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PEMI 
Plano Estratégico 
Municipal de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo, em 
conjunto com a Universidade de Avei-
ro (GETIN – Grupo de Estudos em Ter-
ritório e Inovação), está a desenvolver 
o Plano Estratégico Municipal de Ílha-
vo - PEMI, para os próximos 20 anos. 

Por detrás do trabalho em desenvol-
vimento está uma atitude estratégica 
incentivadora ao envolvimento de 
todos, convidando a população, em-
presas, associações, responsáveis po-
líticos, todas as forças representativas 
do Município. Neste âmbito, decorreu, 
no dia 9 de julho, na Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, um exercício coletivo 
de reflexão, com o objetivo de definir 
um rumo para a ação suportado na 
partilha de objetivos, assim como um 
consenso alargado sobre os programas 
mais ajustados aos anseios e desafios 
emergentes.

Por acreditar que, em conjunto, so-
mos capazes de qualificar o futuro 
do nosso Município e posicioná-lo de 
forma coesa e coordenada no contex-
to das condicionantes e oportunida-
des externas, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e o GETIN promoveram um en-
contro onde cada participante, previa-
mente inscrito, teve a oportunidade 
de responder a um questionário digi-
tal. Foi a concretização de uma Sessão, 
pioneira e inovadora, com objetivo de 
promover de forma concreta e objeti-
va a participação pública.

Esta recolha de informação consti-
tuirá uma oportunidade para forta-
lecer o processo de tomada de decisão, 
sendo que brevemente será dada nota 
pública dos resultados do PEMI.

Exposição PATENTE 
ATÉ 31 DE OUTUBRO
Centro Cultural de Ílhavo

Esta homenagem 
é para Vós, Ílhavos, 
que combatestes, 
morrestes e sofrestes 
nesta “Guerra das Guerras!

terça a sexta · 11h00~18h00
sábados · 14h00~19h00
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Editorial
Caro(a) Munícipe,

O Boletim Municipal traz até si informação relevante sobre a atividade da Câ-
mara Municipal durante o terceiro trimestre, convidando-o a conhecer melhor a 
evolução das obras municipais, bem como as iniciativas e ações que organizamos 
e dinamizamos em prol de todos.

Em jeito de abertura, congratulamo-nos pela visita de S. Ex.ª o Presidente da Re-
pública, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, ao Município de Ílhavo como integrada 
no roteiro da “Fileira do Pescado”, chamando a atenção para a importância do se-
tor das pescas e aquacultura para a economia regional e nacional, e onde tivemos 
a oportunidade de, numa atitude proactiva, salientar a importância da revitaliza-
ção da construção naval, como forma de dar um maior impulso a estes setores no 
contexto global da Economia do Mar.

Estando diversas obras em curso no nosso Município conforme damos nota, sa-
lientamos a conclusão e inauguração do Mercado da Barra, que há muito carecia 
de intervenção, e agora sim foi convertido num equipamento que dignifica não só 
o Município, mas também todos os seus utentes. Mantendo a nossa forte aposta 
na Educação, e tirando partido do período de férias escolares, levámos a cabo um 
conjunto de obras de requalificação em algumas escolas do Município, com vista 
a proporcionar melhores condições de trabalho e aprendizagem, a alunos, profes-
sores, auxiliares e pais.

Levámos a cabo mais uma edição do “Festival do Bacalhau”, desta feita a nona, in-
tegrado nas festas do Município “Mar Agosto”, evento este, que se tem pautado pela 
inovação e superação, proporcionando um vastíssimo leque de atividades dirigidas 
aos diferentes públicos, que têm demonstrado clara e inequivocamente a sua prefe-
rência, e no qual é cada vez mais evidente a colaboração salutar entre Associações e 
Empresas do Município, sempre com a coordenação e apoio da Câmara Municipal. 
Bem hajam todos, quantos colaboram com o seu tempo e a sua dedicação para tor-
nar possível este evento de reconhecimento nacional e além-fronteiras.

Aos jovens do nosso Município dedicámos o “Marolas”, iniciativa que veio substi-
tuir a Semana Jovem, num formato alargado e com inúmeras iniciativas que conta-
ram com a forte participação dos veraneantes. Para o ano há mais! Destacamos tam-
bém a obra de requalificação do skatepark que, uma vez concluída, faz as delícias 
dos praticantes da modalidade espalhados por um pouco por todo o Município. 

Este ano reeditámos a iniciativa “De volta ao Mar com o Creoula”, como forma 
de dar a conhecer um pouco da vivência da pesca do bacalhau, obviamente que 
em formato light, na certeza porém, de ter proporcionado aos participantes uma 
experiência inolvidável.

Mantemos a aposta na organização de atividades desportivas, como forma de 
estimular a população dos “8 aos 80” para a adoção de hábitos de vida saudáveis, 
tirando partido da excelente envolvente natural e dos equipamentos que coloca-
mos ao dispor da população. 

A oferta cultural do Município é cada vez mais diversificada e abrangente, pro-
curando ir ao encontro dos diferentes públicos mobilizando os nossos recursos e 
proporcionando agradáveis momentos de lazer.

A construção do nosso Município concretiza-se pela conjugação dos esforços de 
todo um coletivo, numa articulação de meios Municipais, Intermunicipais e Na-
cionais, e essencialmente com participação cívica de toda a população.

Conto convosco!
Com um abraço Amigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Município de Ílhavo rece-
beu, no dia 14 de julho, o Pre-
sidente da República, Aníbal 
Cavaco Silva, numa visita de-
dicada às empresas da Fileira 
do Pescado.

Tendo sempre como mote “o 
mar por tradição”, este encon-
tro de trabalho decorreu no 
âmbito da promoção do pes-
cado, através do contacto com 
duas empresas sedeadas no 
Município de Ílhavo: a Mate-
raqua – Criação e Comerciali-
zação de Peixes, que se dedica 
à produção de peixe e ostras, 
e a ALGAplus, empresa cria-
da em 2011 e instalada na 
Incubadora de Empresas do 
Município, no CIEMar-Ílhavo, 
que se dedica à produção de 
algas destinadas às indústrias 
alimentar (humana e animal), 
cosmética e farmacêutica.

Seguiu-se o almoço no Mu-
seu Marítimo de Ílhavo, um 
museu singular que tem como 
missão preservar a memó-
ria do trabalho no mar e que 
constituiu o cenário ideal para 
acolher as intervenções do Re-
presentante da Fileira do Pes-

Presidente da República 
visita o 
Município de Ílhavo

cado, Manuel Tarrê, do Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Fernando Caçoilo 
e, por último, do Presidente 
da República. Cavaco Silva 
realçou o enorme potencial da 
Aquacultura e referiu-se tam-
bém à pesca como “o sector 
mais significativo” da econo-
mia do mar, de que “nem sem-
pre se tem a noção” da sua di-
mensão. “A fileira do pescado 
emprega de forma direta 24 
mil pessoas, mas juntando os 
empregos indiretos são 90 mil 
portugueses que trabalham 
no sector do pescado. Contri-
bui com mais de dois mil mi-
lhões de euros para o Produto 
e as exportações representam 
cerca de 900 milhões de eu-
ros”, enumerou.

De realçar que esta impor-
tante visita do Chefe de Es-
tado permitiu uma maior e 
melhor divulgação nacional  
da componente marítima do 
Município de Ílhavo e das em-
presas que contribuem para 
a riqueza e para a criação de 
emprego.

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação impressão Unipress depósito legal 178608/02 
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Obras 
em curso...

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

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde 
da Costa Nova

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

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

Obras 
concluídas... Skate Park da Gafanha da Nazaré

Requalificação da Escola da Chousa Velha

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

Cais dos Pescadores da Gafanha de Aquém Substituição de coberturas na EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto, Ílhavo
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Requalificação da Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré 

Remodelação da Ponte da Vista Alegre

Revestimentos em Tapete Betuminoso 
no Município

Requalificação da Escola da Cale da Vila

Requalificação e Ampliação 
do Mercado da Barra

Adaptação e Conservação 
do Edifício Municipal - Coberturas e fachadas

· 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 
· Estudo de Sinalização Horizontal do Município
· Requalificação do Edifício do Centro Social de Vale de Ílhavo

Obras em projeto...

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

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

Via de Acesso ao PCI 
- Parque de Ciência e Inovação

· Requalificação, com Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré

Obras adjudicadas...
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
inaugurou, no dia 25 de julho, a obra 
de Requalificação do Mercado da Bar-
ra, contando com a presença de várias 
dezenas de pessoas que quiseram co-
nhecer o novo espaço.

Executada pela empresa José An-
tónio Parente, Lda, pelo valor de 
192.636,56 euros + IVA, esta obra vi-
sou renovar a antiga edificação do 
Mercado da Barra, dotando-a de ade-
quadas condições de utilização, segu-
rança e mobilidade. A obra contem-
plou a ocupação de toda a transversal 
entre a Avenida Fernandes Lavrador 
e a Avenida João Corte Real, tornando 
o espaço irreconhecível e permitindo 
uma maior valorização desta impor-
tante zona balnear.

Composto por 20 bancas (o mesmo 
número de antes, entre peixe, fruta e 
diversos), o Mercado da Barra é agora 
uma mais valia quer para os vendedo-
res quer para os consumidores. A este 
respeito, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
destacou a “forte adesão à Hasta Pú-
blica, o que revela que o Mercado está 
preparado para oferecer um serviço de 
qualidade, mais eficaz e devidamente 
dimensionado à população residente e 
flutuante da Praia da Barra”.

Inauguração da Obra 
de Requalificação e Ampliação
Mercado da Barra
Mercado recebeu obras 
no valor de cerca de 200.000,00 euros
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Teve início em setembro 
a obra de “Remodelação da 
Ponte da Vista Alegre”, pelo 
valor de 215.000,00 euros + 
IVA e um prazo de execução 
de 30 dias.

início da obra
Remodelação 
da Ponte da Vista Alegre

Esta empreitada, que está 
a ser executada pela empre-
sa Xavisub – Mergulhadores 
Profissionais, Lda, contempla 
a substituição total dos pilares 
de madeira por uma estrutura 

Inauguração da Obra 
de Reordenamento e Valorização
Cais da Malhada

A recuperação do Cais da Malha-
da, um antigo objetivo da Câmara 
Municipal de Ílhavo, realizou-se no 
âmbito da ação “Núcleos Piscatórios 
Lagunares” do Eixo 3 “Valorização de 
Recursos como Fator de Competitivi-
dade Económica e Social”, tendo como 
finalidade a criação de condições para 
a valorização e manutenção das ativi-
dades económicas de base tradicional 
ligadas ao setor das pescas.

A intervenção melhorou as condi-
ções físicas para a prática de pesca 
artesanal deste núcleo piscatório, pos-
sibilitando e incrementando ainda ou-
tras atividades potenciais de desporto, 
recreio e lazer que este local possibili-
ta. O acesso ao local de acostagem es-
tabeleceu o reperfilamento do plateau 
existente (mantendo o edifício do anti-
go matadouro) através da execução de 
aterro, com reforço de cotas das zonas 
baixas ameaçadas pelas cheias e es-
tabilização das margens recorrendo 
aos materiais compatíveis, no acesso 
às duas margens e na pavimentação 

NÚMEROS DA INTERVENÇÃO:

Área de intervenção  5.950 m2 
Extensão de frente-cais requalificada  416 m 
Criação de rampa de acesso ao plano de água  1

Teve lugar, no dia 1 de agosto, a inauguração 
da Obra de Reordenamento e Valorização do Cais da Malhada, 
num investimento de 302.659,96 euros + IVA. 

metálica porticada – pilares e 
vigas, eliminando os proble-
mas estruturais e de fundações 
da ponte, sem retirada ou qual-
quer intervenção, no tabuleiro 
ou estrutura longitudinal.

de uma praceta de acolhimento e es-
tacionamento automóvel na entrada 
da margem Nascente. A intervenção 
contemplou a construção de raiz das 
frentes-cais, bem como o tratamento/
arranjo dos taludes de proteção esta-
belecidos. Promoveu-se ainda a cria-
ção de uma rampa de acesso ao plano 
de água.

Nesta cerimónia foi celebrado o 
Protocolo entre a Polis Litoral Ria de 
Aveiro e a Câmara Municipal de Ílha-
vo relativo à gestão, manutenção, lim-
peza e vigilância do Cais da Malhada, 
que passa a estar sob responsabilidade 
da Câmara Municipal de Ílhavo, en-
contrando-se esta a realizar alguns 
ajustamentos a eliminar algumas defi-
ciências para que o espaço possa rece-
ber todas as embarcações nas devidas 
condições.

Os proprietários, que irão colocar as 
suas embarcações sem qualquer custo, 
mostraram-se muito satisfeitos com a 
obra realizada e ansiosos por usar o Cais 
da Malhada o mais rápido possível.
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O renovado Skate Park, situado na 
Gafanha da Nazaré, foi inaugurado 
no dia 22 de agosto, com a presença de 
várias dezenas de skaters e algumas 
centenas de pessoas que se quiseram 
associar à tão aguardada reabertura 
deste equipamento desportivo.

Oliies, Kickflips, 360’s, drop in’s, entre 
outras manobras, já fazem parte do dia 

a dia do renovado Skate Park, cujo in-
vestimento de cerca de 95.000,00 euros 
da Câmara Municipal foi realizado em 
prol de todos os praticantes de Skate do 
Município de Ílhavo e da Região.

A inauguração do Skate Park deu o 
mote para o Campeonato de Skate do 
Município de Ílhavo 2015, visando 
contribuir para o desenvolvimento da 

Centro de Ílhavo vai ter um Skate Park

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo anunciou ainda que 
será construído um novo Skate Park, 
com características mais urbanas, no 
Centro de Ílhavo, tendo recebido um 
forte aplauso por parte dos presentes. 
“Estamos neste momento a estudar a 

Skate Park da 
Gafanha da Nazaré 
inaugurado

melhor forma para construirmos um 
Skate Park, mais pequeno e citadino 
no Centro de Ílhavo”,  com o objetivo 
de satisfazer as necessidades de todos 
os praticantes e promover a sua segu-
rança.

prática de desporto ao ar livre, neste 
caso na área do desporto radical, dan-
do, desta forma, a oportunidade aos 
cerca de cinquenta jovens participan-
tes de exibirem as suas habilidades.

Após o descerrar da placa, o Presi-
dente da Câmara, Fernando Caçoilo, 
referiu a importância deste espaço para 
o Município de Ílhavo, pedindo a todos 
os praticantes a sua boa utilização.

Refira-se que o anterior Skate Park, 
inaugurado em 2005, já apresentava 
alguma deterioração devido à elevada 
taxa de utilização, de se localizar ao ar 
livre e de ter sido alvo de alguns atos 
de vandalismo, tendo a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo optado por proceder, 
no final de janeiro passado, à desmon-
tagem total do equipamento. 

Com a requalificação total do Skate 
Park, a Câmara Municipal de Ílha-
vo pretende dotar este equipamento 
das melhores condições de segurança 
para a prática de Skate, diversifican-
do a oferta de tempos livres para os 
mais jovens, incentivando a prática de 
desporto e, sobretudo, contribuir para 
uma vida mais saudável.

Foi recentemente aprovada 
a última fase do Projeto de 
“Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais – PAR 
201”. O investimento total da 
obra, orçado em 1.092.879,70 
euros + IVA, conta com uma 
comparticipação do Muni-
cípio de Ílhavo de 517.552,39 
euros + IVA correspondente à 
parte pluvial da obra.

Com esta obra, prevista 
para o próximo ano, o lugar da 
Chave na Cidade da Gafanha 
da Nazaré, ficará assegurada 
a cobertura quase total da 
Rede de Saneamento Básico, 
resolvendo assim um proble-
ma que há muito preocupa a 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
com especial relevância para 
os seus habitantes. 

Projeto 
de Redes 
de Drenagem 
de Águas 
Residuais 
e Pluviais 
Gafanha 
da Nazaré

Última fase
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Decorreu, entre os dias 12 de agosto 
e 12 de setembro, a Consulta Pública 
da Proposta de Revisão do Plano de 
Emergência Externo de Ílhavo.

Terminado este processo e integra-
das as observações recebidas, a Pro-
posta seguirá para parecer prévio da 
Comissão Municipal de Proteção Civil 
e da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, seguindo posteriormente para 
aprovação final da Comissão Nacional 
de Proteção Civil.

Revisão do 
Plano de Emergência 
Externo de Ílhavo

Protocolo de cedência/partilha de informação com o 
Observatório da Mobilidade da CIRA

Foi aprovada, no dia 2 de ju-
lho, a minuta do protocolo que 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo vai celebrar com a CIRA 
(Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro), para a 
cedência/partilha de infor-
mação para o Observatório 
da Mobilidade e Transportes, 
que a CIRA vai criar. 

A Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro 
– CIRA – está a desenvolver 
o Observatório da Mobilida-
de e Transportes, onde são 
reunidos dados sobre várias 
vertentes da mobilidade e dos 
transportes, como por exem-

plo, padrões de mobilidade, 
tipos de transporte, ocupação 
do território, conta pública e 
financiamento, modos suaves, 
entre outros. 

Pretende-se que o Obser-
vatório permita, também, o 
acesso da informação ao pú-
blico em geral e sirva de su-
porte à análise e tomadas de 
decisão nas políticas urbanas 
da mobilidade.

 O Município de Ílhavo pos-
sui vários dados estatísticos 
e geográficos relevantes para 
a criação, desenvolvimento 
e atualização do Observató-
rio da Mobilidade e, por esse 
motivo, é assinado o protocolo 
que vem viabilizar a partilha 
de informação entre as duas 
entidades.

O Plano de Emergência Externo de Ílhavo 
tem como objetivos:

a) Circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os 
seus efeitos e a limitar os danos no homem, no ambiente e nos bens;
b) Aplicar as medidas necessárias para proteger o homem e o 
ambiente dos efeitos de acidentes graves envolvendo substâncias 
perigosas;
c) Comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços e 
autoridades territorialmente competentes;
d) Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, 
para a reposição da qualidade do ambiente, na sequência de um 
acidente grave envolvendo substâncias perigosas;
e) Estabelecer o quadro orgânico e funcional de intervenção em 
situações de grave risco, catástrofe ou calamidade pública;
f) Estabelecer o dispositivo de funcionamento dos diversos serviços 
chamados a intervir em situação de emergência, assim como a 
coordenação entre as várias forças intervenientes no Plano.
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A Câmara Municipal de Ílhavo pro-
moveu, no dia 28 de junho, no Relvado 
da Costa Nova, a primeira edição do 
Dia Municipal do Imigrante, com um 
conjunto de iniciativas com o objetivo 
de homenagear os imigrantes residen-
tes no Município de Ílhavo e na Região 
de Aveiro.

Com um cartaz repleto de atividades 
culturais, recreativas e gastronómi-
cas, o evento teve início pelas 10h00 
com um Torneio de Futebol de 5 e um 
Workshop de Dobragem de Guarda-
napos, seguidos de um Workshop de 
Bonecas Africanas. Estas atividades 
foram precedidas de um Showcooking 
e uma Mostra Gastronómica.

A Cerimónia do Hastear das Ban-
deiras decorreu pelas 14h30 e contou 
com a participação do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, do Vice- 
Cônsul de Angola e dos representantes 
das Associações de Imigrantes presen-
tes no evento. Durante o período da 
tarde, a animação musical teve uma 
grande adesão com a apresentação de 
diferentes Danças Tradicionais.

O evento celebrou a diversidade cul-
tural e promoveu a interculturalidade, 
enquanto eixos estruturantes de uma 

Dia Municipal 
do Imigrante

sociedade moderna e inclusiva, assim 
como divulgou as atividades, a gastro-
nomia e o artesanato realizados pelas 
Associações de Imigrantes e Portu-
guesas, nomeadamente a Associação 
Cultural e Recreativa “Os Palheiros da 
Costa Nova”, a Associação de Estudan-
tes de S. Tomé e Príncipe, Associação 
de Filhos e Amigos da Guiné-Bissau 
“Mon na Mon”, Associação de Moçam-
bicanos e Amigos Residentes em Avei-
ro, Associação de Naturais e Amigos 
da Ilha do Príncipe, Associação Par-
ceiros da Amizade, a Casa de Angola 
em Aveiro, Centro de Informação Eu-
rope Direct de Aveiro, o Centro Local 
de Apoio à Integração aos Imigrantes 
de Aveiro Vera Cruz - Centro Social 
Paroquial da Vera Cruz, o Grupo de 
Dança “Pestinhas”, Grupo Desportivo 
Beira Ria e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional de Aveiro.

Face à importância que o Município 
de Ílhavo assume enquanto espaço de 
acolhimento de imigrantes, esta ini-
ciativa visa contribuir para o forta-
lecimento da relação de proximidade 
entre os imigrantes e a comunidade 
ilhavense.

Festa de 
Encerramento 
Atividades do Programa 
Movimento Maior 
2014/2015

Teve lugar, no dia 25 de ju-
lho, a Festa de Encerramen-
to do Programa Movimento 
Maior 2014/2015.

O evento teve lugar no Cen-
tro Cultural de Ílhavo, mar-
cando o culminar de um ano 
de intensa atividade física de-
dicada à população com mais 
de 60 anos, residente no Mu-
nicípio de Ílhavo. 

O programa, iniciado no ano 
de 2006 com 11 participantes, 
terminou a presente época 
2014/2015 com um universo 
de 305 que se distribuem por 
modalidades diversificadas, 
como boccia, exercícios de 
manutenção, exercícios de 
relaxamento, danças de salão 
e modalidades aquáticas, tais 

como a hidroginástica e a ini-
ciação à natação.

Esta também foi uma opor-
tunidade de apreciar o que 
de melhor é feito ao nível das 
diversas modalidades, sendo 
que a tarde terminou com 
uma Mega Aula de Exercícios 
de Manutenção.

A nova época do programa 
Movimento Maior arrancou 
no início de setembro, mas to-
dos os meses o programa está 
aberto a novos/as alunos/as, 
bastando para isso proceder 
à inscrição na Biblioteca Mu-
nicipal de Ílhavo ou nos seus 
Polos de Leitura da Gafanha 
da Nazaré, da Gafanha da 
Encarnação e da Gafanha do 
Carmo.
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Não obstante o balanço 
muito positivo destes últimos 
anos, a Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou recentemente 
uma alteração ao Regulamen-
to do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados, procedendo a al-
guns ajustamentos ao mesmo 
com o objetivo de alargar o 
número de famílias abrangi-
das, assim como os montan-
tes de apoio, mas também de 
introduzir novas medidas de 
apoio, como por exemplo ao 
pagamento de empréstimo 
bancário para aquisição de 
casa por parte dos munícipes.

Contudo verificou-se que o 
normativo relativo a esta me-
dida em particular apresen-
tava algumas obrigações que 
constituíam uma barreira ao 
seu acesso pelos interessados.

Assim, foi aprovada, no dia 
1 de julho, uma alteração ao 
Regulamento que prevê um 
acesso mais facilitado e rá-

alteração
Regulamento do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias 
e Indivíduos Carenciados

Foi aprovado o novo Regulamento 
Municipal de Bolsas de Estudo do En-
sino Superior, que revoga o anterior 
Regulamento Municipal, aprovado 
em Assembleia Municipal de 2 de ju-
lho de 1999.

Este novo regulamento surgiu da 
experiência obtida em mais de déca-
da e meia de vigência do anterior re-
gulamento, que assumiu à época um 
caráter inovador, mas que hoje, fruto 
da natural evolução económica, cultu-
ral e social da sociedade portuguesa, 
europeia e mundial, carecia de uma 
profunda revisão, de forma a torna-lo 
mais ajustada aos tempos que vive-
mos, mas sobretudo aos que iremos 
viver no futuro. Para além desta evo-
lução da sociedade, assistiu-se igual-
mente nos últimos anos à produção de 
um conjunto de diplomas de carácter 
legislativo, que produziram alterações 
quer no que diz respeito à estrutura 
dos cursos de ensino superior, quer so-
bretudo na definição de escolaridade 
obrigatória em Portugal

Pretende-se assim com a revisão 
desta importante medida de apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, mate-
rializada na criação do novo Regula-
mento Municipal de Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior, criar as condições 
necessárias para que esta se torne 
uma ainda mais importante e útil fer-
ramenta para os nossos estudantes 
que se encontrem matriculados em 
estabelecimentos e curso de ensino 
superior no território nacional., so-
bretudo os mais carenciados, devida-
mente ajustada ao novo quadro legal, 
mas sobretudo financeiramente mais 
relevante, mais inovadora, mais justa, 
mais atual, suprindo pequenas lacu-
nas detetadas no anterior Regulamen-
to e promovendo o espírito empreen-
dedor dos seus beneficiários.

Novo
Regulamento 
Municipal 
de Bolsas 
de Estudo do 
Ensino Superior

pido à nova medida de apoio 
a impréstimo bancário para 
aquisição de casa criada re-
centemente. 

O Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados tem-se revelado 
um instrumento indispensá-
vel para a concretização de 
uma política social mais equi-
tativa, abrangente, inovado-
ra, inclusiva e estruturante, 
tendo já prestado centenas 
de apoios, nomeadamente ao 
nível do arrendamento de 
habitação, do pagamento das 
quotas de condomínio de ha-
bitação social, da melhoria 
nas condições de habitabilida-
de ou da comparticipação no 
pagamento da fatura de água, 
saneamento e resíduos sóli-
dos, para além de subsídios de 
estudo da ação social escolar.

Para mais informações, os 
interessados deverão dirigir-
se ao Atendimento Social Inte-
grado do Município de Ílhavo.

Desde do dia 30 de junho que se en-
contra disponível no site da Câmara 
Municipal de Ílhavo e nas redes so-
ciais Facebook e Youtube um conjun-
to de 50 vídeos que mostram “Ílhavo 
– Diversidade Num Minuto”, em cinco 
línguas diferentes. Este projeto, que 
tem como base uma melhor integra-
ção de imigrantes residentes, parte do 
pressuposto inovador de que a melhor 
maneira de dar a conhecer um local é 
através do apoio dos residentes de di-
ferentes nacionalidades.

A coleção de vídeos, com a duração 
de um minuto cada, apresenta o Mu-
nicípio de Ílhavo sob o olhar de alguns 
membros da comunidade imigrante 

Imigrantes 
residentes em Ílhavo 
apresentam 
o melhor do Município

que, na sua língua materna, mostram 
aos seus conterrâneos o melhor do 
município e os locais mais representa-
tivos. O intuito destes vídeos é estimu-
lar a visita e a aproximação ao local 
ou, até, a própria migração.

Praia da Barra, Costa Nova, Cami-
nho do Praião, Mata Nacional, Cais dos 
Bacalhoeiros, Jardim Oudinot, Navio 
Museu Santo André, Museu Marítimo 
de Ílhavo, Vale de Ílhavo, Vista Alegre, 
Biblioteca Municipal de Ílhavo e Cen-
tro Histórico de Ílhavo foram os locais 
escolhidos e, por isso, destacados pelos 
interlocutores nestes 50 vídeos apre-
sentados por imigrantes de cinco pa-
íses: Angola, Brasil, China, Guiné Bis-
sau e Ucrânia. O Município de Ílhavo 
visa, desta forma, apresentar-se como 
território aprazível e amigo no acolhi-
mento de imigrantes e turistas.

Com um custo total de 33.849,60 
euros, o projeto denominado “Ílhavo 
– Diversidade Num Minuto” é co-finan-
ciado pelo Fundo Europeu para a Inte-
gração de Nacionais de Países Terceiros 
(FEINPT) em 95%, sob a alçada do Alto 
Comissariado para a Migração.

Todos os vídeos foram também di-
vulgados pelas entidades parceiras, 
nomeadamente pelo Centro Social Pa-
roquial Vera Cruz e a Associação para 
a Educação e Valorização da Região de 
Aveiro (Canal Central). 

Com este novo Regulamento pas-
sam por exemplo a ser tidas em conta, 
no cálculo do rendimento do agregado 
familiar, as despesas relativas a habi-
tação e saúde, passam a existir majo-
rações, nomeadamente ao nível das 
áreas prioritárias de estudo (formação 
em áreas relativamente às quais o 
Município esteja mais carenciado), dos 
agregados familiares monoparentais, 
dos agregados familiares com elemen-
tos portadores de incapacidade, dos 
agregados familiares em que fazerem 
parte dois ou mais estudantes do ensi-
no superior ou cursos de especializa-
ção tecnológica e dos agregados fami-
liares em que ambos os elementos do 
casal se encontrem desempregados. 
Os candidatos que tenham beneficia-
do de Bolsa de Estudo no ano letivo 
anterior, por parte da Câmara Muni-
cipal, beneficiarão igualmente de uma 
majoração,

O atual regulamento prevê ainda 
um período transitório para os/as alu-
nos/as do Ensino Secundário que se 
encontram a beneficiar de bolsa de es-
tudo municipal ao abrigo do anterior 
Regulamento, podendo estes apresen-
tar candidatura até à conclusão deste 
nível de ensino.

A atribuição das Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior que se prevê em 20, 
far-se-á em 10 prestações mensais (de 
outubro de 2015 a julho de 2016) no 
montante de 125,77 euros/cada, o que 
constitui um aumento significativo 
relativamente ao anterior.

As candidaturas  encontram-se 
abertas até 6 de novembro, através de 
impresso próprio disponível na Divi-
são de Ação Social e Saúde da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Mais informações: 
Telefone 234 329 649At
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A 2.ª edição da Corrida Po-
pular da Costa Nova, promo-
vida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e pela Atletas.net, 
decorreu no dia 18 de julho, 
reunindo largas centenas de 
pessoas.

Num final de tarde de verão 
invejável, a colorida avenida 

II Corrida Popular 
da Costa Nova 
regista 
novo recorde mundial 
dos 10 Km estrada 
para pessoas portadoras 
de Síndrome de Down

da Costa Nova encheu-se de 
muito público, que fez ques-
tão de apoiar todos atletas 
participantes, muito em es-
pecial Paulo Henriques, mais 
conhecido por Paulinho, que 
se tornou o atleta com Síndro-
me de Down mais rápido do 
Mundo a correr 10Km.

A Corrida Popular da Cos-
ta Nova, com características 
únicas no país, quer pela be-

XV Grande Pedalada 
com mais 
de 200 participantes

Na sua histórica XV edição, 
a Grande Pedalada “voltou à 
estrada” no dia 21 de junho, 
numa aposta de promoção de 
hábitos de vida saudável e de 
prática de atividade física.

Organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, a Gran-
de Pedalada destina-se a par-
ticipantes de todas as idades, 
granjeando a simpatia de al-
gumas centenas pessoas que 
se reunem neste dia para uma 
excelente atividade de lazer, 
em que a bicicleta se assume 
como uma forma agradável 
de se praticar exercício físico 
e um meio de transporte eco-
lógico e eficiente.

A edição 2015 da Grande 

Pedalada, que contou com 
220 participantes, teve início, 
como habitualmente, pelas 
10h00, na Praça do Centro 
Cultural de Ílhavo, passando 
depois por vários pontos do 
Município, incluindo o Par-
que de Merendas da Gafanha 
do Carmo para o habitual al-
moço/piquenique, terminan-
do na Piscina Municipal de 
Vale de Ílhavo que nesse dia 
reabriu ao público.

Este grande momento de 
convívio que continua a ser 
a Grande Pedalada do Mu-
nicípio de Ílhavo marcou o 
encerramento do Programa 
Municipal de Desporto para 
Todos com uma Aula de Zum-
ba “Fitness Colour” e o sorteio 
de duas bicicletas, entre ou-
tros prémios surpresa.

leza paisagística, quer pelo 
percurso plano em toda a 
sua extensão, revelou-se um 

enorme sucesso tendo em 
conta o n.º de atletas inscritos 
na prova dos 10Km (cerca de 
950) e de 827 chegados à meta, 
bem como o facto de se ter ul-
trapassado os 200 participan-
tes na caminhada, números 
nunca antes vistos em termos 
de participação num evento 
desportivo realizado na Costa 
Nova.

A aposta da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo neste evento 
tem-se revelado num exce-
lente retorno para a economia 
local, quer ao nível da restau-
ração, quer ao nível do aloja-
mento, que este ano esgotou 
a sua capacidade de resposta, 
pelo número de participantes 
e seus familiares provenien-
tes de vários pontos do país e 
de promoção do Município de 
Ílhavo e em especial da Costa 
Nova como destino turístico.
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Pelo décimo sexto ano consecutivo, 
a Câmara Municipal de Ílhavo assina-
lou o final de mais uma época das Pis-
cinas Municipais, ao realizar, nos dias 
20 e 27 de junho, o Festival de Natação 
do Município de Ílhavo.

O primeiro momento do Festival 
teve lugar no dia 20 de junho, na Pis-
cina Municipal da Gafanha da Nazaré 
e destinou-se às cerca de 750 crianças 
que participaram no Programa de Ini-
ciação à Natação, envolvendo Jardins 
de Infância Públicos e Privados do 
Município.

Esta atividade surge como o culmi-
nar do trabalho desenvolvido ao longo 
do ano e foi, mais uma vez, um grande 
momento de convívio onde os mais 
pequeninos puderam mostrar aos 
seus familiares e amigos as compe-

Festival de Natação 
do Município  
de Ílhavo 2015

tências adquiridas ao longo da época, 
bem como usufruir de alguns dos seus 
momentos preferidos: as brincadeiras 
com os insufláveis.

No dia 27 de junho foi a vez das Clas-
ses de Natação da Escola de Natação 
do Município de Ílhavo efetuarem a 
sua exibição, na Piscina Municipal de 
Ílhavo. A Câmara Municipal de Ílhavo 
dá, assim, prossecução aos objetivos 
de promoção da prática desportiva 
regular junto da população, sendo 
esta iniciativa um momento único de 
convívio e animação entre os utentes 
das Piscinas Municipais, cuja apresen-
tação pública das suas aprendizagens 
e conquistas ao longo do ano se revela 
sempre muito positiva e um momento 
de camaradagem e de bons momentos 
aquáticos. 

Já na sua 8.ª edição, a Tra-
vessia da Ria a Nado, promo-
vida pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, decorreu no dia 9 
de agosto, com uma adesão de 
cerca 125 participantes.

VIII Travessia da Ria a Nado e III Aquatlo 
abrem VII Semana Náutica

Integrada na programação 
do Mar Agosto, a VII Sema-
na Náutica do Município de 
Ílhavo decorreu entre os dias 
9 e 15 de agosto e foi composta 
por um vasto conjunto de ati-
vidades desportivas náuticas. 

Organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em coo-
peração com o Fórum Náutico 
do Município, esta iniciativa 
resulta da aposta na dinami-
zação de atividades relacio-
nadas com a Ria e com o Mar, 
rentabilizando as excelentes 
condições naturais existen-
tes para a prática de despor-
tos náuticos no Município de 
Ílhavo e da congregação de 
esforços entre as entidades, 
membros do Fórum Náutico, 

VII Semana Náutica 
do Município de Ílhavo

O início da prova teve lugar, 
como habitualmente, no Largo 
da Bruxa, na Gafanha da En-
carnação, terminando no Rel-
vado da Costa Nova, perfazen-
do uma distância de 750 m.

Piscinas Municipais
Ílhavo T 234 329 607 · Gafanha da Nazaré T 234 363 080
www.cm-ilhavo.pt  ·  desporto@cm-ilhavo.pt

Piscinas Municipais
Ílhavo 
Gafanha da Nazaré 

» Natação para bebés
» Aprendizagem e aperfeiçoamento para crianças, 
   Jovens e Adultos
» Massagens
» Hidroginástica
» Hidrobike
» Hidroterapia
» Hidropilates
» Pólo Aquático
» Natação Adaptada
» AquaGrávidas
» Regime Livre
» Natação para grupos (Jardins de Infância e ATL’s)
» Hidroginástica e Natação (Maior Idade)

inscrições abertas
Desde 2013 que a Câmara 

Municipal de Ílhavo acres-
centou, para os mais audazes, 
a corrida à prova, realizando-
se, assim, a prova de Aquatlo 
(travessia+corrida), que nesta 
sua 3.ª edição contou com a 
participação de 50 pessoas.

A Travessia da Ria a Nado e 
o Aquatlo marcaram o arran-
que da VII Semana Náutica do 
Município de Ílhavo, que de-
correu até ao dia 15 de agosto 
com uma série de atividades 
desportivas ligadas à Ria e ao 
Mar, integrando o Mar Agos-
to 2015/Festas do Município 
de Ílhavo.

responsáveis pela dinamiza-
ção dessas atividades. 

Das diversas iniciativas, 
destaque para o III Aquatlo/ 
VIII Travessia da Ria a Nado, 
que teve lugar no dia 9 de 
agosto e que registou um re-
corde de 125 participantes, e a 
Boia puxada por embarcação 
a motor, atividade igualmente 
muito procurada. 

No dia 15 de agosto, teve 
lugar no Jardim Oudinot, no 
âmbito do Festival do Baca-
lhau, a XVI edição da Corrida 
Mais Louca da Ria – Corrida 
de Embarcações Originais, e 
que encerrou chave de ouro a 
edição 2015 da Semana Náu-
tica do Município de Ílhavo.
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O dia 14 de julho foi dedicado ao 
Município de Ílhavo com uma receção 
no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho e uma visita ao Museu Marítimo 
de Ílhavo, proporcionando aos alunos 
do curso um conhecimento das rea-
lidades atuais e das potencialidades 
da Região e, mais concretamente, do 
Município de Ílhavo, quer no âmbi-
to da administração pública, quer no 
tocante às atividades económicas, 
académicas, sociais e culturais mais 
relevantes.

Visita do 
Curso de Estado-Maior 
Exército 2015No âmbito do 25.º Aniversá-

rio da Elevação de Ílhavo a Ci-
dade, a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia 
de São Salvador realizaram, 
no dia 13 de julho, uma Sessão 
Comemorativa das bodas de 
prata da Cidade.

O programa teve início com 
o Hastear das Bandeiras na 
Junta de Freguesia de São 
Salvador, com a presença de 
diversos autarcas e dirigen-
tes associativos que assim se 
associaram à comemoração. 
Seguiu-se, à noite, no Centro 
Cultural de Ílhavo, um espe-
táculo de Stand Up Comedy 
com um convidado muito es-
pecial: Aldo Lima. 

Aldo Lima, que nasceu no 
Município de Ílhavo e é um 
dos pioneiros do Stand Up em 
Portugal, proporcionou, com 
o seu humor cáustico e inte-
ligente, um espetáculo úni-
co, num regresso ao passado, 
cheio de histórias e episódios, 
que muitos dos presentes pu-
deram reviver, rir e aplaudir. No âmbito de uma viagem de estudo 

do Curso Estado-Maior Exército mi-
nistrado pelo Instituto de Estudos Su-
periores Militares (IESM), o Presidente 
da Câmara Municipal recebeu no dia 
14 de julho uma delegação constituí-
da pelo Major-General Subdiretor do 
IESM representante do Exército e Di-
retor de Cursos, pelo Diretor do CEM-
E, por um oficial e pelos 20 discentes 
do curso.

Do curriculum do curso consta uma 
viagem de estudo ao continente, que 
se materializa numa visita a um dis-
trito do território nacional, sendo que, 
para o presente ano letivo, foi definida 
como área a ser estudada a Região de 
Aveiro, entre os dias 14 e 17 de julho.

Quando a economia portu-
guesa começa a dar sinais de 
recuperação, os mercados se 
animam e o tecido empresa-
rial se reencontra, é funda-
mental que todos aqueles que 
estão no mercado de trabalho 
estejam focados para oferecer 
o melhor dos seus talentos 
ao desafio de voltar a colocar 
Portugal nos trilhos da ex-
pansão e do sucesso.

É importante ainda salien-
tar que a formação e qualifi-
cação dos cidadãos é o fator 
primordial na produtividade. 

Neste sentido, é necessário 
capacitar, motivar e formar 
os cidadãos de forma a con-
seguirem um emprego mais 
facilmente e futuramente se 
tornarem numa mais-valia 
para as empresas. O acesso ao 
conhecimento, a qualificação 
da oferta e a capacitação da-
queles que estão disponíveis 
para fortalecer esse projeto de 
crescimento, assumem pois 
um papel principal.

Desta forma, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, através do 
Serviço de Apoio à Formação 

O Segredo Está Em Ti! 
Técnicas de Procura 
de Emprego

25.º Aniversário 
Elevação de Ílhavo 
a Cidade 

e Emprego (SAFE), promo-
veu, no dia 25 de junho, no 
CIEMar-Ílhavo, a ação ‘’O Se-
gredo Está Em Ti!”, que teve 
como objetivo a capacitação 
e motivação dos munícipes 
desempregados. Com a parti-
cipação de aproximadamente 
40 pessoas, este foi um evento 
de intermediação de emprego, 
fomento ao empreendedoris-
mo e qualificação profissional 
do Município que contou com 
a participação de instituições 
públicas, como o Instituto de 
Emprego e Formação Profis-
sional de Aveiro e a Associa-
ção Industrial do Distrito de 
Aveiro, e ainda instituições 
privadas como a Teka, Motofil 
e Riastone.

A manhã foi dedicada à ca-

pacitação e formação dos par-
ticipantes, com a realização de 
quatro workshops. Durante a 
tarde, esta ação ofereceu uma 
vertente mais prática, desta-
cando-se o “Speed Recruit-
ment’’, com a presença de um 
conjunto de técnicos especiali-
zados em recrutamento, qua-

dros de empresas e entidades 
de referência do Município. É 
importante referir que todo o 
recrutamento foi fictício, uma 
vez que o objetivo principal 
deste evento se centrou em 
fomentar as capacidades dos 
munícipes na procura ativa 
de emprego.
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Mar Agosto 2015
Festas do Município 
de Ílhavo

Agosto no Município de Ílhavo é si-
nónimo de diversão. Num período de 
férias para a maioria dos portugueses, 
a Câmara Municipal de Ílhavo voltou 
a oferecer, como é tradição, um mês 
muito dinâmico e repleto de ativida-
des para todos os públicos. 

Entre as muitas ações que integram 
o “Mar Agosto - Festas do Município 
de Ílhavo”, o primeiro evento em des-
taque foi o Festival Ria a Gosto - 9.º 
Festival de Marisco da Costa Nova, 
que começou ainda em julho (dia 30) 
e decorreu até 2 de agosto, no Relvado 
da Costa Nova.

Numa organização conjunta entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo e o 
Illiabum Clube, o Festival Ria a Gosto 
voltou a servir marisco de alta quali-
dade a preços convidativos, boa parte 
dele proveniente da Ria de Aveiro, 
mantendo o seu lugar de destaque nas 
ementas.

No dia 8 de agosto, o Museu Marí-
timo de Ílhavo completou 78 anos e 
para comemorar o seu aniversário 
agendou um fim de semana (8 e 9 de 
agosto) com muitas ações, destacan-
do-se o concerto de um dos maiores 
valores do fado, Aldina Duarte. Mas 
fez-se muito mais nestes dois dias 
abertos do MMI: visita ao Museu com 
o concerto dos Funk na Quinta, ateliê 
de marionetas de esponja, visitas aos 
bastidores do Aquário dos Bacalhaus 
e às Reservas do Museu, apresentação 
do livro “Mar Frio” de Jorge Brandei-
ro, exibição do documentário “Varinas 
- um símbolo de Lisboa”, inauguração 
da exposição temporária “Do Fundo 
do Mar: História Natural Marinha em 
Portugal”, dormida no Aquário do Ba-
calhaus, workshops de modelismo e 
de cozinha e uma feira do livro. 

De 12 a 16 de agosto, o Município de 
Ílhavo voltou a ser o anfitrião daque-
le que é o maior Festival de Bacalhau 
do país.  Durante cinco dias, a Câma-
ra Municipal de Ílhavo e a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau promo-
veram este evento, levando ao Jar-
dim Oudinot, Gafanha da Nazaré, as 
mais deliciosas receitas de bacalhau, 
confecionadas por dez associações 
do Município.  O “rei” da festa voltou 
a ser o “fiel amigo”, mas o Festival do 
Bacalhau é muito mais do que comer 
bacalhau: à semelhança de 2014, hou-
ve mais de uma centena de atividades 
a decorrer durante todo o dia, em dife-

rentes locais do recinto e para diver-
sos públicos: sessões de showcooking, 
concursos, workshops, mostras de 
artesanato, exposições, visitas ao Na-
vio-Museu Santo André, animação 
para crianças, atividades desportivas, 
como a II Mini Maratona do Museu 
Marítimo de Ílhavo e a VII Corrida 
Mais Louca da Ria e muito mais. O 
cartaz deste ano foi composto pelos os 
espetáculos: Rouxinol Faduncho (dia 
12), Os Azeitonas (dia 13), GNR (dia 14), 
Sérgio Godinho (dia 15) e Diogo Piçar-
ra (dia 16). A música foi uma constan-
te com concertos também ao fim da 
tarde e depois das 23h30, no Porão do 
Navio-Museu Santo André e no Palco 
Ria (junto aos bares).

Em 2015, o Navio-Museu Santo An-
dré, Polo do Museu Marítimo de Ílha-
vo, assinalou o seu 14.º aniversário no 
dia 23 de agosto, recebendo gratuita-
mente mais de quatro centenas de vi-
sitantes.

O mês de agosto foi, também, sinó-
nimo de desporto, com uma série de 
eventos diversificados: a VII Semana 
Náutica, de 9 a 15 de agosto; a Corrida 
mais Louca da Ria, a 15 de agosto, no 
Jardim Oudinot; a II Mini Maratona 
MMI, no dia 15 de agosto à noite, com 
partida no Museu e chegada ao Navio-
Museu Santo André; o Campeonato de 
Skate do Município de Ílhavo, no dia 
22 de agosto, no renovado Skate Park 
da Gafanha da Nazaré; e o Ílhavo Miss 
Sumol Cup by Entreposto A. Fontes 
– Campeonato Europeu de BodyBoard 
Feminino e Campeonato Nacional de 
Surf Feminino, de 28 de agosto a 1 de 
setembro, na Praia da Costa Nova. 

Para além destas, decorreram diver-
sas iniciativas de âmbito cultural como 
o 27.º Festival Internacional de Folclo-
re na Costa Nova (dia 7), o Festival de 
Folclore do 33.º Aniversário do Grupo 
Folclórico “O Arrais” na Senhora do 
Pranto, Ílhavo (dia 8). Não faltaram 
também atividades ambientais de ve-
rão como “Praia Limpa tem mais pinta” 
ou “Eco Kiosko Júnior” que decorreram 
na Praia da Barra. 

A programação do Mar Agosto voltou 
a marcar o calendário de verão do Mu-
nicípio de Ílhavo, recebendo com Cul-
tura, História, Gastronomia, Desporto 
e Lazer milhares de visitantes, em es-
pecial emigrantes e turistas, que com 
certeza terão vontade de regressar. 
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Festival 
do Bacalhau 2015
cresce em interesse 
e na adesão

O Município de Ílhavo voltou a ser o 
anfitrião daquele que é o maior Festi-
val de Bacalhau do país, que se reali-
zou de 12 a 16 de agosto. Durante cinco 
dias, a Câmara Municipal de Ílhavo e a 
Confraria Gastronómica do Bacalhau 
levaram ao Jardim Oudinot, na Gafa-
nha da Nazaré, as mais deliciosas re-
ceitas de bacalhau, confecionadas por 
dez associações locais, acompanhadas 
de muita animação.

Mais uma vez, provou-se que ir ao 
Festival do Bacalhau é muito mais do 
que comer bom bacalhau – à seme-
lhança da edição do ano passado, nos 
cinco dias do festival houve inúmeras 
atividades a decorrer durante todo o 
dia, em diferentes locais do Jardim Ou-
dinot, para todas as idades e gostos.

De manhã à noite, decorreram mais 
de 100 ações, entre sessões de sho-
wcooking, degustações de vinho, azei-
te e sal, concursos, workshops, mostras 
de artesanato, exposições, visitas ao 
Navio Museu Santo André, atividades 
desportivas, como a II Mini Maratona 
do Museu Marítimo de Ílhavo e a VII 
Corrida Mais Louca da Ria. 

Tal como no ano passado, houve um 
vasto programa criado a pensar nas 
crianças, no Cais das Brincadeiras, com 
uma série de divertidos workshops. O 
Showcooking para Miúdos, no Pavi-
lhão Terra e Mar, foi uma das novida-
des da edição deste ano,  revelando-se 
muito bem sucedida.

Animação musical não faltou. Ao 
pôr-do-sol, no Palco Ria, situado junto 
aos bares, atuaram quatro novas ban-
das do panorama musical português: 
Tape Junk, Old Yellow Jack, Thunder 
& Co e Benjamin. 

Depois de jantar, já no palco princi-
pal, as noites foram “aquecidas” pelos 
espetáculos de Rouxinol Faduncho, 
Os Azeitonas, GNR, Sérgio Godinho e 
Diogo Piçarra. As noites terminaram 
com concertos intimistas e inesque-
cíveis no porão de bacalhau do Navio 
Museu Santo André, com Recanto, 
Fado Violado e Carlos Batista. E, em 
simultâneo, ao ar livre, no Palco Ria 
atuaram alguns artistas locais: Tio 
D’América, DJ André Neto, Obelha 
Dolly e DJ Vasco Ramalheira. 

A uma forte e diversificada progra-
mação o público respondeu com uma 
grande adesão. O Pavilhão Terra e 
Mar registou mais de 50 000 entradas, 
o Navio-Museu Santo André ultrapas-
sou as 5 000 visitas, o que representa 
um significativo aumento em relação 
ao ano passado.

Todos os showcookings tiveram lota-
ção esgotada e as tasquinhas de baca-
lhau serviram mais de uma dezena de 
toneladas de bacalhau em mais de 20 
000 refeições, o que representa tam-
bém um significativo aumento a 2014.

Da edição 2015, destacam-se algu-
mas novas apostas, como a melhoria 
das condições físicas. A Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo realizou, nesse senti-
do, um maior investimento nomeada-
mente na melhoria da segurança, na 
colocação de um piso novo nas “tas-
quinhas”, no melhoramento dos WC’s. 

O Pavilhão Terra e Mar, onde se re-
alizaram showcookings, degustações 
e apresentações de livros, foi também 
beneficiado com a anexação de uma 
nova tenda dedicada à mostra de ar-
tesanato (que anteriormente se reali-
zava no pavilhão). A grande novidade 
deste ano foi também o Mercado do 
Bacalhau que superou todas as expe-
tativas.

A qualificação da zona dos bares foi 
também uma das novidades desta edi-
ção. O Palco Ria, contíguo aos bares, 
apresentou uma programação mais 
rica, com concertos ao final da tarde, 
um baile folk, e, pela noite dentro, con-
certos e DJ sets de talentos locais. Os 
Petiscos à base de bacalhau, servidos 
nos bares durante todo o dia, tornaram 
este espaço ainda mais apetecível.

Apelando à criatividade, a edição 
deste ano do Festival do Bacalhau 
contemplou, pela primeira vez, um 
concurso gastronómico, atribuindo 
prémios aos melhores pratos das as-
sociações participantes. Na categoria 
“Entradas”, venceu o Grupo Folclórico 
“O Arrais”, com a patanisca de baca-
lhau, o Grupo Desportivo da Gafanha 
conquistou o primeiro lugar na cate-
goria “prato principal” com Lombo de 
bacalhau com crosta de ovas e pimen-
to, esmagada de batata com açafrão, 
legumes grelhados e molho de coen-
tros e salsa.

Anualmente, o Festival do Baca-
lhau traz ao Jardim Oudinot dezenas 
de milhares de pessoas, sendo já um 
acontecimento incontornável na re-
gião e no país. O evento, que cumpriu 
a sua oitava edição, contribui de for-
ma muito relevante para a divulgação 
dos principais valores do Município de 
Ílhavo e da Região, constituindo ainda 
uma importante mais-valia para a di-
namização da economia local, assim 
como para as Associações participan-
tes que  têm neste evento uma forte 
fonte de receita.
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Vencedor 
do Prémio 
de Artesanato
Festival do 
Bacalhau 2015

Alexandre 
Augusto Coelho 
Teiga Caetano 
Fernandes      

Nome da peça 
A Faina Maior
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Sobrevivente da Frota Branca 
Portuguesa (Portuguese White 
Fleet), o Lugre Creoula foi 
construído, lado a lado com o 
Lugre Santa Maria Manuela, 
atualmente operado pela 
empresa Pascoal & Filhos, 
SA como navio de turismo 
marítimo, nos estaleiros navais 
da CUF (Lisboa), em 1937, para 
se juntarem à frota existente e 
participarem nas campanhas da 
pesca do bacalhau.

O Creoula foi lançado à água 
no dia 10 de maio e efetuou, 
ainda nesse ano, a sua primeira 
campanha de pesca, tendo 
navegado nos mares da Terra 
Nova (St. John’s) e Gronelândia. 
A sua última campanha ocorreu 
em 1973, tendo, seis anos mais 
tarde, sido adquirido à Parceria 
Geral de Pescarias pela Secretaria 
de Estado das Pescas, com o 
apoio da Secretaria de Estado 
da Cultura, com a finalidade de 
nele ser instalado um museu 
de pesca. No entanto, na sua 
primeira docagem verificou-se 
que o casco se encontrava em 
ótimas condições, tendo então 
ficado decidido que o navio se 
manteria a navegar como Navio 
de Treino de Mar (NTM), sob a 
alçada da Marinha de Guerra 
Portuguesa.

A ligação do Creoula ao 
Município de Ílhavo remonta às 
famosas campanhas da pesca 
do bacalhau à linha, onde se 
aventuraram vários capitães 
e pescadores do Município de 
Ílhavo. Em 1998 foi lançado o 
projeto “De Novo Na Terra Nova”, 
que partiu de uma iniciativa da 
Embaixadora do Canadá em 
Portugal, Patricia Marsden-Dole, 
em colaboração com a Câmara 

NTM Creoula

Municipal de Ílhavo e diversas 
outras entidades, permitindo o 
intercâmbio juvenil entre uma 
centena de jovens portugueses e 
canadianos. Seguiu-se o projeto 
“Experiência Mar Creoula”, que 
possibilitou o embarque de 
instruendos no Navio, entre os 
anos de 1999 e 2006, tendo como 
destino os Portos de Vigo, Cadiz, 
Bilbau, Santander e La Corunha.

Em 2008, o NTM Creoula 
participou na Regata 
Comemorativa dos 500 Anos do 
Funchal e, em agosto de 2012, 
no “Ílhavo Sea Festival”, que 
constituiu um momento histórico 
de reencontro da Frota Branca 
Portuguesa, reunindo no mesmo 
espaço o Creoula, o Santa Maria 
Manuela e o Argus, marcando 
os 75 Anos do Museu Marítimo 
de Ílhavo, do Creoula e do Santa 
Maria Manuela.

Em 2013, o Município de Ílhavo 
recebeu a visita do NTM Creoula, 
acompanhado pelo projeto de 
Formação Superior no domínio 
do Mar – Universidade Itinerante 
do Mar, reforçando a forte ligação 
deste Município ao Mar, desde 
logo associada aos 76 anos de 
vida do Museu Marítimo, bem 
como a toda a atividade geradora 
de riqueza e de criação de 
emprego associada à Economia 
do Mar.

Com o projeto “De Volta ao 
Mar com o Creoula”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo continua 
a honrar a história, a cultura 
e a atividade económica do 
Município de Ílhavo, que tem 
“o mar por tradição” e que 
é a “Capital Portuguesa do 
Bacalhau”. 

Ílhavo 
voltou ao Mar 
com o Creoula

No âmbito de uma política cultural 
com base na história do Município 
de Ílhavo, marcada pela vida do mar 
e em especial pela pesca do bacalhau 
nos mares da Terra Nova, e comple-
mentando um vasto conjunto de in-
vestimentos, materiais e imateriais, 
dos quais se destacam naturalmente o 
Museu Marítimo de Ílhavo e o Navio-
Museu Santo André, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo voltou a propiciar mo-
mentos de vivência direta de vida do 
mar a bordo de um lugre, em especial 
após o grande êxito alcançado por esta 
iniciativa em anos anteriores.

Resultado de um acordo com a Mari-
nha Portuguesa e com o NTM Creou-
la, a Câmara Municipal de Ílhavo pro-
moveu, entre 30 de junho e 8 de julho, 
“Experiências de Mar” a cerca de 150 
pessoas, distribuídas por 3 viagens.

As viagens realizaram-se ao longo 

da costa: a primeira entre a Base Na-
val de Lisboa e o Cais dos Bacalhoeiros 
na Gafanha da Nazaré (30 de junho a 
1 de julho), a segunda entre o Cais dos 
Bacalhoeiros na Gafanha da Nazaré e 
Vigo, Espanha (2 de julho a 5 de julho) 
e a terceira entre Vigo e a Base Naval 
de Lisboa (5 a 8 de julho).

O Presidente da Câmara, Fernan-
do Caçoilo, congratulou-se com esta 
iniciativa destacando a oportunidade 
dada aos participantes de viver novas 
experiências e contactar com as velas, 
a casa das máquinas, a cozinha e todo 
o convívio existente a bordo do navio. 
“É uma oportunidade para perceber 
as histórias de mar contadas pelos fa-
miliares mais velhos”, acrescentou.

Esta é uma experiência que se con-
sidera de grande importância para 
a construção de comunidade, assim 
como para a promoção e vitalidade da 
opção de desenvolvimento do Municí-
pio de Ílhavo, com base na sua geogra-
fia, história e cultura.

“Somos um Município, efetivamen-
te, virado para o mar, daí a importân-
cia destas viagens”, reforçou Fernando 
Caçoilo, lembrando que Ílhavo tem “o 
mar por tradição”, acrescentando que 
“é relevante destacar que o mar pode 
ter um importante contributo para o 
crescimento da economia e do PIB”.

A última viagem permitiu ainda a 
realização uma ação promocional do 
Município de Ílhavo na Galiza, no mo-
mento da troca de tripulação. Aprovei-
tando a presença do NTM Creoula, em 
Vigo, decorreu a bordo do navio um 
encontro com os operadores turísticos, 
jornalistas e entidades oficiais espa-
nholas, no qual o Presidente da Câma-
ra deu a conhecer não só a Gastrono-
mia local, mas também o calendário 
cultural de verão, nomeadamente o 
Ria a Gosto/Festival de Marisco e o 
Festival do Bacalhau, sem esquecer as 
propostas permanentes como é o caso 
do Museu Marítimo de Ílhavo, a Vista 
Alegre e toda a Região de Aveiro. 

XII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar” 
Dando seguimento aos in-

vestimentos verificados nos 
últimos anos com o objetivo 
de dar contributo para posi-
cionar o Município como uma 
referência incontornável na 
temática do Mar, também na 
área da fotografia, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou a 
promover o Concurso de Fo-
tografia de Temática Maríti-
ma “Olhos sobre o Mar”.

O Concurso, aberto a todos 
os fotógrafos profissionais ou 
amadores, tem como tema “O 

Mar” em todas as suas verten-
tes, sendo dividido em duas 
secções, Cor e Preto e Branco, 
podendo cada participante 
apresentar até um máximo de 
três fotografias por secção.

Atendendo à instalação, em 
2015, no Município de Ílhavo, 
do Ecomare, um novo centro 
de investigação e transferên-
cia de tecnologia dedicado às 
questões do Mar, que inclui 
uma Unidade de Pesquisa e 
Recuperação de Animais Ma-
rinhos, foi criada uma Secção 

Especial denominada “Fauna 
Marítima”.

Nesta edição de 2015, parti-
ciparam 98 fotógrafos de todo 
o País, com um total de 498 
trabalhos relacionados com 
o Mar. Os 50 melhores traba-
lhos estiveram expostos, du-
rante os meses de agosto e se-
tembro, no Porão de Salga do 
Navio-Museu Santo André.

para visualizar 
as fotografias premiadas 
aceda a 
www.cm-ilhavo.pt/pages/2671
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Foi recentemente atribuído 
um subsídio pontual no valor 
de 1.500,00 euros à Associação 
Recreativa e Cultural “Escolí-
adas”, para apoio à realização 
das “Escolíadas”, que decorreu 
entre os dias 17 de abril e 5 de 
junho e que se dividiu em três 
pólos: três finais, uma finalíss-
sima, respeitantes a cada um 
dos pólos, e uma Gala de En-
trega de Prémios.

No Centro Cultural de Ílha-
vo, Pólo II do projeto, as “Esco-
líadas” decorreram durante 
quatro dias (30 de abril, 1, 2 e 
3 de maio de 2015), contabili-
zando-se várias centenas de 
alunos em palco e cerca 1.900 
espetadores na plateia, maio-
ritariamente alunos e profes-
sores do ensino secundário e 
encarregados de educação. No 
global, este projeto registou a 
participação de 26 estabele-
cimentos de ensino, entre os 
quais a participação de uma 
das Escolas Secundárias do 
Município de Ílhavo.

Entre dança, teatro, música 
e artes plásticas, a 26.ª edição 
do evento envolveu cerca de 
2.500 alunos de escolas se-
cundárias e profissionais dos 
distritos de Aveiro, Coimbra 
e Viseu. Trata-se de forma de 
criar competição saudável 
entre escolas, mas também de 
proporcionar o acesso à cul-
tura e o trabalho das artes de 
uma perspetiva que não exis-
te nas escolas.

O projeto Escolíadas, que 
nasceu na Mealhada em 1989 
e já se estendeu a grande par-
te da região centro, é encarado 
como um complemento ao per-
curso letivo dos alunos, razão 
pela qual a Câmara Municipal 
de Ílhavo faz votos de que o 
mesmo continue a existir.

Associação 
Recreativa 
e Cultural 
“Escolíadas” 
atribuição 
de subsídio 
pontual 

A Câmara Municipal de Ílhavo vol-
tou a promover, no mês dos Santos 
Populares, as Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo, numa Festa tão querida e 
popular.

As noites de S. João no Município 
de Ílhavo, agendadas para os dias 19, 
20 e 28 junho, revelaram-se especiais 
e com um brilho diferente graças ao 
desfile das marchas populares preco-
nizado por quatro Associações do Mu-
nicípio: a Associação dos Amigos da 
Malha da Carvalheira, a Associação 
Cultural e Recreativa “Os Palheiros” 
da Costa Nova, o Grupo de Jovens “A 
Tulha” e as Pestinhas – Grupo de Dan-
ça - Associação Cultural.

Figurantes, letristas, ensaiadores, 
carpinteiros, costureiras, músicos, ser-
ralheiros e pintores trabalharam, de 
forma entusiástica, de alma e coração, 
para levar ao público um espetáculo 
cheio de originalidade nos habituais 
três desfiles que se realizam em vários 
pontos do Município de Ílhavo. Trajes, 
motivos, arcos e balões, coreografias 
e marcações, tudo é tratado ao mais 
ínfimo pormenor para que a festa seja 
ainda mais grandiosa do que a do ano 
anterior.

A Avenida Fernão Magalhães (Bar-
ra) no dia 19, a Praça do Centro Cultu-
ral de Ílhavo no dia 20 e o Parque de 
estacionamento junto à Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré no dia 
28 foram palco de muita folia e fortes 
aplausos.

A tradição popular das Marchas 
Sanjoaninas, vinda já de longe, é um 
marco indelével de manifestação 
cultural e do pulsar do Município de 
Ílhavo, das suas Associações e da sua 
gente, fazendo rejuvenescer uma das 
mais antigas e crescentes tradições, no 
desfile de arquinho e balão e roupas 
vistosas, numa perfeita sintonia entre 
tradição e modernidade.

Parabéns a todos os envolvidos que, 
com muito trabalho, esforço e dedica-
ção, transformaram estas noites em 
magníficos espetáculos, preservando 
esta tradição tão popular e demons-
trando o forte potencial das nossas 
Gentes! 

Marchas 
Sanjoaninas
de Ílhavo 
voltam a fazer furor 
nas noites de S. João 

Por categorias o Júri decidiu da seguinte forma:
Classificação global
Associação Grupo de Dança Pestinhas
Grupo de Jovens “A Tulha”
A.C.D.R. Os Amigos da Malha da Carvalheira
A.C.R. “Os Palheiros” da Costa Nova

CATEGORIAS:
Tema/Mensagem: Associação Grupo de Dança Pestinhas
Coreografia: Associação Grupo de Dança Pestinhas
Arcos/Adereços e Motivos: 
A.C.D.R. Os Amigos da Malha da Carvalheira
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Decorrido mais um ano de 
desenvolvimento do Serviço 
Educativo Municipal de Ílhavo 
(SEMI), reitera-se a ideia de que 
esta continua a ser uma impor-
tante e inovadora aposta da 
Câmara Municipal no que diz 
respeito à Cultura e à Educação 
no Município de Ílhavo.

O SEMI assenta na congre-
gação dos diversos espaços 
municipais (Museu Marítimo 
de Ílhavo, Centro Cultural de 
Ílhavo, Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, Centro de Educa-
ção Ambiental, Escola Muni-
cipal de Educação Rodoviá-
ria e Centro Documental de 
Ílhavo), mantendo uma visão 
integrada e integradora dos 
seus serviços educativos, es-
treitando laços entre todos os 
agentes e proporcionando um 
serviço coeso e de qualidade.

Balanço SEMI 2015/2016
muito positivo

No ano letivo 2014/2015, o 
SEMI contou com 41.775 par-
ticipações nos diversos espa-
ços que o constituem, tendo 
aumentado a sua procura em 
cerca de 30% comparativa-
mente com o ano letivo ante-
rior. O aumento da participa-
ção foi transversal aos vários 
públicos, mas foi ao nível do 
público externo que se assis-
tiu a uma subida bastante sig-
nificativa, em cerca de 20%.

Este serviço continua a po-
tenciar uma dinâmica educa-
tiva promotora de ligações e 
fluxos, favorecendo uma re-
lação e uma intervenção cada 
vez mais próxima e relevante 
com os vários públicos, pro-
curando fazer mais e melhor 
pela Educação e pela Cultura 
no Município de Ílhavo.

Revisão 
da Carta Educativa 
do Município 
de Ílhavo

No passado dia 16 julho, a 
Câmara Municipal de Ílha-
vo promoveu o “II Encontro 
da Comunidade Educativa”, 

tendo propiciado mais um 
momento de convívio entre 
técnicos, professores e funcio-
nários no final de ano letivo.

Nesta 2ª edição, o passeio 
rumou à bela cidade de S. João 
da Madeira, com paragem no 
WELCOME Center do Turis-

mo Industrial: foram organiza-
das visitas à “FEPSA – Empresa 
de feltros para chapéus” e à 
“VIARCO – Empresa do Lápis”. 

O almoço convívio decorreu 
no Parque Nossa Senhora dos 
Milagres e assumiu o formato 
picnic.

No final do dia foi ainda re-
alizada uma visita ao Centro 

II Encontro da 
Comunidade Educativa

de Educação Ambiental, equi-
pamento educativo do Muni-
cípio, com a participação do 
Presidente da Câmara, tendo 
sido oferecida uma lembran-
ça a todos os presentes.

Esta foi uma iniciativa que 
procurou acarinhar a comuni-
dade educativa, tendo envolvi-
do cerca de 50 participantes.

Deverá ficar concluída, no primeiro 
trimestre de 2016, a revisão da Carta 
Educativa do Município de Ílhavo pela 
Fundação Manuel Leão, entidade que 
elaborou este documento em 2007 e que 
apresentou um relatório de acompanha-
mento em setembro de 2009, estando 
prevista uma breve análise a apresentar 
no Conselho Municipal de Educação do 
próximo dia 30 de setembro.

A Revisão da Carta Educativa é 
um processo obrigatório sempre que 
a rede educativa do Município fique 
desconforme com os princípios, objeti-
vos e parâmetros técnicos do ordena-
mento da rede educativa. Com a revi-
são da Carta Educativa está prevista a 
atualização dos dados das frequências 
escolares por nível de ensino, o le-
vantamento e análise dos projetos de-
senvolvidos e a indicação do nível de 
implementação dos projetos infraes-
truturais previstos. Será igualmente 
realizado um diagnóstico enquadrado 
no sistema mais amplo de nível regio-
nal e nacional. 

Do ponto de vista legal, a Carta 
Educativa encontra-se consagrada 
no Decreto-lei 7/2003, de 15 de janei-

ro, e é definida como “o instrumento, 
a nível municipal, de planeamento e 
ordenamento prospetivo de edifícios 
e equipamentos educativos a locali-
zar no Município, de acordo com as 
ofertas de educação e formação que 
seja necessário satisfazer, tendo em 
vista a melhor utilização dos recursos 
educativos, no quadro do desenvolvi-
mento demográfico e socioeconómico 
de cada município” (artigo 10.º). Assu-
mido como documento basilar, a Carta 
Educativa tem como objetivo refletir a 
dinâmica do Concelho, nomeadamen-
te o seu desenvolvimento demográfi-
co e socioeconómico, constituindo-se 
como um elemento de planeamento 
da excelência na gestão da Educação a 
nível Municipal.

Neste pressuposto, a Carta Educa-
tiva contempla em si duas vertentes 
que associadas entre si preconizam o 
efetivo sucesso escolar das crianças e 
jovens do Município: por um lado as 
propostas de intervenção na estru-
tura física dos edifícios educativos e 
por outro, os aspetos imateriais das 
diversas dimensões da educação com 
propostas de ação diversificadas.
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Festivais de Verão 
(também) foram bons exemplos 
de Gestão Ambiental 

A edição 2015 do Ria a Gos-
to/Festival de Marisco e do 
Festival do Bacalhau, conju-
gando numa primeira instân-
cia as componentes Cultural e 
Gastronómica e tendo desde 
logo no Marisco e no Baca-
lhau os atores principais, vol-
taram a saldar-se num enor-
me sucesso, sendo já também 
um exemplo na forma como 
(bem) gerem os resíduos pro-
duzidos.  

Reciclar também é “música para os ouvidos”

A orla marítima ilhavense 
atrai na época de verão para 
o Município uma população 
temporária muito superior à 
residente, fator que se reflete 
também nas questões da sen-
sibilização para a partilha de 
responsabilidades no que à 
limpeza urbana e produção e 
encaminhamento de resíduos 
concerne.

Para dar resposta a esta 
questão, e por forma a manter 
elevados índices de limpeza e 
salubridade, e proporcionan-
do a habitantes e visitantes 
um agradável espaço de lazer, 
para além das atividades de 
limpeza do areal e zonas de 
acesso, a Câmara Municipal e a 
SUMA vêm, desde há 10 anos, 
a desenvolver campanhas de 
sensibilização ambiental jun-
to dos veraneantes.

Assim, especialmente voca-
cionada para a época balnear, 
a campanha “Seja qual for a 

sua “onda”, esta é a sua Praia” 
foi desenvolvida no Municí-
pio de Ílhavo, nas suas duas 
Praias em 8 momentos pontu-
ais espalhados pelos meses de 
julho e agosto.

Durante 8 dias, os veranean-
tes foram sensibilizados para 
os procedimentos adequados 
no acondicionamento e depo-
sição dos resíduos produzidos 
em contexto de praia, nome-
adamente os pequenos “lixos” 
(caroços e cascas de fruta; 
papéis; embalagens de sumo 
e gelados; beatas de cigarro), 
procurando ainda sensibilizar 
para a prática da Cidadania 
Ativa, para que assim também 
se promova a heterofiscaliza-
ção entre pares. Esta ação de 
sensibilização procurou ain-
da reforçar o uso adequado 
e civilizado dos ecopontos de 
praia colocados pela 1.ª vez 
esta época balnear nos areais 
da Barra e da Costa Nova.

“Seja qual for a sua “onda”, 
esta é a sua Praia”
“Seja qual for a sua “onda”” sensibiliza 
banhistas do Município de Ílhavo

Com o objetivo de reco-
nhecer as boas condutas de 
Cidadania em pleno areal, os 
jovens que integraram o Pro-
grama Municipal de Ocupa-
ção dos Tempos Livres (PMO-
TL), depois de receberem 
formação para o efeito, per-
correram as Praias da Barra e 
da Costa Nova, premiando ou 
sensibilizando e ensinando.

Assim, durante os meses de 
julho e agosto, todas aquelas 
Famílias que promovessem 
as denominadas “ECOtrocas” 
- um resíduo bem colocado 

no ecoponto do areal - rece-
beram em troca um simbólico 
“mimo”. 

Aumentar a Reciclagem 
dos Resíduos no Município de 
Ílhavo foi a meta traçada para 
esta campanha,  que passava 
pela promoção de uma efeti-
va Separação dos Resíduos, 
também nos areais, seguida 
da sua colocação nos ecopon-
tos de praia, dispondo para o 
efeito dos equipamentos que 
resultaram da parceria então 
estabelecida com a empresa 
UNILEVER/OLÁ.

“ECOtrocas” percorreram areais 
das Praias de Ílhavo
Aposta na Reciclagem de Resíduos foi uma das (boas) 
novidades nas Praias do Município

Inserida no Programa de 
Atividades de Sensibilização 
e Educação Ambiental “Praia 
Limpa, tem Mais Pinta” pro-
movido no verão no âmbito 
da Bandeira Azul, a Câmara 
Municipal de Ílhavo dinami-
zou a ação “Nadador Júnior”.

Desenvolvida no âmbito 
do protocolo assumido com 
a Associação de Nadadores 
Salvadores RESGATÍLHA-
VO, esta iniciativa resulta da 
importância de transmitir 
uma cultura de salvamento 

no mar. Dirigida às crianças 
e jovens que frequentam as 
nossas praias, esta ação teve 
por base a dinamização de 
“aulas” de sensibilização para 
os corretos comportamentos 
na exploração do mar e na 
interpretação da sinalética 
de praia e foram ministradas 
pelos próprios Nadadores Sal-
vadores que são quem mais de 
próximo lida com os compor-
tamentos menos precavidos 
dos utentes das Praias.

“Nadador Salvador júnior” 
  sensibiliza futuros adultos 
Protocolo com a Associação RESGATÍLHAVO 
sensibiliza para futuros Nadadores-Salvadores   

A Praia da Barra recebeu, 
no dia 24 de julho, a 2.ª edição 
do “Surf Salva”, um projeto 
que resulta da parceria entre 
o Instituto de Socorros a Náu-
fragos (ISN) e o Lidl Portugal. 

Esta iniciativa consiste em 
dotar os praticantes de ati-
vidades náuticas de conhe-
cimentos que os capacitem a 
prestar auxílio, no âmbito do 
socorro a náufragos e assis-

tência a banhistas. Através 
de ações de sensibilização e 
formação em salvamento e 
suporte básico de vida, pre-
tendeu-se incutir em todos os 
participantes uma cultura de 
segurança ativa.

As formações “Surf Salva” 
decorreram durante todo o 
verão, de forma itinerante pe-
las várias praias de norte a sul 
do país.

Projeto “Surf Salva”: 
educar para um dia salvar 
Segurança e Vigilância Balnear são prioridades do Município

O desafio consistia na cria-
ção de uma peça original 
construída tendo por base os 
resíduos provenientes da in-
dústria têxtil, fornecidos pela 
empresa parceira da Associa-
ção Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) neste projeto.

Assim, cada escola inscrita 
recebeu um kit (aproximada-
mente 10 kg) de pedaços de 
tecido com várias cores, ta-
manhos e texturas. Os alunos 
deveriam criar depois uma 
peça original de vestuário (ou 
acessórios), recorrendo às téc-
nicas que considerassem mais 
adequadas, estando autoriza-
da a utilização de outros ma-
teriais recicláveis desde que 
não ultrapassassem 20% da 
constituição da peça.

A divulgação dos resultados 
não podia voltar a ser mais 
feliz para as nossas Eco-Esco-
las, nomeadamente para a EB 
2,3 da Gafanha da Nazaré que 
arrecadou o 1.º lugar nacional 
no respetivo escalão.

Mais duas Eco-Escolas 
do Município 
nas melhores 
nacionais 

O objetivo passava por pro-
mover um Concurso de Hor-
tas Escolares de acordo com os 
princípios da Agricultura Bio-
lógica e numa lógica centrada 
na inclusão e na participação 
ativa dos alunos, contribuindo 
para o seu desenvolvimento 
pessoal e social, bem como 
para a sua educação alimentar.

Também aqui já são conhe-
cidas as melhores “Hortas 
Bio nas Eco-Escolas”, entre 
um total de 378 escolas par-
ticipantes, das quais 17 foram 
premiadas no conjunto dos 3 
escalões.

Na divulgação dos resulta-
dos a nossa Eco-Instituição 
Centro de Ação Social de Ílha-
vo (CASCI) conseguiu arre-
cadar uma Menção Honrosa 
no respetivo escalão: Hortas 
Verticais.

Parabéns, pois, 
à EB 2,3 da Gafanha 
da Nazaré e ao CASCI.

Concurso Nacional 
“Criar com estilo | uma peça 
original” 

Concurso Nacional 
“Hortas Bio” 

Os eventos voltaram assim 
a assumir uma forte e impor-
tante preocupação com o Am-
biente, nomeadamente na di-
namização das boas práticas 
ambientais de Separação dos 
Resíduos (para Reciclagem), 
quer ao nível dos seus 3 fluxos 
(papel/cartão, embalagens e 
vidro), mas também do Óleo 
Alimentar Usado, estimando-
se que tenham contribuído 
para a Reciclagem de mais de 
9.000 kg de Resíduos.
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O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) 
completou 78 anos no dia 8 de agosto 
e para comemorar preparou um pro-
grama muito diversificado de ações, 
agendadas para os dias 8 e 9 de agos-
to, com o concerto da fadista Aldina 
Duarte a revelar-se um dos momentos 
mais aguardados. No total dos dois 
dias aceitaram o convite para a festa 
1.877 pessoas.

A Festa de Comemoração do Aniver-
sário do MMI iniciou-se no dia 8, com a 
abertura da Feira do Livro que decor-
reu até ao final do dia seguinte. A ani-
mação no Museu começou logo pela 
manhã, com uma visita com concer-
to dos “Funk na Quinta”, uma banda 
cheia de boa disposição, característica 
pela forte presença de instrumentos 
de sopro como saxofone, trompetes, 
trombone, tuba, apresentando, tam-
bém, uma dupla de percussionistas e 
um animador.

Seguiram-se, ao início da tarde, as 
visitas especiais às Reservas do Museu 
e aos Bastidores do Aquário. A pensar 
sobretudo nos mais novos, na mesma 
tarde realizou-se, também, o Ateliê 
de Marionetas em Esponja “Monstros 
Marinhos”, dinamizado pela Compa-
nhia Mandrágora. Numa primeira 
fase as crianças construíram as suas 
próprias marionetas e na segunda 
parte passaram para a teatralização 
das figuras construídas.

Para o final da tarde ficou guardada 
a apresentação do documentário “Va-
rinas - um símbolo de Lisboa”, realiza-
do pelo Departamento de Património 
Cultural da Câmara Municipal de Lis-
boa, que contou com a cooperação do 
Museu Marítimo de Ílhavo e da comu-
nidade ilhavense

Seguiu-se a sessão comemorativa do 
78.º aniversário, com a apresentação 
do livro “Mar Frio”, de Jorge Brandei-
ro, um inédito, editado a título póstu-
mo, sobre a pesca do bacalhau.

78.º Aniversário 
Museu Marítimo 
de Ílhavo 
recheado de atividades

A tarde ficou ainda marcada pela 
inauguração de uma invulgar expo-
sição temporária, “Do Fundo do Mar: 
História Natural Marinha em Portu-
gal”, que reúne objetos extraordinários 
que ilustram a diversidade e riqueza 
das coleções de História Natural mari-
nha surgidas no contexto museológico 
português. Para esta exposição, que 
estará patente até 12 de dezembro, 
o MMI contou com a colaboração do 
Aquário Vasco da Gama, do Museu da 
Ciência da Universidade de Coimbra, 
do Museu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência da Universidade de 
Lisboa e do Museu de Marinha.  

À noite, Aldina Duarte “encheu os 
corações” dos amantes do fado, num 
concerto único, que, ao contrário do 
previsto, realizou-se no auditório do 
Museu, devido às condições climaté-
ricas adversas. Conhecida como a fa-
dista que melhor interpreta o fado tra-
dicional, Aldina Duarte apresentou o 
seu novo trabalho, “Romance(s)”, que 
conta com poemas de Maria Rosário 
Pedreira, sobretudo em melodias tra-
dicionais, e numa versão musical do 
produtor Pedro Gonçalves.

Passar uma noite com os bacalhaus 
tornou-se numa experiência inesque-
cível, que 20 jovens tiveram a opor-
tunidade de viver na noite de 8 de 
agosto.

Já na tarde de 9 de agosto, domin-
go, decorreram demostrações e um 
workshop de modelismo, dinamizado 
pela Team (Truques e Engenhocas As-
sociação de Modelismo). Ao início da 
tarde, o Chef Paulo Morais promoveu 
um workshop de cozinha, no qual en-
sinou a fazer sushi de bacalhau. 

Também neste dia o público teve 
oportunidade de visitar as Reservas 
do Museu e os Bastidores do Aquário. 
Em ambos os dias, o Museu teve as 
portas abertas para visitas gratuitas. 

O Museu Marítimo de Ílha-
vo (MMI), na qualidade de 
co-organizador, acolheu, no 
dia 10 de junho, dois painéis 
do Congresso Internacional 
“Connected Oceans – New 
Avennues on Maritime His-
tory”, que se realizou entre 8 e 
12 de junho, na Universidade 
do Porto.

O evento internacional 
contou com a participação 
dos principais investigado-
res internacionais na área da 
História dos Oceanos, nome-
adamente alguns diretores, 
investigadores e curadores de 
museus marítimos interna-
cionais.

O MMI posicionou-se, assim, 
entre o grupo de parceiros 
do “Congresso Internacional 
Connected Oceans”, ao lado 
de entidades como a Inter-
national Maritime Economic 
History Association, a Fun-
dação Calouste Gulbenkian, a 
Fundação Oriente, a Univer-
sidade do Porto e a Fundação 
para a Ciência e Tecnologia.

A “visita de campo” do con-
gresso, no dia 10 de junho, 
começou com um passeio 
pela Ria de Aveiro, durante a 
manhã, e à tarde, já no MMI, 
Lars Scholl (da International 
Maritime Economic History 
Association) proferiu uma 
conferência sobre “Museus 
Marítimos em Transição”, se-
guido de uma conferência de 
Bernhard Klein (da Universi-
dade de Kent, UK). O dia em 
Ílhavo terminou com uma vi-
sita guiada ao museu.

Tratou-se de um dos mais 
importantes congressos já re-
alizados sobre a “nova Histó-
ria Marítima”, cuja tendência 
fundamental reside na pers-
petiva cultural e multidisci-
plinar com que se abordam 
os temas oceânicos, enquan-
to questão global, holística e 
multicultural. O congresso 
visava criar um ambiente de 
troca de ideias entre investi-
gadores, determinando as no-
vas tendências relativamente 
a estudos da história maríti-
ma e oceânica. 

Museu 
aproxima 
crianças 
e mar nas 
férias do verão

Férias de Verão combinam 
com mar, mas não é só na 
praia que se sente o mar. Du-
rante o mês de julho, o Museu 
Marítimo de Ílhavo promoveu 
um conjunto de atividades de 
férias de verão, onde as crian-
ças tiveram a oportunidade 
de conhecer os sons, os chei-
ros e o sabor do mar.

O museu convidou as crian-
ças a “mergulhar” e a descobrir 
o mar, através dos cinco senti-
dos. Oficinas de pintura, jogos 
ao ar livre, histórias e visitas 
especiais foram alguns dos de-
safios lançados para conhecer 
o que o mar tem para revelar.

Dirigido a crianças dos 3 aos 
10 anos, o programa Férias de 
Verão no Museu realizou-se 
de quarta a sexta-feira, du-
rante todas as semanas do 
mês de julho.

Museu Marítimo de Ílhavo 
acolheu sessões do Congresso 
Internacional de História Marítima
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O Museu Marítimo de 
Ílhavo tem patente até 12 de 
dezembro a exposição tem-
porária “Do Fundo do Mar: 
Coleções de História Natural 
Marinha”, um conjunto de 
peças raro fora das grandes 
capitais.

A exposição reúne objetos 
extraordinários provenientes 
de vários museus, que ilus-
tram a diversidade e riqueza 
das coleções de História Natu-
ral Marinha, surgidas no con-
texto museológico português.

Para a concretização desta 
exposição, patente na Sala 
de Exposições Temporárias, 
o MMI contou com a colabo-
ração do Aquário Vasco da 
Gama, do Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra, 
do Museu Nacional de His-
tória Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa e do 
Museu de Marinha.

MMI expõe coleções 
“Do Fundo do Mar”

Nesta exposição, revela-se 
um pouco mais sobre as co-
leções de História Natural do 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
partilhando-se com o público 
alguns objetos que há muito 
não são exibidos e que contam 
parte da história do Museu.

As coleções de História Na-
tural dos museus são uma 
fonte inesgotável de conhe-
cimento sobre o universo 
natural e sobre a relação que 
o homem foi estabelecendo 
com o planeta e com as suas 
dinâmicas, nomeadamente 
com os mares e oceanos.

“Do Fundo do Mar” é uma 
exposição que evoca os con-
textos de criação das princi-
pais coleções de História Na-
tural Marinha portuguesas 
e as motivações e perfil dos 
seus colecionadores mais re-
levantes.

O Navio-Museu Santo An-
dré (NMSA) completou, a 23 
de agosto, 14 anos de home-
nagem à pesca do bacalhau 
por navios de arrasto. Após 
quase meio século ao servi-
ço da pesca do bacalhau, em 
2001 o Santo André passou 
a assumir o papel de Navio-
Museu, iniciando aí um novo 
ciclo de vida. Para comemo-
rar mais um aniversário, este 
pólo do Museu Marítimo de 
Ílhavo realizou duas sessões 
da visita encenada “Em Breve 
nos Abraçaremos”, conduzida 
pelo encenador e ator Graem-
me Pulleyn.

Navio-Museu Santo André 
comemorou 14.º aniversário 
com visita encenada

Nesta visita encenada, o 
Navio-Museu Santo André 
recebeu a visita de um antigo 
tripulante muito especial, que 
surpreendeu o público mais 
curioso. Quem aceitou o desa-
fio e embarcou nesta viagem 
teve a oportunidade de ouvir 
magníficas histórias sobre 
as pescarias do bacalhau nos 
mares da Terra Nova e da 
Gronelândia e conhecer os 
seus principais protagonistas. 
Revelou-se, assim, uma visita 
única que percorreu, da proa 
à ré, um dos mais emblemá-
ticos navios bacalhoeiros da 
frota portuguesa. 

O Aquário dos Bacalhaus 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
foi o cenário de uma “Conver-
sa de Mar desde a Amurada”, 
com Gonçalo Cadilhe, que se 
realizou no dia 11 de junho. 
Acima de tudo, foi uma noite 
de partilha, em que o escritor 
transmitiu um olhar global 
sobre as suas experiências e 
viagens, muitas delas na pre-
sença do mar.

Repórter de viagens desde 
1993, Gonçalo Cadilhe inspi-
ra-se nas suas longas incur-
sões por todo o mundo para 
escrever, tendo vários livros 
editados e crónicas de viagem 
publicadas em diversos jor-
nais e revistas. Produziu para 
televisão alguns documen-
tários de viagens, todos eles 
dedicados à sua paixão de via-
gem e descoberta do mundo.

Gonçalo 
Cadilhe 
conta 
experiências 
sobre o mar

“Vós Sois o Sal da terra!”. Co-
meça assim o clássico sermão 
do Padre António Vieira, que 
o Museu Marítimo de Ílhavo 
apresentou na tarde de 11 de 
julho, numa versão que alia a 
poética do texto à poética do 
corpo e do movimento.

“Já que não me querem ou-
vir os homens, ouçam-me os 
peixes”, diz a obra. E assim 
duas intérpretes, respondendo 
ao repto, convocaram as pala-
vras de outros tempos para fa-
lar dos assuntos de agora.

Sermão de Santo António 
aos bacalhaus 

A performance que o Mu-
seu apresentou, no Aquário 
dos Bacalhaus, é uma criação 
inspirada na obra do Padre 
António Vieira, “O Sermão 
de Santo António aos Peixes”, 
com uma adaptação livre e 
criativa. Os peixes, neste caso, 
eram os bacalhaus do Aquá-
rio, que se transformaram 
em figurantes de uma per-
formance onde se conjugou a 
literatura, a dança, a oratória 
e o imaginário brilhante e sa-
gaz do Padre António Vieira.

A criação e interpretação 
são da autoria de Adriana 
Campos e Leonor Barata, com 
produção do Projecto D e do 
Museu Marítimo de Ílhavo.

Durante o dia de aniversário, o NMSA teve entrada gratuita, 
tendo recebido 420 pessoas.

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
Facebook: museumaritimoilhavo

Patente até 12 de dezembro



24  ·  Município de Ílhavo  ·  setembro 2015

A ante-estreia da nova peça de te-
atro de Sandra Barata Belo e os con-
certos de Mick Harvey e Cuca Roseta 
foram alguns dos destaques da pro-
gramação dos últimos três meses, nos 
Centros Culturais de Ílhavo e da Gafa-
nha da Nazaré. 

O terceiro trimestre do ano abriu 
com a ante-estreia, a 3 de julho, da 
mais recente peça de teatro da atriz 
Sandra Barata Belo, acompanhada de 
Félix Losano, Luís Figueiredo e Rafael 
Anjos. “Carta de Uma Desconhecida” 
surgiu no âmbito de uma residência 
artística que decorreu no Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré, contando 
com o apoio do CCI na co-produção do 
espetáculo. Apresentada a 3 de julho, 
no Centro Cultural da Gafanha da Na-
zaré, a peça foi um dos projetos mais 
importantes da Trienal de Luanda, 
também parceira deste projeto. “Carta 
de uma desconhecida” contou a histó-
ria de uma menina de 13 anos que tem 
um amor platónico por um homem 
mais velho e as consequências que daí 
advêm.

No dia 22 de julho, uma plateia entu-
siasmada aplaudiu, no Centro Cultural 
de Ílhavo, Mick Harvey, ex-Bad-Seed 
de Nick Cave, que interpretou as mú-
sicas de Serge Gainsbourg, o mestre da 
“chançon française”, designadamente 
dos álbuns de grande sucesso, “Into-
xicated Man” e “Pink Elephants”. Este 
foi um dos dois concertos que o músico 
deu em Portugal.

Como habitual, a família não ficou 
de fora da agenda de eventos do Cen-
tro Cultural de Ílhavo, tendo-se re-
servado para os mais novos dois dias 
seguidos de muita diversão. A terceira 
edição do “Encontro-te na Praça” rea-
lizou-se nos dias 10 e 11 de julho (sex-
ta-feira e sábado), na Praça do Centro 
Cultural de Ílhavo, onde se realizaram 
ateliês de origami, jogos tradicionais e 
dois espetáculos – a peça “A farsa do 
mestre Pedro” (do Teatro e Marionetas 
de Mandrágora) e a banda de palhaços 
“Irmãos Esferovite”.

A 26 de setembro, Cuca Roseta apre-
sentou no CCI o mais recente álbum, 
“Riû”, no qual registou um encontro 
entre a canção portuguesa e a música 
popular brasileira ou entre a pop e a 
morna. “Riû”, nas palavras da artista, é 
“um disco alegre, cujas letras positivas 
mostram o outro lado do fado - inten-
so mas esperançoso”.

Também em setembro, o cinema ani-
mado fez as delícias de miúdos e graú-
dos. O Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré exibiu, entre os dias 10 e 11, 
uma compilação de curtas-metragens 
de cinema de animação para crian-
ças, acompanhado de um workshop. 
O público adulto pôde assistir a uma 
sessão de filmes Premiados do Cina-
nima 2014 (Festival Internacional de 
Cinema de Animação, que se realiza 
em Espinho), a 11 de setembro.

Para famílias com bebés dos seis me-
ses aos três anos, o Centro Cultural de 
Ílhavo apresentou um concerto ence-
nado para bebés, “Embalos para ador-
mecer anjos”, no dia 13 de setembro. 
Tratou-se de um encontro musical e 
poético, onde três vozes e alguns ins-
trumentos musicais fizeram aparecer 
e desaparecer embalos, ações e can-
ções sobre os primeiros passos e com-
passos na vida.

No Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré esteve patente até 31 de julho 
a exposição de desenho/pintura “Ra-
ízes#2”, de Maria Afonso. “Os Ílhavos 
na Grande Guerra”, uma exposição de 
homenagem à presença de 240 mili-
tares ilhavenses na Grande Guerra, 
ainda pode ser apreciada até 31 de ou-
tubro, no Centro Cultural de Ílhavo.

Carta de uma Desconhecida

Irmaos Esferovite

Mick Harvey

Farsa do Mestre Pedro

Centros Culturais 
de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré 
proporcionam 
momentos únicos
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agenda 
CCI/CCGN 
EXPOSIÇÕES

“Os Ílhavos na Grande Guerra”
terça-feira a sexta-feira 
11h00-18h00
Sábado 
14h00-19h00 
} CC Ílhavo
Entrada Gratuita

OUTUBRO 
Teatro | estreia

A Viagem de Sónia Delaunay 
10 sáb 16h00
CC Gafanha da Nazaré
auditório · M/10
3€ crianças; 4€ adultos

Ateliê de fotografia de pinhole 

Passeio noturno
Com a Companhia Circolando

8 qui e 9 dom: 20h00 às 24h00
10 seg: 23h00 às 6h00
11 ter: 15h00 às 20h00 ou 21h30 às 00h30
CC Gafanha da Nazaré
M/16 (limitado a 10 participantes)
10€ · oferta de dois convites para o espetáculo “A Noite” 
(SÁB 5 DEZ)

Teatro

Uma noite na lua
com Gregório Duvivier (ator da Porta dos Fundos)

17 sáb 22h00
18 dom 18h30
CC Gafanha da Nazaré

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

Música

Isaura & Francis Dale
22 qui 22h00
CC Ílhavo
auditório · M/6 anos
5€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

Música
We Trust Everyday Heros

30 sex · 22h00
CC Gafanha da Nazaré

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

Dança contemporânea 

Propriedade Privada
Companhia Olga Roriz

31 sáb · 22h00
CC Ílhavo
auditório · M/12
5€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

NOVEMBRO 
Atelier

Uso criativo de Retroprojetor 
de Transparências
7 sáb 10h00-13h00
CC Gafanha da Nazaré
5€
oferta de dois convites para o espetáculo “A Montanha” 
(SÁB 7 NOV)

Teatro 

A Montanha
Dirigido a crianças dos 3 aos 5 anos |limitado a 70 espetadores

7 sáb · 16h00
Duração: 30 minutos
CC Gafanha da Nazaré
auditório
3€ crianças; 4€ adultos  

Teatro

Sexo? Sim, mas com orgasmo
com Guida Maria

14 sáb 22h00
CC Gafanha da Nazaré

auditório · M/16 
11€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

Dança contemporânea 

Pântano 
Miguel Moreira (Companhia Útero)

20 sex · 22h00
CC Gafanha da Nazaré
auditório · M/12
5€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

Teatro

Três Parábolas de Possessão
De João Garcia Miguel

27 sex · 22h00
CC Ílhavo
auditório · M/12 
5€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

Oficina de teatro 

Corpo Criador
por João Garcia Miguel

28 sáb 10h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00
CC Ílhavo
M/16 
5€ · oferta de dois convites para o espetáculo 
“Três parábolas de possessão” (SEX 27 NOV)

DEZEMBRO 
Teatro | ante-estreia

A Noite 
5 sáb 22h00
CC Ílhavo
auditório · M/12
5€
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)

Espetáculo para bebés

Descobridores
Teatro e Marionetas de Mandrágora
Indicado para bebés dos 6 meses aos 3 anos
limitado a 20 bebés (com acompanhantes)

13 dom 10h00 e 11h30
duração: 40 minutos
CC Ílhavo 
auditório
3€ crianças; 4€ adulto

Música

Jorge Palma
19 sáb 22h00
CC Ílhavo

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

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

bilheteira balcão
CC Ílhavo/CC Gafanha da Nazaré
Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro, Worten
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Bibliotecas de Verão 
2015

Para aproveitar os frutos e 
legumes da época e saboreá-
los durante todo o ano, nada 
melhor do que transformá-los 
em deliciosas conservas. Cada 
estação do ano traz novos e 
irresistíveis produtos para 
conservar. Compotas de fru-
tos com especiarias, chutneys 
agridoces ou conservas salga-
das... Haverá melhor?

Saberes com Sabor...
O “Saberes com Sabor...” vol-

ta à Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e a primeira sessão é já 
no próximo dia 17 de outubro, 
pelas 16h30. 

Nos meses que se seguem 
haverá mais. Planeie já a sua 
agenda, e não se esqueça, as 
inscrições são limitadas. Re-
serve já o seu lugar.

Custo por sessão: 
5,00 euros

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
Facebook: camaramunicipalilhavo
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Dando continuidade ao projeto Bi-
blioteca de Praia, a Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, ao longo do mês de 
agosto, voltou a estender os seus ser-
viços ao areal da Praia da Barra. Este 
ano, num espaço um pouco diferente, 
a biblioteca voltou a disponibilizar aos 
seus utilizadores, provenientes de vá-
rios municípios da Região de Aveiro e 
outros mais distantes, os serviços ha-
bituais: consulta e leitura presencial 
de jornais e revistas, empréstimo do-
miciliário de literatura infantil, juve-
nil e de adultos e para os mais novos, 
a hora do conto diária e alguns ateliês 
temáticos. 

Este espaço, que contou com a pre-
sença de 2.075 utilizadores, continua, 
passados tantos anos, a conseguir des-
pertar a curiosidade de novos utiliza-
dores e a manter a presença de utiliza-
dores habituais de anos anteriores. 

Para o ano lá estaremos de novo com 
mais livros!

Biblioteca de Praia
Praia da Barra

Situado no relvado da Costa Nova, 
este é um espaço que, ao longo do mês 
de agosto, acolhe sobretudo crianças, 
entre os seis e os doze anos, residentes 
na Costa Nova. Ao longo do mês fo-
ram várias as atividades dinamizadas 
neste espaço, na sua maioria, tendo 
por base o livro e a leitura, indo ao en-
contro do objetivo principal deste pro-
jeto que nos remete para a promoção 
do livro e da leitura junto do público 
infanto juvenil.

Este espaço contou com a presença 
de 555 utilizadores.

Biblioteca de Jardim
Relvado da Costa Nova

Vamos à BMI: 
Contos de Grimm

Para este ano letivo 2015/2016 
a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
sugere: 

São ilustrações de um atividário, com 
atividades para fazer e um dicionário 
para aprender, no qual se viaja até à 
Grécia antiga para conhecer o primei-
ro ator, onde se puxa os cordelinhos 
de Polichinelo e se anda à pancada 
com Molière. O Teatro rompe a quarta 
parede que o separa do público, pede 
olhos de ver e palmas de bater. Quem 
visitar esta exposição e folhear este 
livro vai encontrar sarilhos dos bons, 
malaguetas que não picam e galinhei-
ros sem penas. Quer paguem meio-
bilhete ou não, vão aprender a fazer 
máscaras de cartão, sombras chinesas 
e a distinguir um contra-regra de um 
bengaleiro. A não perder!

Sempre com o objetivo de continuar 
a promover o contacto da criança com 
o livro e a leitura, a Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo, no âmbito do seu serviço 
educativo, destaca para o ano letivo 
2015/2016 a atividade “Vamos à BMI”, 
dedicada aos Contos de Grimm.  

Jacob e Wilhelm Grimm são dois ir-
mãos que fizeram e continuam a fazer 
muito sucesso com as suas histórias de 
encantar, deliciando crianças de todo 
o mundo e atravessando a imaginação 
dos adultos.

As obras dos Irmão Grimm, por in-
tegrarem a primeira compilação sis-
temática e a primeira documentação 
científica da tradição europeia de con-
tos e lendas populares, foram decreta-
das Património da Humanidade pela 
UNESCO.

Pretendemos realçar estes contos 
como parte integrante da formação 
de leitores, fundamentais para esti-
mular a capacidade de imaginação das 
crianças, assim como apresentar a lei-
tura destes contos de forma cativante, 
despertando nas crianças curiosidade, 
simpatia e admiração pelos contos de 
tradição oral e pelo livro em geral.

Esta atividade é dirigida às crianças 
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo e inclui Visita 
Guiada à Biblioteca, Hora do Conto e 
Ateliê de Expressões. 

Teatro: 
Exposição de ilustração 
de André Letria

Exposição patente até 28 de novembro.

A 200.ª edição do “Ao som 
das histórias” foi para o ar no 
dia 29 de julho. Este é um pro-
jeto da Biblioteca Municipal 

de Ílhavo que, semanalmen-
te, desde outubro de 2011, em 
parceria com a Rádio Terrano-
va, promove o livro e a leitura 
através das ondas da rádio.

Numa seleção realizada 
pela Biblioteca Municipal, pe-
quenos e grandes leitores dão 
a conhecer todas as quartas-
feiras pelas 18h45, na sintonia 
105.0 FM, uma nova história e 
um novo livro, com repetição 
aos sábados pelas 09h45.

Ao longo destas 200 emis-
sões, crianças, pais, autores, 
ilustradores, nomes mais ou 
menos conhecidos deram a 
sua voz a este projeto. 200 
histórias que encantaram 
grandes e pequenos e que se-
manalmente fazem parte das 
Horas do Conto, nos Clubes de 
Leitura ou nos empréstimos 
aos seus utilizadores. 

Fique a conhecer as his-
tórias que já contadas em: 

www.cm-ilhavo.pt/frontoffi-
ce/pages/2831.

Sintonize o seu rádio em 
105.0 FM ou faça o download 
das histórias. Poderá encon-
trar os livros na Biblioteca 
Municipal e Pólos de Leitura.

Boas leituras!
Ao som das histórias...

Ao som das histórias: 
200.ª edição
“Uma história nova a cada semana. 
  Destinada a crianças e não só!”

Uma exposição de ilustração, 
que tem por base o livro “Teatro”, 
escrito por Ricardo Henriques. 
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Marolas
Ílhavo 2015 
22 dias de diversão constante

Os jovens viveram no Município de 
Ílhavo, de 4 a 25 de julho, 22 dias de 
aprendizagens e de novas experiên-
cias, dias que surgiram ao sabor da 
brisa e das olas de verão, dias repletos 
de alegria, emoções e memórias. 

As Praias da Costa Nova e a Barra 
converteram-se em palcos improvisa-
dos e espaços de saber, onde a partilha 
e a amizade se puderam vivenciar, 
conquistando com muita animação e 
sobretudo juventude por entre areia e 
conchas do mar.

MAROLAS – Ílhavo 2015 foi com-
posto por momentos de música, tea-
tro, workshops sobre diversos temas, 
várias atividades desportivas, e diver-
sas atividades culturais e de entrete-
nimento como o cinema ao ar livre, 
cãominhadas ao luar, visitas ao Farol 
e tantas outras.

Os 26 workshops com caráter práti-
co e pedagógico foram uma mais valia 
neste evento, possibilitando, de uma 
forma informal, o convívio e a troca 
de conhecimentos entre participantes 
e formadores. Todos eles interessan-
tes, destacando-se Entradas de Mar, 
Cocktails, Salvamento e Reanimação 
de Náufrago, Fotografia, Stand Up 
Paddle, Danças, Conchas com Arte, 
Urban Sketching, Ervas Aromáticas, 
Canoagem entre outros.

Verão, férias e praia são também si-
nónimos de desporto, de atividades ao 
ar livre, para mais saúde e bem estar, 
por isso, durante o Marolas, jovens e 
menos jovens tiveram oportunidade 
de praticar ginástica com pé n’areia, 
ginástica com pé na relva, minigolfe, 
boot camp, surf e bodyboard, ténis, 
corrida, street basket, batismos de 
vela e mergulho, voleibol de praia, 
matraquilhos, entre outros.

Na programação musical destaca-
ram-se os momentos de animação de 

No âmbito do Marolas 2015, 
nomeadamente no evento On-
das Criativas, decorreu no dia 
19 de julho a entrega dos Cer-
tificados e das Bolsas do Turno 
2 do Programa Vocação aos 21 
jovens participantes.

O Programa Vocação é 
composto por vários projetos, 
abrangendo áreas tão im-
portantes como a Educação e 
Sensibilização Ambiental, o 

Entrega 
dos Certificados 
e Bolsas
Programa 
Vocação 
(2.º Turno)

rua, protagonizados pelos Funk na 
Quinta e pela Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo - Música Nova. 
As Sunset’s Party’s nos bares de praia, 
o Concurso de DJ’s, e ainda os vários 
concertos com os D’Alva, Black Or-
chid, Patinho –feiro, Salto, Los Waves, 
Imagina, Orlando Santos, Pasteleira 
Roque Bande, Best Yout, a noite de 
Cinema ao Ar Livre e o Sarau de Ve-
rão – Pestinhas em Ação animaram as 
restantes noites.

Um destaque especial para as Ondas 
Criativas, nas suas duas edições, uma 
em cada praia, que superaram larga-
mente o objetivo principal de promo-
ver a criatividade dos 24 artesãos, na 
maioria jovens, que tornaram estes 
espaços numa partilha de experiên-
cias e de conhecimentos.

MAROLAS ultrapassou os 9.000 
participantes no conjunto de todas as 
atividades. 

Um agradecimento muito especial às 
duas dezenas de Voluntários, que sou-
beram mergulhar neste projeto, vestir 
a nossa camisola, extraordinários na 
criação e execução com criatividade, 
contribuindo de forma decisiva para 
o seu sucesso. 

Um agradecimentos a todas as Asso-
ciações e Entidades que fizeram parte 
do programa, tornando-o mais rico e 
único, feito por jovens e para jovens. 
Por fim, e não menos importante, um 
agradecimento a todos os parceiros 
cujo apoio se revelou fundamental 
para o sucesso do MAROLAS.

Viveram-se o verão, as férias, a mú-
sica, a praia e “o mar por tradição”. 
Com a sensação de dever cumprido, 
fica na memória o MAROLAS que 
nos encheu o coração de boas ondas, 
prometendo o regresso em 2016, pro-
curando sempre fazer melhor para os 
jovens.

Desporto, o Apoio à Juventu-
de, a Proteção Civil, a História 
e o Património ou a Animação 
e Dinamização Cultural. Cada 
projeto é dividido em turnos 
de três meses com uma carga 
horária de 90 horas (30 horas/
mês). É um Programa destina-
do a jovens estudantes com 
idades compreendidas entre 
os 14 e os 25 anos, que residam 
e/ou estudem no Concelho 
de Ílhavo. Cada jovem parti-
cipante recebe uma Bolsa no 
montante de 200,00 euros/
turno e um certificado de par-
ticipação.

O 3.º turno do Programa 
Vocação 2015 começa já em 
outubro.

No Dia Internacional da 
Juventude, como não podia 
deixar de ser, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo preparou 
uma série de iniciativas para 
jovens dos 12 aos 29 anos, 
destacando-se a “GymCana”, 
que incluiu jogos desportivos 
e tradicionais com desafios 
sequenciais, no Fórum Muni-
cipal da Juventude de Ílhavo. 
Foram também criadas várias 

Dia Internacional 
da Juventude
1 semana repleta de iniciativas 
e vantagens para os mais jovens 

vantagens, nomeadamente 
entradas gratuitas no Museu 
Marítimo de Ílhavo, Navio-
Museu Santo André e na Pis-
cina Municipal Descoberta 
de Vale de Ílhavo e a oferta 
do Cartão Jovem Municipal 
aos primeiros 10 jovens resi-
dentes que se deslocaram aos 
Fóruns da Juventude para o 
adquirir.
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Com o objetivo de contri-
buir para o desenvolvimento 
da prática de desporto ao ar 
livre, especialmente dos des-
portos radicais, e dando desta 
forma a oportunidade a deze-
nas de jovens skaters de exibi-
rem as suas manobras, decor-
reu, a 22 de agosto, durante 
todo o dia, no renovado Skate 
Park da Gafanha da Nazaré, o 
Campeonato de Skate do Mu-
nicípio de Ílhavo. 

Participaram cinco dezenas 
de atletas e assistiram a este 
verdadeiro espetáculo várias 
centenas de pessoas.

O Skate Park existe desde 
2005 e foi já considerado um 
dos mais versáteis da sua tipo-
logia, tendo sido recentemen-
te requalificado e moderniza-
do e estando agora disponível, 
gratuitamente e inserido no 
Complexo Desportivo da Ga-
fanha da Nazaré, a todos os 
praticantes desta modalidade.

Campeonato de Skate 
do Município de Ílhavo 2015

PREMIADOS:

1.º Prémio Open
Jorge Amaro Bessa Martins 
Mourão Simões
2.º Prémio Open
Renato Pereira Aires
3.º Prémio Open
Pedro André Gomes Machado
1.º Prémio Iniciados
Pedro Nuno 
Figueiredo Rodrigues
2.º Prémio iniciados
Maksym Klochak
3.º Prémio Iniciados
Diogo José Neves Galante
Prémio de “Best Trick”
Jorge Amaro Bessa Martins 
Mourão Simões

No âmbito do projeto “Con-
versas com Gente Nova”, o 
Fórum Municipal da Juven-
tude da Gafanha da Nazaré 
recebeu, no passado dia 26 de 
agosto, um convidado muito 
especial: o fotógrafo André 
Neto, que partilhou as suas 
experiências profissionais 
com todos os presentes. Reu-

30 SET
Informático
Hélder Bernardo
(criador da Sapo)
FMJ Ílhavo

PRÓXIMAS CONVERSAS

28 OUT
Profissional 
de Medicina 
Alternativa
FMJ Gafanha da Nazaré

25 NOV
Atleta
FMJ Gafanha da Encarnação

30 DEZ
Dirigente 
Associativo
FMJ Gafanha do Carmo

Conversas 
com Gente Nova

nidas várias gerações naquele 
espaço, a conversa desenro-
lou-se, informalmente, à volta 
das vantagens e desvantagens 
desta profissão de fotógrafo, 
nos dias de hoje. 

André Neto inspirou-nos: 
“Sejam Autênticos”, tendo 
também deixado outros con-
selhos e sinceros sorrisos.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
3 de junho de 2014 

Regulamento do Mercado Municipal da Barra. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal após ter decorrido o 
prazo de consulta pública.

Alteração ao Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabeleci-
mentos de Venda ao Público e Prestação de 
Serviços do Município de Ílhavo.  
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal após ter decorrido o 
prazo de consulta pública.

Protocolo de colaboração celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a Direção-Geral do Li-
vro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido Protocolo de Colaboração celebrado 
no âmbito do projeto “Ílhavo, Terra Milenar” 
e da estratégia delineada para a prossecu-
ção das tarefas de investigação a cargo do 
Centro de Documentação de Ílhavo, para o 
estudo científico das origens históricas do 
Município.

Protocolo de Cooperação celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a Empresa Unilever 
Jerónimo Martins, Lda – Bandeira Azul 
2015 – Época Balnear/Recolha Seletiva de 
Resíduos. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal.

Protocolo com a Associação de Nadadores 
Salvadores, e a APA, Administração do Porto 
de Aveiro, Sa, a Associação de Concessioná-
rios de Praia da Beira Litoral e a Associação 
de Nadadores Salvadores Resgatilhavo, para 
a Vigilância e Segurança Balnear inerente 
ao ano de 2015 nas praias da Barra e da Cos-
ta Nova. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal.

Aumento de Capital e Alteração aos Estatu-
tos da Sociedade AdRA, S.A. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a participação do 
Município de Ílhavo no aumento de capital 
da AdRA, bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal. 

Norma de Controlo Interno. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal para conhecimento.

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal a aprovação da actualização 
do Plano de Gestão, que tem como base a 
recente atualização da Norma de Controlo 
Interno, e como objectivo a identificação de 
situações potenciais de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas, permitindo desta for-
ma definir medidas preventivas e corretivas 
que conduzam à redução a curto prazo e eli-
minação num futuro que se deseja breve dos 
referidos riscos. 

Alteração ao Mapa do Pessoal.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Recrutamento de novos Postos de Trabalho.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

Aquisição de prédio Urbano denominado 
“Antigo Matadouro” – Cais da Malhada.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal.

Comparticipação no pagamento da água, 

saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 14 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.952,21 Euros.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê 1 redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

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

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

Atribuição de Subsídio Pontual ao Rotary 
Clube de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê a atribuição de 
um apoio pontual no montante de 900,00 
Euros, de modo a diminuir o peso dos custos 
inerentes ao policiamento da prova de BTT 
Rota do Bacalhau, maximizando assim o re-
sultado líquido como apoio social à Obra da 
Criança. 

Propostas de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações de Ação Social para o ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que pre-
vêem uma comparticipação financeira no 
valor total de 65.595,00 Euros. 

Propostas de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações Profissionais e de Moradores para o 
ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que pre-
vêem uma comparticipação financeira no 
valor total de 1.550,00 Euros. 

Propostas de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e os Agru-
pamentos de Escuteiros para o ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que pre-
vêem uma comparticipação financeira no 
valor total de 14.770,00 Euros. 

Propostas de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações Juvenis para o ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
referidos Acordos de Cooperação, que pre-
vêem uma comparticipação financeira no 
valor total de 6.230,00 Euros. 

Normas de Participação do VI Concurso 
DJ’s.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Contratos-Programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de 

Ílhavo e as Associações Desportivas para o 
ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
contratos-programa, que prevêem uma 
comparticipação financeira no valor total de 
3.400,00 Euros.

Projeto “De Volta ao Mar com o Creoula 
2015”.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da proposta apresentada pelo Vere-
ador Paulo Costa, na qual, e em síntese, se dá 
conta do resultado da realização do sorteio 
público relativo ao embarque de instruen-
dos da CMI no “NTM Creoula”.

Normas de Participação de Artesãos na Edi-
ção 2015 do Festival do Bacalhau.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa.

Acordos de cooperação com as Associações 
Culturais para o ano de 2015. 
Deliberado por unanimidade aprovar os 
vinte e um Acordos de Cooperação, que pre-
vêem uma comparticipação financeira no 
valor total de 51.655,00 Euros.

Ata da Hasta Pública da Atribuição de três 
lojas (A, C e D) do Mercado Municipal da Cos-
ta Nova.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Ata.

Concurso de Atribuição do direito ao arren-
damento apoiado de 4 fogos na Freguesia da 
Gafanha da Nazaré. 
Deliberado por unanimidade aprovar a lista 
definitiva dos/as candidatos/as admitidos 
e excluídos, bem como a lista definitiva de 
classificação dos/as candidatos/as efetivos/
as e suplentes ao direito ao arrendamento 
apoiado, dos referidos quatro fogos. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
17 de junho de 2015

Acordo de Cooperação celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e a Direção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares/Direção de Serviços 
da Região Centro e o Instituto de Segurança 
Social, IP/Centro Distrital de Aveiro, relativo 
a: “Educação pré-escolar”. 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Acordo de Cooperação. 

Protocolo de cooperação celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a empresa: “Summer-
people, Lda”, para a exploração, durante a 
época balnear de 2015, do bar ambiente sito 
no Núcleo de Educação Ambiental da Costa 
Nova. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal.

Serviços de Vigilância, Controlo e Prestação 
dos Primeiros Socorros na Piscina Municipal 
(descoberta) de Vale de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta na qual e em síntese, se 
dá conta da necessidade da salvaguarda 
da segurança, da vigilância e da prestação 
dos primeiros socorros a banhistas que 
frequentam a piscina durante o período do 
seu funcionamento, pelo que se sugere que 
a sobredita prestação de serviços seja asse-
gurada pela “Resgatilhavo – Associação de 
Nadadores Salvadores de Ílhavo”, pelo valor 
de 6.058,00 Euros, acrescidos de um valor 
aproximado de 500,00 Euros, relativamente 
aos dias em que a aludida piscina necessite 
de abrir no período da manhã.

Fornecimento de gás a equipamentos muni-
cipais.
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 – 3ª Alteração.
Deliberado por unanimidade ratificar a re-
ferida Alteração.

Empreitada de “EB 2.3 José Ferreira Pinto 
Basto – Substituição de coberturas”. 
Deliberado por unanimidade proceder à 
adjudicação à empresa Edibeiras, SA, no va-
lor de 147.985,05 Euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.

Elaboração de Projeto - “Novo Quartel da 
GNR de Ílhavo”. 

Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação a José Augusto Vitória, Unipesso-
al, Lda, no valor de 25.000,00 Euros, acres-
cidos de IVA à taxa legal em vigor.

Relatório Final da Empreitada da “Conce-
ção/Construção do Skate Park”.
Deliberado por unanimidade ratificar a deci-
são do Presidente da Câmara Municipal, que 
prevê a adjudicação da empreitada à firma 
Soinca – Sociedade Industrial de Cucujães, 
SA, no valor de 79.378,50 Euros, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo 
Desportivo do Carmo.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um apoio pontual de 1.500,00 Euros, de 
modo a colaborar na concretização das ati-
vidades desportivas, lúdicas e culturais do 
Grupo Desportivo do Carmo durante o cor-
rente ano, nomeadamente: apoiar a Equipa 
Sénior de Futsal Masculino no Campeonato 
Distrital da Associação de Futebol de Avei-
ro, bem como a realização da 3.ª Rota da Ria 
em BTT. 

Hasta Pública para a atribuição de oito espa-
ços destinados à comercialização de produtos 
alimentares no Jardim Oudinot, no decurso 
do “Festival do Bacalhau 2015”. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta de Hasta Pública. 

Ata da Hasta Pública da Concessão de sete 
bancas no Mercado da Barra.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Ata.

Relatório “Festival Rádio Faneca 2015” 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação, na qual dá 
conta do balanço da realização da 3.ª edição 
do Festival Rádio Faneca.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
1 de julho de 2015

Tipologia de preços dos bilhetes CCI/CCGN 
para o trimestre julho/ agosto / setembro 
2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
preços constantes da referida informação. 

Espectáculos a levar a efeito nos Centros 
Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 
para o trimestre de julho/agosto/setembro. 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida proposta.

Abertura de Procedimento “Filmes Promo-
cionais do Município de Ílhavo”.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida informação.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação 
Recreativa e Cultural “Escolíadas”.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 1.500,00 
Euros como apoio à realização da “Edição 
2015 das «Escoliadas»”, que decorreu no CCI, 
entre os dias 17 de abril e 05 de junho do 
corrente ano. 

Alteração ao Regulamento do Fundo. Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal. 

Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior.
Deliberado por maioria aprovar a presente 
proposta, com o voto contra do Partido So-
cialista, bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal.

Abertura de Procedimento “Revisão da Car-
ta Educativa do Município de Ílhavo”.
Deliberado por unanimidade emitir parecer 
prévio vinculativo à referente aquisição de 
serviços.

Aprovação da minuta do contrato de “Pres-
tação de serviços de limpeza e higienização 
de Sanitários Públicos nas Praias da Barra, 
Costa Nova e no Jardim Oudinot”.
Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta do contrato a celebrar com a empresa: 
Rioboco – Serviços Gerais, Engenharia e Ma-
nutenção, SA, pelo valor de 76.545,81 Euros.
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Minuta de Protocolo de cedência/partilha de 
informação – “Observatório da Mobilidade e 
Transportes – CIRA”. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta.

Normas de Participação “A Corrida Mais 
Louca da Ria 2015”.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Ata da decisão final relativa aos candida-
tos admitidos para o “Programa Municipal 
de Bolsas de Estágios de Trabalho (PMBET) 
2015/2016”. 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação.

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) 
a Associações do Município durante os me-
ses de abril, maio e junho de 2015.  
Deliberado por unanimidade ratificar nos 
termos da informação apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins, que isenta As-
sociações do Município do pagamento de 
2.281,20 Euros.

Adenda de alteração ao Protocolo de vigilân-
cia e segurança balnear, celebrados entre a 
CMI, a APA, a ACPBL e Resgatilhavo. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, que dá conta da necessi-
dade de alteração da Cláusula Terceira do já 
citado Protocolo, por força de a Capitania do 
Porto de Aveiro, nesta época balnear, asse-
gurar o patrulhamento das zonas não vigia-
das, através do projeto “SEA WATCH”. 

Relatório Final do Concurso público “Cessão 
do direito de utilização de uma unidade de 
acolhimento comercial na Costa Nova do 
Prado”. 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido relatório que dá conta 
da não existência de concorrentes para a 
utilização da Unidade de Acolhimento Co-
mercial.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 11 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 525,39 Euros.

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

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê 2 reduções de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de julho de 2015 

Interdição de Vendedores Ambulantes no 
Jardim Oudinot e Espaços adjacentes até 
500 metros aquando do Festival do Baca-
lhau 2015.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do despacho elaborado pelo Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal.

Revisão da Regulamentação Municipal. 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vice-Presidente 
da Câmara Municipal que prevê o início do 
procedimento de revisão regulamentar do 
Município de Ílhavo, que terá como objeto 
a consagração das disposições regulamen-
tares com eficácia externa nos seguintes 
domínios: Ação Social; Ambiente e Salubri-
dade; Apoios municipais; Atividade econó-
mica; Distinções; Educação; Espaço Público; 
Equipamentos Municipais; Fiscalização e 
Contraordenações; Taxas e Preços; Urbanis-
mo; Organização Interna.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 14 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 3.353,37 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro So-
cial e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.713,00 Euros.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê 1 redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou 
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de 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. 

Semana da Maioridade / Viver Solidário 
2015.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que define os locais de ins-
crição, cobrança e respetivo período das 
visitas/convívio, no âmbito da Semana da 
Maioridade/ Viver Solidário 2015.

Normas de Participação do Campeonato de 
Skate do Município de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

XII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o 
Mar”.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, na qual se dá 
conta da lista dos concorrentes premiados.

Relatório de Públicos do 1.º Semestre dos 
Espaços Culturais e Lojas de Turismo Muni-
cipais.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação. 

Listagem de doação de livros à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo relativa ao 1o Semestre 
de 2015.
Deliberado por unanimidade aceitar a lista-
gem de doações.

Autos de Eliminação da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo relativos ao 1.º Semestre de 2015. 
Deliberado por unanimidade autorizar o 
abate dos bens constantes da referida lista-
gem.

Ata da Hasta Pública para a atribuição de 
oito espaços de comercialização de produtos 
alimentares no Jardim Oudinot aquando do 
Festival do Bacalhau 2015. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Ata.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de agosto de 2015

Protocolo celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a Sociedade Polis Litoral Ria de 
Aveiro, relativo à empreitada de “Reordena-
mento e Valorização de 7 núcleos piscatórios 
lagunares – lote 3 – Cais da Malhada”. 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido protocolo. 

Minuta de acordo celebrado entre o Municí-
pio de Ílhavo e a Vista Alegre Atlantis, SA, 
relativo ao projeto e obra de reabilitação e 
ampliação do Museu da Vista Alegre. 
Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta de acordo. 

Elaboração do Plano de Intervenção em es-
paço rural (PIER) da Senhora dos Campos.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal.

Alteração EU 108 – Requalificação do Mer-
cado da Barra.
Deliberado por unanimidade aprovar a alte-
ração do EU 108 da Barra. 

Alteração pontual ao Estudo Urbanístico do 
PP da Gafanha da Encarnação Norte -  Rua 
Nossa Senhora da Encarnação (Sul).
Deliberado por unanimidade aprovar a refe-
rida alteração ao estudo urbanístico.

Abertura de concursos – Elaboração de pro-
jetos diversos.
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara, na qual e 
em síntese, se sugere a abertura de proce-
dimentos por ajuste direto, pelo valor base 
(para a totalidade dos projetos) de 40.300,00 
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vi-
gor, com um prazo de execução de dois me-
ses, para a elaboração dos seguintes projetos 
de execução: EB1 da Cale da Vila – Requa-
lificação (valor estimado) 9.000,00 Euros; 
EB1 da Chousa Velha – Requalificação (valor 
estimado) 4.500,00 Euros; EB1 da Marinha 
Velha – Ampliação/Requalificação (valor es-
timado) 14.300,00 Euros; Casa da Música da 
Gafanha da Nazaré – Requalificação (valor 
estimado) 12.500,00 Euros.

Abertura de Concurso para Limpeza da Vala 
do Esteiro Oudinot.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
abertura do procedimento referenciado em 
título, por ajuste direto e pelo valor estima-
do de 15.300,00 Euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, com um prazo de execu-
ção de 60 dias. 

Projeto Rede de drenagem de águas pluviais 
da Gafanha da Nazaré. 
Deliberado por unanimidade aprovar o pro-
jeto e a respetiva informação apresentada 
pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
na qual, e em síntese, se dá conta da estima-
tiva  orçamental do investimento no valor 
total de 1.092.879,70 Euros, correspondendo 
ao Município de Ílhavo o valor de 517.552,39 
Euros.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 8 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro So-
cial e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, 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 570,60 Euros.

Atribuição de subsídios pontuais à “Mon a 
Mon – Associação dos Filhos e Amigos da 
Guiné-Bissau” e à “Associação de Estudantes 
de S. Tomé e Príncipe em Aveiro”. 
Deliberado por unanimidade aprovar a atri-
buição de dois subsídios pontuais às duas 
associações, no âmbito do I Dia Municipal 
do Imigrante no Município de Ílhavo, que se 
realizou no dia 28 de junho.

Contratos-programas de desenvolvimento 
desportivo para o ano de 2015. 
Deliberado por unanimidade aprovar os 
cinco Contratos-Programas de Desenvolvi-
mento Desportivo que prevêem uma com-
participação financeira no valor total de 
20.900,00 Euros.

Aquisição de serviços de almoços aos alunos 
do Centro Escolar de Vale de Ílhavo – Ano 
Letivo 2015/2016. 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido despacho que dá conta que, face à não 
constituição da Associação de Pais e Encar-
regados de Educação daquele Centro Esco-
lar, torna-se necessário proceder à aquisição 
do serviço referenciado em título, à firma 
Gertal, SA, pelo valor de 6.177,06 Euros.

Normas de funcionamento interno das 
AEC. 
Deliberado por unanimidade aprovar as 
Normas de funcionamento interno das 
AEC. 

Auto de Doação celebrado entre a Sr.ª Silvina 
Maria Galante Carrancho e o Município de 
Ílhavo – Sino da Capela da N.ª Sr.ª das Neves 
(Alqueidão).
Deliberado por unanimidade aprovar o 
Auto de Doação. 

Atribuição de Subsídio Pontual às Associa-
ções participantes nas Marchas Sanjoaninas  
de Ílhavo 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa.

Revisão do Plano de Emergência Externo de 
Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Deliberações CMI 2015
junho a setembro

Foi aprovada por unanimidade, pela 
Assembleia Municipal de Ílhavo (na 
segunda reunião da Sessão Ordinária 
do mês de junho, realizada no dia 3 de 
julho), a Desafetação do Domínio Pú-
blico de Parcelas de Terreno na Zona 
Industrial da Mota.

Zona Industrial da Mota 
Desafetação 
do Domínio Público



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

outubro 
Teatro

Uma noite na lua
com Gregório Duvivier 
(ator da Porta dos Fundos)

17 sáb 22h00
18 dom 18h30
CC Gafanha da Nazaré

Música

Isaura & 
Francis Dale
22 qui 22h00
CC Ílhavo

Música

We Trust 
Everyday Heros

30 sex · 22h00
CC Gafanha da Nazaré

novembro 
Teatro

Sexo? Sim, 
mas com orgasmo
com Guida Maria

14 sáb 22h00
CC Gafanha da Nazaré

Dança contemporânea 

Pântano 
Miguel Moreira (Companhia Útero)

20 sex · 22h00
CC Gafanha da Nazaré

Teatro

Três Parábolas 
de Possessão
de João Garcia Miguel

27 sex · 22h00
CC Ílhavo

dezembro 
Teatro | ante-estreia

A Noite 
5 sáb 22h00
CC Ílhavo

Espetáculo para bebés

Descobridores
Teatro e Marionetas de Mandrágora
Indicado para bebés dos 
6 meses aos 3 anos
limitado a 20 bebés 
(com acompanhantes)

13 dom 10h00 e 11h30
duração: 40 minutos
CC Ílhavo 

Música

Jorge Palma
19 sáb 22h00
CC Ílhavo

destaques OUT · NOV · DEZ


