te
possas lembrar dela”.
A quarta edição das “Conversas com Gente Nova” decorreu no dia 6 de maio, no Fórum Municipal da Juventude
da Gafanha da Encarnação, e

de Dança, Grafﬁti e Beat Box
com a presença e orientação
dos Angels of Dance, Writers
Aveiro Grafﬁti e MC’s dos Urbanus, que também contribuíram com a sua magia durante o espetáculo da noite.
No espetáculo da noite participaram 8 grupos, num total
de 70 bailarinos, que atuaram
sob o olhar atento do júri que
se mostrou bastante impressionado e com alguma diﬁculdade em premiar os melhores.
O IX Concurso de Hip-Hop
Dance revelou-se um enorme
sucesso, tendo ﬁcado marcado
pela participação contagiante
de todo o público presente.

teve como convidado o jovem
empreendedor Geraldo Cirineu, que em 2012 lançou uma
linha de roupa com um conceito inovador, a Rasto. Estiveram
presentes cerca de 16 jovens e a
conversa desenrolou-se, informalmente, à volta deste processo de criação para ciclistas
urbanos. Este jovem, natural
da Gafanha da Encarnação,
deixou aos presentes esta mensagem: “Sejam felizes!”.

PRÓXIMAS CONVERSAS
17 JUL

Dj

Largo do Farol
26 AGO

Fotógrafo

FMJ Gafanha da Nazaré
30 SET

Informático
FMJ Ílhavo

Jogos Aquáticos, Canoagem,
Equitação, Jogos de praia,
Visitas dentro e fora do Município,
minigolfe, jogos desportivos coletivos,
Workshops, ateliês, cinema, surf,
vagasplash, espaço Internet,
EMER, Idas à Praia, entre outras...

s
inscriçõjuelho
até 18 de

...
6ª Semana 20 a 24 de julho
7ª Semana 27 a 31 de julho
8ª Semana 3 a 7 de agosto
9ª Semana 10 a 14 de agosto
10ª Semana 17 a 21 de agosto
11ª Semana 24 a 28 de agosto

inscrições e informações

Piscinas do Município
Ílhavo · T 234 329 607
Gafanha da Nazaré · T 234 363 080
www.cm-ilhavo.pt · desporto@cm-ilhavo.pt
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Sessão de Divulgação
Empregabilidade
na Região de Aveiro
Ílhavo
O CIEMar-Ílhavo acolheu,
no dia 6 de maio, a Sessão de
Divulgação da Empregabilidade na Região de Aveiro
para o Município de Ílhavo,
promovida pela IERA - Incubadora de Empresas da Região
de Aveiro e contou com a presença de cerca de 40 pessoas.
Esta iniciativa, dirigida ao
público em geral e às pessoas
em situação de desemprego em particular, teve como
objetivo dar a conhecer os
resultados do Diagnóstico de
Caracterização da Empregabilidade na Região de Aveiro,
por Município, realizado pela
AIDA - Associação Industrial
do Distrito de Aveiro, e promover a divulgação dos perﬁs proﬁssionais com maior
carência de trabalhadores ou
baixo nível de empregabilidade, bem como as suas características de atratibilidade.

A sessão contou com testemunhos de empresas como a
Teka representada pela Dr.a
Marina Monteiro e a RiaStone representada pelo Dr. João
Borges, bem como testemunhos de reconversão proﬁssional com Anabela Silva e
Carlos Plácido.
Foram ainda apresentadas
as competências empreendedoras que se deve ter em conta no mercado de trabalho e
ainda a oferta formativa existente no Município.
As Sessões de Divulgação
da Empregabilidade na Região de Aveiro estão inseridas
no projeto PAVEI – Plataforma para Apoio e Valorização
do Empreendedorismo e da
Inovação, coﬁnanciado pelo
Programa MaisCentro – Programa Operacional da Região
Centro.

Nestas férias
visite o
Museu Marítimo
de Ílhavo e o
Navio-Museu
Santo André

Brokerage Event
“Mar e Ria”
O CIEMar-Ílhavo acolheu,
no dia 13 de abril, o Brokerage
Event “Mar e Ria”, um evento
promovido pela IERA (Incubadora de Empresas da Região
de Aveiro) – Pólo de Ílhavo.
Dada a localização geográﬁca e a grande potencialidade
do Município de Ílhavo na
área do Mar, o tema da ação
desenvolvida não poderia
deixar de ser o Mar e a Ria.
Estes encontros têm como
objetivo juntar empresários,
empreendedores, gestores e
técnicos dos polos da IERA,
tendo em vista a partilha de
experiências, a identiﬁcação
de boas práticas, o reforço do
trabalho em rede e o debate de
temáticas associadas ao empreendedorismo e à inovação.
O evento contou com a presença de, aproximadamente, 50 pessoas e teve como
principais
intervenientes
nos painéis o IPMA, UA (Departamento de Ambiente e

Ordenamento, Departamento de Biologia e a Plataforma
Tecnológica do Mar), Oceano
XXI, empresas e ideias de negócio sedeadas na Incubadora
de Empresas do Polo de Ílhavo e ainda a representante da
Rui Costa e Sousa S.A.
Este Encontro Brokerage
incentivou o estabelecimento
de parcerias estratégicas que
podem levar ao desenvolvimento sustentado das novas
empresas instaladas nos Polos
da IERA, bem como ao apoio
no incremento da inovação
nas empresas já estabelecidas.
Esta ação contemplou assim
a realização de encontros de
empresas,
investigadores/
docentes e representantes
de entidades com aﬁnidades
sectoriais e/ou tecnológicas,
contribuindo para um contacto direto entre potenciais
parceiros e possibilitando o
surgimento de projetos em
consórcio.
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a preço reduzido...
· Desconto de 20% no bilhete integrado MMI e NMSA;
· Desconto de 55% no bilhete integrado MMI e NMSA para jovens dos 6 aos 17 anos,
maiores de 65 e portadores de Cartão Jovem e Cartão de estudante;;
· Desconto de 50% no bilhete MMI ou NMSA para jovens dos 6 aos 17 anos,
maiores de 65 e portadores de Cartão Jovem e Cartão de estudante;
· Famílias com dois adultos e dois ou mais ﬁlhos menores:
13 euros (MMI), 8 euros (NMSA) ou 17 euros (bilhete integrado)
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Dinamização da
Atividade Económica
Considerando a importância da atividade económica
e social do Município e atendendo a que a dinamizaçao do
comércio tradicional potencia
o desenvolvimento integrado

do território, captando mais
consumidores e atraindo novos mercados, a Câmara Municipal de Ílhavo levou recentemente a cabo diversas ações
que importa destacar:

Hasta Pública para venda de lojas
no Mercado da Costa Nova

PERÍODO CRÍTICO
1 JULHO a 30 SETEMBRO 2015
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS
Nos espaços ﬂorestais e agrícolas, durante o período crítico,
estabelecido pela Portaria n.o 180/2015, de 19 de junho,
no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios,

não é permitido:

A Câmara Municipal de
Ílhavo realizou, no passado
dia 26 de maio, uma Hasta
Pública para a atribuição de
3 lojas (A, C e D) do Mercado
Municipal da Costa Nova com

uma base de licitação para todas de 1.500,00 euros e lanços
individuais de 100,00 euros.

Fumar, fazer lume ou fogueiras;
Queimar restos das atividades agrícolas ou ﬂorestais;
Fazer queimadas para renovação de pastagens e eliminação de restolho e ainda,
para eliminar sobrantes de exploração cortados mas não amontoados;
Fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores estiverem equipados
com dispositivos de retenção de faúlhas;
A circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam
extintores, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas
nos tubos de escape ou chaminés.
O lançamento de foguetes e de balões de mecha acesa é proibido em todo o território nacional

As coimas pode

Foram vendidas as lojas A e
C, ﬁcando a D vaga.

Hasta Pública para venda de Bancas
no Mercado da Barra

m ir até a
os 60.000 Euros

mais informações:
Gabinete Técnico Florestal de Ílhavo
T 234 329 684 / 91 57 92 896
Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Com o apoio do IFAP – Fundo Florestal Permanente

Decorreu, no passado dia 11
de junho, uma Hasta Pública
para atribuição de 7 Bancas
no Mercado da Barra (2 de
vestuário e aﬁns, 2 de pescado e 3 de hortícolas, frutas
e legumes), tendo sido todas
vendidas.

O Mercado da Barra está a
ser requaliﬁcado e irá ser dotado de adequadas condições
de utilização, segurança e mobilidade, quer por parte dos
comerciantes, quer por parte
dos consumidores.

Regulamento do Mercado Municipal
da Barra
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
3 de junho, o Projeto do Regulamento do Mercado Municipal da Barra, que segue agora
para apreciação pública nos
termos legais.
Recorde-se que o Mercado
Municipal da Barra está ser
alvo de uma requaliﬁcação,
pelo valor de 192.636,56 euros
+ IVA e um prazo de execução

de 100 dias, que visa renovar
a antiga ediﬁcação 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.

Alteração
Regulamento Municipal
dos Horários de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público
e Prestação de Serviços
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião
de 3 de junho, a Proposta de
Alteração do Regulamento
Municipal dos Horários de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público
e Prestação de Serviços.
Não obstante a experiência
até agora registada no Muni-

cípio de Ílhavo com o Regulamento de Horário atualmente
em vigor permitir concluir
que o mesmo garante o equilíbrio entre os vários e legítimos interesses em presença,
as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015,
de 16 de janeiro ao regime de
horários de funcionamento

dos estabelecimentos comerciais evidenciaram a necessidade de adaptação do atual
Regulamento em vigor no
Município de Ílhavo às novas
exigências legais.
A proposta segue agora para
apreciação pública nos termos
legais.
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4 de março de 2014

Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.

Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de
Comodato – Direito e Uso de Imóveis, com o
ﬁm de albergar as sedes sociais das seguintes Associações do Município de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar os
protocolos de cedência de uso de instalações com as seguintes Associações: Associação “Cardadores” de Vale de Ílhavo;
Associação de Moradores da Senhora dos
Campos; Associação Nacional de Professores – Secção de Ílhavo; Associação Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó; Associação
Rotary Club de Ílhavo; Clube Natureza e
Aventura de Ílhavo; Núcleo Sportinguista
de Ílhavo.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de março de 2015

Elaboração de PIER – Plano de Intervenção
em Espaço Rural da Senhora dos Campos
(Ex-Colónia Agrícola)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2015 – 1.ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Despacho.
Relatório Final “Requaliﬁcação da Rua D.
Manuel Trindade Salgueiro”
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a
decisão do Presidente da Câmara Municipal, que prevê a adjudicação da presente
empreitada ao consórcio composto pelas
empresas: Rosas Construtores, SA e DVIAS
– Engenharia e Construção, Lda, pelo valor de 171.520,63Euros, acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 10
apoios de comparticipação no pagamento
da 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 446,70
Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N.ª 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 831,36
Euros.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso
ou frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de uma redução das taxas devidas pelo
ingresso ou frequência nos equipamentos
desportivos ou culturais, no equivalente
aos descontos aplicados a crianças, jovens
ou séniores, com uma durabilidade de doze
meses.
Tipologia dos bilhetes CCI/CCGN para espectáculos em 2015
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o despacho do Vereador Paulo Teixeira Costa.
Programa do Concurso relativo à atribuição do Direito ao Arrendamento de 4 Fogos
na Freguesia da Gafanha da Nazaré

Adenda ao Protocolo de Colaboração entre
o Município de Ílhavo e a CERCIAV – Trabalhador Ocupacional
Deliberado por unanimidade aprovar a
adenda ao Protocolo de Colaboração.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro a António Rodrigues Carlos Novo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a entrega
na Sessão Solene do Feriado Municipal de
Ílhavo do dia 6 de abril.
Atribuição de Medalha do Concelho em
Vermeil à Empresa BeeVeryCreative
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a entrega
na Sessão Solene do Feriado Municipal de
Ílhavo do dia 6 de abril.

do Pelouro da Ação Social se faça representar nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Ação Social e Saúde, Dr.a Mónica
Coelho Batista, que poderá ser substituída
pela Técnica Superior de Serviço Social,
Dr.ª Susana Ferreira Marques.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Lions
Clube de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição
de um apoio pontual à atividade desta Associação, de cariz eminentemente social,
na qual se inclui a publicação do boletim
anual 2015 “Homem do Leme” no montante de 500,00 Euros, onde são divulgadas as ações realizadas durante o ano em
articulação com um conjunto de entidades
do Município, cujo valor irá reverter para
ações de apoio social.
Normas de Participação do IX Concurso de
Hip-Hop Dance
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Estudo de alinhamentos de Áreas Urbanas
degradadas (Mancha Norte)
Deliberado por unanimidade aprovar a referida.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 7
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N.ª 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 227,51
Euros.

Deliberações CMI 2015
março a maio 2015

Atribuição de Medalha de Dedicação em
Vermeil a Augusta Tróia Monteiro
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a entrega
na Sessão Solene do Feriado Municipal de
Ílhavo do dia 6 de abril.
Atribuição de Medalha de Dedicação em
Prata a Frederico Manuel Rocha Silva (a
título póstumo)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a entrega
na Sessão Solene do Feriado Municipal de
Ílhavo do dia 6 de abril.
Alteração Pontual ao EU 61 – EU do Solar da
Lagoa – S. Salvador/ Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o referido 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 10
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 138,57
Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N.ª 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 259,55
Euros.
Nomeação de Representantes Substitutos
no Núcleo Local de Inserção
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta que prevê que o Vereador

Atribuição de Subsídio Pontual ao Património dos Pobres
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a atribuição de
subsídio pontual no valor de 400,00 Euros,
para fazer face às despesas relativas com a
Segurança (GNR), na I Corrida Jovens em
Campo.
Normas de Participação nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
1 de abril de 2015
Relatório de Avaliação do Estatuto de Oposição
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido Relatório.
Regulamento de Informática
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de Regulamento apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal, bem
como o seu envio à Assembleia Municipal
para aprovação.
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Agência para a Modernização, IP,
relativo à Instalação de “Espaços do Cidadão” no Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a assinatura do referido protocolo.
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do Município durante
os meses de janeiro, fevereiro e março de
2015
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação apresentada
pela Vereadora Beatriz Martins, que isenta
Associações do Município do pagamento
de 3.512,80 Euros.
Tipologia de preços dos bilhetes CCI/CCGN
para o trimestre abril/ maio / junho 2015
Deliberado por unanimidade aprovar os
preços constantes da referida informação.
Estudo Urbanístico (EU) 112 – Troço da
Antiga EN 109 – Rua Conselheiro Cunha e
Sousa e a Rua Procópio Oliveira
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.

Atribuição de subsídio pontual à Santa
Casa da Misericórdia para comparticipação
em arrendamento de habitação, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
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 357,00
Euros.
Normas de Participação no XII Concurso de
Fotograﬁa “Olhos sobre o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de abril de 2015
Protocolo de cedência de espaço municipal
(Escola Básica da Sr.ª do Pranto), celebrado
entre o Município de Ílhavo e a Guarda Nacional Republicana
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo, bem como o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação ﬁnal.
Adenda ao Protocolo para a constituição de
Agrupamento de entidades adjudicantes
(fornecimento de energia elétrica às instalações alimentadas em: MT, BTE e BTN),
celebrado entre o Município de Ílhavo e
Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA)
Deliberado por unanimidade aprovar a
adenda ao referido.
Contratos Interadministrativos de delegação de competências celebrados entre o Município de Ílhavo e as Juntas de Freguesia
do Município de Ílhavo (S. Salvador/Ílhavo;
Gafanha da Nazaré; Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo).
Deliberado por unanimidade aprovar os
quatro contratos interadministrativos, que
implicam uma comparticipação ﬁnanceira
dos cofres municipais nos seguintes valores: Freguesia de São Salvador: na importância de 99.500,00 Euros; Freguesia da
Gafanha da Nazaré: na importância de
87.000,00 Euros; Freguesia da Gafanha da
Encarnação: na importância de 41.000,00
Euros; Freguesia da Gafanha do Carmo: na
importância de 22.500,00 Euros.
Concurso Público para Atribuição da “Cessão do Direito de Utilização de uma Unidade de Acolhimento Comercial na Costa
Nova do Prado”
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Deliberado por unanimidade proceder à
abertura de concurso público e aprovar as
peças do procedimento.
Listagem relativa ao fornecimento de bens
e aquisição de serviços – compromissos
plurianuais assumidos no 2.ª Semestre de
2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento bem como o seu envio à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2015 – 2.ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a decisão do Presidente.
Prestação de Contas (Relatório e Contas /
2014).
Deliberado por maioria proceder à respetiva aprovação, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.
Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2015 – 1.ª Revisão
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida Revisão, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 7
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de 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 3.502,92
Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N.ª 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 494,10
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 156,00
Euros.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso
ou frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de uma redução das taxas devidas pelo
ingresso ou frequência nos equipamentos
desportivos ou culturais, no equivalente
aos descontos aplicados a crianças, jovens
ou séniores, com uma durabilidade de doze
meses.

Programa Municipal “Férias Divertidas/
Verão 2015” – Normas Internas
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas Internas do Programa Municipal
Férias Divertidas.
Programa Municipal “Férias Divertidas/
Verão 2015”
Deliberado por unanimidade aprovar o referido Programa.
Terceira adenda à listagem inicial dos Subsídio de Estudo – Ano Letivo 2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a referida adenda, que prevê a atribuição de 3
subsídios de estudo, dois relativos ao Escalão A e um relativo ao Escalão B.
Normas de Participação da “II Mini Maratona/ Museu Marítimo de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
“De volta ao Mar com o Creoula’15” – 30 de
junho a 08 de julho / 2015
Deliberado por unanimidade aprovar o referido projeto.
“Programa do Concurso relativo à atribuição do direito ao arrendamento apoiado de
4 fogos na Freguesia da Gafanha da Nazaré” - Alteração da tipologia (T3 para T2) de
um dos quatro apartamentos
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar a referida informação.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
6 de maio de 2015
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a TLC Marketing/DN, relativo à
Campanha “Days Out”.
Deliberado por unanimidade aprovar o referido Protocolo.
Desafetação do Domínio Público de Parcelas de Terreno – Loteamento Titulado pelo
Álvara No 538/92 – Zona Industrial da
Mota
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Proposta pontual de alteração do EU 24
– Estudo Urbanístico do Eixo Estruturante
da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Relatório do Grupo de Trabalho – Ex-Colónia Agrícola da Gafanha
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do relatório apresentado pela
Vereadora Beatriz Martins.
Abertura de Concurso “EB 2.3 José Ferreira
Pinto Basto - Substituição de coberturas”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, na qual e em síntese, se
sugere a abertura do procedimento referenciado em titulo, pelo valor estimado de
212.000,00 Euros com um prazo de execução de 60 dias.
Abertura de Concurso “Skate Park – Conceção/Construção”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, na qual e em síntese, se
sugere a abertura do procedimento referenciado em título, pelo valor estimado de
80.000,00 Euros, com um prazo de execução de 30 dias.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9
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 arrenda-

mento 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 3.315,62
Euros.
Protocolo de Cooperação entre o Município
de Ílhavo e a Abraço-Aveiro, no âmbito da
Ação “Projeto + Abraço”
Deliberado por unanimidade aprovar o
referido protocolo, que visa a realização
de testes rápidos para o VIH, seguindo as
linhas de recomendação da European Centre for Disease Prevention and Control,
bem como da Coordenação Nacional para
a Infeção VIH e SIDA.
XIV Concurso Literário Jovem
Deliberado por unanimidade aprovar a
informação apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, que menciona os alunos
das Escolas do Município de Ílhavo que
concorreram ao referido Concurso e que
foram premiados, bem como os Prémios
“Escola”, atribuídos às diversas Escolas do
Município.
Programa Municipal de Bolsas de Estágios
de Trabalho 2015/2016
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Atribuição de Subsídio Pontual a Atletas.net
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê nomeadamente a atribuição de um apoio publicitário
de 2.000 Euros + IVA à Atletas.net, no âmbito da 2.ª Corrida Popular da Costa Nova.
Protocolo de estágio – Curso Vocacional 3.º
CEB, celebrado entre o Município de Ílhavo
e a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido protocolo.
Concurso por Hasta Pública das Lojas do
Mercado Municipal da Costa
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vice Presidente da
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré.
Concurso relativo à atribuição do direito ao
arrendamento apoiado de 4 fogos na Freguesia da Gafanha da Nazaré
Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório Provisório.
Serviços de limpeza e higienização de sanitários públicos nas Praias da Barra e Costa
Nova e no Jardim Oudinot
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa Astrolimpa – Sociedade de Limpezas Industriais,
SA, pelo valor de 65.874,96 Euros, acrescidos de IVA.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
20 de maio de 2015
Acordo-quadro para o estabelecimento do
Projeto-piloto de partilha e integração de
serviços dos Municípios da Região de Aveiro, celebrado entre o Governo de Portugal,
a Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA) e os onze Municípios que a
constituem
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o
referido Acordo-Quadro, com a abstenção
dos vereadores do Partido Socialista.
Apresentação do primeiro relatório de execução dos Contratos Interadministrativos
de delegação de competências celebrados
entre o Município de Ílhavo e as Juntas de
Freguesia de S. Salvador/Ílhavo, Gafanha
da Nazaré; Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo para o ano de 2015
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos relatórios.

Ajuste direto simpliﬁcado “Medida 3 – Semáforos LED – Fornecimento e instalação
de iluminação semafórica de tecnologia
LED”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta da Ajuste Direto à EDP Comercial, SA, cabendo ao Município de Ílhavo o
pagamento da quantia de 23.987,99 Euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
que corresponde ao ﬁnanciamento a fundo perdido de 17.244,01 Euros, estimando-se, segundo o estudo que acompanha a
citada proposta, uma poupança média de
22.283,00 Euros, o que traduz um período
de retorno de 1,1 anos.
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 12
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N.ª 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 625,83
Euros.
Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Atribuição de Subsidio Pontual à Associação Nacional de Desporto para a Deﬁciência Intelectual (ANDDI)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal que prevê a atribuição de um apoio pontual no montante de
1.000,00 Euros, de modo a minorar o peso
dos custos inerentes à participação dos
atletas Ilhavenses na prova internacional.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação de Ciclismo de Aveiro
Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de um apoio pontual à ACA,
no montante de 500,00 Euros, de modo a
suportar os custos da instalação da Meta
Volante no Município aquando do “36o
Grande Prémio ABIMOTA”.
Protocolo de Estágio – Curso Proﬁssional de
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva – Nível 4, celebrado entre o Município de Ílhavo
e a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Atribuição de Subsídio Pontual à Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal que prevê a atribuição de
um subsídio pontual no valor de 1.000,00
Euros visando o apoio à produção de ﬂores
de plástico para a decoração das ruas da
zona histórica da Cidade de Ílhavo.
Concurso por Hasta Pública do Mercado
Municipal da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta do Vice Presidente da Câmara
Municipal.
Condições gerais da Loja Online do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa.
Regulamento da Comissão Municipal de
Trânsito e Segurança Rodoviária
Deliberado por unanimidade aprovar o referido regulamento, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
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