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Com o objetivo de renovar a imagem do município,
a Câmara Municipal de Ílhavo apostou recentemente numa nova abordagem gráfica.
Esta nova conceção teve como ponto de partida a representação
de diversas referências do Município de Ílhavo, agregando símbolos únicos
como o Farol da Barra, os Palheiros da Costa Nova, a Fábrica de Porcelanas
da Vista Alegre, a Vela, a Ria e o Mar.
A “linha” é o elemento básico de toda a imagem, recurso de grande expressividade
gráfica e dinâmica, que pretende representar de forma simples e pura
o que é o município e como se apresenta visualmente a quem o visita.
Assim, toda a sua composição assenta na agregação destes elementos identitários
que, de uma forma ou de outra, têm na sua base visual
o elemento “linha” que os define e caracteriza.
As riscas coloridas dos Palheiros da Costa Nova, as linhas horizontais
do mais alto Farol de Portugal, as linhas artísticas das famosas coleções da Vista Alegre,
tudo isto envolvido e banhado pelas linhas de água da Ria e do Mar,
num azul que surge como elemento de referência nesta terra
que terá sempre “o mar por tradição”.
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Verão no
Município

Festas do Município
de Ílhavo
com programação
diversificada e inesquecível

Editorial
Caro(a) Munícipe,
O Boletim Informativo do Município de Ílhavo chega até si em jeito de balanço do terceiro
trimestre, dando nota de iniciativas, obras e acontecimentos mais relevantes que tiveram
lugar um pouco por todo o Município.
Tendo o “Mar por Tradição”, fomos brindados com um verão fabuloso que, em conjunto
com todas as atividades que organizámos, emprestaram ao Município de Ílhavo muita animação e cor. Começámos com o “Marolas”, que continua a afirmar-se como um Festival com
e para gente jovem cada vez mais apelativo e cativante. 2016 foi o ano de acolher os grandes
veleiros no “Ílhavo Sea Festival” que recebeu cerca de 150 000 visitantes. Parte integrante
dos roteiros gastronómicos dos veraneantes são já o Festival do Marisco e o conhecido e
reconhecido Festival do Bacalhau, que este ano incluiu o Dia da Islândia, num desafio pioneiro para explorar oportunidades e vantagens bilaterais em diversos domínios.
Saliento ainda a semana da “Maioridade” em setembro, um acontecimento que tem como
protagonistas os nossos Seniores e que, a cada ano que passa nos tem proporcionado momentos de grande qualidade com a revelação de talentos escondidos.
No que diz respeito às obras mais relevantes, apostámos nas intervenções de requalificação de escolas e jardins-de-infância durante a pausa letiva. No tocante às instalações
desportivas, concluímos a obra de arrelvamento sintético do NEGE e estamos a ampliar os
balneários do SC Vista Alegre. Ainda de salientar as intervenções na Costa Nova, nomeadamente a requalificação da frente Ria, os passadiços e o parque infantil. Por fim, inaugurámos o Cais dos Pescadores da Gafanha de Aquém e concluímos a obra de enrocamento
da marginal, primeira fase.
Vivendo num clima de expetativa a nível nacional, o Executivo mantém como linhas
orientadoras o rigor e a exigência na gestão da Autarquia, conciliando o equilíbrio entre a
redução da dívida da Câmara Municipal e o investimento contínuo e sustentável, com vista
à melhoria das condições de vida da população. Cientes do contexto económico atual, consideramos que é imperativo manter políticas realistas, de modo a garantir a sustentabilidade
com qualidade do Serviço Público que prestamos.
Este foi, definitivamente, um trimestre bastante ativo e preenchido, difícil de resumir em
poucas palavras. Assim, convido-o a conhecer melhor as nossas atividades e a acompanhar
a evolução e desenvolvimento do nosso Município.
Conto convosco!
Um abraço Amigo.
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Sinónimo de Cultura, Desporto, Praia e Animação, o
Mar Agosto voltou a oferecer
uma programação ideal para
quem gosta de viver o verão
de uma forma memorável e
diversificada neste belo pedaço de Portugal que é o Município de Ílhavo.
Durante o mês de férias
por excelência da maioria da
população portuguesa e também dos turistas que elegem
o país e esta Região de Aveiro
como seu destino privilegiado,
a Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu, em colaboração
com as associações do Município, um conjunto de atividades de caráter lúdico, cultural
e desportivo, pensadas para
todas as idades e para todos os
gostos.
Música, folclore, surf e bodyboard, exposições, atividades desportivas e de sensibilização ambiental, Bibliotecas
de Praia, um Festival Náutico
e dois Festivais Gastronómicos, um de Marisco e outro de
Bacalhau, entre tantas outras
iniciativas, conferiram ao
Município uma vida repleta de dinâmica e cor que, em
agosto, comemorou também o
79.º aniversário do seu Museu
Marítimo (dia 7) e do seu polo,
o Navio-Museu Santo André
(dia 23).

Destaques nas
páginas 19, 20, 21, 22 e 23.
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Obras
em curso...

Novo Quartel da GNR de Ílhavo

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

Marginal da Gafanha de Aquém
- Execução de Enrocamento

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

EB1 da Cambeia, Gafanha da Nazaré
- Arranjos exteriores

Rua da Capela da Cale da Vila,
Gafanha da Nazaré

Largo/Estacionamento da Rua Trindade
Coelho, Gafanha da Nazaré
(Contrato Interadministrativo
com a Junta de Freguesia)

Largo do Cemitério, S. Salvador
(Contrato Interadministrativo
com a Junta de Freguesia)

Arranjos Urbanísticos
- Requalificação frente Ria/Costa Nova

Passadiços na Costa Nova

Obras
concluídas...
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Capela/Casa Mortuária da Gafanha do Carmo

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

Asfaltamento na Plenicoope II, Ílhavo

Casa da Música da Gafanha da Nazaré

Conservação/Beneficiação
do Centro Senhora da Paz - Vale de Ílhavo

Marcações Rodoviárias na Gafanha da Nazaré

Concursos abertos...

Projetos em curso...

· Redes de Águas Residuais da Gafanha da Nazaré
- última fase (PAR 201 - Ílhavo)
· Requalificação da Rua Dr. Samuel Maia, Ílhavo
· Requalificação da Estrada do Esteiro da Medela - Coutada
· Alteração dos Talhos do Mercado Municipal
da Gafanha da Nazaré

· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· 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)
· Requalificação da Escola da Marinha Velha
· Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
· Reconversão da Rotunda da Barra
· Reconversão do antigo Quartel do Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Pedu)
· Redes de Saneamento Pluviais da Rua das Agras - Ílhavo
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra
· Via de Acesso à Zona Industrial das Ervosas
· Requalificação de arruamentos na Barra
· Requalificação do Largo da Chousa Velha - Ílhavo
· Construção do Parque de Estacionamento da Cale de Vila - Gafanha da Nazaré

Requalificação do Parque Infantil
na Costa Nova

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

Parque Geriátrico da Gafanha da Encarnação
(Contrato Interadministrativo
com a Junta de Freguesia)
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abertura de concurso
Ampliação das Redes
de Saneamento Básico
e Águas Pluviais
da Gafanha da Nazaré
A Câmara Municipal de Ílhavo
procedeu 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 será assumido
pelo Agrupamento de Entidades Adjudicantes, constituído
pelo Município de Ílhavo e
pela AdRA – Águas da Região
de Aveiro, SA, que irão repartir os custos, cabendo à Câmara Municipal de Ílhavo o
valor de 521.112,54 euros (sem
recurso a fundos comunitá-

Inauguração
Relvado Sintético
do Parque Desportivo
do NEGE

rios) correspondente à rede de
drenagem de águas pluviais e
o restante valor à AdRA correspondente à rede de drenagem de águas residuais.
Esta obra, prevista nas
Grandes Opções do Plano e
Orçamento Municipal 2016,
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.

abertura de concurso
Requalificação da
Rua Dr. Samuel Maia

Encontra-se a decorrer
o Concurso Público para a
Requalificação da Rua Dr.
Samuel Maia, pelo valor de
74.174,84 euros + IVA e um
prazo de execução de 4 meses.
Trata-se da primeira obra do
PEDU financiada no âmbito
da candidatura a fundos comunitários do Portugal 2020
ao abrigo do contrato assinado
em maio de 2016.
Pretende-se com esta intervenção estender ao trame
restante da dita “Rua do Espinheiro” (como era conhecido
este eixo contínuo constituído pelas Ruas João de Deus e
Samuel Maia) o tipo de obra
de requalificação que foi adotado para a parte já intervencionada ao abrigo da RUCHI

– Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Ílhavo.
Pretende-se, assim, retomar
a adoção de um critério de
redimensionamento da faixa
de circulação automóvel e de
condicionamento das zonas de
estacionamento, beneficiando
as faixas de circulação pedonal quer em termos dimensionais, quer na melhoria das
condições de segurança passiva que lhes estão associadas.
Adicionalmente, através de
uma criteriosa opção de materiais e componentes, esta intervenção procura repor um
enquadramento mais consentâneo com o seu caráter de via
integrante do casco antigo da
Cidade de Ílhavo.

Teve lugar, no passado dia 3 de setembro, a inauguração do relvado sintético do Parque Desportivo do NEGE,
que contou com a presença de autarcas, dirigentes associativos, atletas e
público em geral, num aplauso a esta
intervenção que visou dotar o espaço
de melhores condições para a prática
desportiva.
Este foi o terceiro relvado sintético
inaugurado pela Câmara Municipal
de Ílhavo, cuja obra foi adjudicada à
empresa Canas – Engenharia e Construções, SA pelo valor de 201.678,41
euros + IVA, constituindo mais uma
aposta no desporto e no trabalho desenvolvido pelo NEGE, em prol da
formação de todos, especialmente dos
mais jovens.
Foi ainda inaugurada a obra de ampliação dos balneários, da responsabilidade da Junta de Freguesia da Gafanha
da Encarnação, dotando as instalações
de mais espaço e condições higiossanitárias para prática desportiva.

Estas obras foram realizadas no
âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado
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 concedeu o apoio material e logístico consubstanciado no
equipamento desportivo, bem como
a fiscalização da execução do Contrato Programa. Por sua vez, o NEGE
compromete-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
contrato 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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abertura de concurso
Requalificação da Estrada do Esteiro
da Medela - Coutada

A Câmara Municipal aprovou a abertura de Concurso
Público para a Requalificação
da Estrada do Esteiro da Medela - Coutada, pelo valor de
122.815,82 euros + IVA e um
prazo de execução de 5 meses.
Com a execução desta obra
a Câmara Municipal de Ílhavo
pretende proceder à requalificação de um troço de estrada
que se desenvolve numa travessia de um esteiro da Ria de
Aveiro, elevando a sua cota,

como forma de salvaguardar a segurança de pessoas
e bens ao procurar evitar o
galgamento pelas águas da
Ria que ali se verifica. Assim,
dando a devida sequência à
participação do Município de
Ílhavo no projeto nacional de
Adaptações Climáticas “ClimAdaPT.Local”, que se desenvolve a uma escala piloto
para apenas 26 Municípios,
e tendo por base a respetiva
Ficha Climática com as proje-

ções climáticas previstas para
o nosso Município e que entre
outros aspetos prevê uma subida do nível médio das águas
do mar (com influência numa
subida do nível médio da água
da Ria), a que acresce um aumento na frequência dos fenómenos extremos (em particular de precipitação intensa
ou muito intensa em períodos
de tempo curtos), foi opção
prioritária do Executivo Municipal dar expressão máxima
no imediato a um conjunto de
intervenções que a este nível
comprovadamente se revestem de maior urgência.
Esta requalificação será constituída essencialmente por trabalhos de reconstrução da via
com funções várias e de dique,
bem como obras de regularização hidráulica e valorização
ambiental e patrimonial.

Casa da Música
da Gafanha da Nazaré
em obra

Teve início, no dia 13 de junho, a construção da Casa da
Música da Gafanha da Nazaré, através da “Requalificação
das instalações da Cooperativa de Consumo Gafanhense”,
adjudicada à firma Teixeira,
Pinto & Soares, Lda pelo valor
de 607.206,42 euros +IVA e
um prazo de execução previsto de 14 meses.

Este edifício será composto
por três pisos, contemplando
um átrio, cafetaria, despensas, instalações sanitárias
para homens, senhoras e
pessoas com mobilidade condicionada, coberto para viaturas, duas salas de ensaios,
sete salas de aulas, espaço expositivo, armazéns e diversos
gabinetes e arrumos.

Com esta obra, a Câmara
Municipal de Ílhavo cumpre
o objetivo de criar um equipamento cultural que acomode
condignamente as Associações da Freguesia da Gafanha
da Nazaré que se dedicam,
especialmente, à promoção do
folclore e do ensino e prática
de música.
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Parque Infantil
da Costa Nova requalificado
pela segurança
das nossas crianças
A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu, entre os dias 8 e
12 de agosto, às obras de requalificação do Parque Infantil da
Costa Nova, num investimento total de 13.643,78 euros.
Situado na Av. José Estêvão,
junto ao Relvado da Costa
Nova, este parque contempla
um conjunto de equipamentos
infantis apelativos e atrativos,
nomeadamente baloiços para
bebés e crianças, uma torre
multifuncional que inclui dois
escorregas, um túnel, um jogo
do galo, uma tendinha e ainda
duas molas com figuras de golfinhos, distribuídos de forma a
criar um espaço vocacionado
para as crianças dos 0 aos 12
anos.

A qualificação deste parque
infantil foi pensada e interpretada considerando a instalação de um espaço de recreio
infantil que garanta todos os
requisitos de segurança, complementando a qualificação do
espaço público, a paisagem e a
vida urbana da Costa Nova.

Inauguração
Cais da Gafanha
de Aquém
Teve lugar no dia 15 de julho, a inauguração da Obra de Reordenamento
e Valorização do Cais da Gafanha de
Aquém, em Ílhavo, numa cerimónia
presidida pelo Ministro do Ambiente
João Pedro Matos Fernandes.
Esta obra foi realizada pela Polis Litoral Ria de Aveiro em parceria com
a Câmara Municipal de Ílhavo, num
investimento de cerca de 171.500,00
euros, cofinanciados pelo PROMAR,
para melhoramento das condições de
funcionamento e requalificação da
área envolvente.
Procedeu-se ao alteamento da cota
de pavimento da plataforma terrestre,
reforço e proteção da margem e plataforma de trabalho com enrocamento,
numa extensão de 211 metros, insta-

lação de estruturas flutuantes para
acostagem e amarração das embarcações, com 30 lugares de atracagem,
e demais acessórios e equipamentos
necessários.
No seguimento da execução desta
obra e verificando-se que a preia-mar
na zona em questão atingia a cota 1.85
metros com ventos e ondulação, a
Câmara Municipal de Ílhavo decidiu
complementar a mesma, reforçando a
proteção das margens contra a subida
das marés e os constantes galgamentos numa extensão de 225 metros para
sul, num investimento de 49.997,62
euros + IVA.
Esta intervenção integrou a limpeza
das margens e a escavação necessária para a construção dos taludes de
proteção que têm a função de dissipar a energia das ondas e deste modo
prevenir a erosão das margens, bem
como o galgamento das águas para a
via e estacionamentos existentes, por
forma a salvaguardar a segurança de
pessoas e bens. A mesma tem ainda
claro enquadramento na participação do Município de Ílhavo no projeto
nacional, no qual participam apenas
26 Municípios, “ClimAdaPT.Local” de
Adaptação às Alterações Climáticas.
Com esta participação, e assim com os
cenários climáticos já projetados para
meio e final do século, é possível antecipar uma subida no nível médio das
águas do mar (com influência numa
subida do nível médio da água da Ria),
a que acresce um aumento na frequência dos fenómenos extremos (em
particular de precipitação intensa ou
muito intensa em períodos de tempo
curtos). Nesse sentido, a extensão do
enrocamento nas margens do Cais da
Gafanha de Aquém até à ponte Juncal Ancho foi identificada como uma
das medidas prioritárias a constar da
Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas a apresentar até
ao final deste ano.
Segue-se, numa segunda fase a requalificação daquele espaço, como um
novo espaço de lazer e estacionamento.
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Acordos de Cooperação e
Contratos de Desenvolvimento Desportivo
CMI / Associações do Município 2016
DESPORTIVAS

1.200,00 €
Associação Bússola Partilhada
3.500,00 €
Associação Náutica Gafanha da Encarnação
6.500,00 €
Associação Surf Aveiro
7.500,00 €
Clube de Vela da Costa Nova
1.400,00 €
Clube Natureza e Aventura Ílhavo
2.300,00 €
Clube Náutico Boca da Barra
2.000,00 €
Grupo Columbófilo Gafanha
Total 24.400,00 €

PROFISSIONAIS E MORADORES
500,00 €
Associação Cultural Recreativa e Desportiva Sr.ª dos Campos
1.000,00 €
Associação Moradores Sr.ª dos Campos
1.100,00 €
Núcleo Motoristas Beira Litoral
Total 2.600,00 €
ESCUTEIROS
Aprofundando a aposta na cooperação com as Associações do Município,
tendo em conta o relevante interesse
público da sua atividade, teve lugar
a 30 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a Assinatura dos
Acordos de Cooperação e os Contratos
de Desenvolvimento Desportivo 2016
com cerca de meia centena de Associações, (excetuando as Associações ditas
federadas ou de competição, Associações de Pais, Bombeiros e Associações
com subsídios pontuais cujos acordos
serão celebrados mais tarde), num investimento total de 180.705,00 euros.

A Câmara Municipal de Ílhavo defende uma gestão orientada para a
construção permanente de um Município como uma “Grande Cidade”,
mantendo a sua aposta na construção partilhada de um Município mais
qualificado, competente e inclusivo,
baseado no envolvimento responsável
dos munícipes, organizados em Associações de diferentes áreas: Cultura,
Desporto, Ação Social, Juventude, Escuteiros e Socioprofissionais.

26.º Aniversário

Elevação de Ílhavo
a Cidade
A Cidade de Ílhavo comemorou, no dia 13 de julho,
o seu 26.º aniversário. Para
assinalar esta data a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia de S. Salvador
realizaram, pelas 09h00, o
tradicional Hastear das Bandeiras na Junta de Freguesia,
com a presença de autarcas e
dirigentes associativos.
Neste dia de aniversário, a
Câmara Municipal de Ílhavo
felicitou todos os habitantes

de S. Salvador, assim como
todos aqueles que, tendo nascido nesta terra, se encontram
espalhados pelo mundo, agradecendo a todas as mulheres
e a todos os homens que, de
alguma forma, contribuíram
para o desenvolvimento da
Cidade de Ílhavo através da
sua participação ativa e positiva nos órgãos autárquicos, nas
associações, nas empresas ou
em muitas outras atividades.

JUVENTUDE

2.700,00 €
Agrupamento 189 (Ílhavo)
2.500,00 €
Agrupamento 1024 (Gafanha da Encarnação)
2.960,00 €
Agrupamento 588 (Gafanha da Nazaré)
1.650,00 €
Agrupamento 531 (Gafanha do Carmo)
3.210,00 €
Agrupamento Marítimo 878 (Costa Nova)
1.750,00 €
Agrupamento 1021 (Barra)
Total 14.770,00 €
1.325,00 €
Grupo de Jovens “A Torre”
6.360,00 €
Grupo de Jovens “A Tulha”
Total 7.685,00 €

CULTURA

1.170,00 €
Associação Amigos da Malha Carvalheira
1.690,00 €
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”
5.750,00 €
Associação Cultural Recreativa “Os Baldas”
2.520,00 €
Associação Cultural Recreativa Chio Pó-Pó
10.185,00 €
Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo
1.060,00 €
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré
1.150,00 €
Confraria Camoniana
2.575,00 €
Confraria Gastronómica do Bacalhau
10.015,00 €
Filarmónica Gafanhense
1.625,00 €
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
3.300,00 €
Grupo de Folclore “O Arrais”
6.425,00 €
Grupo Etnográfico Gafanha da Nazaré
3.065,00 €
Grupo Recreativo Amigos da Légua
1.430,00 €
Assoc. Cultural Recreativa Os Cardadores de Vale de Ílhavo
930,00 €
Pestinhas - Grupo de Dança
2.695,00 €
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” Gafanha Encarnação
8.140,00 €
Rancho Regional Casa do Povo de Ílhavo
1.580,00 €
Ribalta - Grupo de Teatro Amador Vista Alegre
1.320,00 €
Truques e Engenhocas - Associação Modelismo
Total 66.625,00 €

AÇÃO SOCIAL

TOTAL

925,00 €
Aquém Renasce
16.460,00 €
CASCI
3.245,00 €
Centro Paroquial D.Manuel Trindade Salgueiro
3.155,00 €
Centro Paroquial Gafanha Encarnação
13.830,00 €
Centro Paroquial N.ª Srª. Nazaré
5.300,00 €
CERCIAV
4.865,00 €
Grupo Cáritas da Gafanha da Nazaré
5.795,00 €
Obra da Providência
10.250,00 €
Património dos Pobres de Ílhavo
800,00 €
Santa Casa da Misericordia de Ílhavo
Total 64.625,00 €
180.705,00 €
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Câmara Municipal
de Ílhavo
celebrou o
Dia dos Avós
Celebrar o Dia dos Avós é celebrar a
experiência, reconhecer o valor da sabedoria, não apenas dos livros, nem das
escolas, mas do convívio com pessoas e,
neste caso, acima de tudo com a própria
natureza.
Neste âmbito, a Câmara Municipal de
Ílhavo convidou avós e netos a participar nas comemorações do Dia dos Avós,
atividade que decorreu no dia 26 de julho, com a realização de duas sessões de
apresentação do livro de Cláudia Pereira
“O Meu Super-Herói”, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, durante a manhã e no
CIEMar-Ílhavo, durante a tarde.
Os mais pequenos puderam assim
descobrir um super-herói com poderes
únicos e ele está mesmo ao lado deles! O

Acordo de Colaboração
entre o Município de Ílhavo
e Entidades Aderentes
ao Cartão Família

papel dos avós possui uma grande importância na vida das crianças, sendo
um suporte e uma referência familiar
na partilha de valores e conhecimento.
Sabemos da importância dos avós em
encantar e ensinar através de histórias,
incrementando o desenvolvimento social e intelectual das crianças.
A apresentação que teve lugar da parte da manhã, na Biblioteca Municipal
de Ílhavo, contou com a participação
de seniores das Estruturas Residenciais
para Idosos, sendo que a parte da tarde
foi reservada à participação dos Espaços
Maior Idade do Município. As sessões
contaram, entre crianças e idosos, com
meia centena de participantes.

Com vista a dar um passo
importante na promoção do
Cartão Família do Município
de Ílhavo, teve lugar no Salão
Nobre da Câmara Municipal,
no passado dia 27 de julho, as
assinaturas dos primeiros 14
Acordos de Colaboração entre
as entidades aderentes e o Município de Ílhavo.
A promoção do bem-estar
e da qualidade de vida das famílias residentes e a fixação
de novas famílias no Município de Ílhavo, assim como a
criação de incentivos à natalidade, constituem alguns dos
principais objetivos da Câmara
Municipal de Ílhavo, no que
diz respeito às políticas especialmente dirigidas às famílias,
recentemente
enquadradas
no Plano Municipal de Apoio
à Família. Este Plano prevê a
criação e implementação, de
forma articulada e integrada,
de respostas às diferentes necessidades sentidas pelas famílias, que vão desde a realização

de atividades dirigidas a estas
até ao acesso a descontos em
bens e/ ou serviços.
De entre as várias medidas
previstas neste Plano destaca-se o Cartão Família, destinado a agregados familiares
com três ou mais dependentes,
constituídos não apenas por
menores dependentes, mas
também por pessoas portadoras de deficiência ou pessoas
idosas dependentes, tendo sido
criado com o objetivo de promover o acesso a benefícios na
aquisição de bens e serviços,
proporcionados por entidades
públicas e privadas do Município de Ílhavo. As parcerias
entre o Município de Ílhavo
e as entidades externas constituem, por conseguinte, um
meio para constituir uma autêntica rede de solidariedade
à escala local que, congregando sinergias e estimulando a
criatividade social, possa qualificar as respostas disponíveis
para as famílias numerosas.

Chegou o Cartão Família!
Um cartão com descontos
para ajudar no seu dia a dia!

Se tem 3 ou mais dependentes*
adira já para usufruir
dos descontos
que temos para si!
Para mais informações consulte o nosso site ou dirija-se ao Atendimento Geral no Edifício Municipal.
* Descendentes até 26 anos, pessoa idosa dependente ou pessoa portadora de deficiência.
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Contrato Programa/
Protocolo de Cooperação
Município de Ílhavo
e Associação
Aquém Renasce

Época 2015/2016
Programa
de Atividade Física
Movimento Maior
terminou em festa
com mais de 300 idosos
A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no dia 23 de julho, no Pavilhão
Desportivo da Gafanha da Nazaré, a
Festa de Encerramento do Programa
Movimento Maior, no que diz respeito
à época 2015/2016, marcando o culminar de um ano de intensa atividade física dedicada à população, com mais de
sessenta anos, residente no Município.
O programa de atividade física Movimento Maior, que este ano completou uma década de vida, tem como
principais objetivos contribuir para
a manutenção e reforço de um estilo
de vida saudável, com energia, confiança e boa disposição, o aumento da
sensação de bem-estar, da autoestima
e o reforço do equilíbrio físico, social,
relacional e emocional. Cada uma das
épocas tem vindo a assinalar um crescendo continuado de participantes e
resultados positivos na melhoria da
qualidade de vida dos utentes.
O programa, iniciado no ano de
2006 com 11 participantes, terminou
a presente época 2015/2016 com um
universo de 319, que se distribuíram
por modalidades diversificadas, como
boccia, exercícios de manutenção,
exercícios de relaxamento, danças de
salão e zumba e modalidades aquáticas, tais como a hidroginástica e a
iniciação à natação. Esta foi uma oportunidade de apreciar o que de melhor
é feito ao nível das diversas modalidades, tendo a tarde terminado com uma
Mega Aula de Zumba, uma das novidades desta edição.
A Unidade de Cuidados na Comunidade “Laços de Mar e Ria” marcou
presença no evento com a apresentação de conselhos na área da Promoção
para a Saúde, ensinos individualizados ou em grupo, avaliação de tensão
arterial e avaliação de glicemia para
doentes com diabetes.
A nova época do programa Movimento Maior teve início este mês de
setembro com a Semana da Maior Idade 2016.

A Câmara Municipal de
Ílhavo ratificou o Contrato
Programa/Protocolo de Cooperação entre o Município de
Ílhavo e a Associação Aquém
Renasce, com vista à edificação do novo Centro Escolar da
Gafanha de Aquém.
Recorde-se que, no passado
mês de fevereiro, a Assembleia Municipal de Ílhavo deliberou por maioria reconhecer
de “Relevante Interesse Público” municipal o Novo Programa da Área de Equipamentos
da Carreira e que, no âmbito
do processo da 1.ª Revisão do
PDM de Ílhavo, foi elaborada
uma nova proposta de Programa para o Parque da Carreira,
com alterações ao EU101, que
integra os seguintes equipamentos:
- novo Centro Escolar da Gafanha de Aquém;
- um Polidesportivo;
- Equipamento Social - Lar
de Idosos.
A Associação Aquém Renasce concorda e apoia a
solução encontrada para a
construção do novo Centro
Escolar e dispõe-se a celebrar
de imediato a escritura de reversão da parcela de terreno
(com área de 4.020 m2 a destacar da parcela de terreno
vulgarmente designada por
Carreira de Tiro da Gafanha
de Aquém, situada no lugar
da Gafanha de Aquém) para o
Município de Ílhavo, para que
possa sobre o mesmo formalizar os devidos procedimentos
de edificação do Centro Escolar da Gafanha de Aquém.
A Câmara Municipal de
Ílhavo irá ceder à associação,
logo que concluído o processo de revisão do alvará de
loteamento e construção das
infraestruturas do Parque
da Carreira, um lote com a
área aproximada de 5.000 m2
para que a Associação possa
implementar o Lar de Idosos
e Centro de Dia que constitui
um dos seus principais, senão
o principal, objetivo social. A
Câmara Municipal irá ainda
ceder, em regime de comodato, à Associação Aquém Renasce, o Jardim de Infância
da atual EB1 da Gafanha de
Aquém, logo que esta seja desativada, por forma a que a associação ali instale temporariamente a sua sede social até
que se encontre concluída a
construção do edifício do Lar
e Centro de Dia da associação
que também irá acolher a sede
da Aquém Renasce.

12 · Município de Ílhavo · setembro 2016

III Encontro da
Comunidade Educativa

assinala encerramento do ano letivo 2015/2016
No dia 14 de julho, teve lugar o III Encontro da Comunidade Educativa com a participação de cerca de 90 pessoas
entre pessoal docente e não
docente.
Este encontro, organizado
pela Câmara Municipal de
Ílhavo, teve como objetivo
acarinhar professores e funcionários,
proporcionando

um momento de franco convívio entre todos, no final de
mais um ano letivo.
O passeio de moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro, a
degustação do Ovo Mole, doce
tradicional da nossa capital
de distrito, a prova do licor de
alguidar de Aveiro, no Parque
D. Infante fizeram parte do
roteiro da manhã. O almoço

picnic realizou-se no Parque
do Carreiro Velho na localidade de Perrães. Este parque,
localizado na margem do Rio
Cértima, é um lugar aprazível
para desfrutar a natureza e
observar as aves.
Este dia terminou com a visita ao Museu da Vista Alegre
com passagem pela oficina de
pintura.

Ano Letivo 2016/2017
Câmara Municipal
aumenta valor dos
Subsídios de Estudo

Câmara Municipal de Ílhavo
assegura
Fornecimento
de Refeições dos Alunos
do CE de Vale de Ílhavo

Reafirmando e reforçando a
Politica Social adotada pela Câmara Municipal de Ílhavo no
apoio aos cidadãos mais carenciados, o Executivo Municipal
deliberou aprovar a atribuição
de um subsídio unitário, para
aquisição de livros e material
escolar, no valor de 55,00 euros,
que representa um aumento de
10%, para o Escalão A (2.º, 3.º e
4.º anos do 1.º CEB), a 161 alunos,
e no valor de 30,00 euros para
o Escalão B (2.º, 3.º e 4.º anos do
1.º CEB), a 90 alunos, no valor de
11.555,00 euros.

A Câmara Municipal contratou o serviço de almoço à
empresa Gertal SA que confeciona e distribui as refeições no Município de Ílhavo,
assegurando assim o serviço
necessário no Centro Escolar
de Vale de Ílhavo, de 15 de setembro a 16 de dezembro, pelo
valor total de 2.051,64 euros.

No caso dos alunos do 1.º ano
do 1.º CEB e atendendo a que os
manuais escolares são já gratuitos para os mesmos, a Câmara
Municipal de Ílhavo deliberou
ainda atribuir um subsídio unitário no valor de 30,00 euros
para o material escolar do Escalão A, a 35 alunos, e no valor
de 20,00 para o material escolar
do Escalão B, a 34 alunos, no valor de 1730,00 euros.

O valor total do investimento é de 13.285,00 euros
e será distribuído da seguinte forma:
- Agrupamento de Escolas de Ílhavo
6.535,00 euros
- Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
4.360,00 euros
- Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação
2.390,00 euros

Esta prestação diz respeito
ao serviço desenvolvido entre
as 12h00 e as 14h30, nomeadamente ao acompanhamento das crianças na hora de
almoço, limpeza do espaço de
refeitório e vigilância no período temporal compreendido
até ao início do período letivo
da tarde.
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Arranque do
Ano Letivo 2016/2017
mais intervenções, mais qualidade
Após um périplo pelas escolas e Jardins de infância do Município, tendo
em vista fazer o levantamento das necessidades de intervenção, a Câmara
Municipal levou a cabo um conjunto
de obras de manutenção com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento destes espaços para a toda
a comunidade escolar.
A melhoria das condições físicas dos
espaços exteriores e sua manutenção,
tem sido ao longo dos anos uma aposta
constante numa perspetiva de contribuir para o fortalecimento da qualidade do ensino no Município de Ílhavo.
A requalificação de maior relevância ocorreu na Cambeia. Contudo, foi realizado um vasto conjunto
de intervenções, nomeadamente, a
substituição de coberturas de amianto, pinturas exteriores, colocação de
pavimento, substituição de redes de
vedação, entre outras, apresentadas
abaixo. O investimento global nestas
obras de manutenção ascende a cerca
de 200.000€ e permitiu o arranque
do ano letivo em espaços renovados,
mais apelativos para os nossos jovens
estudantes.

ATL Cambeia
Substituição da cobertura de amianto
EB1 da Cambeia
Obras de renovação (tecto falso,
pinturas e iluminação) de sala
para valência de biblioteca
EB1 da Costa Nova
Pintura exterior incluindo muros
e gradeamento
EB1 da Costa Nova
Substituição da rede de vedação
EB1 Ferreira Gordo
Substituição de caleiras
EB1 Gafanha Encarnação Norte
Pintura exterior incluindo muros
e gradeamento

JI da Cambeia
Substituição da cobertura de amianto
JI da Gafanha da Encarnação Sul
Substituição da cobertura de amianto
JI da Gafanha do Carmo
Substituição da cobertura de amianto
e caleiras
JI Gafanha do Carmo
Pintura exterior incluindo muros
e gradeamento
JI Gafanha do Carmo
Alteração caixas contadores de gás
e água
JI Gafanha Encarnação Norte
Pintura exterior incluindo muros
e gradeamento
JI Gafanha Encarnação Norte
Reparação do piso de sala de aula
(tacos de madeira)
JI Gafanha Encarnação Sul
Pintura exterior incluindo muros
e gradeamento
JI Gafanha Encarnação Sul
Substituição de móvel de cozinha
Com o início do ano letivo, iniciaram
também as Atividades de Enriquecimento Curricular, que este ano contam
com algumas novidades e inovações.
Assim, para os alunos do 1.º e 2.º ano
de escolaridade, a Câmara Municipal
oferece uma nova área: Atividade Rítmica Expressiva, contando que a expressão corporal traga benefícios para
o desenvolvimento da criança de uma
forma lúdica através da dança.
Por outro lado, no ensino pré-escolar, introduzimos a Expressão Musical,
com o objetivo de despertar e estimular nos mais novos o sentido estético
e o gosto pela música. Esta aposta na
Expressão Musical pretende contribuir para o desenvolvimento cognitivo e para a socialização da criança.
A Câmara Municipal continuará a
olhar para a Educação como a “Ferramenta indispensável na construção
de um futuro melhor”.

A Minha Sinfonia

reuniu um total de 400 crianças
Considerando o trabalho
desenvolvido ao longo dos últimos anos no âmbito do Ensino da Música e o seu elevado
sucesso, e tendo como finalidade apresentar à Comunidade o seu resultado, a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou,
nos dias 10, 11 e 12 de junho, a
8.ª edição do projeto “A Minha
Sinfonia”, que versou o tema
“Músicas Inesquecíveis”.
O Ensino da Música integra
a Oferta Educativa disponível
no Programa de Enriquecimento Curricular do Município de Ílhavo desde a sua
implementação e é alvo de
grande adesão por parte das
crianças. Esta iniciativa procura envolver todos os alunos
inscritos na Atividade de En-

riquecimento Curricular, Ensino da Música, bem como os
Professores da área e os Professores titulares de turma,
através da apresentação de
um concerto protagonizado
pelos alunos dos 3.º e 4.º anos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
A Minha Sinfonia 2016 decorreu no Centro Cultural de
Ílhavo, com a atuação dos alunos do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (dia
10), Agrupamentos de Escolas
da Gafanha da Encarnação e
Ílhavo (dia 11) e Agrupamento
de Escolas de Ílhavo (dia 12),
num total 400 crianças e um
público de 1400 pais e encarregados de educação, distribuídos pelas 3 sessões.

Fornecimento
e Transporte
de Refeições Escolares
no Pré-Escolar e 1.º Ciclo

Novidade no ano letivo 2016/2017
Câmara Municipal de Ílhavo
aposta na Expressão Musical
no Pré-Escolar

Encontra-se a decorrer um
concurso público para o Fornecimento e Transporte de
Refeições Escolares, pelo valor
de 391.710,00 euros + IVA, pelo
período de um ano, prorrogável por iguais períodos subsequentes até ao limite de 3 anos,
que pode totalizar 1.175.130,00
euros.

Acreditando no princípio
que a música estimula áreas
do cérebro da criança que vão
beneficiar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor
despertando a criatividade,
a Câmara Municipal de Ílhavo aposta, neste ano letivo
2016/2017, na expressão musical no pré-escolar.

A Câmara Municipal de Ílhavo continua, assim, a garantir
a prestação do serviço de refeições, com a qualidade e variedade alimentar necessária ao
bom desenvolvimento dos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo
do Ensino Básico do Município
de Ílhavo durante os próximos
anos letivos.

A autodisciplina, paciência,
sensibilidade, coordenação,
capacidade de memorização
e concentração serão valorizados na expressão musical
que fará parte da rotina das
crianças do pré-escolar (uma
hora semanal).

A aposta na Educação é
sempre prioritária e renovada a cada ano que chega, com
a criação de mais e melhores
atividades bem como condições de trabalho para que todos, profissionais da educação
e alunos, possam atingir índices de sucesso e realização
pessoal elevados.
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III Corrida Popular
da Costa Nova

já ganhou o seu lugar no calendário
das corridas em Portugal
A Corrida Popular da Costa Nova, intitulada de “Os 10
Km mais rápidos de Portugal”,
decorreu no passado dia 16 de
julho e contou com cerca de
850 participantes que cortaram a linha da meta.
O toque de partida foi dado
às 20h00, a partir do Mercado Municipal da Costa Nova
rumo à Vagueira e regresso
à Costa Nova, num percurso
completamente plano e privilegiado pela bela paisagem da
Ria de Aveiro. Paralelamente
decorreu uma Caminhada
de 5 Km, com início à mesma
hora, na Rotunda da Vagueira,
terminando na Costa Nova.
Este evento é organizado
pelo Atletas.net em parceria
com a Câmara Municipal de
Ílhavo e que têm como objetivo torná-lo no mais com-

petitivo do género do país.
Argumentos não faltaram
nesta terceira edição, que já
ganhou o seu lugar no calendário das corridas populares
em Portugal. Prova disso foi
o número de participantes
oriundos de vários pontos do
país e mesmo do estrangeiro,
que procuraram, nesta prova
realizada na Costa Nova, a
oportunidade de bater os seus
recordes pessoais na distância
de 10 quilómetros em estrada.
Esta iniciativa visou uma
vez mais promover a atividade física, o desporto e a aquisição de hábitos de vida saudáveis junto da população, bem
como a divulgação do Município de Ílhavo e da Praia da
Costa Nova, fomentando o
Turismo e o Comércio Local.

100 alunos
participam no
Programa Municipal
Olimpílhavo
Atividades Náuticas
Cerca de 100 alunos dos 2.º
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e
Secundário do Município de
Ílhavo experimentaram, no
dia 8 de junho, na Praia Velha
– Praia da Barra, diversas atividades náuticas, como Mergulho, Surf e Stand Up Paddle,
entre outras.

As Atividades Náuticas
encerraram o Programa
Municipal OlimpÍlhavo, especialmente dirigido aos jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos,
que, ao longo do ano letivo
2015/2016, participaram em
três iniciativas de caráter lú-

dico-competitivo, nomeadamente o Corta Mato Escolar
(dezembro), as Atividades
Aquáticas – Natação (fevereiro) e, mais recentemente, em
abril, as Atividades de Terra,
numa envolvência de cerca
de 1.000 alunos.
Este programa, promovido
pela Câmara Municipal de
Ílhavo em parceria com os
Agrupamentos de Escola do
Município, enquadra-se num
conjunto de programas/atividades na área do Desporto,
dos quais se destacam as Escolas Municipais de Natação e
de Ténis e o Programa Municipal Férias Divertidas.

Município de Ílhavo · setembro 2016 · 15

Final da Época nas Piscinas
assinalado pelo

VIII Semana Náutica
do Município de Ílhavo
registou forte adesão

XVII
Festival de Natação
Pelo décimo sétimo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo assinalou o final de mais uma época das
Piscinas Municipais com o Festival de
Natação do Município de Ílhavo.
O primeiro momento do Festival
teve lugar no dia 18 de junho, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
e destinou-se às cerca de 800 crianças
que, ao longo do ano, participaram no
Programa de Iniciação à Natação. Este
dia foi dedicado apenas às crianças e
à demonstração de todas as técnicas e
conquistas que alcançaram ao longo
do ano letivo, devidamente enquadrados com música e muitas surpresas.
No dia 25 de junho foi a vez das Classes de Natação da Escola de Natação
do Município de Ílhavo efetuarem a
sua exibição na Piscina Municipal de
Ílhavo. A manhã foi também dedicada

às crianças da Escola de Natação, que
realizaram exercícios durante 20 minutos e usufruíram de outros 20 com
brincadeiras no insuflável. O período
da tarde destinou-se aos jovens e aos
adultos na realização de diversos jogos
aquáticos. Neste dia, os momentos lúdicos não faltaram, com a dinamização de diversos jogos.
A Câmara Municipal de Ílhavo deu,
assim, prossecução aos objetivos de
promoção da prática desportiva regular junto da população, sendo esta
iniciativa um momento único de convívio e de animação entre os utentes
das Piscinas Municipais, cuja apresentação pública das suas aprendizagens
e conquistas ao longo do ano se revela
sempre muito positiva e um momento
de camaradagem e de bons momentos
aquáticos.

Integrada na programação
do Mar Agosto, a VIII Semana
Náutica do Município de Ílhavo decorreu entre os dias 15
e 21 de agosto e foi composta
por um vasto conjunto de atividades desportivas ligadas
à Cultura do Mar, registando
uma forte adesão.
Organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, em cooperação com o Fórum Náutico
do Município de Ílhavo, esta
iniciativa resultou da aposta
na dinamização de atividades relacionadas com a Ria e
com o Mar, rentabilizando as
excelentes condições naturais
existentes para a prática de
desportos náuticos no Município de Ílhavo e da congre-

Travessia da Ria a Nado
com a maior participação de sempre

A 9.ª edição da Travessia
da Ria a Nado, promovida no
âmbito do Fórum Náutico do
Município de Ílhavo, decorreu
no dia 17 de julho com a maior
adesão de sempre.

Foram 150 os inscritos que,
ao sinal dado (14h45) se lançaram à água do Canal de Mira,
no Largo da Bruxa (Gafanha
da Encarnação) para, a nado
e numa distância de cerca de

800 metros, chegarem o mais
rápido possível ao outro lado
da margem.
Apesar das condições climatéricas, foram várias centenas
de pessoas, entre amigos, fa-

miliares ou simples curiosos,
que aguardavam pelos atletas,
aplaudindo o esforço físico de
todos, sobretudo dos cerca 50
participantes que competiram
na quarta edição de Aquatlo.

gação de esforços entre as entidades, membros do Fórum
Náutico, responsáveis por
essas atividades desportivas.
Das diversas iniciativas propostas, destaque para o Desafio de Stand Up Paddle no Mar
(16 de agosto), para o Desafio
de Stand Up Paddle na Ria (20
de agosto), para a Regata “4
horas Costa Nova – Município
de Ílhavo (20 e 21 de agosto),
para o Desafio de Caiaque na
Ria (21 de agosto) e para a Corrida Mais Louca – Corrida de
Embarcações Originais, que
no Jardim Oudinot, no âmbito do Festival do Bacalhau
2016 e registou um enorme
sucesso.
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Eco-Escolas
do Município
voltam a destacar-se
nos vários
Concursos Nacionais

Criatividade das Eco-Escolas
do Município de Ílhavo
volta a ser alvo
de distinções nacionais

Concurso Nacional
“Eco-Repórter da Energia”
O desafio “Eco-repórter da
Energia” visava motivar para
a realização de trabalhos de
reportagem em torno do tema
energia (nomeadamente da
eficácia e eficiência com que a
utilizamos), na região da ecoescola participante.
Os temas podiam ser diversos: das energias renováveis,

aos hábitos de consumo; dos
hábitos de mobilidade às implicações em termos de alterações climáticas, entre outros.
O importante era mesmo
que encontrassem um tema-problema que pudesse ser
investigado a nível local, através de entrevistas, inquéritos,
medições, etc, com o objetivo

Concurso Nacional
“Eco-Código”
de tornar públicos casos e
exemplos concretos relevantes a nível local/regional.
As peças jornalísticas produzidas destinar-se-ão à comunicação social local, regional, nacional ou internacional
(internet).

Categoria B (fotoreportagem) – 1.º Escalão (até aos 15 anos):
Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo - Menção Honrosa

Concurso Nacional
“Criar com Estilo”
Com a atividade “Criar com
Estilo” as Eco-Escolas foram
desafiadas a criar um saco
para compras construído com
resíduos provenientes da indústria têxtil, fornecidos pela
empresa promotora do concurso - H SARAH Trading. A
cada escola inscrita foi assim
entregue um kit (aproximadamente 10 kg) de pedaços
de tecido com várias cores,

tamanhos e texturas. Posteriormente, os alunos criaram
o saco que consideraram mais
origina e recorrendo às técnicas que consideraram mais
adequadas.
A divulgação dos resultados
não podia ter sido mais feliz
para as Eco-Escolas do Município de Ílhavo, arrecadando
um 3.º lugar nacional e uma
menção honrosa.

1.º Escalão: CASCI – 3.º lugar
2.º Escalão: EB 2,3 da Gafanha da Nazaré – Menção Honrosa

Com o objetivo de estimular
a participação e a criatividade

dos jovens envolvidos no Programa Eco-Escolas, através da
produção de um trabalho de
comunicação – o poster, é anualmente dinamizado, para todas as Eco-Escolas Nacionais,
o Concurso Eco-Código.
O Eco-Código deverá expressar uma declaração de
objetivos, traduzidos por
ações concretas, que todos
os membros da comunidade
deverão seguir, constituindo
assim o código de conduta
ambiental da escola.
Divulgados os resultados
nacionais, foi com enorme
satisfação que vimos uma das
nossas Eco-Escolas figurar entre os melhores:

1.º Escalão: Centro Escolar Sr.ª do Pranto - Menção Honrosa
2.º Escalão: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo – 2.º lugar

Concurso Nacional
Geração Depositrão
No âmbito da 2.ª fase do
projecto GERAÇÃO DEPOSITRÃO - recolha de pilhas em
fim de vida, duas das nossas
Eco-Escolas foram distinguidas pelo facto de terem conseguido juntar nas suas reco-

lhas mais de 100 kg daquele
tipo de resíduo (101 e 119 kg
respectivamente).
Assim, cada uma daquelas
Eco-Escolas receberá um vale
oferta na Staples no valor de
100 Euros para aquisição de
material educacional.

Aqui fica, uma vez mais,
Escolas 1.º Ciclo da Chave e 2,3 da Gafanha da Encarnação
o nosso reconhecimento público
a todas as Escolas participantes
e em especial às nossas Eco-Escolas premiadas.

Município de Ílhavo · setembro 2016 · 17

Esclarecimento
sobre a
Vespa Asiática
Face às últimas notícias publicadas sobre a Vespa velutina, vulgo vespa asiática, que
devido aos seus conteúdos
criaram alguma confusão e
alarmismo desnecessário, a
Câmara Municipal de Ílhavo
esclarece:
a) Não existe nenhuma situação grave de vespa asiática
no nosso Município. Ao longo
dos últimos dois anos, a presença desta espécie invasora
tem sido controlada pelo Serviço Municipal de Proteção
Civil (SMPC) de Ílhavo, que

atendeu diversos contactos
de suspeita de vespa asiática,
na sua maioria falsos alarmes,
tendo já sido localizados e eliminados três ninhos.
O SMPC de Ílhavo, recorrendo a empresa especializada, e com a colaboração dos
BVI, procedeu à eliminação
dos referidos ninhos com precauções especiais, cumprindo as diretrizes do “Plano de
Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em
Portugal”. A eliminação não
controlada de ninhos de vespa asiática fomenta a propa-

gação de novos ninhos, sendo
contraproducente;
b) No final do mês de agosto
foram feitos alguns avistamentos da vespa asiática por
apicultores (um nas Ervosas e
outro na Gafanha de Aquém),
que viram as suas colmeias
atacadas, mas não há confirmação da presença de ninhos
de vespas. Nestes dois casos,
foi fornecida informação aos
apicultores para a colocação
de armadilhas para as vespas,
de modo a poderem proteger
as suas abelhas. As vespas asiáticas são uma espécie invasora, alimentam-se de abelhas
e outros insetos e constituem
principalmente uma ameaça
ambiental;
c) Estas vespas podem fazer
os seus ninhos de pequena
dimensão em telheiros ou em
buracos no chão. Os ninhos
de grande dimensão localizam-se habitualmente em
árvores com altura superior a
5 metros. Em caso de presença de ninho suspeito no Município de Ílhavo, deverá ser

feito o contacto com o Serviço
Municipal de Proteção Civil
de Ílhavo (234 329 605), solicitando-se, caso seja possível, o
envio de fotografias do ninho
e/ou das vespas. A confirmação da espécie de vespa deverá ser feita antes da destruição do ninho. A eliminação
de ninhos de vespa asiática é
da única e exclusiva responsabilidade do SMPC- Serviço
Municipal de Proteção Civil,
que coordena a operação de
exterminação.
d) Apesar do seu tamanho
(2,5 cm) e das grandes dimensões que podem atingir os
seus ninhos, a vespa asiática
não é considerada mais perigosa para seres humanos do
que a vespa europeia.

Para mais informações
contacte o Serviço Municipal
de Proteção Civil
pelo n.º de telefone 234 329 605
ou consulte em
www.cm-ilhavo.pt/pages/3308

Revisão do Plano de Emergência Externo
de Ílhavo

Festivais de Verão
intensificam aposta na
(boa) Gestão dos Resíduos
Mostra que te importas!
As edições 2016 dos Festivais Municipais de verão – do
Marisco e do Bacalhau, conjugando numa primeira instância as componentes Cultural e
Gastronómica e tendo desde
logo no Marisco e no Bacalhau os seus atores principais,
intensificaram a aposta na
boa gestão dos resíduos produzidos.
Os eventos voltaram assim
a assumir uma forte e importante preocupação com o
Ambiente nomeadamente na
dinamização das boas práticas ambientais de separação

dos Resíduos (para Reciclagem), quer ao nível dos seus 3
fluxos principais – papel/cartão; embalagens e vidro – mas
também do Óleo Alimentar
Usado, materializando desta forma uma das principais
bandeiras da Politica Ambiental Municipal.
“Mostra que te importas!”
é o mote lançado pela Sociedade Ponto Verde a todos os
festivais nacionais e no qual a
Câmara Municipal de Ílhavo
também aposta como forma de
tornar os Festivais + Verdes.

O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
6 de julho, a Revisão do Plano
de Emergência Externo de
Ílhavo para efeitos de envio
à CNPC – Comissão Nacional
de Proteção Civil, para aprovação.
O Plano de Emergência Externo de Ílhavo, da responsabilidade do Serviço Municipal
de Proteção Civil, sendo um
plano de emergência especial, constitui o documento
de referência para a gestão
da emergência no Município
devido à existência de estabelecimentos onde estão presentes substâncias perigosas em
determinadas quantidades.
Todas as instalações industriais, à exceção de uma que se
encontra nas imediações, situam-se no Terminal de Granéis
Líquidos do Porto de Aveiro
(Gafanha da Nazaré).

São objetivos do Plano de Emergência Externo de Ílhavo:
a) Circunscrever e controlar os incidentes de modo a
minimizar os seus efeitos e a limitar os danos no homem, no
ambiente e nos bens;
b) Aplicar as medidas necessárias para proteger o homem
e o ambiente dos efeitos de acidentes graves envolvendo
substâncias perigosas;
c) Comunicar as informações necessárias ao público e aos
serviços ou autoridades territorialmente competentes;
d) Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre
que possível, para a reposição da qualidade do ambiente, na
sequência de um acidente grave envolvendo substâncias
perigosas;
e) Estabelecer o quadro orgânico e funcional de intervenção
em situações de grave risco, catástrofe ou calamidade pública;
f) Estabelecer o dispositivo de funcionamento dos
diversos serviços chamados a intervir em situação de
emergência, assim como a coordenação entre as várias forças
intervenientes no Plano.
Para a prossecução dos seus
objetivos, e para a sua operacionalidade ser efetiva, a revisão do Plano de Emergência
Externo de Ílhavo foi sujeita
a consulta pública das suas
componentes não reservadas
por um período de 30 dias,
desde o dia 12 de agosto até ao
dia 11 de setembro de 2015, de
acordo com a deliberação tomada em Reunião de Câmara
de 5 de agosto de 2015. Durante a fase de consulta pública,
não foram apresentadas sugestões ou feitas observações
ao Plano em questão.
Após um período de suspensão da revisão do Plano,
aguardando novas referências legislativas, anunciadas

pelo Decreto-Lei n.º 150/2015
de 05 de agosto, que estabelece o regime de prevenção de
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e
de limitação das suas consequências, e dez meses depois a
referida Portaria não ter sido
publicada, retomou-se a revisão deste Plano.
A Comissão Municipal de
Proteção Civil de Ílhavo, reunida a 30 de junho de 2016,
após estudo e discussão do
Plano de Emergência Externo de Ílhavo, deliberou por
unanimidade dar parecer favorável ao Plano de Emergência Externo de Ílhavo, agora
aprovado pelo Executivo.
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Festa da Vista Alegre
em Honra de Nossa Senhora
da Penha de França

Marchas
Sanjoaninas
Ílhavo 2016
No mês de junho, mês dos Santos Populares, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, nos dias 18, 24 e 25 de
junho, a edição de 2016 das Marchas
Sanjoaninas de Ílhavo, em parceria
com cinco Associações do Município:
a Associação dos Amigos da Malha da
Carvalheira, o Sporting Clube da Vista Alegre, a Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova,
o Grupo de Jovens “A Tulha” e as Pestinhas – Grupo de Dança. Figurantes,
letristas, ensaiadores, carpinteiros,
costureiras, músicos, serralheiros e
pintores trabalharam, de forma entusiástica, de alma e coração, para levar
ao público um espetáculo cheio de originalidade nos habituais três desfiles.
O primeiro desfile teve lugar na Gafanha da Nazaré, na Av. José Estevão,
junto à Junta de Freguesia no dia 18 de
junho. O segundo desfile decorreu no
dia 24 de junho (sexta-feira), na Costa
Nova, junto ao posto de Turismo, e o
terceiro encheu de cor e alegria a Praça do Centro Cultural de Ílhavo, no dia
25 de junho.

A Festa da Vista Alegre em
Honra de Nossa Senhora da
Penha de França decorreu entre os dias 1 e 4 de julho, numa
organização conjunta entre a
Vista Alegre e a Câmara Municipal de Ílhavo.
A recente e intensa qualificação dos equipamentos: Museu, Capela de Nossa Senhora
da Penha de França, Teatro,
novo hotel e lojas da marca
e, ainda, a recente classificação desta festa no Inventário
do Património Cultural Imaterial nacional (2015), bem
como a temática de 2016 centrada na ilustração e que reuniu alguns dos nomes mais
emblemáticos quer nacionais
quer mundiais foram, desde
logo, excelentes motivos para
não perder esta celebração,
que é uma festa religiosa um
pouco diferente do habitual.
Destaque no primeiro dia de
festa para a estreia da Revista à Portuguesa “Portugal à

Beira Mar Plantado” protagonizada pelo Grupo de Teatro
Ribalta e que lotou o auditório
do renovado Teatro da Vista
Alegre, para o Concerto com a
fadista Raquel Tavares, no dia
2, e para a atuação do Orfeão
da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo, no dia 4 de julho.
Houve ainda lugar a diversas atividades do Serviço
Educativo Museu VA, bem
como a possibilidade de visitar as Exposições Temporárias: “Ilustrarte 2016”, “Serge
Bloch”, “Outros modos de
ler” e “Figuras, Figurinhas e
Figurões. 40 anos de Caricaturas de António!”. Como novidade, decorreram diversas
conversas com ilustradores
e escritores subordinadas ao
tema “Outros modos de ler”
que acolheram convidados
de renome como Valter Hugo
Mãe, Marta Madureira, João
Vaz de Carvalho e Carla Maia
de Almeida.

A Câmara Municipal de Ílhavo atribuiu um apoio financeiro suplementar, entre 0 e 20% do valor do Apoio
Financeiro de Presença de 5.000,00
euros:
. Grupo de Jovens “A Tulha” – 500,00
euros (10,00%)
. Associação Grupo de Dança Pestinhas – 400,00 euros (8,00%)
. ACDR Os Amigos da Malha da Carvalheira – 350,00 euros (7,00%)
. Sporting Clube da Vista Alegre –
300,00 euros (6,00%)
. Associação Cultural e Recreativa
“Os Palheiros” da Costa Nova – 300,00
euros (6,00%)
Estes subsídios extraordinários
constam das Normas de Participação
na Marchas Sanjoaninas que preveem
o apoio financeiro suplementar entre
0 e 20% do valor do apoio financeiro
pela presença de cada Marcha, após a
ponderação efetuada pelo júri a cada
marcha, assim como a análise do Relatório Final de cada uma.
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Ria a Gosto

10.º Festival de Marisco da Costa Nova
Numa organização conjunta entre o Illiabum Clube e a
Câmara Municipal de Ílhavo, a décima edição do “Ria a
Gosto” – Festival de Marisco
da Costa Nova decorreu de 4
a 7 de agosto, no Relvado da
Costa Nova, acolhendo cerca
de 2.500 visitantes de vários
pontos do país.
Mantendo a dinâmica dos
anos anteriores, este encontro
gastronómico com mariscos
da Ria de Aveiro forneceu cerca de duas toneladas e meia
de marisco, entre berbigões,
navalhas, várias espécies de
camarão, santolas, sapateiras
recheadas, ameijoas, percebes
e ostras.
O Festival de Marisco voltou a pautar-se pela qualidade de serviço apresentada e
variedade dos pratos apresentados, tendo sempre como
principal objetivo divulgar o
marisco e todos os produtos
da Ria, bem como as comunidades piscatórias que dinamizam esta atividade de captura
do marisco, numa aposta de
promoção dos produtos “Ria
de Aveiro” e de dinamização
da economia local.

Por categorias o Júri decidiu da seguinte forma:
Classificação global
Grupo de Jovens “A Tulha”
Associação Grupo de Dança Pestinhas
ACDR Os Amigos da Malha da Carvalheira
Sporting Clube da Vista Alegre
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
CATEGORIAS:
Tema/Mensagem:
ACDR Os Amigos da Malha da Carvalheira
Coreografia:
Grupo de Jovens “A Tulha”
Arcos/Adereços e Motivos:
Grupo de Jovens “A Tulha”
Orquestração e Música:
Associação Grupo de Dança Pestinhas
Poema:
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova
Trajes:
Grupo de Jovens “A Tulha”
Impacto Visual:
Grupo de Jovens “A Tulha”

Num ambiente informal de
uma mega tenda, enquadrada pelo Canal de Mira e pelos
Palheiros da Costa Nova, o
evento procurou, igualmente, fomentar a angariação
de fundos para suportar as
atividades do Illiabum Clube, envolvendo cerca de 70
voluntários, entre dirigentes,
pais, atletas, treinadores e associados, que dispensaram algum do seu tempo para apoiar
a organização.
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Ílhavo Sea Festival
2016
voltou a integrar a rota
dos Grandes Veleiros
O Ílhavo Sea Festival 2016, que se
realizou de 5 a 8 de agosto, constituiu,
tal como se pretendia, e à semelhança
do sucedido em 2012 e em 2008, uma
excelente oportunidade de divulgação
nacional e internacional do Município
de Ílhavo e de afirmação da sua história marinheira ímpar, mas em especial da sua efetiva vocação marítima,
seja ao nível da pesca, seja ao nível da
náutica de recreio, seja ao nível de outras atividades económicas, em especial do turismo, que tenham o oceano
e a Ria de Aveiro como pano de fundo.
O sucesso desta iniciativa ficou bem
demonstrado no elevado número de
visitantes, cerca de 150.000, assim
como no elevado número de veleiros
participantes, 15 no total, oriundos
de 7 países, entre os quais 6 classe A,
embarcando cerca de 600 tripulantes,
o que, tratando-se de um festival num
porto onde não se fazia uma chegada/
partida etapa de Regata da Sail Training International, e olhando ao relativamente baixo número de veleiros
que estavam inscritos no Cruise-in-Company até à Corunha, constitui
um número de enorme relevância.
Entre os veleiros que nos visitaram
destaque para a estreia da Noruega, com os extraordinários Statsraad
Lehmkuhl e Christian Radich, para
o Lord Nelson, um dos pouquíssimos
veleiros classe A do mundo a embarcar pessoas com mobilidade reduzida,
para o Pelican of London que repete
as presenças de 2008 e 2012 e para os
portugueses Santa Maria Manuela,
Creoula e Caravela Vera Cruz.
Durante a sua presença no Festival,
que desta vez se realizou exclusivamente na área do Terminal Norte do
Porto de Aveiro, estes veleiros foram
visitados por dezenas de milhares de
pessoas que, para além das visitas,
puderam participar em diversas iniciativas que decorreram das 10h00
às 00h00, como foi o caso do Festival
de Ciência, dos simuladores de surf e
bodyboard, mostra de artesanato, Feira do Livro e de Velharias, concertos,
DJ’s, etc.

Durante a edição 2016 deste Festival assistiu-se a diversas e sempre
espetaculares entradas e saídas de veleiros ao longo dos dias, uma novidade
relativamente à Regata de 2008 e ao
Festival de 2012, proporcionando ao
muito público um momento extra de
animação e de interesse, motivadas
sobretudo pelo facto de este ano, fruto
da intensa atividade do Porto de Aveiro, a área disponível para a atracação
ter sido bastante menor que em 2012 e
2008, facto que causou naturalmente
alguns constrangimentos à organização. Esta rotatividade causou ainda
naturalmente alguns constrangimentos na abertura dos veleiros a visitas,
sobretudo no sábado, situação normalizada no domingo.
Por razões de segurança, atendendo
à previsão de uma tempestade na zona
da Corunha, para onde os veleiros se
dirigiam para terminar a sua participação na Tall Ships Race 2016, que se
veio a verificar, alguns tiveram a necessidade de partir ainda no domingo,
com grande pena dos próprios e da organização, enquanto que a parada foi
antecipada para o início da manhã de
segunda-feira.
Nestes dias o cais tornou-se numa
pequena cidade, com todas as comodidades necessárias às tripulações
e seus veleiros. Para colocar tudo a
funcionar, foi necessário o empenho
diário e sempre inexcedível, que importa realçar, de uma equipa de cerca
de 100 pessoas, constituída por perto
de 70 voluntários e 30 funcionários
municipais, que, fruto sobretudo de
experiências anteriores, conseguiram
ultrapassar com sucesso todos os imponderáveis e que proporcionaram às
tripulações um intenso programa desportivo e cultural, para além de diversos momentos de lazer, para além de
solucionarem diversas necessidades,
desde avarias a compras, serviço de
lavandaria, transportes, etc.
Merece ainda uma referência especial o importante impacto económico
desta iniciativa, por exemplo nas associações presentes no evento, mas
sobretudo na economia local, o que,
atendendo ao momento que o país atravessa, assume particular relevância.
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Vencedora do Prémio de Artesanato
Festival do Bacalhau 2016
Eunice Antunes
Nome da peça
“Gazela Primeiro, o mais belo e antigo sobrevivente”

Município de Ílhavo · setembro 2016 · 23

Festival
do Bacalhau
2016
voltou a ser
destino obrigatório
na região
Uma vez mais, o Festival do Bacalhau, que é já um marco no mês de
agosto, do Município de Ílhavo, mostrou ser o maior Festival do Bacalhau
do País, não só pelo grande número
de pessoas que atraiu, mas também
pela dimensão e variedade de ações
que preenchem o seu programa, envolvendo diferentes públicos e faixas
etárias, oriundos de todo o país e estrangeiro.
Tendo a presente edição atingido os
seus principais objetivos: reforço da
sua dimensão cultural, maior notoriedade nacional e internacional, maior
qualidade e atração de novos públicos
(sobretudo mais jovens), para tal, foi
realizado um forte investimento ao
nível da melhoria das infraestruturas
(sobretudo área restauração e bares),
do reforço na sensibilização e formação dos participantes e na criatividade
e qualidade das iniciativas, sobretudo
para crianças, jovens e famílias.
Como habitual, os espaços de restauração geridos por 10 Associações
do Município em parceria com as Empresas Locais de Pesca, contaram sempre com sala cheia, tanto nos almoços,
como nos jantares, o mesmo acontecendo com os dois espaços de venda
do tradicional Pão de Vale de Ílhavo e
com os dois bares, localizados junto ao
Palco Ria.
Durante os cinco dias do Festival
passaram pelo Pavilhão Terra e Mar
dezenas de milhar de pessoas, que
aí puderam assistir a diversas ações,
como os sempre muito concorridos
showcookings e degustações. Além
disso, a área de artesanato recebeu
inúmeros apreciadores das artes manuais.
O Navio-Museu Santo André foi novamente um dos principais protagonistas do Festival, atraindo milhares
de pessoas nas diversas atividades que
lá se realizaram.

No que respeita às iniciativas do
programa, destaque para a Volta ao
Cais em Pasteleira ou para a III Mini
Maratona que bateram records de
participação, ou ainda para a Corrida
Mais Louca da Ria, que, com as suas 12
embarcações originais, encheu de alegria o Jardim Oudinot.
Uma referência ainda para os concertos, quer no Palco Mar, quer no Palco Ria, que registaram uma extraordinária afluência de público, assim como
para o Cais das Brincadeiras, espaço
especialmente dedicado às crianças,
que recebeu todos os dias centenas de
crianças e famílias, que preencheram
todos as vagas de ateliês, jogos, Teatros
de Robertos e outras atividades realizadas.
É ainda de salientar a melhoria física dos espaços, sentida e apreciada
por todos, assim como a presença da
Islândia como País convidado, ação de
grande importância para a divulgação
do Município de Ílhavo além-fronteiras.
A dimensão e qualidade que o Festival do Bacalhau atingiu, sobretudo
nestes últimos dois anos, tem contribuído de forma muito relevante para
a divulgação dos principais valores
do Município de Ílhavo e da Região,
constituindo ainda uma importante
mais-valia para a dinamização da economia local e para o apoio ao tecido
associativo. Para além disso, a realização deste Festival volta a afirmar
o Município de Ílhavo como a Capital
Portuguesa do bacalhau.
A terminar fica um agradecimento
muito especial a todas as entidades
parceiras, com natural destaque para
as Associações presentes, assim como
a todos aqueles que contribuíram para
o seu sucesso.
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Praias
que
conVIDAm...

Praias da Barra e da Costa Nova
voltaram a encher-se de vida
e a apresentar inúmeras
(boas) novidades.

Novos painéis de informação das Praias
em plástico 100% reciclado
As Praias da Barra e da Costa Nova apareceram com novos painéis para a exposição
da habitual informação de
sensibilização aos banhistas,
mais diretamente relacionada
com a Bandeira Azul, a sensibilização e educação ambiental, e a Vigilância e Segurança
Balnear.

Mas efetivamente se os antigos painéis tinham a particularidade de terem sido doados ao Município de Ílhavo
pela Fundação VODAFONE
no âmbito da atribuição do galardão Praia Saudável às nossas duas praias (há já mais de
10 anos), os novos equipamentos assumiram agora uma for-

te componente educativa e de
sensibilização ambiental: são
feitos em plástico 100% reciclado, a partir da reciclagem
de embalagens mas também
das escovas de dentes usadas
(que no nosso Município estão
a ser seletivamente recolhidas nas Eco-Escolas).

Ações de Sensibilização Ambiental
em pleno areal das Praias
Abrangendo temáticas e
regras pró-ambientais, e sob
dinamização dos jovens que
integraram o Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres (que para o efeito
receberam a devida formação), foram uma vez mais
dinamizadas ações de sensibilização ambiental em pleno
areal das praias.

Atividades de exterior, para
grandes grupos/famílias/colónias, através do desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas, recorrendo a grandes
lonas de chão, dados de esponja, coletes de sinalização
e outros elementos mais animistas, abordando, de modo
transversal, todos os procedimentos corretos de encami-

nhamento, acondicionamento
e deposição de resíduos urbanos, assim como regras de prevenção de risco e rodoviária e
de participação cívica.
Assim, de modo lúdico e
informal, as crianças e seus
educadores/as
famílias/os
grupos, são envolvidos na
proteção e defesa do espaço
público.

Protocolos de Cooperação de Vigilância
e Segurança Balnear
Praia da Costa Nova
ofereceu novos passadiços
A Praia da Costa Nova recebeu no final de junho os novos passadiços que permitem
ligar os passadiços centrais,
paralelos à linha do mar, à
zona sul daquela nossa singular praia.
Os novos passadiços assumem uma nova localização,
serpenteando entre o lado

poente da duna (lado do Mar e
com vista para a praia) e o seu
lado nascente, tendo como objetivo constituírem-se como
um aliado ativo e importante
no combate à erosão costeira
e na consolidação dunar, tentando evitar o seu enterramento com a deslocação das
areias.

Praias ainda mais Acessíveis
A exemplo dos anos anteriores, a Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a dar resposta a
inúmeras pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou permanente, que
pretendem usufruir de banhos na denominada “praia
velha” na Praia da Barra, com
o apoio da Equipa da ResgatÍlhavo (Associação de Nadadores Salvadores) e ao abrigo do
protocolo estabelecido para
a Vigilância e Segurança na
Época Balnear 2016.

Assim, a referida praia
manteve disponível o equipamento denominado de tiraló
(cadeira anfíbia), apropriado
para o efeito pois permite a
possibilidade de acesso ao
mar de forma confortável e
segura; o mergulho total no
mar, ou apenas molhar os
pés, sem que seja necessário
sair do veículo; flutuar na
água numa posição estável e
segura; tudo com a ajuda dos
Nadadores Salvadores, que
assegurarão assim o acesso
das pessoas ao banho em condições de segurança.

Teve lugar, no dia 28 de junho, a Cerimónia do Hastear
da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível – Praia
para Todos, na Praia da Barra, Molhe Sul (17h00) e na
Praia da Costa Nova, junto ao
“novo” apoio de praia “Bronze”
(17h30). Seguiu-se a assinatura dos Protocolos de Cooperação de Vigilância e Segurança
Balnear (com a com a Administração do Porto de Aveiro,
a Associação de Concessionários e a Associação de Nadadores Salvadores “ResgatÍlhavo”), que visaram assegurar a
vigilância das nossas praias.
Vinte e oito anos depois da
primeira atribuição da Bandeira Azul às Praias do Município de Ílhavo, as Praias da
Barra e da Costa voltaram a
merecer a atribuição da Ban-

deira Azul pela Associação
Bandeira Azul da Europa
(ABAE).
A Câmara Municipal de
Ílhavo congratula-se, uma
vez mais, com a atribuição
destes galardões pelo reconhecimento de todo o empenho, esforço e investimento
no crescimento e manutenção da qualidade das nossas
praias, com o objetivo de que
estes elementos naturais continuem a ser uma referência
para os cidadãos do Município
de Ílhavo e para todos aqueles que escolhem esta Região
para desfrutar de momentos
relaxantes e rejuvenescedores nos seus períodos de férias
e de lazer.
Para esta época balnear o
mote escolhido foi “30 anos,
30 critérios, um objetivo”, re-

forçando a qualidade que o
Programa Bandeira Azul ajudou a acrescentar às nossas
praias nestas três décadas de
mudança positiva. Efetivamente, desde o primeiro critério que muita coisa mudou,
desde a forma como vemos
o Ambiente, os recursos naturais ou mesmo o usufruto
que fazemos deles, sobretudo
num contexto balnear.
A Câmara Municipal de
Ílhavo continua hoje, como há
28 anos, a dar um forte contributo, seja na concretização e
no cumprimento dos critérios
diferenciadores, seja na procura das melhores, das mais
criativas e, assim, soluções e
respostas inovadoras de forma a capacitar cada vez mais
as suas praias como as mais
belas de Portugal.
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Novos equipamentos
para cinzeiros de praia
também resultam
da Reciclagem do Plástico

Durante a época balnear
as Praias da Barra e da Costa Nova disponibilizaram ao
público os novos dispensadores para os cinzeiros de praia,
num modelo especialmente
idealizado para o efeito pela
empresa Extruplás.
Estes equipamentos, para
além do design inovador com
que se apresentam, têm também associado um importante caráter educacional que é o
facto de serem feitos em plás-

tico reciclado, material que já
havia sido escolhido para os
novos painéis de informação
da Bandeira Azul.
São mais uma forte aposta da Câmara Municipal na
Reciclagem de Resíduos, na
Sensibilização Ambiental de
todos e muito em particular
daqueles que frequentam as
nossas praias.

Câmara Municipal alarga e intensifica
aposta na Reciclagem
dos resíduos nas Praias
A Câmara Municipal de
Ílhavo e a UNILEVER Jerónimo Martins, Lda. formalizaram uma ADENDA ao Protocolo vigente, no passado dia 28
de junho de 2016, que permitiu a doação ao Município de
Ílhavo de mais 12 ecopontos
de praia (passando assim para
um total de 29 equipamentos
de recolha seletiva de resíduos), alargando e intensificando
assim a otimização de gestão
de resíduos nas Praias da Barra e da Costa Nova, bem como
permitindo que aqueles bons
gestos cheguem também à
Praia do Jardim Oudinot.

“Faz da mudança a tua
praia!” – continua a ser o desafio lançado a todos.

Época Balnear 2016 chega ao fim
com nota muito positiva
na Vigilância e Segurança Balnear

Terminou, no passado dia 11
de setembro, a época balnear
2016 nas Praias do Concelho
de Ílhavo sendo que do balanço efetuado às tarefas de Vigilância e Segurança Balnear
desempenhadas pela Associação de Nadadores Salvadores ResgatÍlhavo fica uma vez
mais reforçada a excelência
e o profissionalismo com que
aquela Associação do Concelho se dedica a esta importante missão.

Apesar de ter sido necessário o empenho e a coragem
para responder a 22 salvamentos a banhistas, felizmente sem qualquer ocorrência
que inspirasse cuidados de
maior, o verão 2016 foi já
aquele em que se registou
um menor número de salvamentos dos últimos 10 anos,
isto apesar da enorme afluência de banhistas às Praias do
nosso Município que uma vez
mais se registou.

Aqui fica pois o nosso reconhecimento público à Associação de Nadadores Salvadores
ResgatÍlhavo, à sua Direção e
à Equipa de Nadadores Salvadores que este ano desempenhou funções de Vigilância e
Segurança Balnear nas Praias
do nosso Município.

“ECOtrocas” percorreram
os areais das Praias
Com o objetivo de reconhecer as boas condutas de
Cidadania em pleno areal, os
Jovens que integram o Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres
(PMOTL) voltaram a percorrer, durante todo os meses de
julho e agosto, as praias da
Barra e da Costa Nova, premiando ou então sensibilizando e ensinando.
Assim, todas aquelas Famílias que promovessem as denominadas “ECOtrocas” - um
resíduo bem colocado no ecoponto do areal - obtiveram em

Reabertura da
Piscina Descoberta
de Vale de Ílhavo
com Sunset Party
e “Lua de Estrelas”

troca um simbólico “mimo”.
Aumentar a Reciclagem
dos Resíduos no Município de
Ílhavo continua a ser a meta
traçada para esta campanha,
a qual passa pela promoção
de uma efetiva Separação dos
Resíduos - também no areais seguida da sua colocação nos
ecopontos de praia, dispondo
para o efeito dos equipamentos que resultam da parceria
estabelecida com a empresa
UNILEVER/OLÁ.

Para dar as boas-vindas ao verão e
às férias, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no dia 17 de junho, na
Piscina Municipal de Vale de Ílhavo,
uma Sunset Party que contou com a
presença de várias dezenas de jovens.
Esta festa animada ao por do sol, que
integrou uma Aula de Aqua Zumba e
“Lua de Estrelas”, sempre com a música da DJ Julie Di, deu o mote à reabertura da piscina para mais uma época
balnear que decorreu até ao passado
dia 11 de setembro.
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Agora é mais fácil
chegar a Ílhavo

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.
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Protocolo entre
Município de Ílhavo,
Meo/Portugal Telecom
e Altice Labs
para a Iniciativa
“Ílhavo Inteligente”
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião
de 3 de agosto, o acordo de
colaboração entre a Câmara
Municipal de Ílhavo, a MEO/
Portugal Telecom e a Altice
Labs com o objetivo de desenvolver, testar, implementar e
monitorizar produtos, serviços e soluções inovadoras e de
referência no âmbito dos municípios / cidades inteligentes
(smart cities) e com aplicação
à realidade concreta do Município de Ílhavo.

A MEO/Portugal Telecom,
empresa do Grupo Altice, é
líder em Portugal e um operador global de telecomunicações, multimédia e conteúdos
e assume-se como um parceiro tecnológico de referência
no domínio dos municípios e
cidades inteligentes pela sua
infraestrutura de rede de última geração, conectividade,
rede de data centers, plataformas, serviços digitais e soluções desenvolvidas nos mais
diversas áreas municipais. A

Altice Labs, sedeada em Aveiro, é a empresa que sucedeu à
PT Inovação, sendo o centro
de inovação mundial do Grupo Altice. A Altice Labs tem
como objeto social garantir
o processo de inovação deste
grupo empresarial global, o
desenvolvimento de produtos
e serviços, a prestação de serviços e integração de sistemas
na área das tecnologias de informação e comunicação.
O Município de Ílhavo procura assim aproximar-se ao
que de melhor se faz em termos de cidades e municípios
inteligentes a nível nacional
e internacional. O Município
de Ílhavo procura ainda, e em
paralelo, corporizar o estabelecido no âmbito do PEMI
– Plano Estratégico do Mu-

nicípio de Ílhavo, aprovado
recentemente e desenvolvido
com a Universidade de Aveiro. Importa aqui referir que
o PEMI definiu “Ílhavo Inteligente” como uma das principais prioridades a desenvolver nos próximos anos e que,
também enquadrado nesta
linha de ação, o Município de
Ílhavo aderiu recentemente à
rede “Cidades Inteligentes” da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo
um dos seus municípios fundadores.
Através do trabalho conjunto entre o Município de
Ílhavo, a MEO/PT e a Altice
Labs, os conceitos, tecnologias, soluções, e serviços a
desenvolver e a implementar
serão abertos à inovação e ao

desenvolvimento e investigação tecnológica, podendo
ainda vir também enquadrar
processos de empreendedorismo qualificado. A primeira área de trabalho que irá
merecer atenção imediata é
o desenvolvimento do projeto “turismo inteligente”, com
objetivo de desenvolver e
implementar um conjunto de
processos e tecnologias de informação e comunicação para
o aumento da notoriedade da
marca “Ílhavo” no que se refere à atração de visitantes e
turistas e, em paralelo, melhorar a experiência e a vivência
de todos quantos visitam e
recorrem a serviços de operadores turísticos com atividade
no Município.

XIII Concurso de Fotografia

“Olhos Sobre O Mar”

Visita Oficial
a Grindavik - Islândia
No âmbito do Acordo de Amizade celebrado entre o Município de Ílhavo e a Cidade de Grindavik em 2005, o Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo,
Fernando Caçoilo, e o Vereador
da Cultura e do Turismo, Paulo
Costa, efetuaram, juntamente com o Cônsul Honorário da
Islândia na Região de Aveiro,
António Ribau, entre os dias 4
e 5 de junho, uma visita oficial
a Grindavik, a convite do Presidente de Câmara, Róbert Ragnarsson, para participarem no
“Annual Fishermen’s Day”.

Esta visita permitiu traçar
um conjunto de novas ideias e
estratégias mais eficazes para
o estreitar das relações, nomeadamente nas áreas da Cultura,
Educação e Inovação.
A comitiva ilhavense teve,
ainda, a oportunidade de se
encontrar com o Presidente da
República da Islândia e preparar a presença da Islândia como
“País Convidado” do Festival
do Bacalhau 2016, uma das
grandes novidades da edição
deste ano, tendo para o efeito
realizado reuniões de trabalho,
nomeadamente com a Agência
de Promoção da Islândia.

Dando seguimento aos investimentos verificados nos
últimos anos com o objetivo
de dar contributo para posicionar o Município como uma
referência incontornável na
temática do Mar, também na
área da fotografia, a Câmara
Municipal de Ílhavo promoveu
o 13.º Concurso de Fotografia
de Temática Marítima “Olhos
sobre o Mar”, tendo procedido
à entrega dos prémios no passado dia 20 de agosto.
O Concurso, aberto a todos
os fotógrafos profissionais ou
amadores, tem como tema “O
Mar” em todas as suas vertentes, sendo dividido em duas
secções, Cor e Preto e Branco,
podendo cada participante
apresentar até um máximo de
três fotografias por secção.
Nesta edição participaram
84 fotógrafos de todo o país,
com um total de 383 trabalhos
relacionados com o Mar.
Os 50 melhores trabalhos estão expostos até ao final deste
mês de setembro no Porão de
Salga do Navio-Museu Santo
André.

1.º prémio - Preto e Branco

Melhor do Município - Preto e Branco

Para visualizar as fotografias premiadas aceda a
www.cm-ilhavo.pt/pages/3224
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III Mini Maratona
Museu Marítimo
de Ílhavo

duplicou número de inscritos
A III Mini Maratona Museu
Marítimo de Ílhavo realizou-se no dia 20 de agosto e contou com 195 participantes.
Inserida no programa do
Festival do Bacalhau, esta
prova realizou-se novamente à noite, num percurso de
aproximadamente 10 km, que
ligou o Museu Marítimo de
Ílhavo ao Navio-Museu Santo
André (Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré).
A par da vertente desportiva, esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal
de Ílhavo, tem como objetivo
apoiar uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
tendo a receita revertido este
ano a favor da Associação

Aquém Renasce cuja missão
é a proteção dos cidadãos na
velhice e na invalidez. Nesse
âmbito, a Associação promove a realização de atividades
de tempos livres, passeios e
visitas culturais e recreativas,
bem como medidas de proteção de saúde, tendo como
grande meta a construção a
curto prazo de um lar de idosos e centro de dia.
Na prova inscreveram-se
217 atletas (uma subida de
mais de 100% em relação ao
2015), que resultou numa receita total de 2.298,00 euros
e na forte vontade de organizar a próxima edição da Mini
Maratona Museu Marítimo
de Ílhavo.

79.º Aniversário
Museu Marítimo
de Ílhavo
No dia 7 de agosto o Museu Marítimo de Ílhavo celebrou 79 anos de vida
na promoção da cultura marítima.
Para comemorar a data, o Museu
ofereceu ao público uma programação
criativa e diversificada, que começou
logo no dia 2 de agosto com a Feira do
Livro e muitas e interessantes publicações relacionadas com o mar.
Houve também uma programação
dirigida às crianças: 20 tiveram a
oportunidade de passar a noite de 5
para 6 de agosto no Aquário dos Bacalhaus.
O dia 7, que foi Dia Aberto, repleto
de propostas para todos, incluiu visitas aos “bastidores” do Aquário dos
Bacalhaus e às Reservas do Museu.
Sob o Aquário de Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo, escondem-se
espaços restritos, necessários para
manter o bem estar dos nossos peixes. A visita especial aos Bastidores do
Aquário permite ter acesso e conhecer
a complexidade técnica e as rigorosas
exigências associadas à manutenção
do tanque. A visita tem uma componente mais experimental e didática,
nomeadamente através da realização
de alguns testes que medem a salinidade da água, os níveis de azoto, a preparação da alimentação, etc.
Conhecer as Reservas do Museu
é uma oportunidade rara. Localizadas na cave, as Reservas preservam
tesouros e memórias intemporais,
materializadas em objetos que não se
encontram nas exposições permanentes. Numa visita especial as Conservadoras fizeram o percurso de visita,
mostrando as várias coleções e nestas
destacando alguns tesouros. Ambas as
visitas foram limitadas a 15 pessoas.

O dia de aniversário foi ainda marcado pela apresentação do novo jogo
gigante “Rumo ao bacalhau – Museu
Marítimo de Ílhavo, com a finalidade
de brincar e jogar e, ao mesmo tempo,
conhecer o Museu Marítimo.
Decorreu ainda o Workshop de cozinha de bacalhau “Saberes com Sabor a Mar”, a cargo do Chef Ricardo
Marques. Ricardo Marques nasceu na
Venezuela em 1982 e com oito anos
mudou-se para Ílhavo, terra natal da
sua mãe. Formou-se em artes culinárias na conceituada escola Le Cordon
Bleu Londres e aí iniciou o seu percurso profissional, nomeadamente no restaurante 1 Lombard Street e no Dehesa, regressando mais tarde a Portugal.
Conta com passagens pelo Aquapura
Douro Valley (atual Six Senses Douro
Valley), Hotel Rural Vale do Rio, Bessa
Hotel Porto e desde 2013 que se encontra em Aveiro no restaurante Salpoente, ocupando o cargo de Sub-Chefe
de cozinha.
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www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
Facebook: museumaritimoilhavo

Férias do verão
em alto mar
Durante as férias escolares,
o Museu Marítimo de Ílhavo e
o Navio-Museu Santo André
estiveram de portas abertas
para receber visitas de grupos, de espaços de ocupação
de tempos livres, de colónias
de férias, de associações de
pais ou de outros grupos organizados.
O Museu Marítimo de Ílhavo convidou as crianças e os
jovens a participarem em visitas onde a aprendizagem, a
diversão e a interação foram
garantidas.

Para tal, houve diferentes
temas de visitas: “SOS Oceanos”; “Todos a bordo!”; “A Pesca do Bacalhau: dos objetos
nascem histórias”; “Bolhas,
Agulhas e Bússolas”; “O Segredo dos Mares”; “Peddy-paper no Navio-Museu Santo
André”.

Conchas

Espetáculo para bebés
e crianças
O espetáculo para bebés
“Conchas” voltou ao Aquário dos Bacalhaus do Museu
Marítimo de Ílhavo, no dia
17 de setembro. “Conchas” é
uma co-produção internacional para bebés, resultante do
projeto “Hands full of Shells
and Feet full of Flowers”, um
processo criativo colaborativo
desenvolvido entre d’Orfeu
AC, Marionetas de Mandrágora e Franzisca Aarflot produksjoner (Noruega).
Partindo da memória coletiva de ambos os países (Portugal e Noruega), misturou-se a
música, a expressão dramáti-

ca e corporal, o movimento e
as marionetas e encontrou-se
um compromisso cultural
identitário.
Tratou-se de um espetáculo icónico onde a abordagem
não-verbal ganha forma através da fusão fonética das duas
línguas, criando novas palavras e sons, aliada à musicalidade e à linguagem corporal.
“Conchas” conta a história
de viajantes, pintados na tela,
reais e imaginários, privilegiando os bebés e as suas famílias, porque este público é a
semente que germina.

30 · Município de Ílhavo · setembro 2016

Cultura
reforçou presença
nas praias
durante o verão
Durante o mês de julho, os fins de semana chegaram ao som dos Cânticos
da Sereia, um ciclo de concertos e DJ’s,
com sabor a verão, que animou os finais de tarde de todas as sextas-feiras,
no novo Centro Sociocultural da Costa
Nova.
Isaura (1 de julho), Surma (8 de julho),
Sequin (15 de julho), Sallim (22 de julho) e Joana Barra Vaz (29 de julho) foram as cinco “sereias” – cinco cantoautoras portuguesas, cujas sonoridades
encantatórias juntaram-se às sonoridades electrónicas da região.
Este ciclo resultou da parceria entre
o Centro Cultural de Ílhavo e a Ballroom, uma proposta que se estendeu
muito para lá do simples concerto.
Os DJ’s (Beatdizorder, Zé Nuno, Pedro Menício, Disconine e Tozé Diogo)
encarregaram-se do “warm up”,
duas horas antes do concerto, continuando a festa ao anoitecer, após cada
concerto.
Durante cinco finais de tarde, o terraço do Centro Sociocultural da Costa
Nova, com vista para o mar e para as
dunas, tornou-se no melhor sítio para
desfrutar do pôr-do-sol, na companhia
de amigos e de uma bebida refrescante. Juntou-se, assim, o melhor da natureza com o melhor da produção musical nacional.

No dia 18 de setembro, o Centro Sociocultural da Costa Nova abriu portas aos mais novos, com o espetáculo
de música para bebés “Pequenos Piratas”.
Também em setembro, mas no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
realizou-se mais uma edição da Festa do Cinema Animado – Cinanima
2015. A programação incluiu sessões
para as crianças (em grupos organizados ou com as famílias), com um
atelier de cinema de animação; e uma
sessão dirigida a adultos e jovens adultos, com o Programa Premiados do Cinanima 2015.
Em termos de programação musical,
com produção do Centro Cultural de
Ílhavo, destaque ainda para os concertos do Marolas, na Praia da Barra e na
Costa Nova: Trêsporcento (13 de julho),
Nice Weather For Ducks (20 de julho),
Maze (27 de julho) e Capitão Fausto (30
de julho).
E destaque também para alguns
eventos da Festa da Vista Alegre com
o cunho da CMI/CCI: os concertos de
Raquel Tavares (2 de julho), Diabo a
Sete (3 de julho) e as Exposições de
Ilustração “Outro Modo de Ler”; “Figuras, Figurinhas e Figurões. 40 anos de
Caricaturas de António!”; “Ilustrarte –
VII Internacional de Ilustração para a
Infância”; e “Serge Bloch”.
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bilheteira online
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
ilhavo.bilheteiraonline.pt
Facebook: centroculturalilhavo

agenda

CCI/CCGN

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

NOVEMBRO

27 dom 17h00 dança contemporânea para crianças

5 sáb 22h00 música

CC Gafanha da Nazaré

Carlos Mendes

CC Gafanha da Nazaré

Acorda à Tarde
- Ciclo de Concertos de Cordas

3 sáb 22h00 música

You Can’t Win, Charlie Brown

M/6 anos
€ 8,00 (bilhete individual)
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)
€ 20,00 (bilhete ciclo – 4 concertos)

Júlio Resende

30 outubro dom 16h00 música
Marco Luz

27 novembro dom 16h00 música
Norberto Lobo

11 dezembro dom 16h00 música
Filho da Mãe

OUTUBRO
15 sáb 17h00 exposição

Inauguração da Exposição
“Ílhavo, Terra Milenar”
CC Ílhavo

Patente até 17 de abril de 2017
Entrada livre

29 sáb 22h00 música

Indicado para crianças dos 3 aos 6 anos
Duração: 50 min.
Limitado a 60 pessoas
€3,00 (crianças); €4,00 (adultos)

DEZEMBRO

Conversa com chá e biscoitos depois dos concertos
Teatro Vista Alegre

16 outubro dom16h00 música

E Depois do Cinzento

CC Ílhavo

M/6 anos €8,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos,
cartão jovem municipal e cartão família (20%)
M/6 anos €12,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos,
cartão jovem municipal e cartão família (20%)

9 sex 22h00 teatro
hOtelo
CC Ílhavo

6 dom 11h00 teatro infantil

Ver a Odisseia para chegar a Ítaca
CC Ílhavo

Indicado para crianças a partir dos 6 anos
Duração: 60 min. Limitado a 60 pessoas
€3,00 (crianças); €4,00 (adultos)

11 sex e 12 sáb

Apresentação do
novo projeto cultural
do Município
Todos os espaços

18 sex 21h30 música

António Zambujo

36.º Aniversário do CASCI - Concerto Solidário
CC Ílhavo

M/16 anos €8,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos,
cartão jovem municipal e cartão família (20%)

10 sáb 22h00 música
Rita Guerra

CC Gafanha da Nazaré

Dead Combo
CC Ílhavo

M/6 anos
€13,00 (adultos); €9,00 (crianças até 8 anos)

M/6 anos €12,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)

30 dom 11h00

20 dom 10h00/11h30 música para bebés

M/6 anos €15,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)

Circo Girassol – o Concerto

17 sáb 22h00 música

Indicado para bebés dos 6 aos 36 meses

CC Ílhavo

Teatro Vista Alegre

Rodrigo Leão & Scott Matthew

Visita ao CCI
“Onde as artes acontecem”
CC Ílhavo

Indicado para crianças dos 6 aos 10 anos
Duração: 60 min.Limitado a 25 pessoas
€1,00

Duração: 30 min.
Limitado a 20 bebés e acompanhantes
€3,00 (bebés); €4,00 (acompanhantes)

M/6 anos €25,00
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos
e cartão jovem municipal (20%)
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www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
Facebook: bibliotecamunicipaldeilhavo

11.º Aniversário

Férias com Livros
e não só

Biblioteca Municipal
de Ílhavo
A tarde do dia 10 de setembro ficou marcada pela presença na BMI
do ilustrador Paulo Galindro. O ilustrador inaugurou a exposição “Breve
Introdução à Arte de Sujar as Mãos”
— 168 originais de 10 livros ilustrados
pelo autor, que estará patente até 26
de novembro —, e animou as muitas
crianças que estiveram presentes na
Biblioteca com a sua arte — sessão de
ilustração ao vivo — e boa disposição, incentivando as mesmas a usar
substâncias como o café, o açafrão, o
pimentão, entre outras, para desenvolverem os seus desenhos. Foi “uma
explosão de cor” que teve como resultado final um conjunto de espetaculares ilustrações, uma das quais o
ilustrador ofereceu à Biblioteca Municipal de Ílhavo.

Férias com livros e não só…
é uma iniciativa da Biblioteca
Municipal de Ílhavo, que, em
todos os períodos de férias
letivas, promove atividades
para crianças, adaptadas às
diversas faixas etárias: Horas
do Conto, Ateliês de Ilustração
e Escrita Criativa, Sessões de
Cinema e muito mais.
Destacamos destes meses de
verão a realização de algumas
atividades inseridas na Carteira de Itinerâncias da Rede
de Bibliotecas da Comunidade
Intermunicipal da Região de
Aveiro, tais como:
“O Senhor Sevéri”, ateliê
realizado pela Biblioteca Municipal de Sever do Vouga,
representada pela narradora
Sílvia Marques e pela ilustradora Sónia Pais, que dinamizaram a hora do conto e respetivo ateliê de ilustração;

“Restaurante de Letras”
atividade realizada pela Biblioteca Municipal Manuel
Alegre de Águeda, orientada
pelo animador Luís Silva, que
preparou um menu de degustação literário, deixando as
crianças com vontade de “comer e chorar por mais” livros.
“O Dia em que os Lápis Desistiram” atividade realizada
pela Biblioteca Municipal de
Oliveira do Bairro, orientada
pela animadora Patrícia Bastos, que consistiu num jogo
colorido onde as crianças vestiram o papel de lápis de cor.

Nas Férias de Natal
haverá mais!

“Chiu! uma noite
na Biblioteca...”
No âmbito do 11.º aniversário da Biblioteca Municipal de Ílhavo, as crianças dos 7 aos 12 anos de idade foram
convidadas a passar a noite na Biblioteca. Foram 20 as crianças que aceitaram o convite e, assim, participaram
em várias atividades: Pijama-paper,
ceia e sessão de cinema depois da
meia-noite — dormindo na companhia
dos livros e com alvorada pelas 8h30…

Foram momentos inesquecíveis.
Para o ano há mais!
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Quartas-feiras 18h40
Sábados 09h45
Um programa na Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias estarão disponíveis na BMI

Saberes
com
Sabor...
22 outubro
Leitura de Rótulos Alimentares

3 dezembro
Doces de Natal sem açucar

14 janeiro
Remédios Caseiros

18 fevereiro
cozinhar sem Glúten

25 marco
Alimentação macrobiótica

22 abril
horta de varanda
As sessões realizam-se sempre às 16h30
com a duração de aproximadamente 90 minutos.

Inscrição prévia obrigatória.

Custo: 5 Euros
T 234 321 103 . biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
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PMOTL 2016
Entrega dos
Certificados e
das Bolsas de
Participação
A entrega dos Certificados
e Bolsas de Participação do
PMOTL – Programa Municipal de Ocupação dos Tempos
Livres 2016, decorreu, no passado dia 9 de setembro, no Fórum Municipal da Juventude
de Ílhavo.
Foram 98 os jovens que, entre os meses de julho e agosto,
integraram mais uma edição
do PMOTL, composto por vários projetos, designadamente
Biblioteca de Verão, Apoio
à Infância, Apoio à Terceira

Idade, Animação de Espaços
Lúdicos e Culturais, Apoio
Administrativo em Projetos da Câmara Municipal de
Ílhavo, Educação Ambiental
e Proteção Civil, tendo como
novidade este ano o projeto
“Ílhavo, Terra Milenar”, no
âmbito do trabalho que a Câmara Municipal de Ílhavo se
encontra a desenvolver nas
áreas de Investigação, História e Cultura.
Com a duração de um ou
dois meses, o PMOTL destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30
anos. A cada participante da
edição deste ano foi atribuída uma bolsa monetária, cujo
valor resultou das responsabilidades que lhes foram atribuídas no desenvolvimento
das tarefas, nos valores de
180,00 e 220,00 euros.

Dia Internacional
da Juventude
assinalado no
Município de Ílhavo
Ciente da crescente importância do envolvimento da
juventude na sociedade, a Câmara Municipal de Ílhavo, e
após a realização de mais um
Marolas – Ílhavo, com 24 dias
completamente dedicados a
esta importante faixa etária,
voltou a associar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude (12 de agosto) com um conjunto de ações
especialmente dirigidas para
os jovens dos 12 aos 30 anos.
Assim, durante o dia 12 de
agosto, os jovens puderam
usufruir de entrada gratuita
no Museu Marítimo de Ílhavo,

no Navio-Museu Santo André
e na Piscina Municipal de
Vale de Ílhavo (Descoberta).
Os primeiros dez jovens residentes no Município de Ílhavo que aderiram naquele dia
ao Cartão Jovem Municipal
receberam o cartão gratuitamente.
Realizaram-se ainda dois
workshops gratuitos que fizeram as delícias dos jovens
e tiveram resultados bastante
interessantes: “Grafitti”, no Fórum Municipal da Juventude
(FMJ) de Ílhavo e “Saladas de
verão em frasco”, no FMJ da
Gafanha do Carmo.

Marolas - Ílhavo
2016
porque verão é juventude
Planeado a pensar na faixa etária
mais jovem, a segunda edição do Marolas decorreu de 8 a 31 de julho e voltou a oferecer um variado número de
atividades revelando-se um enorme
sucesso.
Com uma programação diversificada todos os dias, ora na Barra, ora na
Costa Nova, o evento desenrolou-se ao
sabor da brisa de verão com atividades
desportivas, recreativas, workshops e
momentos musicais, dos ensembles,
aos DJs sets, concertos ao final da tarde e concertos noturnos.
O Marolas foi mais uma vez muito
bem acolhido, quer por parte dos jovens e menos jovens, quer por parte
dos veraneantes que têm escolhido o
Município para férias e lazer. Participaram cerca de 5.000 pessoas nos
diversos concertos, sunsets, ensembles, etc. Mais de 2.300 jovens divertiram-se com os desafios e atividades
culturais propostas, como mostras
de artesanato - Ondas Criativas, teatro, cinema, animação de praia, visi-

tas ao Farol (que ultrapassou as 400),
viagem de moliceiro, entre outros.
Cerca de 3.000 jovens participaram
nos workshops, usufruindo, gratuitamente, de várias experiências formativas e atividades desportivas, desde
mergulho, vela, surf, stand up paddle,
dança, corrida, caminhadas e “cãominhadas”, skate e minigolfe. Na Ginástica Pé n’Areia, contaram-se mais de
700 participações, com uma média de
50 pessoas por aula. Na Travessia da
Ria a Nado participaram 120 atletas,
número recorde atingido nesta edição.
Destaque também para a transmissão em ecrã gigante da Final do Euro
2016: Portugal vs França que aconteceu no dia 10 de julho, no Largo do
Farol na Praia da Barra, surpresa que
a todos agradou e que juntou várias
gerações em nome de Portugal e que
antecedeu o concerto com Ricardo Sá.
Em suma, o balanço geral do Marolas – Ílhavo 2016 é francamente positivo, ultrapassando os 10.000 participantes no total de todas as atividades.
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FMJ Lan Party
2016
A FMJ Lan Party 2016, na
sua 9ª edição, decorreu no Fórum Municipal da Juventude
de Ílhavo, desde as 14 horas do
dia 9 de setembro até às 12 horas do dia 10 de setembro.
Este evento contou com a
presença de cerca de 30 participantes, que se juntaram
durante quase 24 horas para
partilharem o mesmo espaço e experiências através dos
diversos torneios e atividades
desenvolvidas. As atividades foram muitas e variadas,

utilizando vários recursos,
uma vez que se realizaram
torneios de matraquilhos, just
dance, fifa, atelier de culinária, entre outros.
A LanParty pretendeu ir ao
encontro dos interesses dos
jovens do nosso Município,
reunindo os mesmos numa
rede local (LAN) onde através
dos jogos, puderam conviver e
partilhar conhecimentos, tornando a noite numa grande
diversão.

PRÓXIMAS CONVERSAS
OUTUBRO

Astrónomo
FMJ Ílhavo

NOVEMBRO

Ator/Apresentador
FMJ Gafanha da Nazaré

Conversas
com Gente Nova
Teve lugar, no dia 8 de junho, no Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo, mais
uma “Conversa com Gente
Nova”. Esta conversa, inicialmente prevista para maio,
mês em que se realizou o
Festival Rádio Faneca, teve
como convidada a locutora de
Rádio Maria Inês. Esta jovem
ilhavense é locutora da Rádio
Terra Nova e esteve presente
na Emissão do Festival Rádio
Faneca, a transmitir alegria
em 103.9 FM, entre os dias 27
e 29 de maio.

A jovem Maria Inês partilhou a sua história e o seu
dia-a-dia contando-nos a sua
profissão. A conversa foi muito animada e interessante do
início ao fim.
O Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré também acolheu uma
“Conversa com Gente Nova”,
desta vez no dia 30 de junho,
tendo como convidado Tiago
Pandeirada, atleta de BTT.
Tiago falou sobre si e sobre
uma das suas grandes paixões, o BTT, incentivando os

DEZEMBRO

YouTuber

FMJ Gafanha da Nazaré

jovens e menos jovens presentes a fazer desporto, praticando aquela modalidade.
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, deu voz
e espaço às “Conversas com
Gente Nova”, habitualmente na última quarta-feira de
cada mês, pelas 17h00.
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REUNIÃO ORDINÁRIA
1 de junho de 2016
Adjudicação do serviço de transporte de
passageiros em autocarro com condutor
das periferias para o centro da Cidade de
Ílhavo com plano de comunicação integrado – “Projeto Ílhavo In”
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho do Presidente da Câmara Municipal, na qual e em síntese, se propõe a
adjudicação da prestação do serviço referenciado em título à empresa Auto Viação
Aveirense, pelo valor global de 28.600,00
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, com um prazo de execução de 12
meses, com inicio a 01 de junho do corrente ano.
Atribuição de espaços destinados à comercialização de produtos alimentares no
Jardim Oudinot no Festival do Bacalhau
2016
Deliberado por unanimidade aprovar o
procedimento de Hasta Pública.
Atribuição de espaços destinados à comercialização de produtos alimentares no
Ílhavo Sea Festival 2016
Deliberado por unanimidade aprovar o
procedimento de Hasta Pública.
PDM de Ílhavo – 2ª Correção material
Deliberado por unanimidade aprovar a 2ª
correção material do PDM de Ílhavo, incidindo territorialmente na zona de proteção alargada das captações designadas
por “Minas do Vale das Maias”.
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
434,40 Euros.
Normas de utilização do Cartão Família
do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas de Utilização.
Normas de Participação “A Corrida mais
Louca da Ria 2016” – Corrida de Embarcações Originais
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.
Revisão da “Carta Educativa de Ílhavo”,
no seguimento do parecer favorável do
Conselho Municipal de Educação
Deliberado por unanimidade aprovar a
Carta Educativa do Município de Ílhavo,
bem como o seu envio à Assembleia Municipal.
Normas de Participação da IX Travessia
da Ria a nado / IV Aquatlo
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Acordo de Cooperação celebrado entre o
Município de Ílhavo e a empresa de animação turística “Assunção & Freitas, Lda”,

relativo ao programa de dinamização e divulgação turística do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho do Presidente da Câmara.
Participação de artesãos na edição do Festival do Bacalhau 2016
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho, bem como as normas do “Prémio de Artesanato do Festival do Bacalhau”.
REUNIÃO ORDINÁRIA
29 de junho de 2016
Contrato celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP, relativo
à adesão ao sistema nacional de compras
públicas
Deliberado por unanimidade ratificar o
referido Contrato de Adesão.

Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual no valor de 196,17
Euros.
Redução de Taxas devidas pela frequência
no Programa Férias Divertidas, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê cinco reduções de taxas devidas pela frequência no
Programa Férias Divertidas.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso
ou frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Pau-

Propostas de Acordos de Cooperação a
celebrar entre o Município de Ílhavo e os
Agrupamentos de Escuteiros para o ano
de 2016.
Deliberado por unanimidade aprovar os
acordos de cooperação, que prevêem uma
comparticipação financeira no valor total
de 14.770,00 Euros.
Propostas de Acordos de Cooperação a
celebrar entre o Município de Ílhavo e
as Associações Juvenis do Município de
Ílhavo para o ano de 2016.
Deliberado por unanimidade aprovar os
acordos de cooperação, que prevêem uma
comparticipação financeira no valor total
de 7.685,00 Euros.
Contratos-Programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município
de Ílhavo e as Associações Desportivas
para o ano de 2016.
Deliberado por unanimidade aprovar os
contratos-programa, que prevêem uma

Deliberações CMI 2016
junho a agosto 2016
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e as seguintes entidades: APA, SA
– Associação de Concessionários de Praia
da Beira Litoral e a Associação de Nadadores Salvadores “Resgatilhavo”, relativo
à vigilância e segurança balnear 2016 nas
praias da Barra e Costa Nova.
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente Marcos Labrincha Ré.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2016 - 5ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a
referida informação.
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 21 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
2.725,03 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
182,07 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

lo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de três 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.
Cartão Família – Tipologia dos preços
dos bilhetes – CCI / CCGN / CSC da Costa
Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, na qual e em síntese, se
dá conta da tipologia dos bilhetes para os
espetáculos que venham a realizar-se nos
equipamentos municipais referenciados
em título, no alcance dos objetivos que
levaram à criação do designado “Cartão
Família”.
Propostas de Acordos de Cooperação a
celebrar entre o Município de Ílhavo e as
Associações de Solidariedade Social para
o ano de 2016
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos acordos de cooperação, que prevêem uma comparticipação financeira no
valor total de 43.300,00 Euros.
Propostas de Acordos de Cooperação a
celebrar entre o Município de Ílhavo e as
Associações Profissionais e de Moradores
para o ano de 2016
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos acordos de cooperação, que prevêem uma comparticipação financeira no
valor total de 2.000,00 Euros.
Programa Municipal de Bolsas de Estágio
de Trabalho 2016/2017 – aumento do número de estagiários
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a integração de
mais um estagiário no PMBET 2016/2017,
passando a oito estágios.
Programa Municipal de Bolsas de Estágio
de Trabalho 2016/2017 - Lista final de colocados
Deliberado por unanimidade aprovar a
informação apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, na qual e em síntese,
se dá conta do nome dos candidatos que
constam da lista final de colocados, relativa ao Programa Municipal referenciado
em título.

comparticipação financeira no valor total
de 24.400,00 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Rotary
Clube de Ílhavo no âmbito da Maratona
de BTT/ Rota do Bacalhau
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição
de um apoio pontual no valor de 500,00
Euros, de modo a atenuar o impacto dos
custos inerentes ao policiamento da prova de BTT, permitindo assim maximizar
o resultado líquido como apoio social à
Obra da Criança.
Propostas de Acordos de Cooperação a
celebrar entre o Município de Ílhavo e as
Associações Culturais para o ano de 2016
Deliberado por unanimidade aprovar os
acordos de cooperação, que prevêem uma
comparticipação financeira no valor total
de 54.100,00 Euros.
Tipologia dos preços dos bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre julho, agosto e setembro de 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Festival do Bacalhau 2016 – Normas dos
Concursos gastronómicos – “Prato Tradição & Prato Inovação” e “O meu bacalhau
é melhor que o teu”
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas dos referidos concursos.
REUNIÃO ORDINÁRIA
6 de julho de 2016 – ATA 14
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas
(autocarros) a Associações do Município
durante os meses de abril, maio e junho
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação e ratificar
a isenção apresentada pela Vereadora
Beatriz Martins, que isenta Associações
do Município do pagamento no valor de
3.414,40 Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
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lo 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 Centro
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para
comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
2.374,20 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 3,36
Euros.
Redução de Taxas devidas pela frequência
no Programa Férias Divertidas, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê 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 renovação da atribuição de produtos de apoio, em regime
de comodato a um munícipe.
Adenda ao Protocolo celebrado entre o
Município de Ílhavo e a Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré, relativo à utilização do pavilhão.
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de Adenda ao Protocolo referido.
Atribuição de subsídio pontual a “Atletas.
net” no âmbito da 3ª Corrida Popular da
Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a aprovação de um apoio publicitário de 3.500,00
Euros, bem como o pagamento do policiamento e seguro inerentes à prova.
Tipologias de utilização do Teatro da Vista
Alegre – preços a praticar
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Relatório “Festival Rádio Faneca 2016”
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.
Contrato de pré-incubação de ideias de
negócio e de incubação de empresas da
incubadora de empresas do Município
de Ílhavo, celebrado com “V. Rosa Pires –
Consultadoria Estratégica, Lda”.
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta de Contrato.
Acordo de cooperação celebrado entre o
Município de Ílhavo e a Empresa Aveiro
Beach Tour, relativo à divulgação e dinamização turística do Concelho.
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Revisão do Plano de Emergência Externo
de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a

Proposta de Revisão do Plano de Emergência Externo de Ílhavo e a sua remessa
à Comissão Nacional de Proteção Civil.
REUNIÃO ORDINÁRIA
20 de julho de 2016 – ATA 15
Interdição da venda ambulante no Jardim
Oudinot no decorrer da iniciativa “Ílhavo
Sea Festival 2016”
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho do Presidente da Câmara.
Interdição da venda ambulante no Jardim
Oudinot no decorrer da iniciativa “Festival do Bacalhau 2016”
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho do Presidente da Câmara.
Protocolo celebrado entre o Município
de Ílhavo e o Instituto de Telecomunicações, relativo ao desenvolvimento de uma
parceria no Projeto Pasmo – Plataforma
Aberta para o Desenvolvimento e Experimentação de Soluções para a Mobilidade
Deliberado por unanimidade ratificar o
referido protocolo.
Valores de ingresso excecionais e iniciativas a bordo do Navio Museu Santo André
aquando do Ílhavo Sea Festival e Festival
do Bacalhau
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta.
Homologação de preços a praticar nas lojas de turismo municipais
Deliberado por unanimidade homologar
os preços constantes na informação.
Ílhavo Sea Festival 2016 – Comercialização de materiais promocionais
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Proposta de Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de Ílhavo e o Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo
para o ano de 2016
Deliberado por unanimidade o referido
acordo de cooperação, que prevê uma
comparticipação financeira no valor de
16.460,00 Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de 8 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
2.186,03 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
1.016,41 Euros.
Redução de Taxas devidas pela frequência
no Programa Férias Divertidas, no âmbito

do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê três reduções de taxas devidas pela frequência no
Programa Férias Divertidas.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso
ou frequência nos equipamentos desportivos ou culturais, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição
de três 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.
Semana da Maioridade / Viver Solidário
2016
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que define os locais de
inscrição, cobrança e respetivo período
das visitas/convívio, no âmbito da Semana da Maioridade/ Viver Solidário 2016.
Atribuição de Subsídio Pontual às Associações participantes nas Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Amigos da Nossa Senhora do Pranto
2016
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de
1.800,00 Euros visando o apoio à produção de flores de plástico para a decoração
das ruas da zona histórica da Cidade de
Ílhavo, bem como para as obras de manutenção do “Arco da Capela da Nossa Senhora do Pranto”.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré no
âmbito dos festejos em Honra da Nossa
Senhora dos Navegantes 2016
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
6.400,00 Euros ao Grupo Etnográfico da
Gafanha da Nazaré, como forma de apoio
à realização da Festa em Honra da Nossa
Senhora dos Navegantes 2016.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação Recreativa e Cultural “Escolíadas”
– no âmbito da realização das “Escolíadas
Glicínias Plaza – 2016”
Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.500,00 Euros.
XIII Concurso de Fotografia “Olhos sobre
o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a
informação apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, na qual se dá conta
da lista dos concorrentes premiados.
Listagem relativa à doação de livros à Biblioteca Municipal de Ílhavo - 1º Semestre
de 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.
Relatório de Públicos dos Espaços Culturais Municipais – 1º semestre
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.

REUNIÃO ORDINÁRIA
3 de agosto de 2016 – ATA 16
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Meo – Serviços de Comunicação e Multimédia, SA, Empresa do Grupo
PT/Portugal e a Altice Labs, SA, relativo a
uma parceria no âmbito de um quadro de
Smart City
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal.
Contrato de comodato, celebrado entre o
Município de Ílhavo e a Administração
Regional de Saúde do Centro, IP, relativo à
utilização do imóvel onde está instalada a
Unidade de Saúde da Costa Nova
Deliberado por unanimidade ratificar o
Contrato de Comodato.
Abertura de procedimento pré-contratual “Fornecimento e Transporte de refeições escolares aos estabelecimentos de
educação do pré-escolar e do 1º ciclo do
Ensino Básico.”
Deliberado por unanimidade autorizar a
despesa, aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos, bem como a
constituição do júri do procedimento.
Projeto de Execução – Centro Escolar da
Gafanha de Aquém
Deliberado por unanimidade aprovar
o projeto de execução do futuro Centro
Escolar da Gafanha de Aquém, cujo orçamento é de 1.204.168,86 Euros, acrescido
de IVA.
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
1.621,60 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para
comparticipação em arrendamento de
habitação, no âmbito do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta apresentada pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um subsídio pontual no valor de
340,22 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré 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
764,43 Euros.
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Não cuide apenas de

Meio Ambiente

mas sim dele por inteiro
A Câmara Municipal de Ílhavo tem,
desde há muito e com reconhecimento público,
na Política Municipal de Ambiente
uma das suas maiores bandeiras de atuação.
Ela materializa um pacto a longo prazo
com a Comunidade Ilhavense em geral, embora
muito em particular com a respectiva Comunidade Escolar.
Este desafio de ajudar a formar melhores Cidadãos
- mais preocupados; mais interventivos; mais observadores
e logo também mais respeitadores e pró-ativos;
mais Alunos e simultaneamente mais Professores
- é eixo estratégico e vital para quem, como nós,
quer contribuir com cores mais vivas para um desenho
ainda melhor da nossa Casa Comum - a Terra.

Inovação

Participação

Educação

» Equipamentos
» Reciclagem
» Parcerias

» Um aluno, um ecoponto
» Boas práticas em Família
» Seminários Locais
» Acções de Formação
» EcoTrocas
» Semanas Temáticas

» Projectos
» Escolas
» Escutismo
» Informação
» Revista de Atividades “O Ambúzio”
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Equipamentos

Proteção

Plantação

Distinção

» Ecocentro Municipal
» Centro de Educação Ambiental
» Escolas
» Instituições
» Ecopontos
» Roupões
» Oleões
» Escovões
» Velões
» Copões
» Ciclovias

» Zonas Costeiras
» Cordões Dunares
» Areais
» Margens Lagunares
» Pessoas e bens

» Plantas
» Árvores
» Vegetais

» Bandeira Azul
» Bandeira da Acessibilidade
» Bandeira Verde Eco-Escolas
» Prémios Nacionais

CONVITE
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

15 outubro 2016
17h00
Centro Cultural de Ílhavo
Entrada gratuita

Muito mais do que um fim, esta exposição
marca o início de uma investigação
profunda, sistemática e consistente
sobre o Município de Ílhavo, abordando
os aspetos mais marcantes na nossa imensa História,
impossível de materializar na sua totalidade
dentro destas quatro paredes.
Um caminho sempre em aberto
em direção ao conhecimento,
suscitando a união e a paixão da Gente da Terra.

