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Município de Ílhavo com

Boa Qualidade
do Ar

Movimentação
de Coque Verde
de Petróleo
no Terminal de Granéis Sólidos
no Porto de Aveiro
Na Reunião de Câmara de
20 de abril, o Executivo Municipal tomou conhecimento
do ofício da APA – Administração do Porto de Aveiro,
SA sobre a Movimentação de
Coque Verde de Petróleo no
Terminal de Granéis Sólidos
no Porto de Aveiro.
Na sequência da apresentação do Relatório Final do
“Estudo da qualidade do ar na
envolvente do Porto de Aveiro”, a 11 de agosto de 2015, e
de acordo com a informação
enviada no passado dia 15 de
março, a APA tem vindo a desenvolver os procedimentos
necessários à concretização
das ações preconizadas no
referido estudo, entre outras,
a instalação de uma barreira
para redução do vento incidente sobre a pilha de petcoque e, ainda, a colocação de
uma estação de monitorização da qualidade do ar para
a medição em contínuo de
PM10.

Para efetivar as referidas
medidas, a APA contratou o
IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento que
procedeu à elaboração das
especificações técnicas para
a monitorização da qualidade
do ar, bem como detalhou os
estudos para a definição da
dimensão e orientação da barreira a implantar a barlavento
da zona de movimentação de
petcoque.
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua a acompanhar, de forma atenta e permanente, todo este processo,
proporcionando um melhor
conhecimento sobre esta problemática e recomendando
a Administração do Porto de
Aveiro, SA a necessária celeridade na prossecução das diligências que permitam, com
a maior brevidade possível, a
implementação das medidas
propostas pelo referido estudo por forma a proporcionar
uma vivência mais tranquila
à população da Gafanha da
Nazaré.

Na sequência da notícia veiculada a
12 de maio sobre um Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), a
Câmara Municipal de Ílhavo informa:
Este Relatório refere que “Em Portugal, Ílhavo, (com 15 microgramas
por metro cúbico), (Albufeira (com 14),
Coimbra (12), Faro, Lisboa e Vila do
Conde (as três com 11), foram as cidades que ultrapassaram o limite de 10
microgramas por metro cúbico estipulado pela OMS para as partículas finas
PM 2.5...” O Relatório referenciava
ainda que “Metade das 12 cidades portuguesas analisadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) excediam,
em 2014, o limite fixado por esta entidade para um dos dois poluentes do ar
avaliados e só um município não cumpria para ambos”, apresentando-se a
Cidade de Ílhavo como sendo aquela
que tem pior qualidade do ar com resultados, respetivamente de 15 microgramas por metro cúbico para PM 2.5
sendo o valor limite fixado pela OMS
de 10 microgramas por m3 e, de 21 microgramas por m3 para PM10 sendo
o valor limite fixado pela OMS de 20
microgramas por m3.
Contudo, existindo no Município
um Posto de Monitorização da Qualidade do Ar inserido na rede Nacional,
implantado, definido e apoiado pela
Câmara Municipal e, pese embora os
dados recolhidos e o seu tratamento
não serem da sua responsabilidade, a
Câmara Municipal de Ílhavo manifestou a sua total perplexidade e profundo descontentamento pelo facto de,
até àquela data (pela informação recolhida os dados que serviram de base
à produção do Relatório são de 2014),
nada ter sido mencionado, explicado e
referenciado, que justificasse a situação descrita no citado Relatório e, por
conseguinte, preocupação e apreensão
face à influência que os dados publicados poderão ter na saúde e no bem-estar da população.

Recorde-se que a Estação referenciada está situada em zona não urbana junto a uma EB 2,3, é gerida pelo
Ministério do Ambiente através da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (em
breve haverá mais uma na EB 2,3 da
Gafanha da Nazaré gerida pela Administração do Porto de Aveiro), o que
a maioria dos municípios ou cidades
não dispõem.
Foi nesta perspetiva que a Câmara
Municipal de Ílhavo solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente um conjunto de esclarecimentos necessários
a um melhor entendimento do referido em tal Relatório, nomeadamente
se é possível: i) saber as razões porque
só agora tais elementos são do conhecimento público e em especial desta
Câmara Municipal quando o Posto de
Monitorização da Qualidade do Ar se
situa no seu Concelho; ii) saber se no
caso presente tais partículas resultam
da emissão direta (partículas primárias) ou se porventura da emissão de
percursores de partículas parcialmente transformadas através de reações
químicas atmosféricas (partículas
secundárias) e da mesma forma, se
estas andam associadas e/ou se é possível estabelecer a devida correlação
com, entre outros poluentes atmosféricos, os Óxidos de Carbono (COx);
de Azoto (NOx) ou de Enxofre (SOx),
porventura detetados e/ou medidos
em tal Estação de Monitorização; iii)
saber se as fontes de emissão de tais
partículas incluindo as PM10 são naturais como por exemplo os fogos florestais e a ação do vento sobre o solo
e as superfícies aquáticas, ou se pelo
contrário e/ou preferencialmente são
de origem antropogénica e caso assim
suceda quais os eventuais causadores
destas emissões e, finalmente, iv) se é
possível saber que ações preventivas
pensam as autoridades nacionais e em
particular a Agência Portuguesa do
Ambiente efetuar, para que os valores
apontados não mais se verifiquem e
que a cidade de Ílhavo não volte a figurar em tais circunstâncias.
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Ílhavo in

Município de Ílhavo
com nova solução
de mobilidade

Editorial
Caro(a) Munícipe,
A cada trimestre trazemos até si o Boletim Informativo do Município de Ílhavo dando conta de toda a
informação relevante relativa a atividades, iniciativas e obras concluídas, em curso e futuras, levadas a
cabo pela Câmara Municipal.
Num cenário de elevado rigor económico e financeiro, encerrámos as contas do ano de 2015 com um
desempenho excecional que reflete a dinâmica que o atual Executivo imprime à gestão da Câmara Municipal mantendo o nosso foco no equilíbrio das contas e, em simultâneo, na melhoria das condições de
vida da população e na atratividade do nosso Município.
A aprovação do Relatório e Contas 2015 revela um nível record de execução da atividade das Grandes
Opções do Plano (GOP) de 98,70%, já no caso da despesa (paga e não paga) atingimos uma percentagem
de execução de 94,16%, e na componente da receita a execução fixou-se nos 85,20% do valor previsto inicialmente. No que diz respeito ao investimento em obra direta, atingimos o valor de 9,5 milhões de euros, que representa o maior dos últimos anos. Outro dos indicadores positivos foi a redução em cerca de
13%, da dívida bancária, com pagamentos de juros e amortização no montante de 2,2 milhões de euros.
Com os olhos postos no futuro, preparando o nosso Município para os desafios das gerações vindouras, elaborámos em parceria com a Universidade de Aveiro, o Plano Estratégico do Município de Ílhavo
(PEMI), que estabelece uma estratégia orientadora a 20 anos, com vista ao desenvolvimento sustentável
assente nas prioridades identificadas pelos Ilhavenses através de um exercício de participação pública,
que elegeu três eixos estratégicos-âncora, nomeadamente, Valorização do Capital Humano, Economia +
Competitividade e Ílhavo Inteligente.
Neste contexto e fruto da aprovação da candidatura aos novos Fundos Comunitários, a Câmara Municipal assinou recentemente com o “CENTRO2020”, o contrato de financiamento do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Ílhavo, visando o desenvolvimento integral, inteligente, inclusivo
e sustentável do Concelho. O PEDU de Ílhavo, que contempla um investimento global de 6,25 milhões de
euros será cofinanciado em 85%, encontra-se suportado em três planos de ação distintos: Regeneração
Urbana, Mobilidade Urbana Sustentável e Comunidades Desfavorecidas. Este é sem dúvida um plano
estratégico que trará mais-valias no que diz respeito às condições de vida no nosso Município e cuja execução já iniciámos, tendo o ano de 2020 como prazo limite de conclusão. Toda a informação disponível
no suplemento deste Boletim
Dos inúmeros acontecimentos deste trimestre, saliento em particular e muito especialmente, a presença de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de inauguração do Museu e Teatro da Vista Alegre em dois dias de iniciativas e festejos para a
população que reuniu uma verdadeira multidão, a quem muito agradeço a presença. Convosco a festa
foi mais sentida!
Sem esquecer os valores identitários do nosso Município, saliento mais uma edição do Festival Rádio
Faneca, que durante três dias fervilhou de animação e transmitiu alegria pelos becos do casco antigo da
cidade de Ílhavo. Para o ano há mais!
Lembro que entrou em funcionamento em junho, o serviço de transporte “Ílhavo In”, uma iniciativa
da Câmara Municipal que disponibiliza um conjunto de circuitos fixos semanais, com o objetivo de melhorar a mobilidade dos cidadãos nas suas deslocações à sede do concelho.
Com o verão em pleno, chegam festas e festivais para todos os gostos. Sempre com o “Mar por tradição”
e o Bacalhau por vocação, lanço o desafio à participação de todos no “Marolas” com muita animação por
todo o Município, no Festival do Marisco, no Ílhavo Sea Festival que trará os grandes veleiros, e, o ponto
alto do seu verão o Festival do Bacalhau!
Seja feliz em Ílhavo! Conto consigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Após a viagem inaugural,
que teve lugar no dia 31 de
maio, com início em Vale de
Ílhavo, passagem pela Carvalheira e pela Vista Alegre em
direção a Ílhavo, o Ílhavo in,
um projeto pioneiro no Município de Ílhavo, arrancou no
dia 1 de junho, com o objetivo
de complementar os circuitos
existentes para a população
mais distante e/ou sem meios
próprios de mobilidade.
A rede Ílhavo in resulta de
um desafio lançado pela Câmara Municipal ao operador
Transdev que, em conjunto,
desenvolveram uma solução integrada de mobilidade.
Esta solução permite oferecer
uma alternativa económica
de transporte às localidades
afastadas da sede do Município com deficit de oferta de
transporte público adaptado
às necessidades da população.
O serviço da Ílhavo in é
composto por cinco linhas,
uma por cada dia da semana,
a partir dos locais: Gafanha
da Nazaré (linha vermelha),
Presa (linha verde), Vale de
Ílhavo (linha amarela), Gafanha da Boavista (linha azul)
e Gafanha do Carmo (linha
laranja), com partida por volta das 09h00 e chegada pelas
12h30. Servirá a zona mais
central e urbana da Cidade de
Ílhavo, ligando os principais
polos nevrálgicos e facilitando o acesso de todos à Câmara
Municipal de Ílhavo, Finanças, Registo Civil, equipamentos municipais e serviços. Este
serviço é ainda um complemento à rede interurbana de
autocarros.
Cada viagem terá o preço
de 1 euro, sendo que nos dias
uteis de 1 a 9 de junho a população está convidada a utilizar
este serviço de forma gratuita.

Mais informações
na página 31.
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Obras
em curso...

Pavimentação de Vias do Município
e Sinalização Horizontal

Novo Quartel da GNR de Ílhavo

Ampliação dos Balneários
do Campo do S.C. Vista Alegre

Arranjos Urbanísticos
- Requalificação frente Ria/Costa Nova

Passadiços na Costa Nova

Concursos abertos...
· Empreitada de Redes de Águas Residuais da Gafanha da Nazaré
– última fase (PAR 201 – Ílhavo)
· Requalificação do Edifício do Centro Social de Vale de Ílhavo

Casa da Música da Gafanha da Nazaré

Obras
concluídas...

Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre

Reabilitação do Teatro da Vista Alegre
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Marginal da Gafanha de Aquém
- Execução de Enrocamento

Capela/Casa Mortuária da Gafanha do Carmo

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

Regularização e limpeza das areias
nas Praias da Barra e da Costa Nova

ECOMARE - Laboratório de
Ciências Oceanográficas (UA/CMI/APA)

Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE,
Gafanha da Encarnação

Projetos em curso...
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação de Passeios na Praia da Barra
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· 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)
· Centro Escolar da Gafanha de Aquém
· Estudo de Sinalização Horizontal do Município
· Reformulação da Rotunda da Barra
· Requalificação da Escola da Marinha Velha
· Requalificação do Recreio da Escola da Cambeia

Pintura dos Campos de Ténis

Ampliação dos Balneários do Pavilhão
Desportivo da Gafanha da Nazaré

Requalificação de Escadaria na Costa Nova
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adjudicação
Ampliação dos Balneários
do Campo
do S.C. Vista Alegre
Foi adjudicada, no dia 20 de
abril, a empreitada de ampliação dos Balneários de apoio
ao Campo de Futebol do S.C.
Vista Alegre à firma CM Carvalho – Unipessoal, Lda, pelo
valor de 94.160,00 euros +
IVA e um prazo de execução
de 120 dias.

Os balneários do Campo do
S.C. Vista Alegre são exíguos
para o número de atletas que
deles usufruem, pelo que a
obra irá dotar as instalações
de mais espaço e condições
para o seu bom funcionamento. Esta obra inclui ainda a
ligação dos balneários à rede
pública de saneamento básico, obrigando à construção de
uma Estação Elevatória.

Inauguração
Obra de Proteção
e Recuperação
do Sistema Dunar
Costa Nova – Mira
(2.ª fase)

Teve lugar, no 16 de abril, o
momento formal de inauguração da 2.ª fase da Obra de Reconstrução do Cordão Dunar
no Litoral na Praia da Costa
Nova que se estendeu uma
vez mais até Mira, numa obra
da Polis Litoral Ria de Aveiro
e cujo objetivo foi a consolidação do cordão dunar, nos troços não intervencionados no
projeto anterior (1.ª fase) e que
sofreram vários galgamentos
nos últimos Invernos.
Assim, esta fase do projeto
compreendeu, no Município
de Ílhavo, a colocação de aproximadamente 41.500m3 de
areia como reforço do cordão
dunar, a plantação de aproximadamente 97.000 plantas da
espécie de Ammophila arenaria (estorno), a implementação
de regeneradores dunares
(que permitirão a formação

eficaz de depósitos temporários de areia seca) e ainda
a criação de um depósito de
areia (com aproximadamente
70.000 m3) para utilização em
situações de emergência.
Esta foi mais uma intervenção que dá expressão à
preocupação da Câmara Municipal no acompanhamento
constante à zona Litoral, cada
vez mais sob o enquadramento das medidas adaptativas
que preconiza em função das
mudanças climáticas (que se
têm traduzido em Invernos
cada vez mais rigorosos).
Estava também prevista
para esse dia a inauguração do
Cais da Gafanha de Aquém,
outra obra da Polis, mas a cerimónia acabou por ser cancelada em virtude do naufrágio
ocorrido na Costa Nova.

Museu, Teatro, Capela e Creche VA

Inaugurações
na Vista Alegre
atraem multidão
Foi em ambiente de festa, grande
satisfação e orgulho que teve lugar na
noite de 26 de maio, a tão aguardada
Cerimónia de Inauguração das obras
de conservação da Capela de Nossa
Senhora da Penha de França, do Teatro da Vista Alegre e de ampliação do
Museu da Vista Alegre e da Creche,
presidida pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.
A inauguração teve início, pelas
21h30, na renovada Capela da Vista
Alegre, com uma Cerimónia Religiosa
presidida pelo Arcebispo Primaz de
Braga, Jorge Ortiga, concelebrada pelo
Bispo de Aveiro, António Moiteiro, e
com a presença do Pároco de Ílhavo,
António Cruz.
Seguiu-se a visita à Creche, espaço
histórico e agora remodelado, onde
funcionará o Serviço Educativo do
Museu da Vista Alegre e no qual se

encontravam várias crianças a aprender a trabalhar com barro. A visita
prosseguiu ao renovado Teatro da
Vista Alegre, onde se encontravam a
ensaiar os elementos do Grupo de Teatro Ribalta.
Após a visita ao Teatro, procedeu-se
ao descerrar da placa de inauguração,
a que se seguiram as intervenções do
Presidente da Vista Alegre, Lázaro
Sousa, do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, e
do Presidente da República, que elogiou a evolução da Vista Alegre pela
forma como conseguiu ultrapassar
um momento de crise, pela criação de
emprego e pelo aprofundamento da
atividade cultural.
Seguiu-se a visita ao Museu da Vista
Alegre, tendo a cerimónia terminado
com um espetáculo de fogo de artifício
junto ao Rio Boco.
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Início da obra
Novo Quartel
da GNR de Ílhavo

Teve início, no dia 19 de
abril, a obra do “Novo Quartel
da GNR de Ílhavo”, através da
“Remodelação e Reconversão
da Antiga Escola da Senhora do Pranto”, adjudicada no
dia 3 de fevereiro à empresa
Construções Refoiense, Lda,
pelo valor de 428.768,57 euros
+ IVA e um prazo de execução
de 9 meses.
A realização desta obra surgiu na sequência da assinatura do Protocolo de Cedência da
antiga Escola da Senhora do
Pranto para instalação do Posto da GNR de Ílhavo, celebrado
no dia 10 de abril de 2015 entre

a Câmara Municipal de Ílhavo
e a Guarda Nacional Republicana (GNR), que contou com a
presença do então Secretário
de Estado Adjunto Fernando
Alexandre, que homologou o
referido Protocolo.
Esta foi a solução encontrada
pela Câmara Municipal para o
Posto da GNR de Ílhavo que se
encontra instalado num edifício antigo e degradado, não
reunindo as condições necessárias para o cumprimento da
importante missão dos militares com a devida dignidade e
qualidade ao serviço dos ilhavenses.

Ratificação
de Protocolo
Cais
da Gafanha
de Aquém
O Executivo Municipal deliberou ratificar, na Reunião
de Câmara de 18 de maio, o
Protocolo celebrado entre o
Município de Ílhavo e a Polis
Litoral Ria de Aveiro, através
do qual foi entregue à Câmara Municipal de Ílhavo a obra
de Reordenamento e Valorização dos Núcleos Piscatórios
Lagunares 1: Cais da Gafanha
de Aquém.
Recorde-se que, no âmbito do Programa Polis Litoral
Ria de Aveiro – Operação Integrada de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro,
foi a Sociedade Polis Litoral
Ria de Aveiro incumbida da
gestão e coordenação do investimento na zona de intervenção delineada, tendo para
o efeito executado os trabalhos de reordenamento e valorização no Cais da Gafanha
de Aquém. Entregue a obra,
cabe à Câmara Municipal
de Ílhavo a gestão, operação,
limpeza e manutenção deste
novo Cais, tendo recentemente aprovado as Normas de
Gestão e Funcionamento, um
normativo idêntico ao aplicado no Cais dos Pescadores da
Mota e no Cais dos Pescadores
da Costa Nova.

adjudicação
Relvado Sintético
no Campo de Futebol
do NEGE
A Câmara Municipal de
Ílhavo adjudicou, à firma Canas – Engenharia e Construções, SA, a empreitada de colocação de Relvado Sintético no
Campo de Futebol do NEGE,
pelo valor de 201.678,41 euros
+ IVA e um prazo de execução
de 60 dias.
Recorde-se que, no dia 9 de
dezembro de 2015, foi celebrado um Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo, o NEGE – Novo Estrela
da Gafanha da Encarnação e
a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação.

Neste Contrato-Programa,
o Município de Ílhavo obrigou-se a conceder o apoio
material e logístico consubstanciado no equipamento
desportivo, bem como a fiscalizar a execução do Contrato-Programa. Por sua vez,
o NEGE comprometeu-se a
permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de
Ílhavo ou por qualquer pessoa
ou entidade por esta indicada
nos horários estipulados pelo
contrato, a prestar ao Município de Ílhavo todas as informações por este solicitadas,
designadamente quanto à
execução do presente contra-

to programa, a participar ativamente nas ações de promoção da atividade desportiva
organizadas pela autarquia,
mobilizando os seus atletas
e equipas para as atividades
de demonstração e convívio
junto da população de Ílhavo,
entre outras.
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Município de Ílhavo
adere à
Secção da ANMP
“Cidades
Inteligentes”
Realizou-se no passado dia
31 de março, em Coimbra, a
primeira reunião plenária
da secção “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional
de Municípios Portugueses
(ANMP), tendo o Município
de Ílhavo feito parte do primeiro conjunto de municípios
portugueses a aderirem a esta
iniciativa.
Nesta primeira reunião foi
eleita a Mesa desta Secção,
aprovado o modelo de funcionamento e o plano de ação
para 2016/2017.
A Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da ANMP
resulta da já existente Rede
Portuguesa de Cidades Inteligentes (RENER) e pretende
contribuir ativamente para
a definição de políticas públicas de inteligência urbana.
As áreas verticais de intervenção aprovadas foram as
seguintes: i) Sociedade e Qualidade de Vida; ii) Economia
e Inovação; iii) Governação;
iv) Mobilidade; v) Ambiente,
Energia e Edificado.
A visão, aprovada e subscrita pelo Município de Ílhavo e
pelos Municípios aderentes,
passa pela afirmação desta
secção como “A Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes
com projeção internacional,
integrando territórios mais
criativos, inovadores, sustentáveis, inclusivos, participados e conectados. Desta
forma, o Município de Ílhavo
estará, assim, inserido numa
rede que atuará como laboratório vivo (living lab), funcionando como palco de teste e
experimentação de soluções
urbanas inovadoras em contexto real, privilegiando-se
uma filosofia de inovação
aberta e foco no utilizador.
A adesão do Município de
Ílhavo à secção “Cidades Inteligentes” da ANMP insere-se
numa estratégia prosseguida
a vários níveis no âmbito do
eixo-estratégico “Ílhavo Inteligente” do PEMI – Plano Estratégico do Município de Ílhavo, recentemente discutido e
apresentado publicamente.

Reconversão do antigo Edifício
do Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo
CMI pretende revitalizar Zona Urbana Central de Ílhavo
No âmbito da inauguração do novo
Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo, que decorreu no dia 17 de
abril e que constituiu um momento
de concretização de um sonho antigo, quer da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
quer da Câmara Municipal de Ílhavo,
o Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo apresentou publicamente o Estudo Prévio relativo à Reconversão do
antigo edifício do Quartel dos BVI.
Com o objetivo de revitalizar esta
zona urbana central, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende proceder a
uma revalorização da imagem urbana
local, enquadrando a Igreja Matriz de
Ílhavo no espaço público adjacente,
contextualizando a sua presença e o

seu valor simbólico na Cidade. Este espaço foi qualificado no sentido de acolher uma unidade urbana para a valorização e interpretação do património
religioso de Ílhavo com enfoque na
religiosidade ligada ao Mar, comércio,
sala multifunções, uma Loja Social e
uma área dedicada à Confraria Gastronómica do Bacalhau. Para tal, será
então demolida uma zona parcial do
antigo edifício do Quartel dos BVI, desobstruindo, desta forma, os elementos arquitetónicos mais relevantes do
alçado norte da Igreja Matriz, criando-se, em paralelo, um espaço público
edificado e uma zona verde de grande
qualidade urbana para fruição dos
munícipes.

Este é um projeto central no âmbito
do processo de revitalização do centro histórico de Ílhavo contemplado
no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano submetido ao
CENTRO2020, já que o enriquecerá
com elementos qualificadores e diferenciadores, que conjugados com
outros investimentos em curso no
Município, resultarão numa maior
atratividade do centro histórico e na
correspondente dinamização das atividades económicas nele existentes.

Empreitada de Redes de Águas Residuais
da Gafanha da Nazaré - última fase
Abertura de Concurso

Na Reunião de 20 de abril,
o Executivo Municipal deliberou proceder à abertura
de Concurso para a última
fase da Empreitada de “Redes de Drenagem de Águas
Residuais e Pluviais (PAR
201 – Ílhavo)” para o lugar da
Chave na Cidade da Gafanha
da Nazaré, pelo valor base de
1.100.000,00 euros + IVA e um
prazo de execução de 240 dias.

O investimento total desta
empreitada foi assumido pelo
Agrupamento de Entidades
Adjudicantes,
constituído
pelo Município de Ílhavo e
pela AdRA – Águas da Região
de Aveiro, SA, que repartiram
os custos, cabendo à Câmara
Municipal de Ílhavo o valor
de 521.112,54 euros correspondente à rede de drenagem
de águas residuais e o restante
valor à AdRA correspondente
à rede de drenagem de águas
pluviais.

Esta obra irá complementar
a grande obra de saneamento
básico da Gafanha da Nazaré
inaugurada no passado dia 14
de outubro de 2015, ficando
assegurada a cobertura quase
total da Rede de Saneamento
Básico, resolvendo assim um
problema que há muito preocupava a Câmara Municipal
de Ílhavo, com especial relevância para uma maior qualidade de vida da população.
O processo seguiu para obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas.
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Investimento
de 6,25M de euros
para o PEDU
de Ílhavo

O Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo procedeu, no dia 31 de maio,
em Santa Maria da Feira, à assinatura
do contrato que contempla o financiamento para o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de
Ílhavo. A sessão de assinatura contou com a presença do Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas,
Pedro Marques, do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos, e de vários
Secretários de Estado, e Presidentes
dos vários programas operacionais regionais de financiamento.

A implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
de Ílhavo, a desenvolver até 2020, representa, para a primeira fase deste
plano, um investimento total de 6,25
milhões de euros e um apoio global do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que totaliza 5
milhões de euros. Em termos de prioridades de investimento, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
de Ílhavo contempla 28 projetos nas
áreas da regeneração urbana, promoção da mobilidade urbana sustentável
e comunidades desfavorecidas.
De referir que, na estratégia subjacente ao PEDU de Ílhavo, encontra-se
reconhecida a capacidade e o potencial do Município de Ílhavo e da sua
população na criação de oportunidades para as atuais e futuras gerações
e para suportar múltiplos e diferenciados processos e ações inovadoras, tendo-se definido os seguintes objetivos
estratégicos: i) Promoção da qualidade
de vida e inclusão social; ii) Melhoria
da atratividade do território, nas suas
várias dimensões; iii) Promoção de um
contexto favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento económico, e, iv) Qualificação de políticas
públicas, da boa governação e dos serviços públicos.

Eficiência Energética
na reabilitação urbana das zonas históricas

O Município de Ílhavo recebeu, no dia 7 de junho, no
novo auditório do Teatro da
Vista Alegre, o Seminário Internacional “Eficiência Energética na Reabilitação de Edifícios”.
Organizado pela InovaDomus em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo e Universidade de Aveiro, o evento
contou com mais de 20 orado-

res nacionais e internacionais
que apresentaram projetos
de eficiência energética desenvolvidos na reabilitação
urbana de zonas históricas,
perante uma plateia de cerca
de 150 pessoas.
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara começou
por dar o bom exemplo da
reabilitação efetuada no Teatro da Vista Alegre, destacan-

do igualmente o investimento
efetuado na ordem dos dez
milhões de euros, no âmbito
da Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Ílhavo,
bem como o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano,
cuja implementação a desenvolver até 2020, representa,
para a primeira fase deste
plano, um investimento total
de 6,25 milhões de euros e um
apoio global do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que totaliza 5
milhões de euros. Em termos
de prioridades de investimento, o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano de
Ílhavo contempla 28 projetos nas áreas da regeneração
urbana, promoção da mobilidade urbana sustentável e
comunidades desfavorecidas.

Atlântico ao Centro:
Parcerias, Projetos
e Financiamentos

na promoção das Estratégias EU2020,
Portugal2020 e Mar2020
O Município de Ílhavo recebeu, no dia 25 de maio, no
Centro Sociocultural da Costa
Nova, o evento “Atlântico ao
Centro: Parcerias, Projetos e
Financiamentos”, numa organização conjunta da Unidade
Nacional de Portugal do Plano de Ação para o Atlântico,
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Centro, Programa Operacional Mar 2020, Turismo do
Centro e Câmara Municipal
de Ílhavo.
Esta iniciativa teve como
principal objetivo o conhecimento das oportunidades
de financiamento no âmbito
das Estratégias EU2020, Portugal2020 e Mar2020, bem
como a transformação de
ideias dos participantes em
potenciais projetos enquadrados nestes programas de financiamento na área da Economia do Mar – integrante da
Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3) e
em que Ílhavo é uma referência nacional incontornável.
Este evento foi também
uma oportunidade impar
para o estabelecimento de
parcerias e consórcios entre
os participantes, com impac-

te no sucesso dos projetos
que as entidades promotoras
pretendam apresentar, tendo
estado presentes empresas,
entidades do sistema científico e tecnológico, incubadoras
de empresas, autarquias e associações empresariais, num
total de 140 participantes, a
maioria dos quais de entidades da Região Centro. Estiveram presentes várias entidades e empresas do concelho
Ílhavo, tendo consolidado
informação relevante para o
enquadramento dos seus projetos e esforços de inovação e
desenvolvimento nos programas de financiamento.
Depois da sessão plenária de
abertura a cargo do Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, seguiu-se uma sessão
de brokerage, com reuniões
previamente
organizadas
entre os participantes, bem
como entre estes e as entidades financiadoras, tendo estado presentes onze técnicos
especializados das equipas
do EU2020, Mar2020, Centro2020 e Turismo do Centro,
que prestaram esclarecimentos no âmbito de mais de 20
ideias concretas de projetos
previamente registadas.
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Ações de Qualificação
para Técnicos

Com o objetivo de habilitar
os Técnicos sobre diversas
temáticas especializadas, o
Atendimento Social Integrado (ASI) de Ílhavo tem vindo a
promover Ações de Qualificação para Técnicos.
No dia 25 de fevereiro, o Gabinete Extrajudicial de Apoio
ao Consumidor Endividado
da Universidade de Aveiro
realizou, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, uma sessão
de apresentação sobre a sua
missão, que é de apoio ao consumidor, nomeadamente no
aconselhamento em matérias
contratuais de crédito, endividamento e sobreendividamento.

Já no dia 15 de abril e no
mesmo local, a ação debruçou-se sobre a temática dos
Refugiados, tendo sido ministrada pela Doutora Maria
João Guia, investigadora associada do Centro de Direitos
Humanos da Faculdade de
Direito da Universidade de
Coimbra. Por último e no dia
21 de abril, a ação decorreu
no Centro de Saúde de Ílhavo
e teve como temática o Burnout, sessão dinamizada pela
Professora Aida Mendes, da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Todas as sessões contaram com cerca de
20 Técnicos/as do ASI.

Formações Modulares
para desempregados
no CIEMar-Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou ratificar um Protocolo de Colaboração celebrado,
no passado dia 22 de janeiro,
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e o Centro de Formação Profissional da Indústria
da Construção Civil e Obras
Públicas no Norte (CICCOPN).
Tendo como principal objetivo dar resposta ao aumento
da procura de formações por
parte da população desempregada do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo encontra-se a promover desde a
realização de duas formações:
“Ideias e Oportunidades de
Negócio” (50 horas) e “Plano
de Negócios: Criação de Pequenos e Médios Negócios”
(50 horas).

A primeira decorreu de 22
de março a 19 de abril, e a segunda por sua vez, compreendeu o período do dia 23 de
maio a 28 de junho.
Estas formações, com cerca
de 20 inscritos, cada, destinaram-se aos munícipes inscritos
no Serviço de Apoio e à Formação e ao Emprego do Município de Ílhavo (SAFE) e com
nível II do Quadro Nacional de
Qualificações ou superior.
A Câmara Municipal de
Ílhavo assumiu-se como entidade acolhedora destas formações, comprometendo-se
com a cedência gratuita de espaço no CIEMar-Ílhavo, local
previsto para a realização das
mesmas.”

Dia Internacional
da Família

No âmbito da Comemoração do Dia
Internacional da Família, teve lugar
no dia 14 de maio, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a Apresentação do Plano Municipal de Apoio à Família e do
Plano Local de Promoção dos Direitos
da Criança de Ílhavo.
O Plano Municipal de Apoio à Família está a ser desenvolvido com o
objetivo de promover o bem-estar e a
qualidade de vida das famílias e a sua
fixação no Município de Ílhavo, assim
como a criação de incentivos à natalidade, através da criação e implementação de forma articulada e integrada
de respostas às diferentes necessidades sentidas por estas, e destina-se nomeadamente a famílias com dois ou
mais dependentes, sejam dependentes
menores , pessoas portadoras de deficiência ou idosos dependentes. Este
plano engloba várias medidas que vão
desde atividades dirigidas às famílias
até ao acesso a descontos em bens e/
ou serviços.

O Plano Local de Promoção dos Direitos da Criança está a ser desenvolvido pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de Ílhavo, no
âmbito do Projeto “Tecer a Prevenção”
promovido pela Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, tendo como objetivo a dinamização das atividades da
CPCJ, na sua modalidade alargada,
cumprindo as suas competências. Estas competências remetem para uma
ação de índole preventiva, em parceria com outras entidades direcionadas
à prevenção primária dos fatores de
risco que, na comunidade, afetam as
crianças e jovens, os seu direitos e interesses, bem-estar e desenvolvimento integral.
No dia 29 de abril de 2015, a CPCJ
de Ílhavo aderiu ao projeto “Tecer a
Prevenção”, tendo desenvolvido, com
o envolvimento de todos os elementos da Comissão Alargada, bem como
de representantes de outras entidades da comunidade com intervenção
relevante na infância e juventude (ao
nível da ação social, saúde, educação,
cultura, desporto e associativismo juvenil) as diferentes fases se implementação do Plano Local de Promoção dos
Direitos da Criança, que foi aprovado
no passado dia 3 de maio, encontrando-se em fase de implementação.
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Peça já o seu...

Cartão Família
do Município de Ílhavo
No âmbito da implementação do
Plano Municipal de Apoio à Família
que visa apoiar as famílias residentes,
criar incentivos às novas famílias e estimular a natalidade no Município de
Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo
criou o Cartão Família do Município
de Ílhavo.
O Cartão Família do Município de
Ílhavo tem como objetivo proporcionar a todas as pessoas, residentes no
Município de Ílhavo e integrados em
agregados familiares compostos por
três ou mais elementos dependentes,
sejam ascendentes ou descendentes,
o que constitui uma inovação neste
tipo de medidas, o acesso a benefícios
na aquisição de bens e serviços, proporcionados por entidades públicas e
privadas do Município de Ílhavo.
Como dependentes, entende-se,
numa perspetiva alargada, tratar-se
de descendentes ou de ascendentes,
menores ou, sendo maior de idade e
tendo idade inferior a 26 anos, que
frequentem estabelecimento de ensino, ou ainda pessoa que é incapaz de
existir satisfatoriamente sem a ajuda
de outrem.
Os portadores do Cartão Família
terão acesso a benefícios proporcionados, assim como a outros que venham
ser decididos e implementados pelo
Município de Ílhavo a todo o tempo,
(exemplificando, descontos nas Piscinas Municipais, comparticipações na
Componente de Apoio à Família do
Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, no acesso às atividades
dinamizadas como os “Dias da Família”, entre outros), bem como ainda aos
proporcionados por entidades parceiras que adiram a este projeto.
Os benefícios serão concedidos na
aquisição de bens e serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, educação, cultura, desporto, entre outras
que se mostrem pertinentes, atualizados de acordo com as adesões das
entidades privadas, e comunicados, de
forma permanente, às famílias portadoras deste Cartão.
A candidatura ao Cartão Família
deve ser feita por um dos elementos
do agregado familiar mediante preenchimento de um formulário próprio
e entrega de documentação comprovativa da situação familiar, devendo
ser entregue no Atendimento Geral,
localizado no rés-do-chão do Edifício
Municipal.

VIII Aniversário
Atendimento Social Integrado
do Município de Ílhavo
O Atendimento Social Integrado (ASI) do Município
de Ílhavo assinalou, no dia 8
de abril, o oitavo aniversário,
tendo registado desde a sua
implementação e até ao passado dia 31 de março, um total
de 11.687 atendimentos.
O ASI resulta de uma metodologia inovadora que assenta na figura de um/a único/a técnico/a gestor/a para o
mesmo indivíduo/família, e
que desta forma permite um
acompanhamento personalizado dos que procuram este
serviço ou para obter um determinado apoio social e para
delinear um projeto de vida
que permita a autonomização
quanto à situação de carência
socioeconómica em que se encontram.

O ASI integra diversos parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal de Ílhavo e o
Centro Distrital de Aveiro do
ISS, I.P., as diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do Município de Ílhavo, as Juntas de
Freguesia, assim como outras
entidades públicas e os Grupos Sócio Caritativos.
As entidades que intervêm
nos atendimentos e acompanhamentos dos indivíduos/
agregados familiares são a
Câmara Municipal de Ílhavo,
o Centro Distrital de Aveiro
do ISS, IP., o CASCI, o Centro
Social Paroquial N.ª S.ª da Nazaré, a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e a CERCIAV.
Centrado no indivíduo, na
família e na comunidade, o
ASI visa sobretudo a otimização dos resultados da intervenção social e a rentabilização dos recursos disponíveis,
evitando sobreposições na
intervenção. Numa perspeti-

va de congregação de esforços, o ASI tem ainda a função
de orientação e encaminhamento da família/indivíduo
no que se reporta ao acesso
às diversas medidas e políticas sociais (apoio alimentar,
apoios económicos diversos, a
medida de Rendimento Social
de Inserção, apoio em renda e
no empréstimo de casa, apoio
na fatura da água, cedência
de produtos de apoio, Complemento Solidário para Idosos,
etc). Desta forma, permite-se um acompanhamento de
proximidade dos indivíduos
e famílias, nas suas múltiplas
problemáticas.

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt
Horário de Atendimento
09h30 - 12h30
14h00 - 16h30

Corrida Solidária Bosch 2016
Supera todas as expetativas

Consulte as Normas
de Utilização
do Cartão Família
do Município
de Ílhavo em
www.cm-ilhavo.pt

A quinta edição da Corrida Solidária Bosch teve lugar
no dia 29 de maio e superou
todas as expetativas, classificando-se como uma das corridas mais solidárias do país.
O evento foi organizado
pela Bosch em parceria com
as Câmaras Municipais de
Ílhavo e Aveiro e a Universidade de Aveiro e contou com
mais de 3.200 participantes
na Corrida de 10 Km ou na
Caminhada de 4 Km que ligou os Municípios de Ílhavo e
Aveiro por uma boa causa.
A verba angariada de
43.067,00 euros foi doada a
Instituições de Solidariedade
Social de âmbito nacional e local: 23.500,00 euros à Fundação do Gil e 6.500,00 euros a
cada uma das instituições locais apoiadas, nomeadamente
o Centro Social Nossa Senhora da Nazaré, Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora de
Fátima e Fundo de Social da
Universidade de Aveiro.
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Câmara Municipal de Ílhavo
adere
Campanha Mundial
Acendam a Luz Azul
(Light It Up Blue)
O edifício dos Paços do Município de Ílhavo voltou a ter a
sua cúpula iluminada de azul,
nos dias 1, 2 e 3 de abril, para
assinalar o Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo (2 de abril), designado pela
Assembleia Geral das Nações
Unidas.

A iniciativa, promovida
pela Federação Portuguesa de
Autismo, pretende sensibilizar a sociedade para a doença,
uma perturbação neurobiológica complexa que afeta a comunicação, o comportamento
e as relações sociais, sendo
uma fonte de preocupação
crescente no domínio da saúde pública a nível mundial,
uma vez que afeta cerca de 67
milhões de pessoas

Visita à Extensão de Saúde
da Gafanha da Nazaré
O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, o Vereador do
Pelouro da Cidadania e Igualdade, Paulo Costa, e o Presidente da Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré, Carlos
Rocha, visitaram, no passado
dia 24 de maio, a USF Beira
Ria, na Extensão de Saúde da
Gafanha da Nazaré.
Esta visita permitiu conhecer a equipa desta USF, bem
como as condições físicas em
que a mesma trabalha, nomeadamente as lacunas que o
edifício apresenta e que prejudicam o bom funcionamento
não só da USF Beira Ria, bem
como da USF Atlântico Norte.

A Câmara Municipal de
Ílhavo encontra-se disponível
para, em conjunto com a ARS
Centro, colaborar no sentido
de dar início, com a maior brevidade possível, às obras de
requalificação deste imóvel
que tem graves deficiências
de conceção e construção e
que prejudicam o bom atendimento à população.

Feira da Saúde
2016
regista a maior adesão
de sempre
A Câmara Municipal de Ílhavo faz
um balanço muito positivo da Feira da
Saúde 2016, que decorreu no dia 21 de
maio, no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, registando a presença, ao
longo do dia, de mais de 600 visitantes
(mais 20% que em 2015).
À semelhança dos anos anteriores,
esta 10.ª edição da Feira da Saúde visou incentivar a população à adoção
de hábitos e estilos de vida saudáveis,
permitindo o contacto direto com diferentes entidades profissionais do
ramo da saúde, em diversas especialidades, numa relação informal e descontraída.
Foram 41 as entidades profissionais
do ramo da saúde (mais seis que em
2015) que aderiram prontamente ao
convite da Câmara Municipal de Ílhavo e ao longo do dia prestaram aconselhamento em áreas tão diversas como
Nutricionismo, Osteopatia, Hipnose
Clínica, Homeopatia, Estética e ava-

liação de patologias e pequenos tratamentos, bem como efetuar rastreios
(Visão, Audição, Tensão Arterial, Colesterol, Glicémia, Sífilis, Hepatite B
e C, Saúde oral, Depressão) e exames
gratuitos (Eletrocardiograma, Testes
Auditivos, Pedigrafia e Espirometria).
Durante a manhã foram realizados
Check Ups de Saúde e à tarde decorreram sessões de Medicina Chinesa
(Acupuntura) e Dieta dos 3 passos. O
dia foi ainda animado com diversas
atividades ao ar livre, designadamente com aulas de Ténis, exercícios de
manutenção, Zumba, Yoga, Bóccia,
Dança, Cross Training, entre outras,
registando igualmente uma forte adesão.
A todas as pessoas, Entidades e Associações que marcaram presença e
contribuíram para o sucesso desta
iniciativa, a Câmara Municipal de
Ílhavo endereça o seu agradecimento
público.

Dia Internacional da Saúde
dedicado à Diabetes

No âmbito do Dia Internacional da Saúde, a Câmara
Municipal de Ílhavo, em parceria com UCC – Laços de Mar
e Ria, realizou, na tarde do dia

7 de abril, na Piscina Municipal de Ílhavo, uma ação de
sensibilização centrada na
Diabetes.

Foram efetuados rastreios
gratuitos, para além dos esclarecimentos sobre esta doença
e as suas consequências a
mais de 30 munícipes.
A epidemia da diabetes está
a aumentar rapidamente em
muitos países, mas uma grande percentagem dos casos de
diabetes podem ser prevenidos. A diabetes tem tratamento e pode ser controlada;
a gestão da doença previne
complicações. Estas são algumas das mensagens centrais
da campanha, dinamizada a
nível mundial pela Organização Mundial da Saúde, que
pretende informar e sensibilizar a população.
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Quarta edição
Maior Idade Ativa

Idolíadas 2016
A Arte dos Mais Velhos
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no dia 16 de
abril, no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré, a edição
2016 das Idolíadas – A Arte dos
Mais Velhos, tendo imperado
o humor e a boa disposição.
Este espetáculo teve como
protagonistas utentes de quatro Instituições do Município
de Ílhavo com Respostas Sociais de Estrutura Residencial
Para Idosos e Centro de Dia:
Centro Social e Paroquial N.ª
Sr.ª da Nazaré, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, Centro de Ação Social do
Concelho de Ílhavo (CASCI) e
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José).
“Idolíadas – A Arte dos Mais
Velhos” revela-se um projeto de extrema importância
para todos os participantes,
na medida em que promove o
envelhecimento ativo através
da arte, bem como as relações
interinstitucionais e intergeracionais.

À semelhança de 2015, este
projeto contou com a importante participação de um estagiário, desta vez aluno do
Curso de Gerontologia Social
da Universidade de Coimbra,
que dinamizou, ao longo de
três meses, atividades baseadas em técnicas diversas tais
como estimulação (cognitiva,
multissensorial e ocupacional) e de reminiscência e terapia pelas artes (arteterapia,
musicoterapia, dançaterapia
e dramaterapia). Esta iniciativa contou igualmente com a
colaboração da Escola Profissional de Aveiro que prestou
apoio ao espetáculo, através
da presença de alunos do Curso de Organização de Eventos.
A receita do espetáculo, no
valor de 320,00 euros, reverteu a favor das quatro Instituições participantes.

Foi lançada, em março de
2016, a quarta edição da publicação Maior Idade Ativa,
especialmente criada para a
população mais velha do Município de Ílhavo.

Nesta quarta edição, entre
as diversas temáticas abordadas, foram partilhadas as experiências de vida da Professora Beatriz Rego e do Capitão
Valdemar Aveiro.
A publicação deu um especial enfoque a dois importantes projetos que vão na sua
II Edição: o TeatralIdades e o
Idolíadas. No primeiro, o teatro é usado como um canal de
expressão para as lembranças
dos mais velhos, abrindo novas vias de comunicação entre gerações, proporcionando
melhorias ao nível da autoestima e autoconhecimento por
meio da cultura e da socialização. Na edição de 2016, foi estreada a peça “Olha a Ilha’Vó”
que representa um apanha-

do das características de um
povo que se constituiu às
margens do mar e do rio, fincando aí as suas raízes. A sua
grande razão de ser, é deixar-nos envolver pelas marcas do
presente e do passado.
O segundo revelou-se um
projeto de extrema importância para todos os participantes, na medida em que promove o envelhecimento ativo
através da arte, bem como as
relações interinstitucionais e
intergeracionais.
No próximo mês de setembro, irá ser lançada a quinta
edição, na qual serão apresentados temas que com toda a
certeza irão captar a atenção
dos mais velhos e não só.

Esta publicação encontra-se
disponível, no formato digital,
em www.cm-ilhavo.pt ou no
suporte de papel no Fórum
Municipal da Maior Idade.

“Olha a Ilha’Vó”

Grupo de Teatro do Fórum Municipal
da Maior Idade estreia nova peça
A edição 2016 do Festival de Teatro
encerrou, no dia 22 de maio, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré, com
chave de ouro: o projeto “Teatralidades”.
O Grupo de Teatro do Fórum Municipal da Maior Idade estreou a peça
“Olha a Ilha’Vó”. Esta peça, intitulada
com uma expressão bem típica ilhavense, pretende dar a conhecer um

povo que se enraizou junto às margens do Mar e da Ria. O objetivo é
envolver o público pelas marcas do
presente e do passado, navegando por
histórias contadas, resgatadas e, até,
inventadas que atravessaram sabe-se
lá quantos anos, tecendo no tempo e
nesse espaço a trajetória de um povo.
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Contratos
Interadministrativos 2016

CMI investe 250.000,00 euros nas Juntas de Freguesia

Decorreu, no dia 30 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
assinatura dos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia do Município respeitantes ao ano
2016.
Os Contratos Interadministrativos
2016 representam um investimento
da Câmara Municipal nas Juntas de
Freguesia no valor total de 250.000,00
euros, tendo por objeto nomeadamente a limpeza e conservação regular de

A Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia
da Gafanha da Nazaré realizaram, nos dias 19, 23 e 24 de
abril, um conjunto de ações
para assinalar o 15.º Aniversário da Elevação da Gafanha
da Nazaré a Cidade.
O programa comemorativo
teve início no dia 19 de abril,
com a atuação da Filarmónica Gafanhense e a largada de
pombos pelo Grupo Columbófilo da Gafanha da Nazaré, a que se seguiu o Hastear
das Bandeiras. Por ocasião
deste aniversário, a primeira
Reunião de Câmara de abril
(pública) decorreu na Junta
de Freguesia, terminado este
dia com um Sarau Comemorativo, no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré.
O dia 23 de abril foi repleto de atividades desportivas,
culturais e recreativas dinamizadas pelas várias Associações da Gafanha da Nazaré.
As comemorações deste 15.º
aniversário da Elevação da
Gafanha da Nazaré a Cidade
terminaram no dia seguinte
com a apresentação do Livro
“Um mundo feito do Nada,
uma vida cheia de Tudo”, de
Diogo Lourenço.

ruas, caminhos públicos, a desobstrução e limpeza regular de valas, a aplicação e a manutenção das placas toponímicas, a conservação e manutenção
da sinalização vertical não iluminada
que sejam propriedade do Município
e se localizem dentro dos limites geográficos de cada Freguesia, bem como
a promoção e execução de projetos de
intervenção comunitária nas áreas de
ação social, cultura e desporto, entre
outras.

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

XV Aniversário
Elevação da
Gafanha da Nazaré
a Cidade
Reabertura
da Biblioteca Escolar
da EB1 da Cambeia
Teve lugar, no dia 6 de maio,
a reabertura da Biblioteca Escolar da EB1 da Cambeia (Gafanha da Nazaré).
O espaço da Biblioteca Escolar foi alvo, durante o mês de
abril, de obras de requalificação num investimento da Câmara Municipal de Ílhavo em
cerca de 6.000,00 euros, sinal
da aposta na importância do
livro e da leitura, que se espelha na atividade dinamizada
pelo Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares coordenada pela Biblioteca Municipal
de Ílhavo em parceria com a
Rede de Bibliotecas de Ílhavo.

A Biblioteca Escolar da
Cambeia foi a primeira Biblioteca Escolar do Agrupamento
de Escolas da Gafanha da Nazaré a integrar a Rede de Bibliotecas Escolares no ano de
2002, estando agora com melhores condições para receber
a comunidade.
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua a encarar a
Educação como uma aposta
séria para o futuro, consciente de que, quanto maior
for o investimento no conhecimento e na valorização do mérito individual das
crianças e dos jovens, melhor
será o Município que vamos
encontrar amanhã.
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Revisão
da Carta Educativa
do Município
de Ílhavo

Alunos do 3.º ano
visitam o Sea Life

uma visita lúdica, pedagógica e inesquecível

Conclusão da reabilitação do Parque Escolar
Combate ao abandono escolar precoce
Promoção do sucesso escolar
No seguimento do parecer favorável
do Conselho Municipal de Educação
do Município de Ílhavo, foi aprovada
por unanimidade, pela Câmara e pela
Assembleia Municipal, a Revisão da
Carta Educativa de Ílhavo.
O Conselho Municipal de Educação
considerou que o documento cumpre
o disposto no art.º 20.º (Revisão da
Carta Educativa) do Decreto-Lei n.º
7/2003, de 15 de janeiro. Para além
de pretender dar resposta a um imperativo legal que se verifica quando a
rede educativa fica desconforme com
os princípios, objetivos e parâmetros
técnicos do ordenamento, este processo de Revisão da Carta Educativa de
Ílhavo visa principalmente observar
as alterações que tenham ocorrido
no Município de Ílhavo, através da
evolução ao longo do tempo de alguns
indicadores demográficos, sociais e
educacionais e apresentar linhas de

desenvolvimento a seguir no futuro
próximo, identificando as medidas
que devem ser tomadas de modo a
melhorar os resultados educativos e
superar as dificuldades identificadas.
Recorde-se que a Carta Educativa
de Ílhavo, elaborada pela Câmara
Municipal de Ílhavo em parceria com
a Fundação Manuel Leão, com homologação em outubro de 2007, assumiu
um caráter dinâmico com a sua permanente monitorização. Neste pressuposto, foram indicadas linhas de
atuação, organizadas em três áreas,
nomeadamente a conclusão da reabilitação do parque escolar, o combate
ao abandono escolar precoce e a promoção do sucesso escolar, que visam,
especialmente, o aumento da qualidade educativa e, consequentemente, a
obtenção de melhores resultados para
a comunidade ilhavense.

Dia das TIC
– 2.ª edição

envolve mais de 300 crianças
Decorreu, no dia 14 de maio,
no Centro Cultural de Ílhavo,
a Cerimónia de Entrega dos
Diplomas de Competências
Básicas em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
aos alunos do 4.º ano de escolaridade do Município de Ílhavo.
As provas desta edição decorreram entre os dias 18 e
22 de abril, na aula de TIC, no
âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC),
envolvendo perto de 300

crianças, que assim receberam
os diplomas da Fundação da
Ciência e Tecnologia e da Câmara Municipal de Ílhavo.
A Câmara Municipal de
Ílhavo aposta nas Tecnologias da Informação e Comunicação por considerar uma
ferramenta essencial para o
ensino/aprendizagem e um
instrumento privilegiado para
o exercício pleno da cidadania.

A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, nos dias 24
e 25 de maio, uma visita ao
Sea Life, proporcionando aos
alunos do 3.º ano de escolaridade das Escolas do Município
de Ílhavo uma viagem fantástica ao Oceanário do Porto.
Nesta iniciativa participaram 314 crianças, acompanhadas por cerca de 40

adultos, que tiveram assim, a
oportunidade de apreciar diversas criaturas marinhas e
os seus habitats.
Esta iniciativa pretendeu
aliar a componente lúdica à
vertente pedagógica, propiciando momentos de convívio
e troca de experiências, fomentando diferentes aprendizagens.

Comemoração
Dia Mundial da Criança
vivida de forma entusiástica
no Município de Ílhavo
O Dia Mundial da Criança
continua a ser uma data com
muito significado para os mais
pequenos, sendo vivido de
uma forma entusiástica e em
ambiente de grande festa por
toda a Comunidade Educativa.
Assim, a Câmara Municipal
de Ílhavo celebrou este dia
com todas as crianças do ensino pré-escolar público e privado do Município, no Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré, nos dias 1 e 2 de junho.

Esta atividade, desenvolvida em parceria com a Science4You, proporcionou verdadeiros momentos de diversão,
criatividade e magia sob o
tema “Vem ser Cientista!”.
As crianças puderam realizar experiências surpreendentes como a erupção de um
vulcão ou criar o seu próprio
pega-monstro e assistir, com
grande entusiasmo e alguma
perplexidade, a uma sessão
de magia em que um papel

rasgado subitamente aparecia
recomposto nas mãos do mágico Phil Mount.
A atividade contou com cerca de 900 crianças e 100 adultos e foi, sem dúvida, mais um
grande momento de partilha
e aprendizagem.

16 · Município de Ílhavo · junho 2016

Era uma vez…
na EMER

“Kuarta Segura”

Cerca de 20 alunos do 3.º ano da EB
Farol da Barra, participaram, no dia 5
de abril, na atividade “Era uma vez…
na EMER”, organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo.
No mês de abril, em que se comemorou o Dia Mundial do Livro e o
Dia Internacional do Livro Infantil,
pretendeu-se desenvolver uma sessão
de “escrita criativa” que enaltecesse a
imaginação e a criatividade.
A partir dum jogo de imagens alusivas à Segurança Rodoviária, as crianças criaram uma história em grupo e
através da partilha de ideias, numa
narrativa diferente e original.
Os participantes foram presenteados com um marcador de livro
personalizado e depois convidados a
desfrutar dos carrinhos a pedais e das
bicicletas na pista exterior.

A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no dia 27 de abril, na Escola
Municipal de Educação Rodoviária,
a 4.ª sessão da iniciativa “Kuartas Seguras”, desta vez subordinada ao tema
“Apresentação do Serviço Municipal
de Proteção Civil”.
Esta ação teve como principal objetivo divulgar este Serviço Municipal
à população escolar, dando a conhecer
a sua organização e as suas áreas de
intervenção, bem como identificar os
riscos presentes no nosso Município e

alia a escrita
à Segurança Rodoviária

Apresentação do Serviço Municipal de Proteção Civil
de que modo os vários agentes de Proteção Civil atuam na sua prevenção e
na emergência. Especialmente dirigida ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, esta
sessão foi desenvolvida em colaboração com o Gabinete de Proteção Civil
e o Gabinete Técnico Florestal do Município, contando com os seus técnicos
Márcia Rodrigues e Rodolfo Alves.
Para esta sessão a Câmara Municipal de Ílhavo convidou uma turma de
9.º ano do Agrupamento de Escolas de
Ílhavo.

Ri-te...
estás na EMER

com muitas gargalhadas
Tendo como principal objetivo valorizar o sorriso e a importância de uma
atitude positiva para o sucesso das
nossas ações, a Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no dia 28 de abril, a
atividade “Ri-te… estás na EMER”.
Esta atividade decorreu no âmbito
da Comemoração do Dia Mundial do
Sorriso com a realização de uma sessão de Risoterapia, dinamizada pelo
Prof. Fernando Batista, que arrancou
muitos sorrisos e boa disposição dos
cerca de 50 alunos das duas turmas de
3.º ano do Cento Escolar Nossa Senhora do Pranto.

Escola Municipal
de Educação Rodoviária
(EMER)
continua a sensibilizar
para a problemática
da sinistralidade

Entre Vizinhos

Risoterapia

Clube da Estrada

No âmbito das comemorações do Dia
Europeu dos Vizinhos, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, na manhã do dia 3 de maio, mais uma edição da atividade “Entre Vizinhos”, na
Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), contando com a participação de uma turma do 3 º ano de escolaridade da Escola Básica de Póvoa
do Paço, Agrupamento de Escolas do
Rio Novo do Príncipe, Cacia – Aveiro.
As crianças assistiram a uma sessão
de Educação Rodoviária, pintaram
cartões com imagens e escreveram
mensagens alusivas à temática da
Educação Rodoviária para, posteriormente, entregarem aos seus vizinhos.
No final, não faltou o tão esperado momento de simulação na pista que tanto
alegra os mais pequenos.

A Câmara Municipal de Ílhavo dinamizou, na manhã do dia 18 de maio,
na Escola Municipal de Educação Rodoviária, um Workshop de Risoterapia direcionado às Associações de Pais
do Município, orientado pelo Prof.
Fernando Batista.
Acreditando que o riso tem benefícios para a saúde física, mental e
emocional os participantes saíram,
claramente, mais leves e com novas
estratégias a aplicar no seu dia a dia
com as crianças do Município.

No âmbito da Comemoração do Dia
Mundial do Trânsito e da Cortesia ao
Volante (5 de maio), a Câmara Municipal de Ílhavo, através do plano de atividades da Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), promoveu
no dia 19 de maio, uma ação de rua
intitulada “Clube da Estrada”.
Com a colaboração da Escola Segura da Guarda Nacional Republicana,
as crianças do 3.º ano da Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro
efetuaram simpáticas e irreverentes
“Operações STOP” na rua principal
da Gafanha da Encarnação (perto da
EB1 da Gafanha da Encarnação Centro) com o objetivo de interagir com
os automobilistas, transmitindo-lhes
mensagens e conselhos no âmbito da
Segurança Rodoviária.

promove a boa vizinhança

porque o riso é benéfico

promove a segurança rodoviária
Esta atividade decorreu no dia 19 de
maio uma vez que as condições climatéricas do dia 5 não permitiram a sua
realização.
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DesportÍlhavo 2016

Reúne cerca de 1.500 crianças

Grande
Pedalada 2016
A XVI Grande Pedalada realizou-se
no dia 24 de abril e destinou-se a participantes de todas as idades, numa aposta de promoção de hábitos de vida saudável e de prática de atividade física.
Organizada pela Câmara Municipal
de Ílhavo, a Grande Pedalada granjeou
a simpatia de várias centenas pessoas
que se reuniram neste dia para uma
excelente atividade de lazer, em que
a bicicleta se assume como uma das
formas mais agradáveis de se praticar
exercício físico e um meio de transporte ecológico e eficiente.
A edição 2016 da Grande Pedalada
apresentou-se renovada, tendo iniciado no Largo da N.ª S.ª dos Campos,
percorrido vários pontos do Município de Ílhavo e terminado, ao final
da manhã, no mesmo local. Seguiu-se
uma Aula de Relaxamento para todos
os presentes e, para reconfortar o estomago, o almoço/piquenique. No final,
decorreu o sorteio de duas biclicletas e
de outros prémios surpresa, como capacetes, kits de segurança, etc.

PUB

Dando cumprimento à
planificação do ano letivo
2015/2016, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no
dia 3 de junho, no Complexo
Desportivo da Gafanha, a edição 2016 do DesportÍlhavo.
Neste dia, as cerca de 1.500
crianças do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Município tiveram
a oportunidade de, em convívio e em festa, praticar vários
tipos de modalidades desportivas e outras atividades e receberam ainda um Kit alusivo
ao evento.
Esta atividade contou uma
vez mais com a parceria do
Illiabum Clube e do Grupo
Desportivo da Gafanha que
participaram com a coordenação de alguns dos seus
atletas e dos alunos do Curso
Tecnológico de Desporto da

Escola Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes, que
apoiaram na execução dos
vários jogos, para além dos
Professores contratados pela
Câmara Municipal de Ílhavo,
no âmbito do Programa de

Workshop
Danças Latinas
Salsa, Merengue e Cha-Cha-Chá
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no dia 20
de abril, no Centro Cultural
da Gafanha da Nazaré, mais
um Workshop de Danças

Latinas “Salsa, Merengue e
Cha-Cha-Chá”, no âmbito do
Programa Municipal Desporto para Todos.
A dança tem uma forte in-

Câmara Municipal de Ílhavo
associa-se à iniciativa
“Now We Move”
com a dinamização
de diversas atividades desenvolvidas

IX TRAVESSIA

A
RIA
NADO
DOM 17 JULHO 2016
DA

Concentração:13h45 Início:14h35

Largo da Bruxa
Gafanha da Encarnação

IV AQUATLO
PARTICIPAÇÃO GRATUITA SUJEITA A INSCRIÇÃO
mais informações:

www.cm-ilhavo.pt . forum.nautico@cm-ilhavo.pt

A Câmara Municipal de
Ílhavo associou-se à iniciativa “Now We Move”, um
projeto pan-europeu iniciado
em 2012 pela International
Sport and Culture Association (ISCA) e que visa combater o sedentarismo e a pouca
atividade física da população
europeia.
No âmbito da Campanha
“Now We Move” 2016, decorreram diversas iniciativas
como “O Dia Sem Elevadores
- No Elevators Day” (13 de
maio), tendo por objetivo a
promoção da atividade física
na rotina diária, através de
utilização das escadas, em vez
dos elevadores.

A MoveWeek decorreu entre os dias 23 e 29 de maio com
a dinamização de um conjunto de atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal
de Ílhavo.
No âmbito da Feira da Saúde 2016, que teve lugar no dia
21 de maio, decorreram no
Jardim 31 de agosto, diversas
atividades, como Aulas de Ténis e de Pilates.
No dia 25 de maio teve lugar,
no Jardim Oudinot, o SunSet
Ria Run e, no dia 29 de maio, a
Corrida Solidária Bosch, com
duas modalidades: a Corrida
de 10 km, entre Ílhavo e Aveiro, com partida da Av. 25 de
Abril, em frente ao Edifício da

Enriquecimento Curricular
2015/2016.
O DesportÍlhavo 2016 contou ainda com a colaboração
dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo e da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.

fluência na sociedade, como
via de socialização e trabalha
ludicamente o ritmo, a memória e a coordenação. Os 35
participantes experimentaram estes três tipos de dança
muito alegres, sensuais e contagiantes, numa escala de ritmos, com passos fáceis e uma
mistura de sons que criam
uma sonoridade com “sabor”
latino-americana.

Câmara Municipal e chegada
na Reitoria da Universidade
de Aveiro, e a Caminhada de
4 Km (com partida e chegada,
junto à Reitoria da Universidade de Aveiro).
Sob o lema “100 milhões de
europeus ativos em desporto
e atividade física em 2020”,
esta campanha conta com a
colaboração de diversas entidades nacionais. Em 2015,
38 países, com mais de 7.000
eventos e quase 2 milhões de
participantes, estiveram envolvidos nas atividades organizadas pela campanha “Now
We Move”. Em Portugal, foram mais de 350 eventos, distribuídos por 64 cidades, que
contaram com a participação
de mais de 10.000 pessoas.
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Condecorações Honoríficas
Municipais
Medalha
do Concelho
em Vermeil

Medalha
do Concelho
em Vermeil

Empresa ALGAplus

Carlos Sarabando Bola

pelo espírito de iniciativa,
empreendedorismo, dedicação e
empenho dos seus fundadores,
divulgando o nome de Ílhavo além
fronteiras.
A ALGAplus é uma empresa jovem
e dinâmica que se dedica ao
cultivo sustentável de macroalgas
marinhas de elevada qualidade, e
sua comercialização, para mercados
de valor acrescentado. Foi a primeira
empresa a ocupar o Polo de Ílhavo da
Incubadora de Empresas da Região
de Aveiro (IERA), instalando-se no
CIEMar-Ílhavo, onde encontrou as
condições ideais, orientadas para
um crescimento e desenvolvimento
sustentado, de partilha de serviços e
recursos, redução de custos e criação
de sinergias.

Comemoração
Feriado Municipal
de Ílhavo 2016
No passado dia 28 de março, segunda-feira de Páscoa, comemorou-se o
Feriado Municipal de Ílhavo com um
conjunto de atividades, destacando a
Sessão Solene Comemorativa e a Entrega das Condecorações Honoríficas
Municipais, assim como a Apresentação do Projeto “Imagens com Memória” – Banco de Imagens do Município
de Ílhavo e a Inauguração da Exposição de Fotografias Antigas.

Após o Hastear das Bandeiras, que
contou com a presença da Banda dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, teve
lugar a Sessão Solene Comemorativa
do Feriado Municipal e Entrega das
Condecorações Honoríficas Municipais.
A Apresentação do Projeto “Imagens
com Memória” – Banco de Imagens do
Município de Ílhavo e a Inauguração
da Exposição de Fotografias Antiga
decorreu pelas 12h30 no Centro Cultural de Ílhavo, fechando com chave
de ouro as comemorações deste ano.

Imagens com Memória
Exposição de Fotografias Antigas
Inaugurada no âmbito das
Comemorações do Feriado
Municipal de Ílhavo, a Exposição de Fotografias Antigas
“Imagens com Memória” resulta de uma seleção de imagens antigas de paisagens,
monumentos, tradições, entre
outras.

A Câmara Municipal de
Ílhavo, através do seu Centro
de Documentação, encontra-se a dinamizar o Projeto
“Imagens com Memória”, tendo criado um banco de dados
do Município com fotografias,
postais, gravuras, ilustrações,
pinturas e vídeos, gentilmen-

te cedidos por muitos munícipes que se associaram a este
projeto.
Após a passagem pelo Centro Cultural de Ílhavo, a exposição esteve patente no
Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, no âmbito do XV
Aniversário da Elevação da
Gafanha da Nazaré a Cidade,
podendo agora ser apreciada
no CIEMar-Ílhavo.

Medalha
do Concelho
em Vermeil
Ílhavo Andebol Clube

pelos relevantes serviços prestados
ao Município de Ílhavo ao longo
destes 25 anos de existência.
O Ílhavo Andebol Clube (IAC) é uma
Associação Desportiva que completa
25 anos a atividade no dia 5 de
novembro de 2016. Ao longo da sua
existência, o IAC tem desenvolvido
um trabalho relevante ao nível da
formação desportiva dos nossos
jovens, contribuindo para o seu bemestar e desenvolvimento intelectual.

Medalha
do Concelho
em Vermeil
João Emanuel Senos Resende
(a título póstumo)

médico, personalidade inesquecível e
fortemente ligada à memória coletiva
do Município de Ílhavo, faleceu no dia
9 de junho de 2015, deixando-nos um
importante legado nas diversas áreas
em que interveio, constituindo uma
referência para a comunidade.
Figura transversal à maioria das
Associações do Município de Ílhavo,
colaborou de forma graciosa,
enquanto médico e dirigente
associativo, ao mais alto nível.
Devemos-lhe reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido na criação e
consolidação destas Instituições,
representativo do seu percurso de
vida, permanentemente caracterizado
por um inquestionável sentido cívico.
Na sua militância política sempre
procurou consensos promovendo a
defesa dos interesses dos Ilhavenses.

pelos relevantes serviços prestados
ao serviço das Instituições e
Associações Município de Ílhavo.
Carlos Sarabando Bola dedicou-se
desde muito novo ao voluntariado,
dando o melhor de si na construção
de um Município sólido e próspero,
através da sua participação ativa nas
várias Associações, Culturais, Sociais,
Desportivas e Religiosas, em que foi
dirigente, sempre com o espírito de
serviço à comunidade. Para além
da sua ligação ao Associativismo,
foi Presidente da Assembleia de
Freguesia da Gafanha da Nazaré
(Mandato 2001/2005) e é, desde de
2005, 1.º Secretário da Assembleia
Municipal de Ílhavo.

Medalha
de Mérito Cultural
em Prata
João Manuel Senos Nunes
da Fonseca

personalidade incontornável na
história de Ílhavo, quer como dirigente
Associativo, quer como Homem da
Cultura.
João Sousa Ribeiro Senos da Fonseca
tem dedicado muito do seu tempo
defendendo causas e pessoas, em
especial os mais desfavorecidos,
sobretudo na condição, que abraçou
por diversas vezes, de dirigente
de Associações de cariz social,
desportivo e outros, bem como um
político defensor dos seus ideais, mas
transversal à sociedade, um Ilhavense
ao serviço de todos.

Medalha
do Concelho
em Ouro
Centro Paroquial de
Assistência e Formação D.
Manuel Trindade Salgueiro

pelos bons serviços prestados à
Comunidade de Ílhavo nos seus
sessenta anos de benemérita
existência.
Ao longo destes quase 60 anos, os
seus dirigentes atuaram sempre
com o objetivo de criar o suporte
imprescindível para os mais
necessitados. Partilhando destes
valores, a Câmara Municipal de
Ílhavo associa-se à Paróquia e
à Comunidade para, num gesto
simbólico, assinalar este marcante
aniversário, homenageando a
Instituição, os seus dirigentes e
profissionais que ao longo do tempo,
com o seu trabalho e empenho
muito têm contribuído para
dignificar e valorizar humanamente
o nome de Ílhavo no universo da
Responsabilidade Social.

Município de Ílhavo · junho 2016 · 19

Semana Municipal
da Biodiversidade

II Semana Municipal
da Mobilidade
Sustentável
Teve lugar, entre os dias 18 e 22 de
abril, a segunda edição da Semana
Municipal da Mobilidade Sustentável,
que este ano teve como mote a Rede
Municipal de Ciclovias.
Promovida pela Câmara Municipal
de Ílhavo, esta iniciativa visou alertar
para a importância de uma Mobilidade mais Segura, mais Eficiente, mais
Inclusiva e, sobretudo, mais Sustentável, através da realização da Rota das
Eco-Escolas.
A edição 2016 da “Rota das Eco-Escolas”, promovida à escala piloto em
2014 pela Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE) e à qual a Câmara
Municipal de Ílhavo desde logo se associou, voltou a ter como objetivos primordiais a divulgação da Rede Municipal de Ciclovias e uma ainda maior
promoção de viagens com recurso a
modos suaves de mobilidade.

Assim, durante uma semana foi
dinamizada uma rota entre as Eco-Escolas do Município, da mais distante para a mais próxima da Câmara
Municipal, assumindo a condição de
que fosse promovida recorrendo aos
diversos tipos de Mobilidade Sustentável (tema do ano daquele projeto
nacional de educação ambiental) e,
por outro, voltar a apelar à proativa
participação cívica na formulação das
propostas que melhor possam conduzir a uma mobilidade mais sustentável
no dia a dia.
Nesta rota circulou, de Eco-Escola
para Eco-Escola, uma bandeira verde e o “pergaminho” para registo das
sugestões e compromissos da Comunidade Escolar no âmbito da Mobilidade Sustentável, assumindo a Câmara
Municipal o compromisso de concretizar pela menos uma das sugestões ali
veiculadas.

XII Seminário Local
“As Escolas
e o Coastwatch”

A edição 2016 do Projeto
“Coastwatch Europe” no Município de Ílhavo encerrou no
dia 20 de abril, com a realiza-

ção do 12.º Seminário “As Escolas e o Coastwatch”, momento
em que também fechou a participação anual do Município

naquele projeto europeu de
monitorização do litoral.
As turmas participantes
do Coastwatch partilharam
publicamente o que viram,
registaram e trabalharam
nos diferentes momentos do
projeto e, simultaneamente,
idealizaram e apresentaram
propostas de melhoria ao Executivo Municipal.
Foram mais de 300 participantes aqueles que, no dia 20
de abril, no auditório do Centro Cultural de Ílhavo, exercitaram a proatividade da participação pública.
Recorde-se que a implementação do Projeto Coastwatch
Europe no Município de Ílhavo resulta da parceria de 14
anos entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o GEOTA (Grupo de Estudos, Ordenamento
do Território e Ambiente) –
Coordenador Nacional.

No âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, que
se comemora a 22 de maio, a
Câmara Municipal de Ílhavo voltou a dedicar especial
atenção a esta temática, dinamizando um amplo conjunto
de ações entre os dias 23 e 27
de maio.
A Diversidade Biológica ou
Biodiversidade descreve a extraordinária diversidade de
espécies de plantas, animais e
insetos que existem na Terra.
A biodiversidade compreende
assim a diversidade dentro de
cada espécie, entre as espécies
e nos ecossistemas. É a diver-

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

Ação
“O teu
melhor Amigo”

Ação
“Viagem ao
mundo das Algas”

Ação que voltou a sensibilizar para melhores condutas
de Cidadania no momento do
passeio “higiénico” do nosso
animal doméstico (por exemplo, sensibilizou uma vez
mais para a recolha dos respetivos dejetos), bem como procurou a sensibilização para a
triste situação, a que frequentemente assistimos, de abandono dos animais domésticos,
e em contrapartida para a
possível adoção dos animais
abandonados.
parceiro: “CharmPet” de
Ílhavo

A Semana Municipal da
Biodiversidade voltou a destacar o empreendedor trabalho da empresa ALGAplus,
a “jovem empresa que em
Ílhavo se dedica ao cultivo e
comercialização de macroalgas marinhas de elevada qualidade”.
Assim, várias turmas dos
2.º e 3.º Ciclos das turmas
que participaram no projeto
“Coastwatch Europe” experimentaram as múltiplas sensações da visita ao mundo
das algas, explorando o conceito de aquacultura, a maternidade das algas e ainda
experimentaram alguns dos
produtos mais emblemáticos
e sustentáveis que aquela empresa já comercializa.
parceiro: ALGAplus

Ação
“Produção Caseira
de Cogumelos”

Ação reeditada de “produção caseira de cogumelos”,
desenvolvida em parceria
com a estufa local Ria Garden
e que teve lugar em algumas
das Eco-Escolas do Município,
nomeadamente o Centro Infantil da Lagoa da Santa Casa
e a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

Esta ação teve por objectivo
a sensibilização para a promoção de um produto hortícula
cada vez mais apreciado - cogumelo - por todas as faixas
etárias com recurso à reciclagem orgânica e à reutilização
de resíduos de uso mais familiar - café, cartão, embalagens
tetra pak do leite, outros.
parceiro: Ria Garden
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Costa Nova
8.º Acampamento
Municipal dos Escuteiros

O 8.º Acampamento Municipal de Escuteiros “montou
as tendas”, a 4 e 5 de junho,
no Centro de Recursos Mãe
do Redentor na Gafanha da
Nazaré, no qual marcaram
presença 400 Escuteiros em
representação dos 6 Agrupamentos Municipais e do grupo de “Escuteiros Adultos” da
Fraternidade de Nuno Álvares, a grande novidade da 8.ª
edição.

Sob o mote “AdaPT(a-te)”, o
objetivo passou por enfatizar
ainda mais todo o trabalho
que a Câmara Municipal, com
demais Parceiros Nacionais,
está a efetuar no sentido da
delineação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e bem assim da necessidade mundial
e sobretudo local do esforço
de Adaptação que urge promover.
Na hora do adeus ao 8.º
Acampamento Municipal, já
se falava no 10.º e iniciavam-se os preparativos para o 9.º
momento...
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Depois das Bandeiras Azuis e das
bandeiras com qualidade de ouro, surgem agora as denominadas praias com
“Zero Poluição”.
A categoria recentemente tornada
pública pela associação ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável),
coloca a nossa Praia da Costa Nova entre as 71 praias nacionais identificadas
como isentas de “qualquer contaminação” das águas, número que corresponde a 12% das 579 zonas balneares
designadas em Portugal.

Aquela associação atribuiu esta
classificação tendo por base os dados
das análises efetuadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente ao longo das
três últimas épocas balneares, sendo
as águas destas sete dezenas de praias
“excelentes” e sem qualquer registo de
coliformes fecais (um dos parâmetros
de qualidade da água apurados naquelas análises).

Praia do Jardim Oudinot
com água de qualidade

M
DE ÍLHAVO 2016
O
SÁB 20 AG15
22h

Museu Marítimo
de Ílhavo

é uma das
71 praias nacionais
com “zero” poluição

Considerando as notícias
recentemente
divulgadas
relativas à praia do Jardim
Oudinot, o Executivo Municipal tomou conhecimento,
na Reunião de 1 de junho, da
seguinte informação:
Estando concluídas as obras
de saneamento na Gafanha
da Nazaré, bem como a Vala
do Esteiro Oudinot, é possível manter a Praia do Jardim
Oudinot na rede nacional
mediante o cumprimento do
n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei
113/2012, de 23 de maio, uma
vez que, em parceria com a
própria APAmbiente, foram
tomadas todas as medidas de
gestão adequadas, a partir da
época balnear que agora se
inicia.

Tal facto levou uma vez
mais à inclusão da praia do
Oudinot na Portaria relativa
à identificação de águas balneares para 2016. A prova é
que as análises já efetuadas
este ano, nomeadamente em
26 de abril e 24 de maio, classificam de boa qualidade a
água da Praia do Jardim Oudinot.
É importante referir que
todos os anos, já para não
falar dos custos com o próprio concessionário no que
diz respeito à segurança e
vigilância balneares que nos
termos da lei lhe compete, a
Câmara Municipal despende
cerca de 5.000,00 euros, nomeadamente com a limpeza
da referida praia, com a renovação do seu areal, bem como
com o controlo da qualidade
da água.

Enquadramento

Os Fundos Europeus Estruturais
e de Investimento (FEEI) constituem
uma contribuição fundamental para
a recuperação económica e estrutural, consagrada no Acordo de Parceria
que Portugal assinou com a Comissão
Europeia e onde foram adotados os
princípios de programação da «Estratégia Europa 2020» e políticas de
desenvolvimento económico, social,
ambiental e territorial.
Em reconhecimento da importância
das cidades na aplicação da «Estratégia EUROPA2020», a dimensão do desenvolvimento urbano sustentável da
Política de Coesão foi consideravelmente reforçada para o período 20142020, através dos investimentos territoriais integrados para enfrentar os
desafios económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais que
afetam as zonas urbanas.
Resulta também do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais
do PORTUGAL2020 que os Municípios
que correspondem a centros urbanos
de nível superior, como é o caso do
Município de Ílhavo, deveriam apresentar o respetivo Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano (PEDU),
para contratação com o Programa
Operacional da Região Centro (CENTRO2020). Estes Planos teriam de
contemplar as seguintes prioridades
de investimento:
» Adoção de medidas destinadas a
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades;
» Promoção de estratégias de baixo
teor de carbono, para todos os tipos
de territórios, incluindo a promoção
da mobilidade urbana multimodal
sustentável;
» Regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas.
A candidatura do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano do Município de Ílhavo foi apresentada em Setembro de 2015 e aprovada em Março
de 2016, na sequência de um processo
de seleção concorrencial, que teve em
consideração os pareceres emitidos
pelas seguintes públicas com competências nas áreas abrangidas pelo
plano: a Direção-Geral do Território, o
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o Instituto da Segurança
Social e o Instituto da Mobilidade e
Transportes.
Designação

Tendo em conta o desenvolvimento
integral, inteligente, inclusivo e sustentável do Município, foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos para o PEDU de Ílhavo:
i) Promoção da qualidade de vida e
inclusão social;
ii) Melhoria da atratividade do território de Ílhavo, nas suas várias dimensões;
iii) Promoção de um contexto favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento económico;
iv) Qualificação de políticas públicas, da boa governação e dos serviços
públicos.
A implementação do PEDU do Município de Ílhavo, a desenvolver até
2020, representa, numa primeira fase
de execução deste plano, um investimento de 6,25 Milhões de Euros, com
uma comparticipação global do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 5 Milhões de Euros.
Em Maio de 2016 foi formalmente
assinado o contrato de financiamento
entre o Município de Ílhavo e a Programa Operacional da Região Centro,
CENTRO2020 e já iniciados os trabalhos de execução dos vários projetos previstos.
De referir, por último, que o
PEDU do Município de Ílhavo
pressupõe, como uma das componentes para o seu sucesso, o
envolvimento e compromisso
de vários atores, públicos e
privados e diferentes níveis
de governação, estando
suporta em três planos
de ação distintos: Plano
de Ação de Regeneração
Urbana (PARU), Plano de
Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e Plano
de Ação Integrado
para as Comunidades Desfavorecidas
(PAICD).

Investimento Elegível Comparticipação FEDER

Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU)
Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)
Plano de Ação integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD)
Total PEDU de Ílhavo

4 318 056 €
1 434 000 €
495 000 €

3 360 350 €
1 218 900 €
420 750 €

6 247 059€

5 000 000 €

O Plano de Ação para a Mobilidade
Urbana Sustentável (PAMUS) do Município de Ílhavo teve por base um
diagnóstico conciso das forças e fraquezas concelhias ao nível da mobilidade, estando fortemente articulado
com o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de
Aveiro (PIMT-RA) e com o Plano Municipal de Transportes. De facto, os projetos aprovados no âmbito do PAMUS
foram, em larga medida, condicionados pelo estabelecido no PIMT-RA,
uma vez que, no caso dos corredores
cicláveis, estes tinham de estar
previstos no âmbito deste plano
intermunicipal como corredores de utilização de suporte
aos percursos casa-trabalho e/ou percursos
casa-escola.

Tendo em conta estes e outros aspeto, seguimento, a estratégia de
intervenção definida no âmbito do
PAMUS do Município de Ílhavo assentou, fundamentalmente, nos seguintes vetores de atuação: i) Promoção
dos modos suaves de mobilidade;
ii) Intermodalidade; iii) Promoção de
transportes coletivos adequados à
procura; iv) Qualificação do espaço
rodoviário em contexto urbano e encaminhamento dos fluxos de tráfego
para as vias adequadas; v) Reforço
da componente do estacionamento;
vi) Articulação entre o planeamento
urbano e a mobilidade e, vii) Sensibilização, informação e envolvimento
da população, designadamente, demonstrando os ganhos económicos,
sociais e ambientais alcançáveis,
com a troca do transporte individual
motorizado pelos modos suaves em
trajetos de curta duração de génese
quotidiana.
Tendo em conta estes vetores de
atuação, a necessidade de definir
prioridades e os aspetos regulamentares do PORTUGAL2020 subjacentes
ao PEDU, foram apresentados e aprovados para financiamento, no âmbito
do PAMUS do Município de Ílhavo os
corredores cicláveis que se apresentam de seguida.

Centro de Ílhavo - Gafanha
da Encarnação (ZI da Mota)
Percurso que liga duas das principais centralidades do concelho: centro
urbano antigo de Ílhavo e Zona Industrial da Mota. Percurso composto por
canal ciclável segregado, contemplando intervenções estruturais de suporte, retificação de cruzamentos e traçados, correção de pavimentos, pistas
cicláveis dedicadas, sinalética e ponto
de descanso;

Centro de Ílhavo - Avenida
dos Bacalhoeiros (Nó)
Percurso composto por dois troços
segregados, com intervenções estruturais de suporte às vias, retificação
de cruzamentos e traçados, correção
de pavimentos, pistas cicláveis dedicadas, sinalética e pinturas, iluminação e ponto de descanso;

Centro de Ílhavo - Escola
Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes
Percurso que circunda o núcleo habitacional da Plenicoope de forma a direcionar os fluxos cicláveis entre a Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes e o centro de Ílhavo. Inclui retificação de traçados, pequenas correções ao nível dos pavimentos, sinalética e pinturas e ponto de descanso;

Centro de Ílhavo - MMI Centro de Saúde - CIEMar
- BMI
Percurso que inicia no Museu Marítimo / Centro de Saúde de Ílhavo passando pelo CIEmar e Biblioteca Municipal, ligando à Avenida 25 de Abril,
junto ao Posto de Turismo. Contempla
um corredor ciclável, trabalhos de sinalética e pinturas;

Av. dos Bacalhoeiros (Nó) Entrada da Ponte da Barra
Percurso de âmbito intermunicipal,
permitindo ligar as praias do concelho
de Ílhavo a Aveiro e ser um elemento
de distribuição do tráfego ciclável nos
percursos casa-trabalho. Percurso
composto por corredor ciclável, em
que se pretende intervir ao nível dos
traçados, sinalética, pinturas e pontos de descanso. Contempla também
uma solução de traçado ciclável nos
nós viários, de acesso à A25, da Ponte da Barra e do denominado “nó” da
Avenida dos Bacalhoeiros.

Av. José Estevão - Escola
Secundária da Gafanha
da Nazaré
Percurso composto por corredor
ciclável, prevendo-se a retificação de
cruzamentos e traçados, correção de
pavimentos, sinalética, pinturas, iluminação e inclusão de uma zona de
descanso;

Percurso composto por corredor
ciclável, estando previstas intervenções estruturais de suporte às vias,
retificação de cruzamentos e traçados, correção de pavimentos, sinalética, pinturas, iluminação e inclusão de
ponto de descanso;

Gafanha da Encarnação
(ZI da Mota) - Gafanha da
Nazaré
Percurso que permite a ligação da
entre a zona industrial da Mota na
Gafanha da Encarnação e o centro
da Gafanha da Nazaré. Intervenção
que contempla sinalética e pinturas,
requalificação urbana, retificação de
cruzamentos e ponto de descanso;

Gafanha da Encarnação (ZI
Gafanha da Encarnação
da Mota) - Porto de Aveiro
(ZI da Mota) - Gafanha da
Percurso composto por corredor
Encarnação (Largo da Bruxa) ciclável
em que a intervenção a rea-

Av. José Estevão - Escola
Básica 2º e 3º Ciclo
da Gafanha da Nazaré
Percurso composto por corredor
ciclável, prevendo-se a retificação de
cruzamentos e traçados, correção de
pavimentos, sinalética, pinturas, iluminação e inclusão de ponto de descanso;

Passagem Superior 4 (A25) Rua Afonso de Albuquerque
- Av. José Estevão

Avenida Marginal - Porto
de Aveiro - Ferry - Ponte da
Barra
Percurso composto por um canal
ciclável segregado, contemplando
intervenções estruturais de suporte
às vias, retificação de cruzamentos
e traçados, correção de pavimentos,
pistas cicláveis dedicadas, sinalética, pinturas, iluminação e inclusão de
três pontos de descanso;

Percurso que une a zona industrial
da Mota e a zona da Bruxa, na margem nascente do Canal de Mira. A
intervenção a realizar contempla intervenções estruturais de suporte
às vias, retificação de cruzamentos
e traçados, correção de pavimentos,
pistas cicláveis dedicadas, sinalética,
pinturas e dois pontos de descanso;

lizar inclui retificação de cruzamentos
e traçados, correção de pavimentos,
sinalética, pinturas e ponto de descanso.

No âmbito do PAMUS do Município
de Ílhavo encontram-se ainda aprovados mais 3 projetos (centros intermodais de Ílhavo, Gafanha da Nazaré
e Forte da Barra - Ferry), a que corresponde um investimento total de 520
mil Euros, mas cuja execução está
prevista para uma 2ª fase do PEDU,
encontrando-se a mesma dependente das disponibilidades financeiras do
CENTRO2020 a verificar em 2018.

Investimento Aprovado

Comparticipação FEDER

40 000 €
Centro de Ílhavo - Gafanha da Encarnação (ZI da Mota)
82 000 €
Centro de Ílhavo - Avenida dos Bacalhoeiros (nó)
30 000 €
Centro de Ílhavo - Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
40 000 €
Centro de Ílhavo - MMI - Centro de Saúde - CIEMar - BMI
65 000 €
Avenida José Estevão - Escola Básica 2º e 3º Ciclo da Gafanha da Nazaré
45 000 €
Avenida José Estevão - Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
392 000 €
Avenida dos Bacalhoeiros (nó) - Entrada da Ponte da Barra
360 000 €
Avenida Marginal - Porto de Aveiro – Ferry - Ponte da Barra
110 000 €
Avenida José Estevão - Passagem Superior 4 (A25)
Gafanha da Encarnação (ZI da Mota) – Gafanha da Encarnação (Largo da Bruxa) 45 000 €
150 000 €
Gafanha da Encarnação (ZI da Mota) – Gafanha da Nazaré
75 000 €
Gafanha da Encarnação (ZI da Mota) – Porto de Aveiro

34 000 €
69 700 €
25 500 €
34 000 €
55 250 €
38 250 €
333 200 €
306 000 €
93 500 €
38 250 €
127 500 €
63 750 €

1 434 000 €

1 218 900 €

Designação Corredor Ciclável

Total PAMUS

A intervenção no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração Urbana
(PARU), está circunscrita, por questões
regulamentares do PORTUGAL2020
às sedes dos Municipios, abrangendo,
no caso do concelho de Ílhavo, o centro
urbano antigo de Ílhavo e a zona ribeirinha da Malhada adjacente.

Em estreita articulação com o preconizado no âmbito da Estratégia
Integrada para Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro, do PDM,
do Plano Estratégico do Município de
Ílhavo e outros instrumentos de planeamento, foram estabelecidos os
seguintes objetivos para o PARU do
Município de Ílhavo:
» Dinamizar a reabilitação do edificado privado, do património, das
infraestruturas, das condições ambientais, paisagísticas e de vivência
urbana;
» Contradizer as transformações
demográficas em curso, através do
combate às tendências de perda de
população, com enfoque na atração
de jovens qualificados e casais jovens;

» Reforçar a competitividade e o
crescimento, através da animação e
do desenvolvimento económico, promovendo oportunidades concretas
ao nível do emprego, investimentos e
localização de atividades inovadoras;
» Reforçar a integração com o espaço municipal e intermunicipal, promovendo mais relações de interdependência e de complementaridade;
» Promover a atratividade territorial, a competitividade, diversificação
e a resiliência da economia local;
» Potenciar a base de recursos endógenos, a eficiência dos seus subsistemas (energia, mobilidade, água e
resíduos) e a melhoria da capacidade
de resposta aos riscos e aos impactos, nomeadamente os relacionados
com as alterações climáticas;
» Recuperar e revitalizar corredores
ecológicos, potenciando comportamentos saudáveis;
» Reforçar o processo de captação
de novos investimentos, com impactos na criação de emprego;
» Governança estratégica, capacitação e promoção de políticas públicas
com impactes na dinamização e envolvimento de residentes, investidores e proprietários.
O Plano de Ação de Regeneração
Urbana do Município de Ílhavo contempla um investimento global de
4.32 Milhões de Euros, com uma comparticipação de 85%, estando aprovados, com dotação FEDER, os 10 projetos que a seguir se apresentam.

Requalificação das Ruas João C. Gomes (troço final); Samuel Maia (troço final); Cimo de Vila (troço final); Carlos Marnoto
Reperfilamento de vias, substituição de revestimentos, restrição do canal de
tráfego automóvel, revisão da localização da faixa de estacionamento e das
passadeiras. Eventual revisão do sistema de recolha de águas de superfície e
introdução de elementos de iluminação pública melhorados.

Requalificação Urbana
do Bairro dos Pescadores

Requalificação acessos e
zona verde junto ao CIEMar

Requalificação
do Parque da Malhada

Reabilitação da
Área Urbana Central

Requalificação urbana, incluindo
reperfilamento das vias, redimensionamento dos passeios e o reforço
dos espaços de maior potencialidade
de usos coletivos, bem como a substituição geral dos revestimentos .
Contempla ainda elementos de valorização ambiental e a qualificação
do mobiliário urbano, bem como a
revisão e uniformização das redes de
infraestrturas;

Intervenções na Rua Alexandre da
Conceição, Rua Prof. João Marques
Ramalheira e Rua Dr. Fernando Magano, respeitantes à reabilitação de arruamentos. Pretende-se diferenciar e
evidenciar os acessos para o Centro
de Investigação e Empreendedorismo
do Mar (CIEMar) e a sua integração
funcional com o Museu Marítimo de
Ílhavo. Integra a valorização dos espaços de circulação pedonal e ciclável.
Contempla igualmente a revisão das
redes de infraestruturas, sinalética,
mobiliário urbano e iluminação. Este
projeto contemplada também a recuperação de uma área verde existente
neste espaço com cerca de 2.500 m2.

Requalificação do Parque da Malhada como o principal parque verde de
Ílhavo, devolvendo-lhe a centralidade
da antiga linha de água que atravessava o centro urbano e que desagua
no Esteiro da Malhada, mas, que se
encontra hoje artificializada. Pretende-se o reforço do caráter de espaço
público de confluência e de práticas
de convívio, distinguindo-o com uma
maior amplitude e variedade de percursos e de zonas diferenciadas, assente na renaturalização com espécies autóctones ou bem adaptadas às
características edafoclimáticas locais.

Intervenção em espaços públicos
delimitados a norte pelo Pavilhão
Municipal Capitão Adriano Nordeste,
a sul pelo Centro Cultural de Ílhavo e a
este pela Avenida 25 de Abril. Integra
os seguintes trabalhos:

Centro para a Valorização e Interpretação
da Religiosidade ligada ao Mar e Loja Social
(Antigo Quartel dos Bombeiros)
Projeto que visa a valorização e a interpretação do património religioso de
ílhavo, com enfoque na religiosidade ligada ao Mar. O espaço previsto para este
efeito é uma seção do Antigo Quartel dos Bombeiros de Ílhavo. Face à excelente
localização urbana deste espaço, esta reabilitação contemplará, entre outras
valências, uma loja social vocacionada para a temática do Mar e que servirá
para mostra e venda dos trabalhos realizados pelas IPSS com atuação no concelho de Ílhavo.

» Demolição de uma secção do antigo Quartel dos Bombeiros de Ílhavo
– na frente voltada sobre a Avenida
Mário Sacramento (8b);
» Ligação funcional e qualificação do
espaço púbico criado por esta demolição e a área de vocacionada para lazer
ao jardim localizado em frente, junto
ao Pavilhão (8a);
» Reformulação viária da ligação
entre a Avenida Mário Sacramento e
Avenida 25 de Abril, com a inclusão
de um perfil adequado para a acalmia
de tráfego e de suporte a uma leitura
urbana de integração entre os jardins
públicos adjacentes (8c);
» Requalificação do denominado
Largo do Bispo do Mar, D. Manuel
Trindade Salgueiro (8d);
» Reforço da permeabilidade entre
a zona do Jardim Henriqueta Maia e o
Centro Cultural de Ílhavo (8e).

No âmbito do PARU do Município de Ílhavo encontra-se ainda aprovado o
projeto “Centro para a Valorização e Interpretação da Cultura e Tradições de
Ílhavo – Reabilitação Edifício “Texas”, a que corresponde um investimento total de 500 mil Euros, mas cuja execução está prevista para uma 2ª fase do
PEDU, encontrando-se a mesma dependente das disponibilidades financeiras
do CENTRO2020 a verificar em 2018.

Designação

Centro para a Valorização
e Interpretação
da Gastronomia ligada
ao Bacalhau
Projeto que visa o reforço do Município de Ílhavo como capital nacional
do bacalhau, pretendendo-se um,a
maior qualificação e a valorização
económica e patrimonial da gastronomia ligada ao bacalhau. O edifício a
recuperar e a qualificar para este efeito, hoje em ruinas, está localizado em
plena Ria de Aveiro, na secção interna
do Cais da Malhada, nas proximidades
da antiga seca do Bolho.

As políticas de habitação e as políticas sociais geridas pelos Municípios
apresentam um grande dinamismo, não sendo o Município de Ílhavo
alheio a esta dinâmica. Ílhavo tem,
inclusive, reforçado respostas sociais
integradas com respostas habitacionais. A promoção de construções a
custos controlados, quer para arrendamento quer para venda, através
da celebração de CDH – Contratos de
Desenvolvimento de Habitação, têm
sido um dos instrumentos que melhor adequam ao apoio à inclusão e à
integração das pessoas mais desfavorecidas. O envolvimento e trabalho
em rede com 28 entidades dos setores público e privado de índole social,
cuja esfera de atuação contempla as
comunidades desfavorecidas de Ílhavo, é, seguramente, um dos pilares da
inovação e da qualidade do trabalho
realizado nestas áreas.
Conjugados estes fatores e tendo
em conta o conhecimento das comunidades desfavorecidas, dos espaços
urbanos e residenciais e das situações concretas no concelho de Ílhavo,

Investimento Comparticipação
FEDER
Elegível

Projetos Câmara Municipal de Ílhavo
Requalificação da Rua João Carlos Gomes
Requalificação da Rua Dr. Samuel Maia
Requalificação da Rua Cimo de Cimo de Vila – Cruzeiro
Requalificação da Rua Carlos Marnoto
Requalificação do Bairro dos Pescadores
Requalificação acessos e zona verde junto ao CIEMar
Requalificação do Parque da Malhada
Requalificação da Área Urbana Central
Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade ligada ao Mar e Loja Social
Centro para a Valorização e Interpretação da Gastronomia do Bacalhau

120 000 €
50 000 €
70 000 €
100 000 €
588 235 €
376 471 €
725 118 €
788 235 €
500 000€
400 000€

102 000 €
42 500 €
59 500 €
85 000 €
500 000 €
320 000€
616 350 €
670 000 €
425 000€
340 000€

Projetos resultantes de intervenções privadas (habitação, comércio e serviços)

600 000 €

200 000 €

Total PARU

4 318 59 €

3 360 350 €

bem como as especificidades da elegibilidade das despesas dos projetos
no âmbito do PEDU, elegeram-se os
dois edifícios de habitação social cuja
propriedade é da Câmara Municipal
de Ílhavo no lugar do Bebedouro, freguesia da Gafanha da Nazaré, como
prioritário para intervenção no âmbito do Plano de Ação Integrado para as
Comunidades Desfavorecidas (PAICD)
que está integrado no PEDU do Município de Ílhavo. Estes dois edifícios
carecem de reabilitação em vários
aspetos, incluindo ao nível dos revestimentos exteriores e das coberturas.
No que se refere ao espaço público
envolvente, este será, também objeto
de intervenção aprofundada no que
se refere à sua permeabilidade, circulação, passeios, estacionamento e
iluminação.
O investimento total para a requalificação do espaço urbano e dos dois
edifícios referenciados no âmbito
deste Plano de Ação é de 495.000 Euros com uma comparticipação FEDER
de 85%.
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1~4 julho

1, 8, 15, 22 e 29 julho

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

Todas as sextas-feiras 19h00
Centro Sociocultural da Costa Nova

8~31 julho

4~7 agosto

Município de Ílhavo

Ria a Gosto

5~8 agosto

6~7
agosto
79.º Aniversário

Festa da Vista Alegre

Marolas

Cânticos da Sereia

10.o Festival de Marisco

costa nova

Ílhavo Sea Festival

Terminal norte do Porto de Aveiro

Museu Marítimo
de Ílhavo

17~21 agosto

17~21 agosto

Festival do Bacalhau
Jardim Oudinot,
Gafanha da Nazaré

Mais informações em
www.cm-ilhavo.pt

Ílhavo
Miss Sumol Cup
Praia da Costa Nova
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Festival
Rádio Faneca 2016
três dias a transmitir alegria

tas outras que participaram nos jogos
e brincadeiras, nos dois dias seguintes.
A chuva acabou por não se revelar
uma ameaça ao sucesso do Festival, na
medida em que, atempadamente, encontraram-se palcos alternativos aos
becos para a realização dos concertos
inusitados, que acabaram por se realizar no Salão do Centro Paroquial de
Ílhavo, no antigo quartel dos Bombeiros de Ílhavo e na sala de exposições
do Centro Cultural de Ílhavo. Além
disso, foi montada no Jardim Henriqueta Maia uma tenda para abrigar
palco e público. As escolhas acabaram
por se revelar bem-sucedidas, visto

Ao fim de três dias de Ílhavo a Transmitir Alegria, terminou o Festival
Rádio Faneca e começou a contagem
decrescente para a próxima edição do
evento. É este “querer mais” e a espera
pela próximo Rádio Faneca que ditam
o sucesso do Festival, que vai na sua
quarta edição.
Durante três dias Ílhavo voltou a
transformar-se e a encher-se de coisas
boas. Houve encontro de amigos no
jardim e nas ruas, houve uma comunidade com “sede” de participar, houve
música, boa disposição e generosidade
em toda a parte, houve alegria no ar. E
houve também uma adesão crescente
do público em todas as ações do festival. Com tudo isto, o balanço não poderia deixar de ser positivo.

Eis alguns números que são a prova
disso mesmo. Estima-se que, no total,
tenham aderido ao Festival mais de
9.000 pessoas; a Rádio Faneca emitiu
34 horas e por lá passaram cerca de 30
entrevistados; passaram-se cerca de
450 discos pedidos com dedicatórias.
Catorze famílias do Centro Histórico
de Ílhavo assumiram a organização do
jantar da Casa Aberta nas suas casas,
que teve 40 inscritos; 60 pessoas, com ou
sem experiência musical e de todas as
idades, integraram a Orquestra da Bida
Airada; 16 ilhavenses assumiram o protagonismo na exposição Becos de Pés.
Cerca de 400 pessoas assistiram às
Histórias dos Mundo; 340 crianças das
escolas do município passaram pelo
festival no primeiro dia, além de mui-

que o público respondeu muito bem,
aderindo em força a todos os espetáculos.
A missão ficou cumprida: o festival
continua a encorajar novas formas de
vida pública, com o envolvimento da
comunidade; Ílhavo ganha uma maior
projeção externa; a oferta cultural sai
enriquecida; e este festival, feito também a partir das memórias, acaba por
reinscrever novas memórias (sobretudo boas memórias) entre os ilhavenses
e em todos que nestes três dias por
aqui passaram.
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Loja Online
do Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de
Ílhavo lançou, no dia 28 de
abril, a Loja Online do Município de Ílhavo que se encontra disponível em www.cm-ilhavo.pt.
Nesta loja poderão ser adquiridos artigos como publicações, cerâmica, artesanato,
gastronomia, material de
escrita, lúdico e têxtil, respeitantes às coleções das Lojas de
Turismo, do Museu Marítimo
de Ílhavo, do Centro Cultural
de Ílhavo e da Ecoloja.

Facilitar o acesso aos artigos
a um maior número de consumidores, aproximar o público
da oferta e aumentar a sua
promoção são alguns dos objetivos da Loja Online do Município de Ílhavo.

Aceda à loja
www.cm-ilhavo.pt/
frontoffice/pages/803
e encomende os artigos
da sua preferência!

Vídeo de
promoção turística
do Município
de Ílhavo
Encontra-se disponível, desde o dia
20 de junho, o novo vídeo destinado
à promoção turística do Município de
Ílhavo, que pode ser visualizado em
http://www.cm-ilhavo.pt/p/apresentacaoturismo e que dá ao turista um
roteiro de boas razões e locais a visitar. O vídeo está também disponível
no facebook da Câmara Municipal

de Ílhavo, contando, até ao dia 31 de
maio, com 3.505 partilhas, mais de
1.100 “gostos”, mais de 360.000 pessoas alcançadas e mais de 50 comentários positivos.
Em breve serão ainda disponibilizados dois vídeos promocionais, um para
as Famílias e outro para as Empresas.

Bilhete Integrado
para visitas ao
Museu Marítimo de Ílhavo
e Museu da Vista Alegre
No âmbito do investimento
realizado pela Câmara Municipal de Ílhavo na reabilitação
e ampliação do Museu da Vista Alegre e de acordo com a
recente aprovação do Regulamento deste equipamento, foi
recentemente criado o Bilhete
Integrado, que contempla a
visita ao Museu Marítimo e
ao Museu da Vista Alegre,
incluindo a Capela de Nossa
Senhora da Penha de França,
pelos seguintes valores, de
acordo com a tipologia de visitantes:

Tipologia de Visitante

Bilhete Integrado
(MMI+Museu da Vista Alegre
e Capela)

Adulto (18-64 anos)

9,00 €

Jovem (6-17 anos)

4,00 €

Cartão-Jovem

4,00 €

Cartão-Estudante

4,00 €

Sénior (>65 anos)

4,00 €

Família (2 Adultos
+2 ou mais filhos <18 anos)

24,00 €
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Rua da Presa
3ª feira › Partida 9.09
Chegada 12.22

Vale de Ílhavo
4ª feira › Partida 9.15
Chegada 12.15
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Complexo Desportivo
2ª feira › Partida 8.56
Chegada 12.34

Gafanha da Boavista
5ª feira › Partida 9.08
Chegada 12.22

Gafanha do Carmo
6ª feira › Partida 9.07
Chegada 12.23

TARIFÁRIO

1€*

Bilhete simples

(*Viagens gratuitas aos dias úteis,
de 1 a 9 de Junho de 2016.)

10%

desconto se adquirido com Cartão Valor

Utilize os transportes
ílhavoin.
A SUA NOVA REDE DE TRANSPORTES.

SmartCoast debate
temática do Turismo
e Lazer em Ílhavo
Turismo Náutico em destaque

No âmbito da iniciativa
SmartCoast, realizou-se, no
dia 29 de abril, na Biblioteca

ÍLHAVO (C.M.)
Chegada 9.30
Partida 12.00

G
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Decorreu, no passado dia 17
de maio, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Ílhavo, o Sorteio público dos Instruendos que irão embarcar
em alguns dos mais belos e interessantes Veleiros do Mundo, participantes na Tall Ships
Races 2016, que farão a Cruise-in-Company entre Cadiz
e A Coruña (Espanha), assim
como outros que pretendam
juntar-se à edição 2016 do
Ílhavo Sea Festival, que decorrerá de 5 a 8 de agosto.
Concorreram a esta aventura um total de 141 pessoas, das
quais 77 para a primeira viagem (Cadiz – Ílhavo) e 67 para
a segunda viagem (Ílhavo - A
Coruña).
A Câmara Municipal de
Ílhavo assume, à semelhança
de anos anteriores, o pagamento de uma percentagem
relevante das viagens realizadas por cada instruendo.
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Ílhavo Sea
Festival 2016
Sorteio para
o embarque
de Instruendos
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Agora é mais fácil
chegar a Ílhavo

Municipal de Ílhavo, o evento
“Turismo e Lazer”, como foco
no Turismo Náutico, onde se

debateram os principais desafios e constrangimentos do
Turismo Náutico.
Esta sessão temática teve
como principal objetivo lançar desafios às empresas de
base tecnológica (TICE) e às
entidades do Sistema Cientifico, tendo sempre por base
a integração das Tecnologias
TICE nas atividades/setores
ligados à economia do mar
e de que forma estas podem
aumentar a sua competitividade. Este evento contou
com boas-vindas do Vereador
Paulo Costa, que apresentou
e discutiu com os presentes a
realidade do turismo e lazer
no Município de Ílhavo e suas
perspetivas futuras.

Durante o evento, estiveram também presentes diversas entidades que permitiram
conhecer melhor a realidade
do Turismo Náutico em Portugal e o enquadramento
com outras iniciativas e alinhamento estratégico com
a iniciativa SmartCoast, nomeadamente, o Turismo do
Centro de Portugal, a Associação Fórum Oceano, a Câmara
Municipal de Aveiro, a Câmara Municipal de Ílhavo, a
Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional
da Região Centro e Estratégia
da UE para o Atlântico.
Todos os subscritores da
iniciativa SmartCoast acreditam que os pontos aborda-

dos durante a sessão foram
importantes para alavancar
o trabalho que se pretende
desenvolver e aproximar as
empresas tecnológicas das
empresas do setor da Economia do Mar, tendo estado
presentes 70 participantes,
incluindo representantes de
entidades do sistema cientifico e tecnológico, incubadoras
de empresas, empresas tecnológicas e empresas a operar
na área do Turismo Náutico/
Economia do Mar.
De referir que a Câmara
Municipal de ílhavo é entidade parceria da iniciativa
SmartCoast, estando a mesma sedeada na Incubadora do
Município de Ílhavo.
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Festival de Teatro
do Município
de Ílhavo 2016

edição 2016 com balanço muito positivo
Promovido pela Câmara Municipal
de Ílhavo, o Festival de Teatro 2016
teve o seu início no dia 7 de maio, no
Centro Cultural de Ílhavo, com a peça
“Hamlet Talvez”, pela Companhia
João Garcia Miguel.
“O Avarento” foi a peça apresentada pelo Grupo de Teatro MarAlegre,
da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
(Ílhavo) que regressou, assim, ao CCI,
no dia 13 de maio, para realizar duas
sessões: a primeira, durante a manhã,
especialmente dedicada ao público escolar e a segunda, à noite, para o público em geral.
A edição deste ano teve como principal novidade o lançamento do Projeto
de Teatro Comunitário, encenado por
Graeme Pulley, com a peça “O Lugre”,
de Bernardo Santareno, nos dias 18 e 19
de maio, no Museu Marítimo de Ílhavo.

Destaque também para a presença,
pela primeira vez, do CASCI – Centro
de Ação Social do Concelho de Ílhavo
que apresentou a peça “Ilha dos Sentimentos”, no dia 21 de maio, no Centro
Sociocultural da Costa Nova. Marcaram igualmente presença no cartaz,
o GRAL - Grupo Recreativo Amigos
da Légua, no dia 14 de maio, com a
peça “O Casamento da minha filha” e
o Grupo de Teatro Ribalta, no dia 21
de maio, no renovado Teatro da Vista
Alegre, com a peça “Filinto, o Poeta
Amargurado”.
A edição 2016 do Festival de Teatro
encerrou com o projeto “Teatralidades”, pelo Grupo de Teatro do Fórum
Municipal da Maior Idade, que levou
ao palco do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, no dia 22 de maio, a
peça “Olha a Ilha’Vó”.
Marco incontornável no calendário
anual de atividades da Câmara Municipal de Ílhavo, o Festival de Teatro
mantém a forte e decidida aposta na
divulgação desta arte tão nobre, levando-a a vários espaços culturais e
a diversos públicos, homenageando
o teatro amador e incentivando, em
especial, os grupos do Município de
Ílhavo (Grupo de Teatro MarAlegre,
GRAL, Grupo de Teatro Ribalta, CASCI e Grupo de Teatro do Fórum Municipal da Maior Idade).

Dia do Trabalhador
Comemorações
do 1.º de maio

O Município de Ílhavo comemorou uma vez mais o tradicional Dia do Trabalhador,
entre os dias 29 de abril e 1
de maio, com a realização de
diversas iniciativas de caráter
cultural, desportivo e lúdico, destacando-se a X Edição
Concurso Karaoke Senhora

dos Campos (29 de abril) e o
Festival de Folclore Primavera (1 de maio), numa organização conjunta da Câmara
Municipal de Ílhavo, A.D.C.R.
Senhora dos Campos, Rancho
Regional da Casa do Povo de
Ílhavo e Junta de Freguesia
de São Salvador.
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Projeto “Imagens com Memória”
Recolha de imagens
do Município de Ílhavo

Em janeiro, a Câmara Municipal, através do Centro
de Documentação de Ílhavo
(CDI), criou o Projeto “Imagens com Memória”, o qual se
tem revelado um verdadeiro
sucesso.
Com esta iniciativa, o Município pretende criar um banco
de imagens com fotografias,
postais, gravuras, ilustrações,
registos sonoros, pinturas e/
ou vídeos do concelho de Ílha-

vo, que forneçam memórias
do passado, unindo as pessoas, estimulando o seu orgulho em pertencer à Terra.
O Centro de Documentação
de Ílhavo será apenas o repositório digital que centraliza,
utiliza e divulga as mesmas,
com o compromisso de indicar os autores e proprietários.
Assim que estiverem digitalizadas, serão devolvidas aos
proprietários.

Durante os primeiros cinco
meses de 2016 foram captadas
mais de 1000 imagens, cuja
descrição e divulgação está a
ser preparada pelo Centro de
Documentação.
No dia 28 de março, Feriado
Municipal de Ílhavo, foi apresentada uma pequena mostra
com diversas fotos antigas,
que se encontra a itinerar
pelo município e que se pretende que seja um incentivo
a todos os que tiverem gosto
em partilhar os seus arquivos
fotográficos.

Se ama profundamente
esta Terra e dispõe de
imagens que a caracterizam,
contacte-nos através
do cdi@cm-ilhavo.pt
ou do 234 329 686.

Colabore!

Comemoração
Dia Internacional
dos Arquivos
O Centro de Documentação
de Ílhavo (CDI) assinalou, no
dia 9 de Junho de 2016, o Dia
Internacional dos Arquivos,
com diversas atividades que
pretenderam salientar a importância da História e Cultura locais.
O dia “foi aberto” nos Arquivos de Temática Marítima,
localizados no CIEMar-Ílhavo
(Centro de Inovação e Empreendedorismo do Mar).
A manhã ficou marcada pelas visitas à exposição “Imagens com Memória”, sessões
de Serviço Educativo “Ílhavo,
Terra Milenar” e “Construir
Genealogias, Conhecer Gerações”, direcionadas ao Pré-escolar e 2.º Ciclo.
Durante a tarde, cerca de
100 pessoas assistiram, no

Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo, uma representação teatral de “Os postais da
Costa Nova”, de Senos da Fonseca, pela Turma de Teatro e
Literatura da Universidade
Sénior do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré. O Dia Internacional dos
Arquivos contou ao todo com
quase 150 pessoas a participar
nas atividades.
Esta iniciativa mostrou, não
só aos cidadãos do Município
de Ílhavo, mas também de
municípios vizinhos, o resultado de “remexer” a História,
os valores e as tradições que
se encontram nos Arquivos e
que se pretendem extrapolar
cada vez mais para o público
de forma pedagógica mas, sobretudo, divertida.

Centro de Documentação de Ílhavo
e Universidade Sénior
de mãos dadas na promoção da cultura,
valores e tradições da Nossa Terra

Workshop de Paleografia
Decorreu nos dias 8, 15 e 16
de Abril o Workshop de Leitura e Interpretação de Manuscritos dos Séculos XVI – XIX,
no Centro de Documentação
de Ílhavo.
Dedicado à Paleografia,
ciência que se debruça sobre
a leitura de escritas antigas,
esta formação foi lecionada
pela Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, distinta académica da Faculdade
de Letras da Universidade de
Coimbra e uma referência nacional dentro da área.
Esta iniciativa distinguiu-se
pelo recurso a documentos
relativos à história da nossa

terra, tais como o Foral Manuelino ou o primeiro livro da
Câmara de Ílhavo. Contudo,
tal não impediu que os cerca
de trinta formandos afluíssem de todo o país, nomeadamente Porto e Lisboa, e representassem as mais variadas
faixas etárias e profissões.
De professores a médicos,
formados de Arquivologia a
curiosos que deram os primeiros passos na leitura de manuscritos, tiveram em comum
o interesse e dedicação com
que se entregaram ao estudo
e interpretação dos documentos analisados.

O Centro de Documentação de Ílhavo e a Universidade Sénior do Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora da
Nazaré, mais concretamente
a turma de Teatro e Literatura, decidiram no presente ano
letivo de 2015/2016 desenvolver uma experiência de
parceria inédita e informal,
desenvolvendo
atividades
culturais, relacionadas com a
História Geral e Local.

Esta “união” tem como objetivos divulgar o património
informacional dos Arquivos
existentes no Centro de Documentação de Ílhavo, criar
dinâmica, desmistificando o
“pré”conceito de que neles só
existem coisas antigas, com
interesse apenas para os Historiadores, complementar a
oferta educativa dos alunos
do concelho promover as relações intergeracionais e consti-

tuir um estímulo acrescido aos
alunos da Universidade Sénior
que podem mostrar aos jovens
aquilo que de melhor sabem
fazer, assumindo-se como
uma referência para eles.
Atividades tais como a teatralização da “Maior Flor do
Mundo”, de José Saramago, o
“Auto da Barca do Inferno”, de
Gil Vicente, um café-concerto
com poesia de autores e ilhavenses, a teatralização de uma
carta de uma esposa ilhavense ao seu marido marítimo e a
exibição de “Os postais da Costa Nova”, de Senos da Fonseca, revelaram-se um sucesso,
cumprindo e confirmando os
objetivos estabelecidos.
Esta parceria é a prova mais
provada de que os Arquivos
detêm um papel fundamental na promoção da História e
Identidade do Município, promoção essa que pode e deve
ser dinâmica, divertida, mas,
sobretudo, descontraída.
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Museu divulga
projetos educativos
no Festival
“Aproxima-te”
O Museu Marítimo de
Ílhavo marcou presença na
primeira edição do Festival
“Aproxima-te”, que decorreu
entre 19 e 22 de maio, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
Tratou-se de um evento
pioneiro no país, que proporcionou às diversas entidades
participantes a divulgação
dos seus projetos educativos,
quer para a comunidade escolar, quer para as famílias.
Concebido e promovido
pela Spira, este evento foi
coorganizado pela Câmara
Municipal de Lisboa, pela
EGEAC e pelo Museu Nacional de História Natural e da
Ciência, onde decorreu.

Dia Internacional
dos Museus
celebrou-se com atividades
para todas as idades
As Comemorações do Dia Internacional dos Museus (assinalado a 18 de
maio) estenderam-se até ao dia 21 de
maio, no Museu Marítimo de Ílhavo,
com uma série de atividades para todas as idades.
Durante a manhã realizou-se uma
Visita aos Bastidores do Aquário, proporcionando-se a rara oportunidade
de acesso à área técnica e reservada
do aquário. As visitas especiais continuaram à tarde, mas nas Reservas
do Museu, localizadas na cave, onde
se preservam tesouros, coleções e memórias intemporais.
Na mesma tarde, realizou-se ainda uma Oficina de Moldagem de Zagaias, com as vagas quase esgotadas,
e o Workshop de cozinha Saberes com
sabor...a bacalhau, com Ana Cláudia
Costa.

Já à noite, com cerca de 70 pessoas,
foi inaugurada a exposição de fotografia “St. John’s, porto de abrigo - A
frota branca”, de Paul A. Soik. Esta
exposição, organizada com o apoio
da associação cultural Bind’Ó Peixe,
de Vila do Conde, reúne um extraordinário conjunto de fotografias sobre
a frota bacalhoeira portuguesa na
Terra Nova, um trabalho nunca visto
em Portugal da autoria de um famoso ilustrador da Arlequim Romance.
A exposição estará patente até 23 de
outubro.
Seguiu-se uma Visita Fora de horas
ao Museu, conduzida pelo Presidente
da Câmara Municipal e pelo Consultor do Museu, Álvaro Garrido.
No global das comemorações do Dia
Internacional dos Museus, entre 18 e
21 de maio, passaram pelo MMI 1.581
pessoas.
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CIEMar
comemorou
4.º aniversário
com a reedição de obra
de Bernardo Santareno

O CIEMar-Ílhavo, subunidade de investigação, documentação e empreendedorismo do
Museu Marítimo de Ílhavo
inaugurado em 2012, celebrou o seu quarto aniversário
no dia 2 de abril.
As comemorações ficaram
marcadas pelo lançamento da
reedição da obra “Nos Mares
do Fim do Mundo” (co-edição
E-Primatur), obra do escritor
e médico da frota bacalhoeira Bernardo Santareno. Ana
Paula Medeiros, Mestre em
Literatura Portuguesa e especialista neste autor, proferiu
uma palestra sobre esta obra.

Ainda sob a mesma temática, neste dia foi também inaugurada a exposição temporária “Bernardo Santareno, um
médico na frota bacalhoeira”,
que ainda será possível visitar
até 24 de julho. Esta exposição
conta com a colaboração do
Museu Nacional do Teatro
e da Dança, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, da Fundação Mário Soares e da Editora
E-Primatur.
O 4.º aniversário do CIEMar
ficou ainda marcado pelo lançamento do Boletim n.º 4 do
CIEMar-Ílhavo (edição digital).

Teatro de Comunidade
“O Lugre”
estreou no Dia Internacional
dos Museus
com sessões esgotadas
A estreia do teatro de comunidade
“O Lugre” foi o grande destaque do Dia
Internacional dos Museus, comemorado a 18 de maio, no Museu Marítimo
de Ílhavo.
“O Lugre” é uma peça resultante de
um projeto de teatro de comunidade,
com encenação de Graeme Pulleyn e
textos de Bernardo Santareno, escritor
e antigo médico da frota bacalhoeira.
Integrada no Festival de Teatro do
Município de Ílhavo 2016, esta peça
foi reposta no dia seguinte, 19 de maio,
à mesma hora. Ambas as sessões esgotaram (150 pessoas em cada dia) e receberam um forte e emotivo aplauso
do público.

Em fevereiro, com o início dos ensaios, o projeto propôs aos participantes a exploração contemporânea do
texto clássico de Bernardo Santareno.
No contexto único e inspirador do
Museu Marítimo de Ílhavo, os espaços
tiveram um papel fundamental no
processo de trabalho e de descoberta
de uma forma atual de apresentar esta
emocionante peça de teatro nos dias
de hoje.
Este projeto de teatro comunitário
integrou-se no contexto da recente
reedição da obra de Bernardo Santareno “Nos Mares do Fim do Mundo”,
que deu azo também à exposição sobre este tema, patente no Museu Marítimo de Ílhavo.

Dia Mundial dos Oceanos
dedicado à família
O Dia Mundial dos Oceanos
comemorou-se no Museu Marítimo de Ílhavo no fim de semana de 4 e 5 de junho.
Em ambos os dias, ao início
da tarde realizou-se a Visita
especial SOS – Oceanos.
O bacalhau foi o protagonista desta história, que tinha o
oceano como cenário.

Nesta visita interativa, pela
Sala da Faina e pelo Aquário
dos Bacalhaus, as famílias
tiveram a oportunidade de
conhecer melhor o gadus
morhua, as questões relativas à sua sustentabilidade e
os problemas ambientais que
afetam as águas do mar.
No total, realizaram-se três
visitas especiais, nas quais
participaram 186 pessoas.
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Programação Cultural

já abrange
as novas salas
de espetáculo

Miguel Angelo

Rui Sinel de Cordes

Hamlet Talvez

Best Youth

A programação cultural do Município de Ílhavo já abrangeu, no segundo
trimestre, as duas novas infraestruturas recém inauguradas – o Centro Sociocultural da Costa Nova e o Teatro
da Vista Alegre – que se juntam aos
Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.
A programação do segundo trimestre abriu com música, com a voz de
Miguel Angelo, vocalista dos Delfins,
que subiu ao palco no âmbito das comemorações do Dia do Porto de Aveiro, no dia 3 de abril, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN). A
receita deste espetáculo reverteu na
totalidade para a CERCIAV.
Da música passou-se para a comédia, com Rui Sinel de Cordes, que no
dia 9 de abril apresentou, no Centro
Cultural de Ílhavo (CCI), o espetáculo
“Je Suis Cordes”.
O Dia Mundial da Dança, 29 de abril,
foi comemorado em grande no CCI,
com a estreia absoluta do mais recente
espetáculo da Companhia Olga Roriz,
“Antes que matem os Elefantes”. Ainda sob o mote das comemorações desta efeméride, no dia 30 de abril o Centro Cultural de Ílhavo abriu as portas
às associações e escolas do Município
para apresentarem o que melhor sabem fazer. “Dança em Dia Aberto”
decorreu durante a tarde, no foyer do
CCI.
A 7 de maio, “Hamlet Talvez”, da
Companhia João Garcia Miguel, abriu
o Festival de Teatro do Município de
Ílhavo, que decorreu em várias salas
do Município até ao dia 22 de maio.
A 4 junho, Paulo Brandão, programador do Theatro Circo de Braga, deu
uma aula sobre programação intitulada “Uma breve história dos filmes
que eu não vi”. Esta iniciativa gratuita
decorreu no renovado Teatro da Vista
Alegre.

Antes que matem os elefantes

Os Best Youth foram a primeira
banda a atuar no Centro Sociocultural
da Costa Nova, apresentando o álbum
Highway Moon, a 11 de junho.
Hélder Bruno, compositor e pianista, acompanhado do quarteto de cordas Concetus Per TemporaEnsemble,
apresentou o espetáculo “Presença,
serena e terna”, no Teatro da Vista
Alegre, a 18 de junho.
Para comemorar o 6.º Aniversário
do Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré, a 20 de junho, subiu ao palco
a peça de teatro “Ana Bola sem filtro”.
Como é de pequenino que se começa
a gostar de música e teatro, o Centro
Cultural de Ílhavo realizou dois espetáculos para bebés, dos 3 aos 36 meses. “Do vento e do Mar”, pelo Teatro
do Biombo, realizou-se a 17 de abril e
“Toca a toca”, no dia 15 de maio.
A propósito da estreia nacional do
novo espetáculo da Companhia Olga
Roriz, realizaram-se no Centro Sociocultural da Costa Nova duas oficinas
de dança, para públicos distintos. De
23 a 24 de abril, bailarinos profissionais e estudantes tiveram a oportunidade de realizar uma formação
com Bruno Alves, sobre consciência
corporal e técnicas para uma melhor
postura.
De 30 de abril a 3 de maio, Bruno
Alexandre deu uma formação aberta
a toda a comunidade, propondo a experimentação de processos coreográficos inspirados no espetáculo “Antes
que matem os Elefantes”.
Até 30 de abril ainda foi possível
visitar a exposição “How to do things
with bodies”, que comemorou os 30
anos de carreira de João Garcia Miguel, encenador, dramaturgo e artista
plástico.
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bilheteira online
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
ilhavo.bilheteiraonline.pt
Facebook: centroculturalilhavo

agenda

AGOSTO

CCI/CCGN

Encerrado

JULHO

SETEMBRO

Ciclo de Concertos e Dj’s

“Cânticos
da Sereia”
CSC Costa Nova
17h00 Warm Up com DJ Set
19h00 Concertos
20h30-00h30 DJ Set by Ball room
M/6 anos
Entrada: € 4,00 (bilhete individual);
€ 12,00 (bilhete ciclo de concertos “Cânticos da Sereia”)

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

18 dom 10h00/11h30 música para bebés
Pequenos Piratas
CSC Costa Nova

15 sex 19h00 música
Sequin

+ DJ’s Disconine e Beatdizorder

1 sex 19h00 música
Isaura

+ DJ’s Beatdizorder e Zé Nuno
Indicado para bebés dos 6 aos 36 meses
Espetáculo limitado a 25 bebés
Entrada:
€ 3,00 (bebés); € 4,00 (acompanhantes)

cinema

22 sex 19h00 música
Sallim

Cinanima
– Festa do Cinema Animado
Extensões Cinanima 2015
CC Gafanha da Nazaré

+ DJ’s Ze Nuno e Beatdizorder

8 sex 19h00 música
Surma

+ DJ’s Pedro Menício e Zé Nuno

29 sex 19h00 música

Joana Barra Vaz
+ DJ’s Tozé Diogo e Ze Nuno

6 ter a 9 sex 10h00 e 14h30

Programa para crianças + Atelier de cinema de animação
(por marcação)

16

sex 21h30
Programa Premiados Cinanima 2015

17

sáb 16h00
Programa para crianças + Atelier de cinema de animação
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Quartas-feiras 18h40
Sábados 09h45

“Ombela”, de Rachel Caiano
Hora do Conto e Ateliê de Ilustração
No dia 30 de abril, a Biblioteca Municipal de Ílhavo
recebeu a visita de Rachel
Caiano.
A ilustradora dinamizou
a Hora do Conto “Ombela”, a
que se seguiu um divertido
Ateliê de Ilustração com recortes, colagens e muita cor.

Saberes com Sabor...
O Projeto “Saberes com Sabor…” concluiu, no passado dia
14 de maio, mais um ciclo de
sete sessões, com temáticas tão
diferentes como por exemplo:
“Alimente a sua Líbido”, “Cozinhar sem Glúten” ou “Flores Comestíveis!”. As sessões,
orientadas por especialistas
em Nutrição e outros técnicos
especializados, sensibilizaram
os participantes para a necessidade de uma alimentação mais
saudável e equilibrada, aconselhando-os também a novas e
diferentes leituras.

Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI
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Crescer a Ler
Crescemos e já Lemos
Encerramento dos
Clubes de leitura 2015/2016
No dia 4 de junho, teve lugar o encerramento de mais um ano de atividades dos Clubes de leitura para pais e
filhos da Biblioteca Municipal de Ílhavo – Crescer a Ler e Crescemos e Já Lemos. Uma manhã animada que juntou
todas as famílias que participam nos 3
grupos.
Venha participar com o seu filho e
descobrir o prazer da leitura em família. Esperamos por si!

As inscrições para a época 2016/2017
já se encontram abertas e o número de vagas
é limitado.

julho e agosto

Férias com Livros…
e não só
Neste período de férias
preparámos atividades
para os mais novos.
14h30
Biblioteca Municipal
Terças-feiras
Hora do Conto e Ateliê
Quintas-feiras
Sessão de Cinema
Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré
Segundas-feiras
Hora do Conto e Ateliê
Quartas-feiras
Sessão de Cinema

1 a 31 de agosto

Bibliotecas de Verão
2016
Entra na Onda… da Leitura!
Biblioteca de Praia
Molhe Sul, Praia da Barra
10h00~18h00

Rede de Bibliotecas
em Ílhavo…
Leituras em Rede

Com o objetivo de projetar
as bibliotecas como espaço de
informação,
conhecimento

e cultura; contribuir para a
promoção da cidadania e promover a leitura e as diferentes

Biblioteca de Jardim
Relvado da Costa Nova
09h30~13h00
14h30~18h30

literacias, ao longo do ano a
Rede de Bibliotecas de Ílhavo
levou a cabo, nos meses de outubro, dezembro e março um
ciclo de encontros abertos à
comunidade, que se realizaram nas diferentes Bibliotecas
Escolares sede, de cada Agrupamento de Escolas. O culminar deste projeto anual teve
lugar na Biblioteca Municipal
de Ílhavo no dia 20 de maio.
Um convívio, um momento de
partilha de projetos, desenvolvidos no âmbito do Programa
de Promoção do Livro e da Leitura e que envolveu alunos e
professores com o objetivo de
promover o livro e a leitura
em todas as suas formas.

10 e 11 de setembro

“Chiu! Uma noite
na Biblioteca…”
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Premiados Concurso Literário Jovem 2016

Texto Narrativo

Entrega de Prémios
e Certificados

Concurso
Literário Jovem
2016
Realizou-se no dia 22 de abril, no
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a Sessão de Entrega dos Prémios
e dos Certificados de Participação do
Concurso Literário Jovem 2016.
O Concurso Literário Jovem destina-se aos jovens do Ensino Básico dos
1.º, 2.º e 3.º Ciclos, assim como do Ensino Secundário e tem como principais
objetivos estimular hábitos regulares
de leitura e de escrita, potenciando a
criatividade e imaginação de cada um.
Organizado pela Câmara Municipal
de Ílhavo, o Concurso Literário Jovem
contou em 2016 a sua XV edição, tendo participado um total de 197 jovens
com 233 trabalhos, sendo atribuídos
prémios nas categorias de texto poético e texto narrativo em cada um dos
níveis de ensino.

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

1.º Ciclo do Ensino Básico
“As notas baralhadas”, de Amélia do Carmo Constantino Neves, da EB1 do Farol da Barra
“Trocas e baldrocas floridas”, de Inês Neto Araújo, da EB1 da Chave
“A Andorinha e a Violeta”, de Henrique José Maio da Gama, do CE da Coutada
“O meu lugar secreto”, de Sofia Ramos da Cruz Santos, da EB1 da Chave
“A flor mágica”, de Filipa Pires Santos, da EB1 do Farol da Barra
“Uma aventura rumo ao desconhecido”, de Tomás Gabriel Veríssimo Ribeiro Gonçalves, da EB1 do Farol da Barra
“A caixa mágica”, de Patrícia de Almeida Sotto Mayor, do CE da Sr.ª do Pranto
“A preocupação do Arnaldo”, de Gonçalo Cavaz Coelho, do CE da Coutada
“A casa assombrada”, de Matilde Pimentel Sardo, do CE da Sr.ª do Pranto

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

2.º Ciclo do Ensino Básico
“Capuchinho por uma tarde”, de Beatriz Simões Castro, da EB23 José Ferreira Pinto Basto
“O valor de um livro”, de Luísa Rodrigues Vilarinho, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“A máquina do tempo”, de Rosa Gonçalves Ramos, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“O cientista”, de Lucas Cerejo Gama, EB23 da Gafanha da Nazaré
“A máquina do tempo”, de Maria Marçal Cardoso Teixeira, da EB23 da Gafanha da Encarnação

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

3.º Ciclo do Ensino Básico
“As caçadoras de nuvens”, de Joana Gramata Ribau Amarante, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“Uma gota salgada”, de Alexandre Silva Regalado, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“Contemplando a noite”, de Mariana Arnelas Castanheiro, da ES da Gafanha da Nazaré
“A terra dos doces”, de Beatriz Maria Cardoso Graça Marinho, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“O meu pequeno mundo”, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB23 da Gafanha da Encarnação
“Olhos”, de Beatriz Afonso Martins Oliveira, da ES da Gafanha da Nazaré
“Uma amiga chamada Esperança”, de Catarina Semedo Madaíl de Oliveira, da ES João Carlos Celestino Gomes

Ensino Secundário
1.º Prémio “Vida”, de Margarida Ribau Almeida, da ES da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “Música”, de Arnaldo de Sá Cucu, da ES da Gafanha da Nazaré

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

1.º Ciclo do Ensino Básico
“As cores”, de Gustavo Miguel Fonseca Mondim, da EB1 do Farol da Barra
“Era uma vez um rato”, de Patrícia de Almeida Sotto Mayor, do CE da Sra. do Pranto
“Quando crescer”, de Manuel de Oliveira Lourenço, da EB1 da Chave
“É tão bom”, de Ana Francisca Oliveira Fernandes, da EB1 do Farol da Barra
“A super foquinha”, de Manuel Cravo Graça, da EB1 da Chave
“Natação”, de Beatriz Vieira da Silva Castro Neves, da EB1 do Farol da Barra
“O meu amigo”, de Bernardo Semedo Madaíl Oliveira, do CE da Coutada
“O cão”, de Ivan Gustavo Melo Fidalgo, da EB1 do Farol da Barra

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

2.º Ciclo do Ensino Básico:
“Faz de conta”, de Luísa Rodrigues Vilarinho, EB23 da Gafanha da Encarnação
“Se tu visses o que eu vi na Gafanha”, de Catarina Faneca Alves, da EB23 da Gafanha da Nazaré
“História de um velho”, de Miguel de Oliveira Lourenço, da EB23 da Gafanha da Nazaré
“A Liberdade”, de Beatriz Simões Castro, da EB23 José Ferreira Pinto Basto
“O que eu quero ser”, de Leonardo Miguel Martins Vintualeac, EB23 da Gafanha da Nazaré
“Eu e o meu pai”, de Sofia Barbosa Gregório, da EB23 da Gafanha da Encarnação

3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio 1.º Prémio – “Palavras“, de Beatriz Gonçalves Fernandes, da EB23 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio 2.º Prémio – “Amizade”, de Inês Coelho da Silva, da EB23 da Gafanha da Encarnação
Menção Honrosa “Amor”, de João Domingos Teixeira dos Santos, da EB23 da Gafanha da Encarnação
Ensino Secundário
Menção Honrosa “Ílhavo”, de Rita Russo Costa, da ES da Gafanha da Nazaré
Prémio Escola
EB1 do Farol da Barra -Mais trabalhos feitos
EB23 da Gafanha da Encarnação - Mais trabalhos premiados

16.º Aniversário

Fórum Municipal
da Juventude
de Ílhavo
No dia 31 de março, o Fórum
Municipal da Juventude de
Ílhavo celebrou 16 anos de
vida ao som de Ritmos Tropicais e ficou marcada pela criatividade e muita animação!
Ao início da tarde, entrámos
na festa com o ateliê de colares Havaianos, onde construí-

mos esse acessório tão típico
das festas tropicais. Em seguida passámos ao Workshop de
Cocktails Tropicais (Sem Álcool) com o Flávio Próspero,
que demostrou e explicou algumas técnicas na sua elaboração. Ao longo do workshop
foi tirando algumas dúvidas

e convidou os participantes
a elaborar um cocktail, no
final passámos à degustação
dos mesmos. Cantaram-se os
Parabéns ao Fórum depois da
Dra. Beatriz Martins, Vereadora da Juventude entregar
os certificados do 1.º Turno do
Programa Vocação.
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X Concurso

Hip-Hop Dance

regista a maior adesão de sempre
A décima edição do Concurso de Hip-Hop Dance realizou-se no dia 14 de maio, no
Mercado Municipal de Ílhavo,
registando a maior a adesão
de sempre.
Promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, o Concurso de Hip-Hop Dance
tem como principal objetivo
contribuir para o desenvolvimento do espírito e da capacidade criativa dos mais
jovens, especialmente na área
da dança, constituindo assim
um dos pilares da política de
juventude: a criatividade.

Os dez grupos concorrentes (Free Style 3C – Nível 3/
Paredes, Free Style 3C – Nível
5/Paredes, Free Style 3C – Nível 6/Paredes, Global Team/
Porto, Gurillaz Dance Crew/
Mira, Pestinhas Grandes/Gafanha da Nazaré – Ílhavo, Pestinhas Médias/Gafanha da
Nazaré – Ílhavo, R&D Crew/
Aveiro, Vibe Generation /
Sangalhos – Anadia, Young
Troupe/Aveiro) atuaram sob
o olhar atento de Big Zee,
Helena Brito, Fábio Januário,
Kkiko e da Vereadora da Juventude, num espetáculo que

foi também enriquecido pela
atuação de Fábio Januário e
do Beat Box de Paulo Vaz Aka
Robinho.
À semelhança de 2015, o
Concurso de Hip-Hop Dance promoveu ainda, durante a tarde de sábado, três
Workshops gratuitos, contando com uma adesão, no decurso da tarde e noite, de mais de
500 participantes.

1º Prémio:
Free Style 3 C - Nível 6
2º Prémio:
Vibe Generation
3º Prémio:
Young Troupe
Prémio Público:
R&D Crew

Conversas
com
Gente Nova
A “Conversa com Gente
Nova” do mês de abril decorreu no dia 27, no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo, e contou com
a presença de Leonardo Marques, numa tertúlia informal
e intimista.
Natural de Ílhavo (Légua),
Leonardo Marques é um ator
conhecido pela sua participação na série Morangos com
Açúcar, na oitava temporada, onde desempenhava o
papel de Chico (2003), e na
série da TVI Mulheres (2014).
Estudante de Gestão na Universidade Católica em Lisboa
é autor do blogue Perseus
(perseus.pt) e embaixador do
Hospital da Bonecada (projeto
pioneiro em Portugal, criado
em 2001 pela Associação de
Estudantes da Faculdade de
Ciências Médicas de Lisboa).

Enquadrada no tema de
maio, mês em que se realizou
o Festival Rádio Faneca, teve
lugar, no dia 8 de junho, no
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, a conversa
com a locutora de Rádio Maria Inês.
Maria Inês é uma jovem
ilhavense, locutora da Rádio
Terra Nova, que deu voz à
Rádio Faneca, a transmitir
alegria em 103.9 FM, entre os
dias 27 e 29 de maio. Ela partilhou a sua história e o seu dia
a dia, tendo a conversa sido
muito animada e interessante
do início ao fim.
É com base numa seleção
de temas sobre as preocupações e preferências dos jovens
que a Câmara Municipal de
Ílhavo, através dos Fóruns
Municipais da Juventude, dá
voz e espaço às “Conversas
com Gente Nova”, na última
quarta-feira de cada mês, pelas 17h00.

Oficinas Criativas
As Oficinas Criativas da
Câmara Municipal de Ílhavo são uma intervenção da
juventude na área da formação, desenvolvendo o espírito
criativo. Destinam-se não só
aos jovens, mas a todas as pessoas interessadas nas temáticas a abordar. Continuando a
estimular a criatividade dos
jovens e da população em geral, o Fórum Municipal da Juventude propôs a realização,
de 16 a 30 de março, da Feira

Criativa da Páscoa, promovendo o trabalho artístico dos
artesãos do Município.
Também em março realizou-se, no Fórum da Juventude da Gafanha do Carmo,
o Workshop de Trufas e Ovos
da Páscoa. Foram duas as turmas participantes, que aprenderam truques de manipulação de chocolate na confeção
dos ovos e nas deliciosas trufas com diferentes recheios.

Em maio, teve lugar um
Workshop de Pilates, no qual
os participantes puderam
aprender alguns exercícios
básicos deste desporto.
Em junho, realizou-se a
Oficina Criativa de Art Nails,
com a duração de seis horas,
em que as formandas aprenderam técnicas de higienização, manutenção e decoração
de unhas em verniz normal.
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Relatório
&
Contas

15

20

Gestão Financeira
e Execução
do Plano e Orçamento

Introdução
O ano económico de 2015, foi o segundo ano
completo do mandato autárquico 2014/2017 do atual
Executivo, pelo que, se submete à aprovação dos Órgãos
Autárquicos competentes, Câmara e Assembleia
Municipal, o Relatório e Contas da Gerência da Câmara
Municipal de Ílhavo, conforme determina o disposto
na alínea j) do n. 1 do artigo 35º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro, conjugado com o previsto no n. 1 do artigo 76º
da Lei 73/2013 de 03 de setembro.
A prestação de contas obedece ao disposto no ponto
3 da consideração técnica do POCAL. Dos conteúdos
tratados, destacam-se os dados relativos à execução
orçamental, sendo disponibilizada informação relativa à
receita e despesa, previstas no Orçamento de 2015, e uma
súmula da execução anual das GOP – Grandes Opções do

terem sofrido um conjunto de constrangimentos
que lhes retiraram alguma autonomia e eficácia na
gestão, restringindo a sua capacidade realizadora e
de intervenção, daí que, houve necessidade de nos
adaptarmos, assumindo-se uma gestão de ainda
maior rigor na ação, em executar investimentos,
prioritariamente na dinamização económica e na
qualificação das pessoas.
No entanto, com estes critérios e limitações, no ano
de 2015 conseguimos manter uma dimensão relevante
do investimento da Câmara Municipal e, continuámos a
reduzir a despesa de funcionamento de toda a estrutura,
conseguindo assim, concretizar mais um ano de grande
importância, em especial pelo continuado crescimento
da qualidade de vida dos nossos Munícipes, assim como
de todos quantos utilizam o Município de Ílhavo para
trabalhar, lazer, etc.
Os extraordinários resultados obtidos, numa altura
de relevante redução das receitas com a consequente
redução dos valores do Plano e Orçamento, sem colocar
em causa o normal funcionamento dos serviços
oferecidos à população, resulta, como já foi referido,
da aplicação de políticas sérias de grande exigência
e rigor, mas também de grande abertura a parcerias
positivas com Entidades Públicas, Empresas e com as
Associações, assim como ao bom aproveitamento dos
Fundos Comunitários do QREN, encontrando-se já bem
encaminhadas as candidaturas do Município ao novo
Quadro do “Portugal 2020”.
A conclusão do Plano Estratégico do Município
de Ílhavo (PEMI) em parceria com a Universidade
de Aveiro, cuja apresentação pública fizemos em 27
de novembro de 2015 na Biblioteca Municipal dá
primazia ao desenvolvimento dos eixos-estratégicos
considerados prioritários pela nossa população,
nomeadamente a “Valorização do Capital Humano,
Economia + Competitiva e Ílhavo Inteligente”, dá-nos
garantias para a definição de projetos estratégicos, para
o nosso desenvolvimento, que se pretende que continue
sustentado e equilibrado em todo o nosso território.
Neste âmbito a candidatura efetuada ao Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável
(PEDUS), nas ações de Qualificação Urbana, Mobilidade
Sustentável e Comunidades Desfavorecidas, são um bom
exemplo do caminho que pretendemos seguir.
Portanto, o Relatório & Contas de 2015 é um
documento que reflete e constata, de uma forma clara
e objetiva a continuada evolução do investimento e
do desenvolvimento equilibrado e integrado do nosso
território, sempre na senda da criação de riqueza e
crescimento sustentável e numa oferta de ações e
serviços da alta qualidade e modernidade, que contribui
de uma forma inequívoca para o engrandecimento do
nosso Município.
As orientações determinadas pelas “Grandes Opções
do Plano e Orçamento de 2015” e, enquadradas no
“Nosso Compromisso – Continuar com Confiança”, foram
seguidas com determinação e empenho, aproveitando
todas as oportunidades, vencendo dificuldades, com
a utilização das capacidades existentes, num trabalho
intenso, que realço, de toda esta excelente Equipa da CMI.

Plano, bem como a análise ao balanço e demonstração de
resultados.
É ainda apresentado o relatório de acompanhamento
e monotorização sobre a execução do Programa II do
PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, conforme
previsto no n.º 2 do art. 12º do Decreto-Lei n.º 43/2012, de
28 de agosto.
Como sabemos, o Poder Local é um dos baluartes do
atual desenvolvimento, modernidade e qualidade de vida
que hoje temos, sendo para todos nós motivo de grande
orgulho. As Autarquias constituem uma garantia na
organização democrática do poder político, assumindo-se
ao serviço da população da forma mais direta e próxima,
no cumprimento e satisfação dos seus interesses.
Apesar de as Autarquias, nos últimos anos

A gestão financeira da Câmara Municipal de
Ílhavo do ano de 2015, decorreu de forma equilibrada,
cumprindo-se os objetivos traçados aquando da
elaboração do Orçamento para 2015, conforme se poderá
constatar na análise que se segue.
Destaca-se o forte investimento verificado em 2015,
cerca de 9,5M€ com a conclusão de vários investimentos,
como a empreitada de requalificação e ampliação do
Museu da Vista Alegre, a reabilitação do Teatro da
Vista Alegre, bem como a Rede de Drenagem de Águas
Residuais e Pluviais, da Gafanha da Nazaré e Zona
Industrial da Mota, a Remodelação da Ponte da Vista
Alegre, a Requalificação de Vias Municipais, a Via de
Acesso ao Parque Ciência e Inovação, etc.
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Por força da conclusão destas obras para o final
de ano a dívida a fornecedores aumentou ainda
que transitoriamente, situação que agora se dilui;
demos cumprimento ao serviço de dívida à banca,
-2.114.281,95 euros – amortização de capital, mantendose as circunstâncias dos últimos anos no que respeita
à imprevisibilidade da receita, nomeadamente em
relação aos Fundos Comunitários, designadamente
no recebimento dos 5% finais das obras com
cofinanciamento, em parte recebidas em 2015 mas que
ainda há valores substanciais a receber, que esperamos
ocorram em 2016.
Uma análise mais profunda da gestão económicofinanceira, deve ser feita com a verificação dos textos
e dos mapas da Prestação de Contas referenciados por
“Análise Económico-Financeira”.
Sumarizam-se neste capítulo, alguns aspetos
principais:

· Receita
À receita do exercício de 2015 no montante de
24.245.982,66 euros deve-se acrescentar o montante
de 1.979.542,31 euros correspondente à integração
do saldo de 2014. Deve-se referir que na receita de
2015 o montante de 2.666.589,10 euros relativo às
comparticipações comunitárias (em 2014 tinha sido de
1.760.974,26 euros), por força da conclusão do quadro
comunitário anterior embora ainda haja a receber uma
verba de cerca de 1,0M€ só de 5% de finais de obras há
muito concluídas e pagas, além do valor de overbooking
de 658.420,97 euros.
O montante total da receita de 2015 é assim de
26.225.524,97 euros. Se a este valor retirarmos quer
o saldo inicial quer o montante FEDER, obtemos
21.579.393,56 euros que comparado com igual equação
para o ano de 2014, onde se obteve 20.888.856,75 euros,
que se traduz num aumento de 3,31% ou seja mais
690.536,81 euros explicado em 85% com o aumento final
da avaliação geral dos prédios urbanos de IMI.
A receita realizada atingiu os 85,2% superando a
percentagem indicativa prevista na Lei das Finanças
Locais de 85%.

· Despesa
A despesa paga em 2015 foi de 24.848.366,11 euros.
No que respeita ao investimento pago em 2014 foi de
7.557.999,98 euros.
Se analisarmos a capacidade de execução do
Orçamento, pelos compromissos assumidos, verificamos
que em 2015, dos 30.764.750,00 euros, concretizamos
28.968.889,43 euros, ou seja 94,16%, quando no ano de
2014, essa percentagem foi de 91,70%, o que comprova
a conduta deste Câmara Municipal em se aproximar
de um novo paradigma de gestão consentâneo com os
tempos atuais, investindo bem mas criteriosamente e
mantendo mesmo assim rácios financeiros dos melhores
Municípios do País, como sejam o prazo de pagamentos
a fornecedores ou ainda o limite da dívida relacionada
com a média da receita corrente dos últimos três anos.
O valor da despesa corrente foi de 12.701.677,10
euros, o que corresponde a uma diminuição de 4,97% do
obtido em 2014 (13.365.569,18 euros).
O valor da despesa de capital, designadamente de
investimento, foi de 12.146.689,01 euros, quando em
2014 tinha sido de 9.543.388,10 euros, o que corresponde
a um aumento em 27,28%!

· Execução da Receita
e da Despesa (Orçamento):
» Nível de execução da Receita foi de 85,20 %;
» Nível de execução da Despesa:
- 80,77 % (despesa paga)
- 94,16 % (despesa paga e não paga).

Análise da Atividade
das GOP
Neste capítulo apresentamos uma súmula das
atividades e das ações de maior relevância desenvolvidas
pela Câmara Municipal, de acordo com o cumprimento
dos objetivos definidos nos documentos previsionais do
Plano e Orçamento:
- Execução financeira de 98,70%,
em relação ao valor inicial;
- Execução financeira de 75,64%,
em relação ao valor final;
- Execução física com expressão financeira de 86,21%
(faturas pagas e em dívida);
A execução financeira ao nível das GOP 2015 foi de
13.387.230,19 euros, estabelecendo um paralelismo com
o ano de 2014, em que o valor foi de 11.541.290,22 euros,
verifica-se um aumento de 15,99%.
A execução financeira, no que respeita a todos os
compromissos assumidos (pagos e não pagos) ao nível das
GOP 2015 foi de 16.433.403,83 euros, um valor superior
em 13,89% face a 2014, que tinha sido de 14.428.801,29
euros, sendo a percentagem de realização das GOP, em
2014, de 87,78% e 92,85% em 2015.
Assim, e para melhor análise, apresentamos
seguidamente a distribuição das principais ações e
eventos, de acordo com as funções e rubricas:

· Funções Gerais
Serviços gerais
da Administração Pública
» Manutenção do SIADAP Sistema de Avaliação dos
Funcionários Municipais
» Implementação da gestão do Plano de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e do Sistema de
Controlo Interno
» O ano de 2015 pautou-se pela regular gestão
dos diferentes instrumentos ao dispor da CMI ao
longo dos últimos anos, nomeadamente nas áreas
do atendimento integrado, da desmaterialização dos
processos administrativos, compras eletrónicas, sistema
de informação geográfica e melhoria contínua das
condições de trabalho
» Acordo Coletivo de Empregador Público para as 35h
» Acompanhamento da obra de ampliação e
recuperação do Teatro da Vista Alegre no âmbito
do RUCI – Redes Urbanas para a Competitividade e
Inovação, Arte Criatividade e TIC.
» Conclusão da obra de requalificação do Cais da
Malhada em parceria com a POLIS Ria de Aveiro e sua
inauguração
» Conclusão e inauguração da Sede do Illiabum Clube
e ativação do Serviço Local de Atendimento de Ílhavo da
Segurança Social
» Cedência de Escolas Básicas desativadas, a
Associações do Município para instalação das suas Sedes
» Assinatura do Protocolo com a Agência para a
Modernização Administrativa com vista à instalação do
Espaço do Cidadão (entretanto já em funcionamento)
» Assinatura do Acordo de Permuta entre a CMI
e a Cooperativa de Consumo Gafanhense com vista à
construção da Casa da Música da Gafanha
» Acompanhamento da obra de Reordenamento e
Valorização do Cais da Gafanha de Aquém em parceria
com a POLIS Ria de Aveiro
» Conclusão da adaptação e conservação do Edifício
da Câmara Municipal

Segurança e ordem pública
A segurança e proteção dos cidadãos é um direito
e um princípio básico da nossa sociedade, que depende
em grande medida da intervenção da Administração
Central, no entanto a Câmara Municipal mantém
uma articulação de proximidade com as entidades de
Segurança e Proteção Civil, com vista a minimizar
eventuais riscos que possam surgir. Nesse sentido,
referenciamos algumas ações desenvolvidas durante o
ano de 2015:

» Acordo de Cooperação com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.
» Pagamento da segunda prestação do Acordo para
apoio à construção do Quartel dos Bombeiros.
» Assinatura do Protocolo de cedência da antiga
Escola da Sr.ª do Pranto para a instalação do Novo
Quartel da GNR
» Abertura do concurso público para a empreitada de
construção do novo Quartel da GNR de Ílhavo
» Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil
» Reuniões periódicas de acompanhamento do
Conselho Municipal de Segurança

· Funções Sociais
Educação
O Futuro pertence aos mais novos e por isso, a Câmara
Municipal mantém a sua aposta prioritária na Educação,
no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento
integrada e sustentada do Município que continuará
muito focada nas pessoas, em especial nas nossas crianças.
Assim, nesta rubrica destacamos investimentos, apoios
atribuídos e atividades dinamizadas neste campo, ao
longo do ano, nomeadamente:
» Confeção e fornecimento de refeições às cantinas
escolares executando o Protocolo para o Fornecimento
de Refeições no 1º Ciclo com o Ministério da Educação e
o alargamento da gestão da CMI às cantinas das escolas
básicas do 2.º e 3.º Ciclo
» Celebração de acordos de Cooperação com as
Associações de Pais para a gestão das cantinas e ATL,
com o devido acompanhamento e monitorização da
qualidade dos serviços
» Celebração dos Acordos de Cooperação para a
Educação Pré-escolar
» Promoção das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC)
» Distribuição de Material Escolar pelas Escolas e
Jardins de Infância
» Desenvolvimento da Ação Música na Escola
» Dia do Inglês
» Kuartas Seguras
» Organização do OLIMPÍLHAVO 2014/2015 –
Atividades Aquáticas e Atividades de Terra, em parceria
com os Agrupamentos de Escolas
» 1.ª Edição do Dia das TIC
» Música na Escola 2015
» XI Aniversário da Escola Municipal de Educação
Rodoviária
» Organização da Gincana Rodoviária em articulação
com as AEC
» Sessão de acolhimento a alunos oriundos da
Alemanha, França e Reino Unido, que visitaram o
Município ao abrigo do Programa Comenius
» I Semana Municipal da Mobilidade Sustentável,
organizada em parceria com as Eco-Escolas
» Promoção do Concurso Literário Jovem destinado a
alunos do Ensino Básico e Secundário
» A Minha Sinfonia 2015
» Realização da iniciativa “Vem ser feliz na EMER”
» Organização do DESPORTÍLHAVO 2015 com a
colaboração do ILLIABUM Clube e do Grupo Desportivo
da Gafanha
» Dia Mundial da Criança
» VI Corta-mato Escolar
» Dinamização do Projeto “Newton Gosta de Ler” em
parceria com a Fábrica da Ciência Viva da UA
» Mini Prova de Orientação Rodoviária 2015
» Sessões de Educação e Sensibilização para a
Sustentabilidade “Adote este Princípio: ponha fim ao
desperdício”
» Programa de Iniciação à Natação (PIN)
» Serviço Educativo Municipal de Ílhavo
» Festa de Natal 2015
» Concerto em Família
» Clube da Estrada
» II Encontro da Comunidade Educativa
» Reuniões do Conselho Municipal de Educação
» Requalificação e ampliação das instalações da EB da
Cale da Vila – 1.º Ciclo
» Requalificação dos espaços de recreio da EB da
Chousa Velha
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» Substituição de Coberturas na EB 2, 3 José Ferreira
Pinto Basto em parceria com a DGESTE
» Obras de manutenção e reparação em diversas
escolas do 1º Ciclo e Pré-escolas.

Saúde
» Acompanhamento e conclusão da construção da
Extensão de Saúde, no edifício Centro Sociocultural da
Costa Nova
» Dinamização da edição de 2015 da Feira da Saúde
» Dinamização da Caminhada “O que nos Liga” em
parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro
» Formalização do Protocolo entre o Município de
Ílhavo e a Associação de Apoio a Pessoas com VIH/Sida –
Abraço Delegação Norte
» Dia Mundial do Coração assinalado com atividade
física

Segurança e Ação Social
Sabendo que as condições económicas das famílias
revelam ainda muitas fragilidades de caráter económico,
com impacto ao nível da coesão e sustentabilidade
familiar, estamos certos que a ação social se afirma como
um mecanismo de apoio essencial à manutenção da
qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, merecendo
especial atenção e investimento através do reforço de
parcerias com Instituições do Município, procurando
apostar em soluções cada vez mais abrangentes,
integradas e inovadoras. Nesse sentido, durante o ano de
2015 o Município de Ílhavo desenvolveu um conjunto de
atividades nesta área, nomeadamente:
» VII Aniversário do Serviço de Atendimento Social
Integrado (ASI) do Município de Ílhavo
» Desenvolvimento da atividade do Conselho Local
de Ação Social e de trabalho de intervenção social em
parceria com as IPSS
» Bolsas de Estudo Municipais 2014/2015
» Bolsas de Estudo do Ensino Superior 2015/2016
» Bolsas de Estudo do Ensino Secundário 2015/2016
» Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e a
Indivíduos Carenciados
» Gestão da Ação Social Escolar para as crianças do 1º
Ciclo do Município
» Realização da 17ª edição da MAIOR IDADE, e
outras atividades direcionadas para a população sénior
» Realização da atividade “Dos Pequenos aos
Graúdos”
» I Edição das “Idolíadas – A Arte na Terceira Idade”
organizada com a colaboração da Escola Profissional de
Aveiro
» Realização da Semana da Maior Idade 2015 / Viver
Solidário
» Gestão dos “Espaços Maioridade”, Movimento
Maior, etc.
» Execução dos Protocolos de Cooperação com as
Associações de Ação Social do Município
» Realização do Seminário “Etnia Cigana na
Diversidade das Etnias”
» Dinamização do Projeto “Porto Seguro: Criação
de Grupos de Autoajuda para Cuidadores Informais de
Pessoas com Demência”
» Capacitação e apoio ao acolhimento e integração de
migrantes

Habitação e Serviços Coletivos
· Habitação
Neste capítulo, foi efetuado o acompanhamento
social e gestão de inquilinos de habitação social da
Câmara Municipal de Ílhavo;
» Atribuição de quatro fogos de habitação social
» Obras de manutenção e conservação dos imóveis
existentes

· Ordenamento do território
Nesta rubrica é de realçar um conjunto de
investimentos identificados, alguns dos quais
desenvolvidos em parceria com outras entidades:
» Requalificação do Largo da Senhora dos Campos
» Requalificação do Largo e Edifício de apoio ao
Cemitério de Ílhavo

» Início da obra de requalificação da Rua D. Manuel
Trindade Salgueiro
» Implementação e acompanhamento do Plano de
intervenção em Espaço Rural (PIER) da Sr.ª dos Campos
» Participação e acompanhamento do Grupo de
Trabalho da Colónia Agrícola – no Lugar da Senhora dos
Campos
» Conclusão e Sessão de Apresentação do PEMI –
Plano Estratégico do Município de Ílhavo
» Execução em parceria com a EDP de investimentos
diversos em reforços de rede de Iluminação Pública,
assim como substituição de algumas luminárias por LED
» Aquisição do antigo Matadouro da Malhada

Saneamento
» Conclusão e Ativação das Redes Públicas de
Saneamento e Drenagem de Águas Pluviais da Gafanha
da Nazaré e da Zona Industrial da Mota na Gafanha da
Encarnação
» Monitorização e acompanhamento da atividade da
empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro
» Acompanhamento da gestão do sistema de
saneamento básico em alta da SIMRIA

Abastecimento de água
» Acompanhamento da execução da obra da
Associação de Municípios do Carvoeiro e construção de
Depósitos Apoiados, na Gafanha da Nazaré
» Monitorização e acompanhamento da obra da AdRA
» Reforços de rede de abastecimento de água em
alguns arruamentos da Gafanha da Nazaré

Resíduos Sólidos Urbanos
» Acompanhamento da gestão do ECOCENTRO
» Acompanhamento rigoroso da operação do
concessionário para a gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) e limpeza urbana do Município (SUMA);
» Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela
ERSUC
» Realização da iniciativa “Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos 2015”

Proteção do meio ambiente
» Acordos de Cooperação com as Associações de
Escuteiros do Município
» Protocolo de Cooperação entre a CMI, a Associação
de Concecionários de Praia da Beira Litoral; a Associação
de Salvamento Aquático “Resgatílhavo”, a APA e os
Bombeiros Voluntários de Ílhavo com vista a garantir a
vigilância nas praias do Município;
» Dinamização do projeto “Woodwatch – De Olho na
Floresta”
» Projeto Coastwatch Europe – Aulas de
Sensibilização
» Assinatura do Protocolo ClimAda.PT.Local
» Atribuição da distinção “És +”: Iniciativa de Alto
Potencial em Inovação e Empreendedorismo
» Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos
» Apresentação dos relatórios da qualidade do ar na
envolvente do Porto de Aveiro
» Dinamização de ações no âmbito da Semana da
Biodiversidade
» Hastear da Bandeira Azul e Bandeira de “Praia
Acessível” nas Praias da Costa Nova e Barra
» Manutenção dos jardins e espaços verdes
» Operações de Conservação/alteração dos jardins do
Município e manutenção de Parques Infantis
» Acompanhamento da obra de Proteção e
Recuperação do Sistema Dunar, assim como Reforço do
Cordão Dunar da Costa Nova
» Limpeza dos sanitários das praias da Barra e Costa
Nova

Serviços Culturais, Recreativos
e Religiosos
· Cultura
Habituado a um público cada vez mais exigente, o
Município de Ílhavo procura, ano após ano, diversificar
a sua oferta cultural acrescentando valor. Tendo sempre
com “O Mar por Tradição” e assumindo-se como a
“Capital Portuguesa do Bacalhau”, vamos ao encontro

dos interesses dos Ilhavenses pelas artes, teatro, poesia,
e literatura, procurando sempre cativar novos públicos
com ações diferenciadoras. A aposta na valorização das
praias da Barra e Costa Nova, integradas na qualificação
da Ria de Aveiro, bem como em equipamentos, e
apoios concedidos, permitem uma maior abrangência
de atividades com vista consolidar o posicionamento
do Município de Ílhavo num patamar elevado no que
concerne a oferta da atividade cultural, recreativa e
religiosa dinamizando as seguintes ações e projetos:
» Conclusão da construção do Centro Sociocultural
da Costa Nova
» Assinatura dos Acordos de cooperação com
Associações Culturais;
» Festival Rádio Faneca
» Festival de Teatro do Município de Ílhavo
» Dinamização do concurso ílhavo a Ler +
» Realização das Marchas Sanjoaninas 2015
» Registo da “Festa da N. Sr.ª da Penha de França” no
Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial
» Exposição “Viagem ao Scriptorium Medieval”
» Exposição e Ateliê de Ilustração “Livro Objeto” com
Helena Zália
» Concretização Projeto “Ílhavo – Diversidade num
Minuto” ao abrigo de uma candidatura aprovada pelo
Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países
Terceiros
» Revista Argos Eleita pelos Prémios APOM como
Melhor Revista na categoria “Trabalho na Área da
Museologia”
» Museu Marítimo de Ílhavo agraciado com Prémio
Internacional Archmarathon 2015
» Acompanhamento e monitorização da obra de
requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre
» Organização de eventos nos Centros Culturais de
Ílhavo e Gafanha da Nazaré
» Trabalhos de Manutenção do Navio Museu Sto.
André e do Museu Marítimo

· Desporto, Recreio e Lazer
Tendo presente que a prática desportiva contribui
significativamente para a melhoria da qualidade de
vida da população, o Município de Ílhavo mantém
a aposta no desenvolvimento de atividades que têm
vindo a cativar cada vez mais adeptos. Neste campo,
apoiamos e envolvemos as Associações e Clubes do
Município que têm um contributo muito expressivo
numa multiplicidade de modalidades desportivas
disponibilizadas a diferentes grupos etários de atletas
e público em geral. Relevante é também o esforço
da Autarquia na manutenção e requalificação dos
equipamentos desportivos disponibilizados à população.
» Dinamização da Escola Municipal de Ténis
» Manutenção das Piscinas e Pavilhões Desportivos
» Celebração de Acordos de Cooperação e Contratos
de Desenvolvimento Desportivo com as Associações do
Município
» Programa Municipal “Férias Divertidas Verão
2015” Páscoa, Férias de Verão e Natal
» Organização da II Mini Maratona Museu Marítimo
de Ílhavo
» Organização da 2ª Corrida Popular da Costa Nova
» Organização do I Congresso Náutico 2015
“Embarque para o Conhecimento”
» Colaboração e parceria na organização da 4.ª
Corrida Solidária da BOSCH
» Acolhimento e dinamização de Aula Boot Camp
» Organização dos Sábados Divertidos Náuticos
» XII Concurso de Fotografia “olhos sobre o Mar”
» Acolhimento da Seleção Nacional de Basquetebol
Feminino no âmbito do Eurobasquet Women 2017
» Execução e inauguração da obra de reformulação e
requalificação do Skate Park
» Ampliação e reformulação dos balneários do
Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré
» Organização da Semana Náutica em colaboração
com o Fórum Náutico
» Dinamização da Escola Municipal de Natação
» Dinamização do Programa Municipal “Desporto
para Todos”
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» Organização da VII Semana Náutica em colaboração
com o Fórum Náutico (inclui Travessia da Ria a Nado)

Outras atividades Cívicas
A Juventude, ocupação de tempos livres e emprego,
são áreas que têm uma dinâmica muito própria e por isso
merecem a nossa maior atenção e empenho. Tendo em
vista tornar mais abrangente a intervenção nestas áreas
desenvolvemos um vasto conjunto de atividades, com
destaque para o desenvolvimento de ações de capacitação
para a promoção de mecanismos eficientes de procura de
emprego e empreendedorismo, nomeadamente:
» Gestão do Programa Municipal de Bolsas de
Estágios de Trabalho
» Criação do GEPE – Grupo de Entreajuda para a
procura de Emprego
» Sessão de Divulgação da Empregabilidade na
Região de Aveiro | Ílhavo
» Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres PMOTL 2015
» Apoio às Associações de Jovens do Município
» IX Concurso Hip Hop Dance
» VI Concurso de DJ’s
» Realização do “Marolas”
» Organização da iniciativa “Saberes com Sabor...”
» Dinamização da atividade “Conversas com Gente
Nova”
» Organização da Assembleia Municipal Jovem 2015
» Adesão do Município de Ílhavo à campanha
mundial “Acendam a Luz Azul”
» Participação no Projeto “Tampinha Amiga” –
Entrega de material ortopédico

· Função Económica
O bom desempenho do tecido empresarial têm uma
forte influência no dinamismo do nosso Município,
afigurando-se como uma mais-valia na criação de riqueza
e emprego, daí que capacidade de atrair e fixar novas
empresas associada à localização geográfica privilegiada,
a uma estrutura logística instalada com interligação
entre os diferentes tipos de transporte - marítimo,
terrestre e ferroviário sejam fatores estratégicos que
justificam a contínua aposta na capacidade inovadora,
com vista a proporcionar as condições mais atrativas
para os agentes económicos. Nesse sentido, a Câmara
Municipal continua a dinamizar projetos em diferentes
domínios, nomeadamente:

Indústria e Energia
» ECOMARE – acompanhamento da instalação dos
equipamentos e preparação da componente integrada de
visitação
» PCI – Acompanhamento e monitorização da
construção do Parque

Transportes e Comunicação
» Remodelação da Ponte da Vista Alegre
» Conclusão da Via de Acesso ao PCI (“Via do
Conhecimento”) e sua inauguração
» Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito e
Segurança Rodoviária
» Aprovação e alteração dos Sentidos de Trânsito na
Gafanha da Nazaré – 1.ª fase
» Sinalização – Adjudicação do Fornecimento e
Instalação de Iluminação Semafórica de Tecnologia LED
» Execução de sinalização horizontal em diversos
arruamentos
» Requalificação e revestimentos em tapete
betuminoso (manutenção de vias)
» Acompanhamento da atividade dos operadores
privados de transportes públicos

Comércio e Turismo
Promover a atividade comercial no Município e levar
o nome de Ílhavo mais além, é um objetivo que temos
concretizado e consolidado através da participação em
ações temáticas específicas e direcionadas, selecionadas
em articulação com o enquadramento da região,
nomeadamente:

» Ações de Promoção turística do Município de
Ílhavo, tais como à participação na Bolsa de Turismo de
Lisboa BTL 2015, integrado no stand da CIRA
» Organização do Festival do Bacalhau 2015 no
Jardim Oudinot (em parceria com a Confraria do
Bacalhau e contando com o patrocínio do Turismo do
Centro de Portugal)
» Realização das Festas do Município 2015/ Mar
Agosto,
» Rota das Padeiras 2015
» Organização do “Festival do Marisco” em parceria
com o Illiabum Clube
» Organização da iniciativa “De volta ao mar com o
Creoula’15”
» Execução e inauguração da obra de requalificação
do Mercado da Barra
» Participação no Brokerage Event “Mar e Ria”
» Dinamização do concurso de fotografia “Olhos
sobre o Mar”
» 13º Aniversário do Navio Museu Santo André
» Participação no Fórum do Mar 2015
» Requalificação dos Passadiços das Praias da Barra e
Costa Nova em parceria com a APAmbiente
» Apoio à instalação de novas empresas no Polo da
Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA)
através da celebração de contratos de incubação.
» Acompanhamento da Junta de Freguesia da
Gafanha de Nazaré na gestão do Mercado da Gafanha
de Nazaré, e da Junta de Freguesia de São Salvador na
gestão do mercado de Ílhavo
» Gestão da Feira dos 13, e de todo o Parque Municipal
da Vista Alegre;

·Outras Funções
A delegação de competências nas Juntas de
Freguesia com vista a assegurar o desempenho de
tarefas relevantes permite ter um conhecimento mais
aprofundado da realidade, possibilitando assim o apoio
de proximidade à população e otimizando os recursos
existentes. Igualmente, a cooperação interinstitucional
e a representatividade do Município de Ílhavo em
entidades com influência junto do Poder Central,
permite uma gestão mais assertiva de processos de
grande relevância para a Autarquia.
» Celebração e acompanhamento da execução
dos contratos interadministrativos com as Juntas de
Freguesia
» Preparação e doação do Edifício “Vila Vieira” à
Junta de Freguesia de S. Salvador
» Preparação do processo de doação do Edifício da
Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo

Dívida
No que respeita ao nível de endividamento perante
Fornecedores c/c e de imobilizado, incluindo as faturas
em receção e conferência, cedidas ou não ao factoring,
assim como outros credores, o valor de 2015 foi de
4.054.598,44 euros (Valor A), que se traduz num aumento
de 2.160.226,38 euros, se comparado com os 1.894.372,06
euros de 2014.
O aumento da dívida a fornecedores é puramente
conjuntural e resulta do atraso na conclusão de várias
e importantes obras que acabaram por ser concluídas
no final de 2015, nomeadamente a obra da rede de
saneamento e águas pluviais na Gafanha da Nazaré,
e que se encontram a ser pagas (ou já estão) em 2016,
destacando-se uma dívida existente à AdRA de 2,2M€ e
0,9M€ relativo à aquisição do terreno onde se encontra
instalada a Biblioteca e o Fórum da Juventude de Ílhavo.
Relativamente à dívida de médio e longo prazo, o seu
valor foi de 14.165.027,92 euros (integra a amortização dos
empréstimos que se vencem em 2016), inferior em 12,99%
(2.279.524,95 euros) ao valor de 2014 (16.279.309,87 euros),
tendo sido cumprido o serviço da dívida (pagamento de
juros e amortização de capital). Não é aqui considerado o
valor a pagar à entidade Águas do Centro Litoral (extinta
SIMRIA) dado que será acertado por futura distribuição
de dividendos. No entanto, deve acrescer 826.215,36
euros de subscrição do capital FAM (2016 a 2021), dado o
imperativo legal imposto aos Municípios, mesmo aqueles

que não recorram ao FAM, como é o caso do Município
de Ílhavo.
Sendo assim o seu valor será de 14.991.243,28 euros
(valor B).
No que respeita aos créditos da CMI (dívidas de
outras entidades), esse valor é de 2.036.053,34 euros.
Esse valor (C) respeita a:
» QREN (pedidos submetidos a 31 de dezembro):
1.679.024,34 euros;
» Ministério da Cultura / IPLB (Biblioteca Municipal):
94.529,00 euros;
» Vista Alegre Atlantis (cessão de exploração do
museu): 262.500,00 euros;
Para verificação do valor consolidado da dívida
(A+B-C), constatamos que o valor total de 2015 é de
17.009.788,38 euros contra 16.568.158,50 euros de 2014,
que corresponde a um pequeno aumento pelos motivos
atrás explanados.

Resultado Líquido
do exercício de 2013
No que respeita ao resultado líquido do exercício
de 2015, pese embora todas as vicissitudes orçamentais
e económico-financeiras que se verificam, com uma
economia em dificuldades e ainda considerando um valor
de amortizações de 4,3M€ (em 2014 esse valor cifrouse em cerca de 3,7M€, isto é, mais 0,6M€), que reduz o
resultado, notou-se, consequentemente um decréscimo,
de 997.071,24 euros comparativamente a 2014, passando
de 3.889.606,47€ nesse ano para 2.892.535,23€ em 2015,
situação muito meritória face às circunstâncias em que
o País vive e cuja explicação mais pormenorizada se
encontra na análise económico-financeira

Ativo da CMI
Devemos registar o facto do Imobilizado Corpóreo da
CMI (parte principal do Ativo Fixo e apenas o faturado)
ter continuado o seu crescimento, passando a ser de
108.213.414.16 euros em 2015 (era de 103.295.426.06
euros, em 2014).
Não está aqui considerado outro investimento
como seja em Bens de Domínio Público, que passou de
49.871.475,86 euros em 2014 para 51.189.979,74 euros
em 2015, e em investimentos financeiros (capital de
sociedades – AdRA, SA, Municípia, Parque de Ciência
e Inovação, Águas do Centro Litoral e Fundo de Apoio
Municipal), que se cifra em 2015, em 3.663.384,44 euros,
contra 4.766.116,10 euros de 2014, cuja diminuição é
justificada pela alienação de ações da entidade ERSUC,
bem como pela regularização da participação na
entidade POLIS Litoral Ria de Aveiro, que deixou de ser
considerado um investimento financeiro.
Globalmente o ativo fixo passou de 157.933.018,02
euros em 2014 para 163.066.778,34 euros em 2015.
Este crescimento de 3,25% é de salientar num ano
difícil como foi o de 2015.
Assim, e na senda dos últimos anos, podemos referir
que a gestão financeira do Município de Ílhavo, está
devidamente controlada e equilibrada, conjugando-se
uma forte aposta, permanente, no investimento, com
um controlo dos custos bem como do serviço da dívida.
No exercício de 2015, foram realizadas Revisões
(duas) e Alterações (seis) às Grandes Opções do Plano e
Orçamento, mantendo-se a sua estrutura fundamental
e as opções de gestão assumidas inicialmente, o que
demonstra a sua estabilidade e planificação e que se tem
verificado ao longo dos anos, sendo que a revisão teve
como objetivo essencial, o reforço da rubrica de redes e
órgão elevatórios no município, no âmbito da empreitada
de rede de drenagem de águas residuais e pluviais, bem
como a habitual integração do saldo de gerência de 2014.
Realça-se ainda o cumprimento da percentagem de
realização da receita superior a 85%, demonstrativo de
orçamentos realistas, capacidade de captação de verbas
elevada e cumprimento de indicadores legais.
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REUNIÃO ORDINÁRIA
2 de março de 2016
Protocolo a celebrar entre o Município de
Ílhavo e a Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social, com vista à realização
conjunta de várias atividades no âmbito da
economia social
Deliberado por unanimidade aprovar o referido protocolo.
Aprovação do Contrato e respetivo anexo
relativo ao empréstimo a médio e longo
prazo (6 anos) no valor de 895.917,93€ para
financiamento da aquisição de terreno onde
se encontra instalada a Biblioteca e o Fórum
Municipal de Ílhavo
Deliberado por maioria, com a abstenção
dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato de empréstimo entre
este Município de Ílhavo e a Caixa Geral
de Depósitos, o qual integra como anexo a
respetiva simulação de Plano de Financiamento.
Relatório final “Casa da Música da Gafanha
da Nazaré”
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação à empresa Teixeira, Pinto & Soares, Lda, pelo valor de 607.206,42 Euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de
acordo com o critério de adjudicação definido no Programa de Concurso.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 11
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 1.588,50 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 300,00 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa
da Misericórdia para comparticipação em
arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 172,89 Euros.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de duas
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores,
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 proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê uma redução de taxas
devidas pela frequência no Programa Férias
Divertidas.
Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta Vereador Paulo Teixeira Costa,
que prevê a atribuição de produtos de apoio,
em regime de comodato a um munícipe.
Adesão do Município de Ílhavo ao Projeto
“Não à diabetes”, celebrado entre a ANMP e
a Fundação Calouste Gulbenkian
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da adesão do Município ao referido
projeto que visa, sumariamente, apoiar na
prevenção e na identificação de população
em risco ou com a doença da diabetes.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Clube de
Minigolfe da Costa Nova no âmbito do XX
Torneio Palheiros da Costa Nova e 3ª Jornada do Campeonato Nacional Individual
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição
de um apoio publicitário no valor de 400,00
Euros, de modo a que a organização projete
a imagem do Município de Ílhavo, no âmbito do XX Torneio Palheiros da Costa Nova
e da 3ª Jornada do Campeonato Nacional
Individual.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Atribuição de Medalha do Concelho em Prata a João Sousa Ribeiro Senos da Fonseca
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2016 – 2ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente da Câmara Municipal.
Elaboração do projeto de execução da “Reconversão do edifício do Quartel dos Bombeiros”
Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio favorável à referida aquisição de
serviços, e proceder à adjudicação do projeto
à empresa, PAL – Planeamento e Arquitectura, Lda, pelo valor de 69.800,00 Euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

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 uma redução de taxas
devidas pela frequência no Programa Férias
Divertidas.
Tipologia dos preços dos bilhetes CCI/CCGN
para o trimestre abril/maio/junho 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público
e de prestação de serviços - Período da Páscoa
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, que prevê que os estabelecimentos poderão funcionar ininterruptamente na referida época (entre as 07H00 e
as 02H00 de 24 a 28 de março), sem prejuízo
dos direitos dos trabalhadores, sendo que os
estabelecimentos detentores de horário diferente daquele período, manterão o horário
que lhes foi atribuído

Deliberações CMI 2016
março a maio 2016
Atribuição de Subsídio Pontual à ANDDI no
âmbito da presença de atletas ilhavenses na
prova internacional “Trisome Games” (Atletismo e Ténis de Mesa)
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de
um apoio pontual no montante de 800,00
Euros, de modo a minorar o peso dos custos
inerentes à participação dos atletas Ilhavenses na “Trisome Games (Atletismo e Ténis de
Mesa) SU-DS, Florença, Itália 2016”.
Atribuição de Subsídio Pontual “Projeto Eco-escolas”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um
apoio pontual no valor de 100,00 Euros a
cada escola aderente ao Projeto Eco-Escolas
para motivar a sua participação e minimizar os custos, perfazendo um valor total de
2.000,00 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA
16 de março de 2016
Atribuição de Medalha do Concelho em
Ouro ao Centro Paroquial de Assistência e
Formação D. Manuel Trindade Salgueiro
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Atribuição de Medalha do Concelho em Vermeil à empresa Algaplus
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Atribuição de Medalha do Concelho em Vermeil a Carlos Sarabando Bola
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Atribuição de Medalha do Concelho em Vermeil ao Ílhavo Andebol Clube
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a entrega na Sessão
Solene do Feriado Municipal de Ílhavo do
dia 28 de março.
Atribuição de Medalha do Concelho em Vermeil a João Emanuel Senos Resende (a título
póstumo)

Relatório final “Casa (Capela) Mortuária da
Gafanha do Carmo”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação à empresa José António Parente,
Lda, pelo valor de 159.428,45 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 13
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 714,23 Euros.
Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa
da Misericórdia para comparticipação em
arrendamento de habitação, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 149,20 Euros.
Comparticipação na tarifa de suspensão e
reinicio da ligação dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de uma
comparticipação na tarifa de suspensão e
reinício da ligação dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos no valor 90%.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de duas
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores,
com uma durabilidade de doze meses.

Programa destinado a patrocinadores “Ílhavo Sea Festival 2016”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Costa.
“Sea Festival 2016” – Normas de Embarque
de Instruendos (Trainees)
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Costa.
Normas de participação no XIII Concurso de
fotografia “Olhos sobre o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA
24 de março de 2016
Aprovação da Alteração de Clausurado
constante do Contrato de Empréstimo n.º
9015/008387/391, com a Caixa Geral de Depósitos, substituindo-se deste modo o clausurado aprovado em reunião de câmara de
02.Março.2016
Deliberado por maioria, com a abstenção
dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a presente alteração do clausulado.
REUNIÃO ORDINÁRIA
6 de abril de 2016
Relatório de avaliação do Estatuto de Oposição
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do relatório, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal para conhecimento.
Código de Ética e Conduta
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal.
Normas de funcionamento e gestão do Cais
dos Pescadores da Gafanha de Aquém e da
Malhada na Freguesia de S. Salvador
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente,
Marcos Labrincha Ré.
Minutas dos Contratos Interadministrativos
de delegação de competências, celebrados
entre o Município de Ílhavo e as Juntas de
Freguesia do Concelho de Ílhavo (S. Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo).
Deliberado por unanimidade aprovar os referidos contratos, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal para deliberação.
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Isenção do pagamento das comparticipações
relativas à cedência de viaturas (autocarros)
a Associações do Município durante os meses de Janeiro, Fevereiro e março
Deliberado por unanimidade ratificar a
informação apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, que isenta Associações
do Município do pagamento no valor de
4.216,40Euros.
Bilhete integrado para visita ao Museu Marítimo de Ílhavo e Museu Vista Alegre
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, na qual e em síntese, se dá
conta do valor de ingresso para compra de
bilhete (s) integrado (s) de visita (s) aos espaços acima referenciados.
Regras orientadoras aplicáveis ao Edificado
da frente de Ria da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vice-Presidente da
Câmara, Marcos Labrincha Ré, a qual faz
referência às novas orientações a proporcionar a todos aqueles que desejam ou sintam
a necessidade de intervir no património
construído abrangido na presente proposta
e constante dos seus Anexos que da mesma
fazem parte integrante.
Abertura de Concurso “Campo de futebol do
NEGE – relvado sintético”
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, na qual e em síntese, se
sugere a abertura do procedimento referenciado em título, por concurso público, pelo
valor estimado de 207.500,00 Euros, com
um prazo de execução de 60 dias.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 5
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 172,89 Euros.
Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta Vereador Paulo Teixeira Costa,
que prevê a atribuição de produtos de apoio,
em regime de comodato a um munícipe.
Programa Municipal Bolsas de Estágios de
Trabalho 2016/2017
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Resolução de protocolo de cedência de uso /
contrato de comodato, do denominado Edifício “Escola da Ermida” com o Núcleo Sportinguista de Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e aceitar a denúncia do referido
protocolo.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
como forma de apoio ao “Roteiro Turístico”
Deliberado por unanimidade aprovar o
apoio ao Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, na qual e em síntese, se
sugere a atribuição de um subsídio pontual
de 500,00 Euros, com vista ao desenvolvimento de um Projeto designado por “Roteiro
Turístico”, tendo como objetivo a promoção
do património artístico e cultural da cidade
da Gafanha da Nazaré, levado a efeito pela
população escolar do respetivo Agrupamento de Escolas.
Normas de Participação das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.

Tabela de preços a praticar no Centro Sociocultural da Costa Nova pela sua utilização
por particulares e associações sem fins lucrativos do Concelho de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA
19 de abril de 2016
Protocolo de Cooperação celebrado entre o
Município de Ílhavo/MMI e a Fundação Calouste Gulbenkian, com vista ao planeamento, financiamento e operacionalização de um
programa de mobilidade de educadores
Deliberado por unanimidade ratificar o referido Protocolo.
Prestação de Contas (Relatório e Contas 2015)
Deliberado por maioria proceder à respetiva
aprovação, com a abstenção dos Vereadores
do Partido Socialista, bem como o seu envio
à Assembleia Municipal.
Aplicação do Resultado líquido do exercício
de 2015
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 2016 – 3ª Alteração
Deliberado por unanimidade aprovar e ratificar a proposta apresentada pelo Presidente
da Câmara Municipal.
Abertura de Procedimento de Concurso
Público para a Formação de Contrato de
empreitada das Redes de “Águas Residuais
da Gafanha da Nazaré (PAR 201 – Ílhavo)”
através de Agrupamento de entidades adjudicantes, constituído pelo Município de Ílhavo e pela Adra, SA – Aprovação das peças de
procedimento
Deliberado por unanimidade autorizar a
despesa inerente ao contrato a celebrar através do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, constituído pelo Município de Ílhavo
e pela ADRA, SA, bem como a realização do
procedimento de contratação para a execução da presente obra, assim como a aprovação do Júri do Procedimento, Programa de
Procedimento e Caderno de Encargos.
Relatório Final “Ampliação dos Balneários
da Vista Alegre”
Deliberado por unanimidade proceder à adjudicação à empresa C. M. Carvalho – Unipessoal, Lda, pelo valor da proposta apresentada 94.160,00 Euros, acrescidos de IVA
à taxa legal em vigor.
Relatório Final “Campo de Futebol do NEGE
– Relvado Sintético”
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação à empresa Canas – Engenharia
e Construções, SA, pelo valor da proposta
apresentada 201.678,41 Euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 17
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 143,82 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para empréstimo à 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 354,84 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de uma
redução das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores,
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 proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê uma redução de
taxas devidas pela frequência no Programa
Férias Divertidas.
Manutenção na Câmara Municipal, a título
excecional, do trabalhador ocupacional pelo
período de mais um ano, ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Ílhavo e a CERCIAV
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
XV Concurso Literário Jovem – Premiados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Normas de Participação da II Mini Maratona
Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
REUNIÃO ORDINÁRIA
4 de maio de 2016
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 7
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 3.482,07 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação ao empréstimo 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 421,38 Euros.
Comparticipação na tarifa de suspensão e
reinicio da ligação de água, saneamento e
resíduos sólidos, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1
apoio de comparticipação no pagamento da
tarifa de suspensão e reinicio da ligação de
água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente proposta Vereador Paulo Teixeira
Costa, que prevê a atribuição de produtos de
apoio, em regime de comodato a munícipes.

Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Programa e Normas das Férias Divertidas –
Verão 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
REUNIÃO ORDINÁRIA
18 de maio de 2016
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Sociedade Polis Litoral – Ria de
Aveiro, SA, relativo à gestão do “Cais da Gafanha de Aquém”
Deliberado por unanimidade ratificar o referido Protocolo.
Relatórios de execução (entre janeiro e maio
de 2016) - apresentados pelas Juntas de Freguesia de: S. Salvador/Ílhavo; Gafanha da
Nazaré; Gafanha da Encarnação e Gafanha
do Carmo
Deliberado por unanimidade aprovar os referidos relatórios.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2016 – 4ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 12
apoios de comparticipação no pagamento da
fatura relativa a água, saneamento e resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI –
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 512,42 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 203,40 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro
Social Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 88,59 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos no âmbito das Comemorações
do Dia do Trabalhador
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 750,00 Euros
para fazer face nomeadamente às despesas
relativas à atuação dos Grupos Musicais, no
âmbito da comemoração do Dia do Trabalhador 2016.
Listas dos sorteios relativas ao embarque de
instruendos do Ílhavo Sea Festival 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação apresentada pelo
Vereador Paulo Teixeira Costa, na qual e em
síntese, se dá conta das listas sorteadas para
o embarque de instruendos no “Ílhavo Sea
Festival 2016”, para as duas viagens: Cadiz –
Ílhavo, de 30 de julho a 5 de agosto e Ílhavo
– Coruña, de 08 a 13 de agosto.

