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ADOTE UM
AMIGO QUE NÃO
O ABANDONA!
A partir de
1 de julho
l no CROACI...
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Informe-se das novas medidas para travar o problema
do abandono e controlar o número de animais vadios
e errantes na via pública.
CROACI (junto aos Armazéns gerais) / Tel. 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

CMI continua
a investir
nas Juntas
de Freguesia
Cerimónia de assinatura
dos Contratos
Interadministrativos 2017
Foram assinados, no dia 31
de maio, no Salão Nobre dos
Paços do Município, os Contratos Interadministrativos
com as Juntas de Freguesia
do Município respeitantes a
2017.
Estes representam um investimento da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia
no valor total de 300.000,00
euros, mais 50.000,00 euros
relativamente a 2016, tendo
por objeto a limpeza e conservação regular de ruas, caminhos públicos, a desobstrução
e limpeza regular de valas, a
aplicação e a manutenção das
placas toponímicas, a conservação e manutenção da si-

nalização vertical não iluminada que sejam propriedade
do Município e se localizem
dentro dos limites geográficos de cada Freguesia, bem
como a promoção e execução
de projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação
social, cultura e desporto, entre outras.
Foi unânime nos discursos, quer dos Presidentes de
Junta, quer do Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo,
a mais-valia que os Contratos
Interadministrativos representam em termos de sinergias e investimento realizado
em favor da população do
município.

O investimento de 300.000,00 euros
foi repartido da seguinte forma:
» S. Salvador: 120.100,00 euros;
» Gafanha da Nazaré: 104.500,00 euros;
» Gafanha da Encarnação: 47.900,00 euros;
» Gafanha do Carmo: 27.500,00 euros.
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Revisão
do Edifício
Regulamentar
CMI aposta na
desburocratização,
nos cidadãos
e nas empresas

Caro(a) Munícipe,
O Boletim informativo do Município de Ílhavo do segundo trimestre traz até si informação relativa aos eventos, obras e iniciativas mais relevantes que continuamente
preparamos para Si.
Destaco a inauguração do ECOMARE, símbolo de inovação e de desenvolvimento
tecnológico que mereceu, uma vez mais, a presença de Sua Excelência o Presidente da
República, sinal da valorização da aposta do nosso Município no estabelecimento de
parcerias em áreas diferenciadoras e geradoras de mais-valias a nível local.
Tendo em mente os eixos âncora do Plano Estratégico do Município de Ílhavo, nomeadamente o “Ílhavo Inteligente”, apresentámos em parceria com Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, a Plataforma Aberta para o Desenvolvimento e
Experimentação de Soluções para a Mobilidade Inteligente (PASMO) com o propósito
de fomentar um ecossistema de inovação e cooperação entre empresas para a criação e
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.
Outra das parcerias de sucesso é a que temos com as Juntas de Freguesia, com quem
estabelecemos anualmente Contratos Interadministrativos, com a transferência de importantes recursos financeiros, promovendo assim uma ação mais próxima da população, como forma de assegurar a resolução imediata de pequenas, mas importantes,
intervenções.
Das obras concluídas e já ao dispor da população, saliento a Casa da Música da Gafanha da Nazaré, que alberga com maior dignidade a Filarmónica Gafanhense e o Grupo
Etnográfico da Gafanha da Nazaré, proporcionando condições excecionais para o desenvolvimento das atividades destas duas Associações. Igualmente, a Capela Mortuária
da Gafanha do Carmo, que, estou certo, assegurará maior conforto às famílias e amigos
na hora da despedida dos seus entes queridos. De salientar também o novo Quartel da
GNR, obra que está concluída e disponível para utilização, faltando apenas a formalização, por parte do Comando da GNR, dos contratos de fornecimento de energia, comunicações e outros, aguardando-se a sua inauguração para breve.
Ainda a inauguração da Requalificação da Estrada e Esteiro da Medela e sua abertura,
bem como o novo Parque de Estacionamento da Cale da Vila, obras muito aguardadas
pela população com claros benefícios para os utilizadores diários.
No que diz respeito a iniciativas, este trimestre fervilhou de atividade seja ela cultural,
desportiva ou recreativa, a oferta foi vastíssima. A começar pelo Festival Radio Faneca
que, durante três dias, transmitiu alegria em alta frequência, tendo os nossos Maiores
como protagonistas. Também a primeira Meia Maratona de Ílhavo, que reuniu perto de
um milhar de atletas, o DesportÍlhavo e o Festival da Natação reuniram cerca de dois
mil participantes e ainda a Grande Pedalada, que fez jus ao nome e foi a mais participada
de sempre.
Por último, uma referência ao nosso Feriado Municipal, vivido no passado dia 17 de
abril, com as tradicionais homenagens, e com um momento especial, dia em que inaugurámos o Mural que agora embeleza o Salão Nobre da Câmara Municipal com alguns
dos principais valores identitários do nosso Município, que são parte do ADN da nossa
população e suas vivências diárias, que aqui pretendemos identificar e valorizar.
Mantendo como visão de futuro o desenvolvimento integral, sustentável e sustentado
do nosso município, lançámos um conjunto de concursos para novas obras e intervenções, que convido desde já a conhecer em maior detalhe nesta edição do Boletim.
Conto consigo!
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou, por unanimidade, no passado dia
12 de julho, a Revisão do Edifício Regulamentar do Município de Ílhavo.
A consulta pública decorreu entre
os dias 18 de maio e 30 de junho, num
processo extenso e complexo que consistiu na concentração de 60 regulamentos em apenas 32.
Este foi um trabalho técnico de harmonização com as reformas profundas ocorridas em 2015 e 2016 num
conjunto de regimes jurídicos que
condicionam a atividade da Administração Local e o quadro regulamentar
municipal.
Os regulamentos procuram simplificar a relação com os cidadãos e as empresas e estimular a atividade económica, estando o debate sobre o edifício
regulamentar de Ílhavo agendado
para a reunião da Assembleia Municipal no dia 21 de julho.

“Experimenta
Ílhavo”
Livro de Fotografia
leva a (re)descobrir
o município
Teve lugar no dia 1 de julho, no Laboratório das Artes - Teatro Vista Alegre, o lançamento do livro de fotografia “Experimenta Ílhavo”.
Numa edição Câmara Municipal de
Ílhavo, esta obra mostra o olhar sobre
o Município de Ílhavo por sete conceituados fotógrafos: Carlos Gomes, Filipe Correia, José Rocha, J. Pedro Martins, Nelson Gomes, Paulo Nogueira e
joãozero, a quem coube a coordenação
desta publicação.
Neste livro, as imagens levam-nos a
(re)descobrir o município de forma absolutamente brilhante e inspiradora,
vista por fotógrafos residentes noutros pontos do país, constituindo um
excelente cartão de visita.

12,00 euros
Disponível em:
Lojas de Turismo
Biblioteca Municipal
Loja online (www.cm-ilhavo.pt)
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Obras
em curso...

Repavimentação da Av. José Estêvão,
Gafanha da Nazaré

Requalificação do Largo da Chousa Velha

Requalificação do Largo da Bruxa,
Gafanha da Encarnação

Parque Infantil e Geriátrico
da Alameda Prior Sardo, Gafanha da Nazaré

Pavimentação de Vias do Município e
Sinalização Horizontal

Projetos em curso...
· Corredor Ciclável – Av. dos Bacalhoeiros (nó)/Entrada da Ponte da Barra (PEDU)
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação da Rua 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 Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
· Reconversão do antigo Quartel do Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)
· Via de Acesso à Zona Industrial das Ervosas
· Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
· Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)
· Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo (PEDU)

Obras
concluídas...

Casa da Música da Gafanha da Nazaré

Requalificação da
“Estrada e Esteiro da Medela”, Coutada
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Reperfilamento da Rua do Santuário
(execução de muro)

Requalificação da Av. Fernão Magalhães,
Praia da Barra – (1.ª fase)

Construção das Redes de Águas Residuais
(PAR201), Gafanha da Nazaré – última fase

Obras adjudicadas...
· Reconversão da Rotunda da Barra
. Requalificação dos sanitários do Jardim 31 de Agosto
. Requalificação da EB1 Ferreira Gordo
· Requalificação da EB1 Marinha Velha
· Redes de Saneamento Pluviais da Rua das Agras - Ílhavo

Redes de Drenagem de Águas Residuais
e Pluviais das Agras, Ílhavo

Capela/Casa Mortuária
da Gafanha do Carmo

Novo Quartel da GNR de Ílhavo

Marginal da Gafanha de Aquém
– Execução de Enrocamento

Parque de Estacionamento
na Travessa de São Pedro, na Cale da Vila

Requalificação da Rua Dr. Samuel Maia
(1.ª obra PEDU) - Ílhavo

Requalificação dos Campos Desportivos,
Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré
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Nova Capela Mortuária
da Gafanha do Carmo
resulta de um investimento
de cerca de 169.000,00 euros
Foi inaugurada, no dia 9 de abril, a
Capela Mortuária da Gafanha do Carmo. O momento contou com a presença de autarcas, dirigentes associativos
e várias dezenas de pessoas que quiseram participar nesta cerimónia.
Após a bênção da Capela, presidida
pelo Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, e o descerrar da placa, teve lugar
a assinatura do Protocolo de Gestão do
espaço entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Junta de Freguesia, a que
se seguiram as intervenções do Presidente da Junta, Luís Diamantino, e
do Presidente da Câmara, Fernando
Caçoilo.

Num investimento de cerca de
169.000,00 euros da Câmara Municipal de Ílhavo, a Capela Mortuária da
Gafanha do Carmo é o resultado da
adaptação e ampliação do antigo Lavadouro da Gafanha do Carmo, com a
criação de um equipamento com uma
capela, um átrio de acolhimento, uma
área de arrumos e áreas de instalações
sanitárias no interior.
Esta obra incluiu também arranjos
na área envolvente que contribuíram
para o aumento da qualidade urbana
daquele espaço e onde, no final da cerimónia, todos os presentes puderam
aplaudir a atuação do Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo.

Costa Nova dispõe
de novo relvado sintético
para bom usufruto de todos
A Câmara Municipal de
Ílhavo procedeu, recentemente, à substituição do relvado
sintético do campo de futebol
do relvado da Costa Nova,
pelo valor total de 22.000,00
euros.

Adjudicada à empresa Euroténis, Lda, esta obra, bem
como a pintura dos muros e
da Pérgula e a recente intervenção no parque infantil,
integrou a Requalificação do
Relvado da Costa Nova com
vista à uma melhor fruição
dos tempos livres nesta zona
nobre do Município de Ílhavo,
esperando que todos tenham
oportunidade de usufruir dos
mesmos nas melhores condições de segurança e lazer.
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Grupo de Trabalho da Colónia Agrícola
– Senhora dos Campos
Relatório do 2.º Grupo de Trabalho
A Câmara Municipal tomou
conhecimento do Relatório
do 2.º Grupo de Trabalho da
Colónia Agrícola – Senhora
dos Campos, que apresenta o
ponto de situação respeitante
à “regularização” no âmbito
do Plano de Intervenção do
Espaço Rural da Área da Ex-Colónia Agrícola.
Em 2015, através do despacho n.º 11484/2015 de 14
de outubro da Ministra da
Justiça, da Ministra da Agricultura e do Mar, da Secre-

tária de Estado do Tesouro,
do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional e
do Secretário de Estado do Ordenamento do Território foi
constituído o segundo Grupo
de Trabalho, para elaboração
de um Relatório sobre a Colónia Agrícola da Gafanha.
Este grupo foi composto
por um representante da Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural,
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro,

da Direção-Geral do Tesouro
e Finanças, da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do
Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas I. P.,
do Instituto dos Registos e do
Notariado, I.P, e da Direção
Geral do Território e tinha
como missão acompanhar e
apoiar a Câmara Municipal
de Ílhavo, no âmbito da elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rural da área
da ex-Colónia Agrícola da

Gafanha, nomeadamente no
início aos procedimentos para
atualização da base cadastral
e definindo os atos a praticar
com vista à regularização e
inscrição registral da situação
jurídica dos prédios que integram a Ex-Colónia Agrícola
da Gafanha.
Não obstante o esforço desenvolvido pelo Grupo de Trabalho e a colaboração prestada pela Câmara Municipal
de Ílhavo, a complexidade da
situação a tratar não permitiu

Inauguração da obra de requalificação

“Estrada e Esteiro
da Medela”, Coutada
Foi inaugurada, no dia 8 de julho, a
obra de Requalificação “Estrada e Esteiro da Medela”, Coutada/Verdemilho.
Após a realização do respetivo Concurso Público, esta obra foi adjudicada
pelo valor total de 110.696,00 euros.
A este valor acresce o investimento
na nova rede de Iluminação Pública no montante de 33.820,00 euros,
que perfaz um investimento total de
144.516,00 euros repartido pelos Municípios de Ílhavo e Aveiro nos montantes de 118.230,00 euros e 26.286,00
euros, respetivamente.

Para a concretização desta obra intermunicipal, que abrange os Municípios de Ílhavo e Aveiro, foi celebrado
um protocolo por forma a prever o
ressarcimento ao Município de Ílhavo
do valor da obra realizada no Município de Aveiro.
Com a execução desta obra, a Câmara Municipal de Ílhavo procedeu 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, sendo esta mais uma medida efetivada
no âmbito da Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas.

ainda alcançar os objetivos a
que o grupo se tinha proposto,
razão pela qual este relatório
aponta no sentido de, sugerido pela Câmara Municipal de
Ílhavo, vir a ser celebrado um
Acordo Endoprocedimental
entre todas as entidades envolvidas como forma adequada para alcançar os objetivos
planificados, designadamente
a obtenção ou alocação de
meios, instrumentos financeiros e recursos humanos
necessários.
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A Educação e as crianças
continuam a ser uma prioridade
Novo Centro Escolar
da Gafanha de Aquém
A Câmara Municipal de
Ílhavo aprovou, na reunião
de 3 de maio, a abertura de
concurso para a construção
do novo Centro Escolar da
Gafanha de Aquém. O valor estimado da obra é de
1.204.168,86 euros, com um
prazo de execução proposto
de 14 meses.
O novo Centro Escolar da
Gafanha de Aquém será constituído por uma Escola do 1.º
ciclo com quatro salas de aula,
um jardim-de-infância com
uma sala de aula, bem como
por estruturas para prestação
de serviços de apoio à família
(prolongamento de horário e
almoço).

Esta decisão de abertura
de concurso surge no seguimento da aprovação (a 13 de
abril passado, pela Comissão
Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro) da
candidatura a financiamento,
submetida a 31 de agosto de
2016.

Escola Básica e Jardim-de-Infância
da Marinha Velha
Foi adjdicada recentemente
a execução da obra de ampliação/conservação da EB1 e jardim-de-infância da Marinha
Velha pelo valor de 91.171,00
euros.
A reabilitação da Escola Básica da Marinha Velha está
prevista na Carta Educativa do Município de Ílhavo,
visando criar as condições
necessárias a um desenvolvimento educativo de qualidade no 1.º ciclo, bem como
integrar o jardim-de-infância
da Marinha Velha no mesmo
edifício, melhorando dessa
forma o serviço prestado ao
pré-escolar.

Alteração viária da
rotunda da Praia da Barra
Mais segurança
e melhor qualidade
urbana no acesso
às praias
Foi recentemente adjudicada a obra para “Alteração
viária/remodelação da rotunda da Praia da Barra”, pelo
valor de 1.833.386,60 euros e
um prazo de execução de 10
meses.

Assim, a Câmara Municipal
de Ílhavo pretende implementar uma solução alternativa à
atual rotunda, no sentido de
eliminar os pontos de conflito
identificados, minimizando
as situações de congestionamento de tráfego e, desta forma, garantir a segurança dos
residentes e utentes das duas
estâncias balneares do município - Praias da Barra e Costa
Nova.

A escola terá diversas áreas
funcionais como quatro salas
de aula (1.º ciclo), 1 sala de atividades pré-escolar, biblioteca, sala de expressão plástica,
cozinha/copa, sala polivalente/refeitório, gabinete de professores, sala de atendimento,
sala de professores, sala polivalente para o pré-escolar,
instalações sanitárias, arrumos e recreio exterior.
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Gafanha da Nazaré
já tem Casa da Música
na promoção da Cultura
Foi inaugurada, no passado dia 18 de
maio, a Casa da Música da Gafanha da
Nazaré, o resultado do investimento
da Câmara Municipal de 650.000,00
euros, na reabilitação das antigas instalações da Cooperativa de Consumo
Gafanhense, junto ao depósito de água.
O edifício está agora apto a receber condignamente as associações da
freguesia da Gafanha da Nazaré, nomeadamente Grupo Etnográfico da
Gafanha da Nazaré e a Filarmónica
Gafanhense, que se dedicam, especialmente, à promoção do folclore e do ensino e prática de música, bem como a
Cooperativa de Consumo Gafanhense.

Procedeu-se à assinatura do Protocolo de Uso/Contrato de Comodato
entre o Município de Ílhavo, a Filarmónica Gafanhense, o Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré e a Cooperativa de Consumo Gafanhense, e as
intervenções dos seus representantes,
congratulando-se com a entrega das
instalações num momento de grande
felicidade para todos.
Após o descerrar da placa, foi possível visitar o espaço e, terminar em
festa, novamente no exterior, com a
largada de pombos, pelo Grupo Columbófilo da Gafanha, e as atuações
da Filarmónica Gafanhense e do Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré.
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Inauguração

ECOMARE

Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade
dos Recursos Biológicos Marinhos
da Universidade de Aveiro
O ECOMARE, que se situa na Gafanha da Nazaré (próximo do Jardim
Oudinot), foi inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, no passado dia 15 de junho.
A cerimónia de inauguração contou
ainda com a presença da Ministra do
Mar, Ana Paula Vitorino, tendo também usado da palavra o Reitor da UA,
Manuel António Assunção, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Fernando Caçoilo, o Presidente da Administração do Porto de Aveiro, João
Braga da Cruz, e o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro, José Ribau Esteves.
Desenvolver investigação de excelência, fundamental e aplicada e promover serviços de inovação e transferência de tecnologia para empresas,
organizações governamentais e instituições nacionais e internacionais na
área da Ciência e Tecnologia do Mar
são os grandes objetivos a que esta infraestrutura se destina.

Novo Parque de Estacionamento
“Cale da Vila”
em funcionamento
O parque de estacionamento de “Cale da Vila”, situado na
Travessa São Pedro, na Gafanha da Nazaré, já está disponível para a população.
Este parque foi construído
com o principal objetivo de
aumentar a capacidade de
estacionamento numa zona
da Gafanha da Nazaré com
bastante trânsito e fortemente marcada por um conjunto
de serviços que obrigavam ao
estacionamento na Av. José
Estêvão.

Num investimento da Câmara Municipal de cerca de
92.220,00 euros, este parque
de estacionamento é composto por 55 lugares numa área
de 2.750m2 e vem dar resposta à falta de estacionamento
que até agora existia naquela
zona, trazendo claros benefícios não só em termos da
qualidade do espaço público,
mas, fundamentalmente, na
segurança de peões, ciclistas e
automobilistas.
Assim, apela-se a todos os
cidadãos que usufruam deste
espaço, deixando de estacionar
naquela via, por forma a evitar
transtornos inerentes ao congestionamento de tráfego.

Projeto-âncora do Cluster para o Conhecimento e Economia do Mar, e que
resulta de uma parceria alargada, envolvendo a UA, a APA, a CMI, a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem e
a Oceanário de Lisboa, SA., o ECOMARE é uma unidade com um cariz único
no território nacional, que engloba o
Centro de Extensão e de Pesquisa em
Aquacultura e Mar (CEPAM) e o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (CPRAM).
Ao CEPAM compete desenvolver
atividades nas áreas de Biotecnologia
Marinha, Ecologia, Biodiversidade
e Serviços dos Ecossistemas, Oceanografia, Geologia e Geofísica, Engenharia Naval, Aplicações Robóticas
Navais, Engenharia Costeira e Energia Offshore; incluindo Estudos Estratégicos para a avaliação de atividades
económicas marítimas.
O CPRAM dedicar-se-á a apoiar o
resgate, a reabilitação e a devolução
à natureza de animais marinhos, nomeadamente aves, répteis e mamíferos, bem como desenvolver investigação científica nas áreas de ecologia
populacional e saúde animal, contribuindo assim para as atividades de
conservação, investigação e sensibilização ambiental para o meio marinho.
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Dia Mundial da Família
assinalado
no Município de Ílhavo
No Dia Internacional da Família (15 de maio), a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou
um conjunto de iniciativas,
das quais se destacam o lançamento do vídeo promocional
“Viver em Ílhavo”, a iniciativa
“Leituras e Diálogos de Família”, na Biblioteca Municipal e
a entrada em funcionamento
do Gabinete de Apoio à Família.
O vídeo promocional “Viver
em Ílhavo” segue-se ao vídeo
turístico “Visite Ílhavo”, recentemente premiado como
2.º lugar na categoria de Turismo Náutico, no âmbito do
concurso internacional FIACULT. “Viver em Ílhavo” é um
vídeo dedicado especialmente às famílias, apresentando
as vantagens de residir no
município, nomeadamente a
sua localização geográfica privilegiada e o seu dinamismo
cultural, onde se inclui uma
programação intensa especialmente dirigida a crianças,
jovens e pessoas idosas. Este
novo vídeo pode ser visualizado na páginas do Facebook
e do Youtube da Câmara Municipal, num convite caloroso
a conhecer e a viver nesta
terra de gente simpática e
acolhedora.
Ainda no âmbito do Dia da
Família, a Biblioteca Municipal de Ílhavo recebeu, no dia
17 de maio, a iniciativa “Leituras e Diálogos de Família”, um
momento que reuniu seniores
do município.

Uma das grandes apostas
que a Câmara Municipal de
Ílhavo concretizou, no dia 1 de
junho, foi o Gabinete de Apoio
à Família, no âmbito do Plano
Municipal de Apoio à Família. Este é um espaço aberto a
todas as famílias que pretende abranger principalmente
situações e/ou respostas que
não estejam disponibilizadas
em serviços de outras entidades, potenciando a família
nas suas diferentes dimensões e proporcionando uma
resposta global e integrada.
Por estas e outras razões, a
Câmara Municipal de Ílhavo
foi recentemente distinguida
como “Autarquia Familiarmente Responsável” pelas
melhores práticas adotadas,
com vista a colmatar as necessidades das famílias, tendo em conta o papel vital que
estas desempenham na sociedade. Algumas dessas medidas que permitiram o acesso
a esta importante distinção
foram a criação do Cartão Família, a redução do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI)
para famílias com descendentes, a Tarifa Familiar da
Água, a criação de um Grupo
de Entreajuda para a Procura
de Emprego, os Programas de
Ocupação de Tempos Livres, o
Ílhavo in, entre outras.

Campanha Mundial
“Acendam a Luz Azul”
A cúpula do edifício da Câmara Municipal de Ílhavo
voltou a iluminar-se de azul,
entre os dias 31 de março e 2
de abril, para assinalar o Dia
Mundial da Consciencialização do Autismo (2 de abril),
designado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas.

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

Feira da Saúde

voltou a promover
hábitos de vida saudável
junto da população
Realizou-se, no dia 20 de maio, na
Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, mais uma edição da Feira da
Saúde.
Esta iniciativa pretendeu incentivar
a população à adoção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, permitindo
o contacto direto com diferentes entidades profissionais do ramo da saúde,
em diversas especialidades, numa relação informal e descontraída.
Várias entidades profissionais do
ramo da saúde aderiram prontamente ao convite da Câmara Municipal de
Ílhavo, tendo gratuitamente prestado
aconselhamento em áreas tão diversas e efetuado rastreios (Tensão Arterial, IMC, Colesterol, Glicémia, Saúde
oral, Visão, Audição Cognitiva, Ansiedade, Depressão, Sinais Vitais e Avaliação Multidimensional e postura).

Para além de artesanato ao vivo
com Tina Marnoto e Eduarda Gaspar,
ao longo do dia decorreram, no Jardim
31 de Agosto, diversas atividades ao ar
livre, como Exercícios de Manutenção
e Zumba com o Movimento Maior da
Câmara Municipal de Ílhavo, Método
“DeRose”, Danças Latinas e “Conversas Saudáveis”, no pequeno auditório,
com as temáticas “Sexualidade na
terceira idade” com Kibalance, produção e vantagens do consumo de
algas, ”Cancro e Nutrição” com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro,”Terapia
da Fala na Maioridade” com Susana
Dias (Terapeuta da Fala) e “Doença de
Alzheimer e outras demências: Como
as conhecer”.

Gabinete de Apoio à Família
Município de Ílhavo
mais perto da sua família
O Gabinete de Apoio à Família arrancou oficialmente
no dia 1 de junho com o principal objetivo de potenciar a
família nas suas diferentes dimensões e proporcionar uma
resposta global e integrada
aos problemas apresentados.
O Gabinete de Apoio à Família constitui mais uma
medida concretizada pela Câmara Municipal de Ílhavo no
âmbito do Plano Municipal
de Apoio à Família. Este será

um espaço aberto a todas as
famílias residentes no Município de Ílhavo, em diferentes
fases do seu ciclo vital e que
necessitem de apoio para a
adaptação a crises esperadas
ou inesperadas com que se
deparem. Esse apoio é gratuito e confidencial e passa pelo
atendimento, aconselhamento, apoio psicoterapêutico e
encaminhamento para outras
respostas e serviços adequados aos problemas apresenta-

dos. O Gabinete é constituído
por um conjunto de técnicos
das áreas da psicologia, serviço social, sociologia, direito e
gerontologia.

O atendimento
carece de agendamento
através do número
de telefone 234 329 625
(segunda a sexta-feira
das 09h00 às 12h30
e das 13h30 às 16h30).

12 · Município de Ílhavo · julho 2017

Fotografia
“invadiu”
a solidão dos idosos
Tendo em consideração o
facto de o processo de envelhecimento e a solidão se
encontrarem muitas vezes
associados, e com o intuito
de sensibilizar a população
para um problema ou desafio
da atualidade, a Câmara Municipal de Ílhavo convidou o
fotógrafo Ricardo Lima para
registar momentos e sentimentos de solidão no mais
íntimo reduto da vida das
pessoas mais velhas do Município de Ílhavo.

A exposição “Rostos da Solidão” foi o corolário desse
registo e foi inaugurada no
dia 29 de abril, na Fábrica das
Ideias, previamente ao início
da gala das Idolíadas - A Arte
da Maior Idade.
A inauguração da exposição contou com a presença do
quarteto “Jazzpá”, da Escola
de Artes Palco Central, que
atuou no Convés da Fábrica
das Ideias da Gafanha da Nazaré.

Boccia Sénior do Município
alcançou o 1.º lugar
no Campeonato
da Zona Centro
No passado dia 17 de maio,
uma das equipas do Boccia
Sénior do Município de Ílhavo participou no campeonato
Nacional de Boccia Sénior –
individual, no Pavilhão Municipal, em Santa Maria da
Feira.

O Município de Ílhavo fez-se representar por três alunos, Valdemar, Eduardo e
Cassilda, tendo sido apurado o
atleta Valdemar.
Nesta competição obtivemos o 3.º lugar, alcançado pelo
atleta Valdemar Ferreira, que
se consagrou o 3.º melhor a nível nacional. Parabéns!

O Boccia Sénior está integrado no Programa Municipal do Movimento Maior, de
atividade física para seniores
com 60 ou mais anos, residentes no Município de Ílhavo.
Foi criado em 2008 e é um
jogo divertido que requer perícia e boa disposição para ser
jogado por equipas ou individualmente.
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“O Saber Não Ocupa”
dedicado ao tema
“Amor e Sexualidade”

III Edição

“Idolíadas”

- A Arte da Maior Idade

Centenas de seniores envolvidos
No dia 29 de abril, o palco da Fábrica
das Ideias na Gafanha da Nazaré recebeu a terceira edição do Idolíadas – A
Arte da Maior Idade.
Este espetáculo contou com a participação de quatro Instituições de
Solidariedade Social: Centro de Ação
Social do Concelho de Ílhavo (CASCI),
Centro Comunitário da Gafanha do
Carmo, Centro Social e Paroquial N.ª
Sr.ª da Nazaré e Património dos Pobres
da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José),
que mostraram o seu talento em áreas
como música e/ou dança, teatro, artes
plásticas, fotografia e cultura geral,
tendo estas três últimas provas sido
realizadas por todas.
Nesta edição, as novidades foram
mais que muitas: antes do espetáculo e
no mesmo local, o entretenimento das
pessoas foi garantido pela banda “Jazzpá”, tendo também sido inaugurada

uma exposição fotográfica intitulada
“Os Rostos da Solidão”, da autoria do
fotógrafo Ricardo Lima, que representa momentos íntimos e de solidão da
vida de cinco pessoas do Município de
Ílhavo.
Para abertura do espetáculo, foi preparado um teatro musical dinamizado
pelo artista e gerontólogo Jonathan
Margarido - semifinalista do programa da RTP 1 “Portugal Got Talent” de
2016 – e pelas participantes Adelaide,
Alice e Noémia. Outra das novidades
foi a escolha da melhor fotografia a
concurso, cujo tema proposto foi “Desejos Intemporais”. Esta prova contou
não só com a participação do júri eleito
para esta área, mas também com a votação do público, através da divulgação na Página do Facebook “Idolíadas
– A Arte da Maior Idade”.

O Fórum Municipal da
Maior Idade recebeu, no dia 19
de maio, a iniciativa “O Saber
não ocupa…”, que nesta sua
terceira sessão abordou a temática “Amor e Sexualidade”.

Esta palestra, conduzida
pela Gerontóloga Social Jéssica Ferreira, caracterizou-se
pelo registo informal, constituindo uma oportunidade
de a população tomar conhecimento de conceitos, mitos e
verdades, a importância e os
diferentes tipos de amor e a
sexualidade na pessoa idosa.

“O croché vai à Faneca!” e “Becos de Amor”
Maiores marcaram presença no Festival Rádio Faneca

Nos dias 2, 3 e 4 de Junho,
o Jardim Henriqueta Maia e
os becos de Ílhavo transbordaram de alegria ao som da
Rádio Faneca.
Num Festival de marcada vivência comunitária, os

Maiores Idade não poderiam
deixar de dar o seu importante
contributo, tornando o Jardim
numa animadíssima e aberta
sala de estar, disponível para
receber todos quantos lá quisessem parar para dois dedos

de conversa e para dar vida ao
projeto “O croché vai à Faneca!”, no decurso do qual foram
manufaturados, com o maior
dos carinhos e saberes, diversos modelos do espécime que
dá nome ao Festival: a faneca!

No domingo, dia 4, em 103.9
FM, foi a estreia absoluta da
Rádionovela “Becos de Amor”,
que contou aventuras e desventuras, amores e desamores vivenciados nos típicos
bairros de Ílhavo.

Na primeira fase
da concretização
e esboço do guião,
utilizaram-se técnicas de reminiscência, acabando
o enredo por ir
beber às memórias
de cada um, relembrando memórias
e acontecimento
vividos neste Município.
Os Maiores Idade participantes
viveram intensamente esta quinta
edição do Festival Rádio Faneca e já esperam ansiosamente pela edição 2018, na
expetativa de Ílhavo continuar a transmitir alegria e os
Maiores Idade continuarem a
fazer a diferença.
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Dia das TIC
Tecnologias da Informação
e Comunicação

A História do
Capuchinho Vermelho
do séc. XXI

210 alunos mostraram os seus
dotes artísticos na área da Dança
A Atividade Rítmica e Expressiva, incluída no programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, deu
os primeiros passos neste ano
letivo, apresentando o espetáculo “A História do Capuchinho Vermelho do séc XXI”.
No dia 10 de junho, 210 alunos do 2.º ano dos Agrupamentos de Escolas de Ílhavo,

Gafanha Nazaré e Gafanha
da Encarnação, apresentaram, a 630 espetadores, em
dois espetáculos na Fábrica
das Ideias da Gafanha da Nazaré, os seus dotes artísticos
na área da Dança.
“A História do Capuchinho
Vermelho do séc. XXI”, de âmbito educativo e lúdico, refletiu todos os conteúdos aborda-

dos ao longo do ano na AEC de
Atividade Rítmica e Expressiva, que teve como objetivos
ensinar o público mais novo
a ganhar o hábito de duvidar do desconhecido, realçar
a importância da realização
do exercício físico, nomeadamente da dança, bem como a
importância de manter uma
alimentação saudável.

Decorreu, no dia 27 de maio,
na Casa da Cultura de Ílhavo,
a Cerimónia de Entrega dos
Diplomas de Competências
Básicas em Tecnologias da
Informação e Comunicação
(TIC), aos alunos do 4.º ano de
escolaridade do Município de
Ílhavo.
As provas desta edição decorreram entre os dias 2 e
8 de maio, nas aulas de TIC,
no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC), envolvendo perto de

250 crianças que no dia 27 de
maio receberam com entusiasmo os diplomas da Fundação da Ciência e Tecnologia
e da Câmara Municipal de
Ílhavo.
A Câmara Municipal de
Ílhavo aposta nas Tecnologias da Informação e Comunicação por considerar uma
ferramenta essencial para o
ensino/aprendizagem e um
instrumento
privilegiado
para o exercício pleno da cidadania.

Visita ao SEA LIFE
pelos alunos do 3.º ano
Nos dias 21 e 28 de abril a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu mais uma edição
da visita ao Sea Life Porto,
proporcionando aos alunos
do 3.º ano de escolaridade das
Escolas do Município de Ílhavo uma viagem fantástica ao
maior Aquário do norte do
País.

“English for all”

Nesta iniciativa participaram 334 crianças, acompanhadas por cerca de 40 adultos,
que tiveram a oportunidade
de apreciar diversas criaturas
marinhas, aprendendo um
pouco mais sobre os seus habitats. O almoço piquenique teve
lugar no Parque da Cidade do
Porto, proporcionando mais
um agradável momento de
convívio ao ar livre.

Inglês, a Atividade Lúdica e Expressiva
e encontros intergeracionais

13.º Aniversário
Escola Municipal
de Educação
Rodoviária
No dia 20 de março a Escola
Municipal de Educação Rodoviária (EMER) comemorou,
com todos os alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico do Centro Escolar da Légua, o seu 13.º
Aniversário.

O dia foi diversão com pinturas, música, dança, jogos
tradicionais, a presença da
Escola Segura e a mostra de
alguns veículos mais antigos.
Não faltou o momento da volta à pista e no final todos cantaram os Parabéns à EMER!

No âmbito da Atividade de
Enriquecimento Curricular
(AEC) de Inglês e em articulação com a AEC de Atividade
Lúdica e Expressiva, a Câmara Municipal de Ílhavo levou
a efeito, nos dias 22, 23 e 25 de
maio, e 14 de junho, a atividade “English for All”.
Os alunos dos 1.º e 2.º anos
do Agrupamento de Escolas
de Ílhavo, nomeadamente da
EB1 da Chousa Velha, EB1 de
Ílhavo, Centro Escolar N. S.ª
do Pranto e Centro Escolar da
Coutada, apresentaram aos
utentes dos Espaços Maior
Idade do município e na sede
do Agrupamento de Escolas
de Ílhavo algumas das músicas exploradas ao longo das
aulas de Inglês. No final, foram oferecidas flores elaboradas nas aulas de Atividade
Lúdica e Expressiva dos três

Agrupamentos de Escolas
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré e
Gafanha da Encarnação).
“English for All” foi uma novidade neste ano letivo e pretendeu ser um veículo social
na troca de aprendizagens
intergeracionais.
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“Vou visitar o Presidente”
a Câmara Municipal de Ílhavo
nos seus bastidores

“A Minha Sinfonia”

mostra trabalho desenvolvido
no Ensino da Música
Decorreu, nos dias 19, 20 e
21 de maio, mais uma edição
do projeto “ A Minha Sinfonia”, que pretendeu envolver
todos os Alunos inscritos na
atividade do Ensino da Música, Professores do Programa
de Enriquecimento Curricular e os Professores Titulares
da Turma.
Esta apresentação consistiu
num concerto com o tema “A
tradição já não é o que era”, e
em que tradicionais músicas
infantis receberam uma nova
“roupagem” com base nos

grandes hits da música rock
como “The final countdown”
(Europe), “Sweet Dreams”
(Marilyn Manson), “Gimme
hope Jo’anna” (Eddie Grant),
“Por quem não esqueci” (Sétima Legião) entre outros, protagonizados pelos próprios
alunos dos 3.º e 4.º anos do Ensino Básico, envolvendo cerca
de 450 crianças distribuídas
pelos três dias de concertos.
A receita dos espetáculos
deste ano, de cerca de 990,00
euros, reverteu para a Obra da
Providência.

Comemoração
Dia Mundial da
Criança reuniu mais
de 1.000 participantes
O Dia Mundial da Criança
continua a ser uma data com
muito significado para os mais
pequenos, sendo o seu dia, por
excelência, vivido de uma forma entusiástica, em ambiente
de grande festa por toda a Comunidade Educativa.
Assim, a Câmara Municipal de Ílhavo celebrou esta
importante data com todas
as crianças do ensino pré-escolar público e privado do
Município, no passado dia 2
de junho, no recentemente renovado Campo do NEGE, na
Gafanha da Encarnação.

Os festejos deste ano, desenvolvidos ao longo de todo o
dia, foram compostos por diversas atividades como insufláveis, exercícios de psicomotricidade, dança e atividades
de reciclagem numa eco-estação, proporcionando momentos de pura alegria e diversão.
A Escola Segura marcou também presença com os seus
veículos e ensinamentos.
Cerca de 900 crianças e 100
adultos e voltaram a dar cor a
este dia que foi, sem dúvida,
mais um grande momento de
partilha e convívio.

No passado dia 17 de maio,
o 2.º ano da Escola Básica n.º 1
de Cale da Vila visitou o Presidente da Câmara, no edifício
da Câmara Municipal, no âmbito da nova atividade “Vou
visitar o Presidente”.
A manhã, passada entre
um momento de reunião informal com as crianças na
sala de reuniões e a visita aos
diversos espaços da Câmara
Municipal foi de animação e
descontração.
Questões como “o que faz
um Presidente?” ou “tens
tempo para a família e para
fazer desporto?” propiciaram
animadas conversas, e a interação com vários técnicos e
espaços da Câmara Municipal

deixou nas crianças a vontade
de explorar um pouco mais do
trabalho do dia a dia de todos
os que, na Câmara Municipal,
trabalham para os munícipes.

SeguraNet
Navegar
com
Segurança!

Dia Mundial
do Trânsito e da
Cortesia ao volante
envolveu cerca de 50 crianças
em divertidas “Operações STOP”
No âmbito da comemoração
do Dia Mundial do Trânsito e
da Cortesia ao Volante (5 de
maio), a Câmara Municipal
de Ílhavo e a Escola Municipal de Educação Rodoviária
(EMER) promoveram, no dia
15 de maio, duas ações de rua
intituladas “Clube da Estrada”.
Com o objetivo de interagir
com os automobilistas, sensibilizando-os e transmitindo-lhes mensagens e conselhos
no âmbito da Segurança Rodoviária, dois grupos de crianças foram para a rua alertar
para os perigos da utilização
do telemóvel enquanto se
conduz e para a importância
do uso do cinto de segurança.

Com a colaboração da Escola Segura da Guarda Nacional
Republicana, as crianças do
3.º ano da Escola Básica da Gafanha do Carmo efetuaram,
durante a manhã, simpáticas “Operações STOP” na rua
principal, próxima da Escola.
O mesmo aconteceu à tarde
com uma turma do 3.º ano da
EB1 de Ílhavo, junto ao Jardim
Henriqueta Maia, Ílhavo, tendo todas elas sido recebidas
com agrado por parte dos automobilistas.

Tendo como objetivo geral
sensibilizar os colegas mais
novos na correta utilização da
Internet em contexto educativo, no âmbito das Atividades
de Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal de
Ílhavo desenvolveu, no mês
de fevereiro, atividades relacionadas com a Segurança Digital. Os alunos do 4.º ano de
escolaridade inscritos em Tecnologias da Informação e Comunicação interagiram com
os alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos
com a finalidade de alertar
para os perigos na utilização
da Internet!
Consciencializar
alunos
sobre vantagens e desvantagens na utilização da Internet
em contexto educativo, promover o diálogo entre alunos
de diferentes anos de escolaridade e estabelecer uma relação interdisciplinar entre as
várias áreas de intervenção
(das Atividades de Enriquecimento Curricular do Município) são outras finalidades
desta iniciativa.
A segunda edição de “Navegar com Segurança” contou
com a colaboração de todos os
professores envolvidos nas
Atividades de Enriquecimento Curricular do Município de
Ílhavo.”
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Grande
Pedalada 2017

com a maior participação
de sempre
A XVII Grande Pedalada realizou-se
no dia 25 de abril, com a maior participação de sempre.
Organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, a Grande Pedalada
granjeou a simpatia de cerca de 350
pessoas, que se reuniram durante a
manhã para uma excelente e colorida
atividade de lazer, em que a bicicleta
voltou a assumir o papel principal: um
meio de transporte eficiente e amigo
do ambiente.
A edição 2017 da Grande Pedalada
teve início no Largo da Senhora dos
Campos, onde os participantes fizeram a sua inscrição e receberam o Kit
(uma t-shirt e um boné) com as cores
bordeaux e cinza. Os duzentos primeiros inscritos tiveram ainda direito a
um “bidon” de água (apoio Polisport).
Nos 27 km desta Grande Pedalada
foram percorridos vários pontos do
Município de Ílhavo, tendo a mesma
terminado no local da partida, onde
decorreu uma aula de relaxamento.

DesportÍlhavo
2017

reuniu cerca de 1.500 crianças
em dia dedicado ao Desporto
A edição 2017 do DesportÍlhavo teve lugar no dia 22 de
junho, no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo da
Gafanha, com a participação
de cerca de 1.500 crianças
cuja alegria foi bem patente.
Neste dia desportivo, os
alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Município tiveram
a oportunidade de, em convívio e em festa, praticar vários
tipos de modalidades desportivas e outras atividades preparadas para o efeito.
A Câmara Municipal de
Ílhavo organizou esta ativi-

dade com a colaboração do
Sport Clube Vista Alegre –
Seção de Karaté, do Illiabum
Clube e do Grupo Desportivo
da Gafanha, com a coordenação de alguns dos seus atletas,
que apoiaram a execução dos
vários jogos, para além dos
professores contratados pela
Câmara Municipal de Ílhavo,
no âmbito do Programa de
Enriquecimento Curricular
2016/2017.
Esta atividade contou ainda
com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e
da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.

1.ª Meia Maratona
de Ílhavo
com adesão
de cerca de 900 atletas

A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com a
Atletas.net, promoveu, no dia
9 de abril, a Heliflex 1.ª Meia
Maratona de Ílhavo, contando com 893 atletas.

A Heliflex Meia Maratona
de Ílhavo é já referenciada
como tendo um dos melhores
e mais rápidos percursos de
meia maratona em Portugal
com a certificação da Federação Portuguesa de Atletismo
na prova principal de 21.097
metros. Houve ainda uma Corrida e uma Caminhada, ambas
com a distância de 7Km.

Este evento, importante
para a afirmação do Município de Ílhavo, recebeu milhares de pessoas oriundas
de vários pontos do país e da
vizinha Espanha para apoiar
os atletas durante a realização
do percurso.
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Festival de Natação 2017
celebrou final de época desportiva
nas piscinas municipais
Com o principal objetivo
de celebrar mais um final de
época nas Piscinas Municipais, assim como promover
junto da população a importância da prática desportiva,
a Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado dia 17
de junho, o primeiro momento da 18.ª edição do Festival de
Natação.
Repartido em dois dias,
o Festival arrancou com a
magnífica exibição das cerca
de 550 crianças do Projeto de
Iniciação à Natação (PIN) que
levaram ao rubro todos os
familiares e amigos orgulhosamente presentes na Piscina
Municipal da Gafanha da Nazaré.
O segundo momento do festival teve lugar no dia 24 de
junho, tendo ficado reservado
para os 550 alunos da Escola
Municipal de Natação, que
efetuaram alguns dos exercícios representantes das suas
aprendizagens nesta última
época.

Sábado Divertido Náutico

Stand Up Paddle
e Canoagem

Programa Municipal
OlimpÍlhavo
Atividades Aquáticas
e Náuticas fizeram as
delícias dos participantes

A Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré acolheu, na
manhã de 28 de abril, mais
uma edição do Programa
Municipal OlimpÍlhavo dedicado às Atividades Aquáticas
(natação), contando com a
participação de 85 alunos dos
2.º, 3.º Ciclos e Secundário do
município.
Seguiu-se, no dia 7 de junho,
mais um momento integrado
no OlimpÍlhavo, desta vez
dedicado às Atividades Náuticas (Mergulho, Jogos de Salvamento Aquático, Stand Up
Paddle, Orientação e Canoagem), tendo como protagonistas alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Secundário,
num total de 70 jovens.

A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com o
CNAI – Clube de Natureza e
Aventura de Ílhavo, realizou,
durante a tarde do dia 27 de
maio, na Praia da Barquinha,
mais um Sábado Divertido
Náutico.

Esta atividade, que se cumpriu no âmbito do Fórum
Náutico do Município de
Ílhavo, promoveu a prática
Stand Up Paddle e Canoagem
com cerca de 20 participantes
numa tarde que se relevou
propícia ao contacto com o
plano de água da Barquinha e
com a beleza da paisagem em
seu redor (Vista Alegre).
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Semana
Municipal
da Mobilidade
Sustentável
2017
A edição 2017 da Semana Municipal
da Mobilidade Sustentável, promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo,
decorreu de 21 a 28 de abril, visando
alertar para a importância de uma
mobilidade mais segura, mais eficiente, mais inclusiva e, sobretudo, mais
sustentável, através da realização de
diversas atividades, das quais se dá
nota:

» Rota das Eco-Escolas 2017
A quarta edição consecutiva da “Rota das Eco-Escolas”
teve início no dia 21 de abril,
num momento em que a EB
2,3 José Ferreira Pinto Basto, após promover a receção
oficial dos elementos da ação,
bandeira verde e pergaminho
das propostas ou sugestões
das Escolas para uma mobilidade mais sustentável, dinamizou o percurso entre as
Eco-Escolas para levar aqueles elementos ao Centro In-

» Grande
Pedalada
2017
Destinada a participantes
de todas as idades, esta iniciativa esteve igualmente integrada na Semana Municipal
da Mobilidade Sustentável,
numa aposta de promoção de
hábitos de vida saudável e de
prática de atividade física, em
que a bicicleta assume o papel
principal: um meio de transporte ecológico e eficiente.

fantil da Lagoa da Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo.
Foram realizados vários percursos sustentáveis até ao dia
8 de maio.
Mais uma vez circulou, de
Eco-Escola para Eco-Escola,
uma bandeira verde e o “livro
verde” para registo das sugestões e compromissos da comunidade escolar, no âmbito da
Mobilidade Sustentável, assumindo a Câmara Municipal
de Ílhavo o compromisso de

concretizar pela menos uma
das sugestões ali veiculada.
Este ano a Câmara Municipal de Ílhavo procurará dar
resposta à pretensão há muito
manifestada pela Eco-Escola
2,3 José Ferreira Pinto Basto
de Ílhavo, com a colocação e
activação do abrigo para os
utentes dos transportes públicos no âmbito da obra de requalificação que junto àquela
nossa Escola se encontra a ser
efectuada.

» EMER
Escola Municipal
de Educação
Rodoviária
A Escola Municipal de
Educação Rodoviária, promotora e divulgadora da boa
utilização da via pública e da
prevenção da segurança rodoviária, dinamizou, no dia
22 de abril, a atividade “EMER
em Família”, para que todas as
famílias visitassem a escola e
levassem os mais novos a desfrutar da pista exterior nos
carrinhos a pedais.

» Ílhavo in ofereceu
gratuitidade para
os Maiores durante
a Semana da Mobilidade
» Alunos
receberam
braçadeiras
refletoras
Ainda durante a Semana da
Mobilidade, a Câmara Municipal de Ílhavo procedeu à distribuição de braçadeiras refletoras por todos alunos das
EB 2,3 e Secundárias do município, para que a segurança
rodoviária seja uma realidade
do dia a dia.

Implementado pela Câmara Municipal de Ílhavo a 1
de junho de 2016, o Ílhavo
in oferece uma alternativa
económica de transporte às
localidades afastadas da sede
do município com deficit de
oferta de transporte público
adaptado às necessidades da
população.
O serviço da Ílhavo in é
composto por cinco linhas,
uma por cada dia da semana,
a partir dos locais: Gafanha
da Nazaré (linha vermelha),
Presa (linha verde), Vale de
Ílhavo (linha amarela), Gafanha da Boavista (linha azul)
e Gafanha do Carmo (linha
laranja), com partida por vol-

ta das 09h00 e chegada pelas 12h30. Serve a zona mais
central e urbana da Cidade de
Ílhavo, ligando os principais
polos nevrálgicos e facilitando o acesso de todos à Câmara
Municipal de Ílhavo, Finanças, Registo Civil, equipamentos municipais e serviços. Este
serviço é ainda um complemento à rede interurbana de
autocarros.
Cada viagem tem o preço de
1 euro, mas durante a Semana Municipal da Mobilidade
Sustentável todos os seus utilizadores com 65 anos ou mais
tiveram acesso gratuito ao
serviço.
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Seminário Local
“As Escolas e o Coastwatch”
dedicado à problemática mundial
do lixo marinho

Cerimónia

Hastear da
Bandeira Azul
e da Bandeira
Praia Acessível
- Praia para Todos
A Cerimónia do Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível
– Praia para Todos decorreu no dia
28 de junho, nas Praias da Barra e da
Costa Nova, com um convidado muito
especial: o músico Filipe Pinto marcou
presença, no Apoio de Praia Bronze na
Costa Nova, com o lançamento do seu
mais recente projeto educativo “O planeta limpo do Filipe Pinto + Energia” e
algumas das suas músicas que fizeram
as delícias dos mais novos, participantes das Férias Divertidas de verão e do
Centro Infantil da Costa Nova da Eco-IPSS CASCI.
Foi assim, em ambiente de festa e
alegria, que se seguiu o momento mais
solene do Hastear das Bandeiras Azul
e “Praia Acessível, Praia para Todos”,
nas Praias da Costa Nova e da Barra.
A cerimónia terminou com a assinatura do Protocolo de Vigilância e
Segurança Balnear 2017 entre a Câmara Municipal, a Administração do
Porto de Aveiro, SA, a Associação de
Concessionários de Praia da Beira Li-

toral e a Associação de Nadadores-Salvadores “RESGATÍLHAVO”, momento
que teve já lugar no Apoio de praia
Offshore, na Barra.
Vinte e nove anos depois da primeira atribuição da Bandeira Azul
às Praias do Município de Ílhavo, as
Praias da Barra e da Costa voltam
a merecer a atribuição da Bandeira
Azul pela Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE).
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se, uma vez mais, com a atribuição destes galardões pelo reconhecimento de todo o empenho, esforço e
investimento no crescimento e manutenção da qualidade das nossas praias,
com o objetivo de que estes elementos
naturais continuem a ser uma referência para os cidadãos do Município
de Ílhavo e para todos aqueles que
escolhem esta região para desfrutar
de momentos relaxantes e rejuvenescedores nos seus períodos de férias e
de lazer.

Projeto
de recuperação
de Molok’s
A Câmara Municipal de
Ílhavo implementou, em
abril, um novo projeto: a recuperação de um conjunto de 20
contentores Molok’s. São 13 na
freguesia de S. Salvador e sete
na freguesia da Gafanha da
Nazaré, cujos revestimentos
em madeira se encontravam
degradados e agora apresentam uma nova “roupagem”.
A recuperação destes equipamentos de deposição indi-

ferenciada de resíduos, isto é,
resíduos que não se destinam
à reciclagem, permitiu requalificar o espaço urbano e divulgar os valores identitários
do Município de Ílhavo, através de imagens tão sugestivas
como o Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de
Ílhavo, os Palheiros da Costa
Nova, os Desportos Náuticos,
os passadiços e o Farol da Barra, a Fábrica Vista Alegre e a
sua porcelana, o Jardim Oudinot e o Navio-Museu Santo
André, entre outros.
E do velho se fez novo, bastando agora usar e preservar
os Molok’s em prol de um município mais limpo e bonito.

A edição 2017 do Projeto
“Coastwatch Europe” encerrou, no dia 22 de maio, na
Casa da Cultura de Ílhavo,
com o 13.º Seminário “As Escolas e o Coastwatch”, momento
que também fechou a participação anual do Município de
Ílhavo naquele projeto europeu de monitorização do litoral e do lixo marinho muito
em particular.
O seminário foi o momento
em que as turmas participantes expuseram publicamente
o que observaram, registaram
e trabalharam nos diferentes momentos do Coastwa-

tch Europe, apresentando,
em simultâneo, propostas de
melhoria à Câmara Municipal. Foram cerca 400 os alunos que puderam exercitar a
proatividade da participação
pública numa manhã muito
intensa de trabalho.
A implementação do Projeto Coastwatch Europe no
Município de Ílhavo resulta
da parceria de 15 anos entre a
Câmara Municipal de Ílhavo
e o GEOTA (Grupo de Estudos,
Ordenamento do Território
e Ambiente) – Coordenador
Nacional.

Escuteiros Municipais
já preparam
10.º ACAMUN
Agrupamentos Municipais
de Escuteiros encerraram o
9.° Acampamento Municipal
(ACAMUN) em ambiente de
festa e profunda comunhão
de ideais, piscando já o olho à
sua 10.ª edição (a realizar nos
dias 2 e 3 de Junho de 2018, na
Costa Nova).
A Gafanha do Carmo foi a
anfitriã (e que anfitriã) deste
9.º Encontro Municipal, que
teve por lema “faz do planeta
a tua Terra”, tendo sido muitos
os familiares que se quiseram
juntar à “família escutista” no
momento (informal) de encerramento acrescentando-lhe
ainda mais encanto na hora
da despedida.

Aqui fica pois o nosso reconhecimento público aos 6
Agrupamentos de Escuteiros
do Município, bem como à
nossa Fraternidade de Nuno
Álvares, os quais, sob coordenação do Chefe António Lau,
continuam a eterna missão
de “educar os Jovens para que
estes desempenhem um papel
construtivo na sociedade” que
o ACAMUN pretende reforçar ano após ano.
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Woodwatch
- de Olho na Floresta
Comemoração do
Dia Internacional das Florestas
No âmbito do Dia Internacional das Florestas, decorreu
nos dias 18 e 19 de maio, o Projeto Woodwatch – De olho na
Floresta 2017, promovido pela
Câmara Municipal de Ílhavo.
Nesta iniciativa participaram cerca de 150 alunos do
4.º ano de escolaridade, das
escolas EB Ílhavo, EB Chousa
Velha, CE Coutada, CE da Légua, EB Costa Nova, EB da Gafanha do Carmo, EB Cale da
Vila, EB da Cambeia, e EB da
Marinha Velha, tendo como
objetivos a consciencialização
para importância da Floresta,
a promoção de um melhor conhecimento sobre a mesma e

sobre os seus ecossistemas,
bem como a promoção do respeito pelos recursos naturais
e florestais, e a sensibilização
para a prevenção dos incêndios florestais.
Sob o lema “Defender a Floresta”, no espaço florestal da
Mata Nacional das Dunas da
Gafanha, os alunos usufruíram do contacto com a natureza, momentos de interação
com os diversos agentes que
colaboram na proteção da
floresta, nomeadamente a
Câmara Municipal de Ílhavo,
o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas,
a Guarda Nacional Republi-

cana, e os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, com as quais
realizaram várias atividades,
tais como, jogos didáticos
sobre a importância da floresta, conhecer as principais
espécies florestais existentes
e os diversos produtos da floresta, os inimigos/ameaças da
floresta, os seus segredos…;
demonstração dos meios disponíveis das entidades presentes no âmbito da prevenção e combate, demonstração
de boas práticas e procedimentos a ter na floresta, e um
“Ateliê” de pintura, onde os
alunos desenharam elementos associados à floresta.

PUB

PERÍODO CRÍTICO
22 JUNHO a 30 SETEMBRO 2017

cuide da floresta, para sua proteção!

Nos espaços florestais e agrícolas, durante o período crítico,
estabelecido pela Portaria n.º 195/2017, de 22 de junho, no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios,
não é permitido:
Fumar, fazer lume ou fogueiras;
Fazer queimas ou queimadas;
Lançar foguetes ou balões de mecha acesa;
Fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores
estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;
A circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados
que não possuam extintores, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas
e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.

As coimas podem ir até aos 60.000 Euros
mais informações:
Gabinete Técnico Florestal de Ílhavo
T 234 329 684 / 91 57 92 896
Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Com o apoio do
Fundo Florestal Permanente

Reunião
Comissão Municipal
de Defesa da Floresta
de Ílhavo

Ação de
Sensibilização
Ordenamento
do Território

Decorreu, no dia 12 de abril,
no CIEMar-Ílhavo, a primeira
reunião ordinária do corrente
ano da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta de Ílhavo, presidida pela Vereadora
do Pelouro da Segurança e
Proteção Civil, Beatriz Martins.
Nesta reunião, fez parte da
ordem de trabalhos a apresentação e apreciação do Plano Operacional Municipal
2017, tendo sido aprovado por
unanimidade. O POM, elaborado pelo Gabinete Técnico
Florestal, concretiza a operacionalização do PMDFCI, em
particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1.ª
intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio,
o Dispositivo Operacional de
Defesa da Floresta Contra

A Câmara Municipal de
Ílhavo, em conjunto com a
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento da Região
Centro, promoveu uma ação
de sensibilização sobre Ordenamento do Território no dia
6 de junho, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.
Com este workshop pretendeu-se proporcionar a todos os
participantes um conjunto de
esclarecimentos relacionados
com o Sistema de Informação
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Regime
Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional, Regularização de
Atividades Económicas, entre
outras matérias relevantes e
transversais ao ordenamento
do território.

Incêndios, que define previamente canais de comunicação
e procedimentos de atuação
das várias forças e entidades
do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, para
uma melhor e mais eficaz resposta de todas as entidades,
e o zonamento do território
em Setores Territoriais de
DFCI e Locais Estratégicos de
Estacionamento - LEE, fundamentais à adequada planificação e execução das ações
de Vigilância e Deteção, 1.ª
Intervenção, Combate, Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio, e a Cartografia de Apoio
à Decisão (CAD) às operações
de 1.ª intervenção, combate e
rescaldo, procurando aumentar os níveis de segurança dos
intervenientes nessas operações.
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O Cais Criativo da Costa Nova
recebe o primeiro
Sunset Hackathon em Portugal
Mais uma
startup
inovadora
na área
da economia
do mar
na Incubadora
de Empresas
do Município
Teve lugar, no dia 5 de junho, a assinatura o Contrato
de Incubação entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e a startup Horta da Ria, com vista
ao seu alojamento na Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo. A Horta da Ria
dedica-se à produção e comercialização de salicórnia para
alimentação humana como
substituto do sal ou para uso
culinário em diferentes estados (fresco, congelado, desidratado ou pickles). A Horta
da Ria e a única empresa de
produção de salicórnia a nível
nacional com uma produção
100% biológica. A Incubadora
de Empresas do Município de
Ílhavo, cuja missão é apoiar os
empreendedores do Município no desenvolvimento das
suas ideias de negócio através
da disponibilização de meios
que lhes permitam transformar os seus projetos em realidades empresariais, recebe
assim mais uma iniciativa
empresarial diferenciada e
inovadora de referência para
o setor da economia do mar.

“Europa
na minha
Região 2017”
Dois exemplos
de sucesso
no Município
de Ílhavo
O Cais Criativo da Costa
Nova recebe o primeiro Sunset Hackathon em Portugal
Dias 1, 2 e 3 de setembro, o
Cais Criativo da Costa Nova
recebe uma maratona tecnológica de 72 horas focada
na criação de soluções inovadoras que reúne talentos
e empresas num contexto

cujo enfoque é a resolução de
problemas colocados por empresas do design à eletrónica, passando pelo ambiente
e pela economia do mar, no
sentido de encontrar novas
soluções para as necessidades
do mercado. O primeiro Sunset Hackathon é organizado
pela Associação Hardware

City, que conta com a parceria,
desde o primeiro momento da
Câmara Municipal de Ílhavo,
já garantiu, entre outros, os
apoios da Bosch, da Universidade de Aveiro, da StartUp
Portugal, da revista Exame e
do Politécnico de Leiria. Mais
informações em http://sunsethackathon.com.

Financiamento comunitário
Município de Ílhavo
recebe mais 480.000,00 euros
A Câmara Municipal de
Ílhavo tomou conhecimento
da decisão do CENTRO2020
que, por força do investimento já concretizado até final
de 2016 no âmbito do PEDU
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Ílhavo, foi assegurado
um reforço de financiamento
de 10%, da comparticipação
FEDER, traduzindo-se no aumento da comparticipação
comunitária em 480.000,00

euros. Tal decisão faz elevar
para quase 7 Milhões de euros o total de investimento da
Câmara Municipal de Ílhavo
a realizar até 2020 no âmbito deste Plano Estratégico.
A Câmara Municipal congratula-se com esta decisão
que demonstra não só o seu
compromisso em garantir
em qualquer circunstância
os melhores resultados na
captação de fundos comunitários para o município, mas

também a boa execução dos
projetos aprovados pelo PORTUGAL2020. De referir ainda
que o PEDU do Município de
Ílhavo contempla 25 projetos
distribuídos pelos seguintes
planos de ação que dele fazem
parte: Plano de Ação para a
Reabilitação Urbana, Plano de
Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável e o Plano de
Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas.

“Europa na minha Região
2017” foi uma campanha
promovida pela Comissão da
União Europeia em todo o espaço europeu e que decorreu
em maio e que incentivou os
cidadãos a descobrir os projetos europeus perto do local
onde vivem. Milhares de projetos financiados pela União
Europeia abriram portas nas
mais diversas áreas. Em Portugal continental e para esta
campanha foram selecionados 19 projetos financiados
por fundos europeus, dois dos
quais no Município de Ílhavo:
o complexo da Vista Alegre que integra a Fábrica, o Museu, o Teatro, a Capela Nossa
Senhora da Penha de França
e o Hotel Montebelo Vista
Alegre, bem como o projeto
Aquatropolis. A seleção destes dois projetos pelas autoridades nacionais e europeias
reflete bem a importância
dada ao município de Ílhavo
como território onde se registam excelentes práticas e resultados na captação e execução dos fundos comunitários
a nível europeu e nacional.

Projeto PASMO
Plataforma Aberta para o Desenvolvimento
e Experimentação de Soluções para a Mobilidade
O Instituto de Telecomunicações apresentou, no dia
7 de julho, no Cais Criativo
da Costa Nova, os contornos
do que será, em breve, uma
plataforma tecnológica para
o desenvolvimento e experimentação de soluções de mobilidade inteligente no concelho de Ílhavo. Os propósitos
desta plataforma passam por
fomentar a investigação e o
desenvolvimento de produtos e serviços inteligentes e
inovadores. Pretende-se que
esta plataforma tecnológica
fomente um ecossistema de
inovação aberta (living lab),
onde as empresas possam co-

laborar no sentido de criar,
desenvolver e validar equipamentos e serviços, protocolos,
processos, aplicações e normas e ficará disponível ao longo de vários quilómetros do
corredor da A25 no concelho
de Ílhavo e nas praias da Barra e da Costa Nova. O projeto
PASMO é cofinanciado pelo
programa Centro 2020, com
um orçamento de 370.000 euros e um prazo de execução de
dois anos.
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16.º Aniversário

Elevação da
Gafanha da Nazaré
a Cidade

assinalado com diversas atividades

Business2Sea 2017
Município de Ílhavo
marcou presença
O Município de Ílhavo voltou
a marcar presença, nos dias 5 e
6 de junho, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto,
na Business2Sea ao integrar o
stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, ao lado dos seus parceiros
Porto de Aveiro, Universidade
de Aveiro e ISCIA.
A Fórum Oceano é a entidade organizadora em parceria
com a AEP – Associação Empresarial de Portugal, que até
2016 se denominava de Evento Internacional FÓRUM DO
MAR.
O Business2Sea é orientado para o fomento das relações entre poderes públicos,
empresas, universidades e
centros de I&D e associações,
nacionais e estrangeiras, com
atividade em diferentes domínios da economia do Mar.

Trata-se de um evento que
promove a divulgação de projetos, estudos e conhecimento
sobre as temáticas ligadas ao
Mar – através da realização
de diversas conferências temáticas; promove os encontros de negócios – através do
agendamento de encontros
bilaterais entre representantes de entidades portuguesas
e de entidades estrangeiras,
que convidamos para o evento; e promove a apresentação
de tecnologias, serviços e produtos portugueses na área do
Mar – através da realização de
uma exposição/mostra, que
integra também momentos
de comunicação e animação
sobre a temática Mar.

1.º de Maio
Dia do Trabalhador
celebrado com tradição
na Senhora dos Campos
O Município de Ílhavo comemorou, entre os dias 28 de
abril e 1 de maio, o tradicional Dia do Trabalhador com
a realização de diversas iniciativas de caráter cultural,
desportivo e lúdico como tem
sido habitual, numa organização conjunta da Câmara
Municipal de Ílhavo, A.D.C.R.
Senhora dos Campos, Rancho
Regional da Casa do Povo de
Ílhavo e Junta de Freguesia
de São Salvador.

Do programa, fizeram parte o XI Concurso Karaoke (28
de abril), o Quadrangular de
Futebol 5 e o Baile com o Conjunto “MAGMA” (29 de abril) e
o 21.º Festival de Folclore Primavera (1 de maio).

O 16.º Aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré
a Cidade assinalou-se nos dias
19, 21 e 22 de abril, com um
conjunto de ações promovidas pela Câmara Municipal
de Ílhavo e pela Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.
Das diversas atividades propostas, destaque para o tradicional Hastear das Bandeiras,
no dia de aniversário, 19 de
abril, na Junta de Freguesia,
a que se seguiu a visita às
obras em curso naquela data,
nomeadamente o parque de
estacionamento “Cale da Vila”,
já ao serviço da população,
terminando na Casa da Música com a apresentação pública
da obra de saneamento da Gafanha da Nazaré – última fase.
No dia 21 de abril teve lugar,
na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, o Sarau Comemorativo com as atuações
da Casa do Povo da Gafanha
da Nazaré, do Espaço Convívio da Junta de Freguesia, da
Filarmónica Gafanhense, do
Grupo de Dança “Pestinhas”
e do Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré.
No dia 22, e a encerrar o
programa, realizaram-se diversas atividades de carácter
desportivo e lazer com uma
Caminhada na Praia da Barra, subida ao Farol e uma Aula

de Zumba, no Largo do Farol,
um Torneio de Petanka, no
Jardim Oudinot e BTT Gastronómico Noturno, reunindo
centenas de participantes.

Piscina Municipal de Vale de Ílhavo
Aberta ao público até 10 de setembro
A Câmara Municipal de
Ílhavo definiu o período de
funcionamento da Piscina
Municipal de Vale de Ílhavo
para esta época balnear, de
17 de junho a 10 de setembro,
inclusive.
Para assinalar a reabertura
da piscina, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, no
dia 16 de junho, uma tarde
em ambiente de festa, convidando a população a usufruir
gratuitamente deste espaço, a participar num “Aqua
Challenge” e a assistir ao
Concerto com Freddy Strings,
tendo registado uma adesão
de cerca de 200 pessoas, a
maioria jovens.

A piscina está aberta ao público entre as 13 e as 20 horas
todos os dias, podendo exce-

cionalmente abrir da parte da
manhã caso haja pedidos de
utilização por grupos.
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Feriado Municipal
de Ílhavo 2017
em homenagem a pessoas
e associações em destaque
A celebração do Feriado Municipal
de Ílhavo 2017 realizou-se no passado
dia 17 de abril, segunda-feira de Páscoa, num momento de festa para o
Município de Ílhavo.
Esta edição foi marcada pela ambiência da Sessão Solene Comemorativa e da entrega das Condecorações
Honoríficas, tendo como novidade o

painel de azulejos do Salão Nobre, da
autoria de António Neves, bem como
do Lançamento do Livro “Ílhavo, Terra Milenar” e o Concerto com a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, tendo a receita de 930,00
euros revertido a favor da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Condecorações
Honoríficas Municipais
Medalha de
Dedicação em Prata

A Álvaro Jorge Rocha pelos bons serviços
prestados na Câmara Municipal de
Ílhavo durante cerca de 18 anos, como
motorista, tendo passado à situação de
aposentado a 30 de abril de 2016.

Medalha de
Dedicação em Vermeil
A Maria de Lurdes Santos Cardoso pelos
bons serviços prestados na Câmara
Municipal de Ílhavo durante cerca de
32 anos, tendo desempenhado várias
funções e responsabilidades, passando
à situação de aposentada a 31 de janeiro
de 2016.

Medalha de Dedicação
em Vermeil

A Maria Luísa Pinheiro Araújo pelos bons
serviços prestados nos seus 34 anos de
funcionária do Município, demonstrando
dedicação, zelo e espírito de bem servir,
assumindo-se como uma colaboradora
atenta e ativa nas várias tarefas que lhe
foram distribuídas.

Medalha de Mérito
Cultural em Prata

A Ana Maria Simões da Silva Lopes,
personalidade incontornável na história
de Ílhavo, não só por se tratar de uma
filha de Gentes da nossa Terra com
ligação às atividades do Mar, mas

também pela sua ligação ao Museu
Marítimo de Ílhavo.
Ana Maria Lopes desde cedo demonstrou
interesse pelas atividades marítimas, o
que serviu de mote à investigação e a
diversas publicações de âmbito náuticomarítimo que, pela sua especificidade,
muito contribuíram para enriquecer
o conhecimento destas temáticas,
especialmente as relacionadas com os
ilhavenses.

Medalha de Mérito
Cultural em Prata

A Valdemar Aveiro que se notabilizou
pela colaboração e obra intrinsecamente
associada à Faina Maior, em prol da
Memória Coletiva da comunidade.
O Capitão Valdemar Aveiro estará
para sempre ligado a Ílhavo, não
apenas pelas milhas navegadas, mas
fundamentalmente pela forma como
disponibiliza o seu conhecimento
e experiência de vida ao serviço do
município, nomeadamente no Museu
Marítimo numa cooperação permanente,
seja sob forma de exposição, ou através
da sua obra publicada, dando a conhecer
à comunidade as vicissitudes da “Faina
Maior”, partilhando imagens e relatos,
muitos deles na primeira pessoa, das
agruras de uma vida de trabalho árduo
e sofrido, enaltecendo memórias que
se replicam nas vidas de tantos outros
Marinheiros e tantas outras famílias
desta sociedade de ADN marítimo.

Medalha do Concelho
em Vermeil

A Vasco Fernando Ferreira Lagarto,
uma figura marcante da nossa Terra,
de importantes projetos ligados às
telecomunicações, investigação,
educação e cultura.
Vasco Lagarto sempre demonstrou a sua
disponibilidade e capacidade interventiva
na construção e desenvolvimento em
prol da comunidade. Na qualidade
de membro da Cooperativa Cultural
e Recreativa da Gafanha da Nazaré,
implementou o importante e pioneiro
projeto Esteiro, de rede informática
interescolar, em quatro escolas primárias
da Gafanha da Nazaré. Em 1986, fundou
a Rádio Terra Nova, mantendo-se como
seu diretor desde então. Continua a dar
o seu contributo à comunidade pela
forte ligação a diferentes associações,
Vasco Lagarto preside desde abril de
2008 à Fundação Eng.º António Pascoal,
faz parte da Confraria Gastronómica
do Bacalhau e também do Rotary Club
de Ílhavo, mantendo assim o espírito
mobilizador e interventivo que o
caracteriza.

Medalha do Concelho
em Vermeil

Ao Centro Social e Paroquial de Nossa
Senhora da Nazaré pelos relevantes
serviços prestados à comunidade que
serve diariamente ao longo destes 25
anos de atividade.
Criado por iniciativa das estruturas
pastorais da Paróquia da Gafanha da
Nazaré ao termo do ano de 1986, raízes
cristãs de onde partiu, o Centro Social
viu, em maio de 1987, o registo definitivo
dos Estatutos como IPSS, dando início à
sua atividade de serviço à população em
maio de 1991.

Medalha do Concelho
em Vermeil

Ao Centro Social e Paroquial da Gafanha
da Encarnação pelos relevantes serviços
prestados às crianças e famílias do
Município de Ílhavo, ao longo dos seus 30
anos de atividade.
O Centro Social Paroquial da Gafanha
da Encarnação foi implementado no
âmbito da Igreja Católica, em 1987, por
iniciativa das estruturas pastorais da
Paróquia da Gafanha da Encarnação.

Dado o contexto socioeconómico da
comunidade, muitas são as famílias
que ao longo dos anos beneficiaram do
apoio social e da solidariedade prestado
pelo Centro Social, particularmente as
crianças que revelam necessidades
específicas e por isso necessitam de
uma atenção e cuidado particulares, por
forma a assegurar um crescimento e
desenvolvimento equilibrados.

Medalha de Mérito
Cultural em Prata

Ao Grupo de Teatro Ribalta pela forma
com tem estimulado a Formação e a
Cultura no Município de Ílhavo, ao longo
de 25 anos de atividade.
Com raízes históricas que remontam
à data de fundação da Fábrica de
Porcelanas da Vista Alegre, no século
XIX, o Grupo de Teatro Ribalta iniciou a
sua atividade de divulgação do teatro
e de valorização cultural dos seus
elementos em finais dos anos 80, tendo
sido oficialmente considerado como uma
Associação Cultural a 7 de maio de 1992,
tendo como missão divulgar a cultura
teatral junto da comunidade.

Medalha do Concelho
em Vermeil

Ao Novo Estrela da Gafanha da
Encarnação (NEGE) pelos relevantes
serviços prestados à comunidade,
distinguindo assim o espírito de
iniciativa, a resiliência e perseverança das
diferentes Direções do Clube ao longo de
40 anos de existência.
Remontam a 1976 os primeiros passos
da equipa desportiva amadora “Sport
Clube Estrela”, que desenvolvia a sua
atividade na extremidade nascente da
Rua de Entrecampos, onde treinava
e recebia as equipas adversárias em
“jogos a tremoços”. Com a afirmação
da equipa, foram criadas as condições
para que, em 1977, se constituísse a
Associação Desportiva e Cultural Novo
Estrela da Gafanha da Encarnação –
NEGE, com o propósito de fomentar o
desenvolvimento da educação física e
o desporto, promovendo a sua prática e
expansão, especialmente entre os seus
associados.
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Festival
Rádio Faneca

demarca-se como o grande palco
para a criação comunitária

A 5.ª edição do Festival que pôs, mais
um ano, “Ílhavo a Transmitir Alegria”
contou com um programa repleto de
espetáculos memoráveis e momentos
de encontros únicos e irrepetíveis entre os públicos e os artistas.
Foram três dias de intensa atividade
com mais de 27 iniciativas que transformaram o Centro Histórico de Ílhavo num palco enorme que reuniu a
comunidade, os públicos e os artistas.
Destacam-se os projetos criados e
desenvolvidos para o Festival como a
Casa Aberta, a Orquestra da Bida Airada, o Becos de Pés, a Viagem e À Rola
nos Becos. Esta intensa participação
demonstra como Ílhavo tem uma comunidade ativa e que assume o desafio
de trazer a cultura para o seu dia a dia.

Esta foi uma edição que mais uma
vez assumiu a sua missão de gerar
novas experiências e práticas culturais junto de todos os públicos. O programa permitiu a descoberta do Centro Histórico, do Jardim Henriqueta
Maia, através de histórias criadas e
desenvolvidas no projeto Histórias
nos Becos, dos jogos e das brincadeiras
e, também, dos concertos, que trouxeram a Ílhavo a nova e estimulante
produção musical contemporânea
portuguesa.

O Festival Rádio Faneca foi e é um
encontro cúmplice e generoso entre
públicos, artistas e a comunidade de
Ílhavo, que contribui para a criação
e produção artística contemporânea,
porque aposta na nova criação baseada na identidade e nas histórias do
território.
Deste ano do Festival Rádio Faneca
ficam muitas horas e minutos de dedicação evidenciando-se a participação direta de 525 pessoas nos projetos
artísticos de envolvimento comunitário; os milhares de visitantes que
responderam ao desafio e marcaram
presença nos três dias; o envolvimento de 11 associações e IPSS, bem como

de 15 famílias no projeto Casa Aberta;
as 35 horas de emissão de rádio durantes três dias; as imensas e incontáveis
partilhas de imagens e palavras nas
redes sociais; as inúmeras horas de
preparação aos projetos artísticos que
envolveram a comunidade; e, por fim,
os minutos intermináveis dos aplausos do público aos artistas e à comunidade que faz e produz este Festival.

O Festival
Rádio Faneca
regressa
nos dias
1, 2 e 3 de junho
de 2018.
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Mostra de Teatro
do Município de Ílhavo
2017
Seis espetáculos e quatro oficinas
- a Mostra cresceu
Sendo já um marco no calendário anual de atividades,
a Câmara Municipal de Ílhavo voltou a promover entre os
dias 31 de março e 9 de abril
a Mostra de Teatro do Município de Ílhavo.
Numa edição marcada por
uma nova roupagem e novas
iniciativas, mantendo contudo
a forte e decidida aposta na divulgação desta arte tão nobre,
com grande tradição no nosso
município, levando-a a vários
espaços culturais e a diversos
públicos, homenageando o
teatro amador e incentivan-

do em especial os grupos de
teatro locais, designadamente
o Grupo de Teatro Ribalta, o
Grupo Recreativo dos Amigos da Légua (GRAL), o grupo
“Mar Alegre” e o Grupo de
Teatro na Maior Idade “Teatralidades”, que mais uma vez
participaram neste festival.
A Mostra de Teatro arrancou com a atuação do Grupo
de Teatro Ribalta, que apresentou, no dia 31 de março, no
Laboratório das Artes Teatro
da Vista Alegre, a peça “Espírito de Natal”, a que se seguiu,
no dia seguinte, na Casa da

Cultura de Ílhavo a atuação
de “A Pachacha”, pelo GRAL.
No dia 2 de abril, a peça “E
Agora?” teve como protagonista o elenco da Maior Idade,
no âmbito do Projeto TeatralIdades. Esta peça, apresentada na Fábrica das Ideias da
Gafanha da Nazaré, é uma
reflexão sobre a forma rápida
como o tempo passa.
No dia 7 de abril, foi a vez de
o Grupo “Mar Alegre” levar
ao palco da Casa da Cultura
de Ílhavo a peça “O Avarento”.
Para além do Teatro Local, o
programa integrou ainda três

espetáculos de acolhimento
com a Companhia Caótica e
o Teatro do Montemuro, nos
dias 7 e 8 de abril, no Laboratório das Artes e na Casa da
Cultura de Ílhavo, bem como
as oficinas “Movimento para
Teatro”, “Sonoplastia e Banda
Sonora para Espetáculos” (8
de abril) e “Técnicas Teatrais”
e “Expressão Dramática” (9 de
abril), todos no Laboratório
das Artes Teatro Vista Alegre.
Com uma aposta reforçada na formação, assim como

na partilha de experiências
e de percursos de vida, tendo o Teatro como elemento
principal, a Mostra de Teatro
2017 promoveu, também, a
realização de Oficinas como
“Movimento para Teatro”,
“Sonoplastia e Banda Sonora
para Espetáculos”, “Técnicas
Teatrais” e “Expressão Dramática”.

demais requisitos envolvidos
nesta atividade.
Uma organização da Câmara Municipal de Ílhavo
que conta com a parceria de
quatro Associações do município: a A.C.D.R. Os Amigos
da Malha da Carvalheira, a

Associação Cultural - Grupo
de Dança “Pestinhas”, o Grupo
de Jovens “A Tulha” e a A.C.R.
“Palheiros” da Costa Nova.

Marchas Sanjoaninas
uma tradição que se mantém
No mês de junho, mês dos
Santos Populares, a Câmara
Municipal de Ílhavo voltou
promover as Marchas Sanjoaninas.

Os desfiles aconteceram no
dia 17 de junho, na Gafanha
da Nazaré (junto à Junta de
Freguesia), no dia 23 de junho,
na Praia da Barra (Largo do
Farol) e no dia seguinte, e a
encerrar a edição, em Ílhavo
(Praça da Casa da Cultura).

As Marchas Sanjoaninas representam uma festa de cultura popular muito apreciada
e bastante vivida no Município de Ílhavo, num momento de divulgação da criação
artística nas vertentes da
coreografia, música, poesia e

26 · Município de Ílhavo · julho 2017

“Bom Dia Cerâmica”
realizou-se pela primeira vez
À semelhança de outros
municípios e organizações
ligados à cerâmica em toda a
Europa, o Município de Ílhavo recebeu, nos dias 3 e 4 de
junho, a iniciativa “Bom Dia
Cerâmica”.
Originalmente criada em
Itália, esta iniciativa foi alar-

gada na edição piloto de 2017
a inúmeros países europeus,
incluindo Portugal, num
evento dinamizado pela futura Associação Portuguesa de
Cidades e Vilas de Cerâmica
(AptCC), da qual Ílhavo é município fundador.

A Câmara Municipal de
Ílhavo associou-se, desde a
primeira hora, a esta iniciativa que promoveu diversas
atividades como visitas livres
ao Museu Vista Alegre e à
Oficina da Formiga, Oficinas
Criativas e Ateliês.

“Ílhavo,
Terra Milenar”
No âmbito do Feriado Municipal de Ílhavo, a Câmara
Municipal de Ílhavo encerrou a exposição “Ílhavo, Terra
Milenar”, que esteve patente
na Casa da Cultura de Ílhavo
desde 15 de outubro de 2016.
Esta iniciativa teve como
principal objetivo transmitir
informação à comunidade
sobre o concelho, abordando
questões sobre a etimologia
dos termos “Ílhavo” e “Gafanha”, apresentando muitos
outros topónimos, cujos significados se encontram ainda por desmistificar; as suas
especificidades geográficas,
geológicas, demográficas e
naturais; o seu potencial arqueológico, destacando as zonas mais elevadas do território, nomeadamente a Ermida,
Vale de Ílhavo, Medela, Ribas,
bem como a laguna e a atual
costa oceânica como pontos
preferenciais; a história que
se encontra documentada e
sistematizada nos
arquivos, e que
conta com cerca
de um milénio e o
futuro que se pretende promissor e
com qualidade de
vida para os que habitam no município.

30,00 euros
Disponível em:
Museu Marítimo
CIEMAR-Ílhavo
Biblioteca Municipal
Posto de Turismo
Loja Online (www.cm-ilhavo.pt)

Pela exposição passaram
mais de duas mil pessoas, incluindo escolas, associações e
grupos, que não ficaram indiferentes à riqueza e ao potencial, passado e futuro, do
município.
Contudo a exposição não
podia ser eterna. A Câmara
Municipal de Ílhavo investiu,
assim, na publicação do livro
“Ílhavo, Terra Milenar”, não
só para perpetuar os conteúdos da exposição, mas também para servir de repto a
outros investigadores para,
no futuro, poderem dar-lhe
continuidade, aumentando o
conhecimento sobre a terra,
fazendo uso da informação
que se encontra no Centro de
Documentação de Ílhavo.

Municípios fundadores
da Associação Portuguesa
de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCC)
reuniram-se em Ílhavo
Teve lugar, no dia 18 de abril,
no Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre, uma reunião do grupo de municípios
fundadores da futura Associação Portuguesa de Cidades
e Vilas de Cerâmica (AptCC),
do qual Ílhavo faz parte.
Nesta reunião foram tratadas questões relacionadas
com a formalização da Associação, que se encontra na sua
fase final, assim como diversas iniciativas a realizar em
breve.
Com sede nas Caldas da
Rainha, a AptCC pretende defender, valorizar e divulgar o
património cultural, histórico
cerâmico do país, promover o

intercâmbio de experiências
entre os associados, nomeadamente ao nível da conservação do património e garantir a
realização de parcerias entre
cidades e vilas com vínculos
tradicionais à cerâmica, bem
como incentivar as relações
de cooperação e intercâmbios
entre os diversos associados a
nível nacional ou no espaço
europeu.
A referida associação vai
ser organizada nos mesmos
moldes da sua congénere europeia, European Grouping
Territorial Cooperation “Cities of Ceramics”, que utiliza
o acrónimo AEuCC, e que tem
como membros Itália, França,

Espanha e Roménia. A adesão
de Portugal à associação europeia possibilitará a promoção
internacional, mas também
candidatura a fundos comunitários, como acontece já
com as quatro associações dos
países citados.
Para além de Ílhavo, esta associação tem como membros
fundadores os municípios de
Alcobaça, Aveiro, Barcelos,
Batalha, Caldas da Rainha,
Mafra,
Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de
Monsaraz, Tondela, Viana do
Alentejo, Viana do Castelo e
Vila Nova de Poiares.

NTM Creoula
no Município de Ílhavo
No âmbito da cooperação
institucional de muitos anos
entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Marinha Portuguesa, o NTM Creoula esteve no
Município de Ílhavo entre os
dias 14 e 20 de maio.
O Município de Ílhavo voltou a integrar a Comemoração do Dia da Marinha graças
à sua “tradição marinheira”,

associada desde o século XVI
à pesca do bacalhau por muitos Capitães e pescadores nos
mares frios da Gronelândia,
bem como às excelentes relações que remontam às Comemorações do Dia da Marinha,
em 2003, à Regata dos Grandes Veleiros, em 2008, ao
Ílhavo Sea Festival, em 2012
e 2016, e às iniciativas “Ex-

periência Mar Creoula” e “De
Volta ao Mar com o Creoula”,
que proporcionaram a visita
e experiências de mar a bordo do Creoula a milhares de
pessoas.
O NTM Creoula esteve atracado no Cais dos Bacalhoeiros
aberto para visitas.
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Ilustração à Vista
levou milhares de pessoas
para a rua
Esgotaram-se as oficinas, milhares
de pessoas passearam e dançaram
nos jardins, centenas de crianças descobriram a magia de um sintetizador
e que os desenhos também mexem e,
até 30 de setembro, “Isidro Ferrer” e
“Outro modo de ler” são as exposições
patentes no Museu Vista Alegre.
A semana inaugural deste evento,
que começou no dia 4 de maio e acalmou a sua programação no domingo,
dia 7 de maio, ocupou as praças, jardins e edifícios em Ílhavo, Gafanha da
Nazaré e Vista Alegre, respetivamente, dedicando um dia a cada lugar.

Programação eclética, da pop desregrada dos D’Alva ao piano assertivo de Joana Sá, da excentricidade do
Baile dos Candeeiros à tranquilidade
de uma Oficina de Desenho na Vista
Alegre, nem a chuva impediu os encontros que juntaram várias gerações
em contemplação de um espaço público transfigurado pela versatilidade
da ilustração. Por um fio, No dia 5 de
maio, a “Passagem” fez-se molhada,
mas o Jardim Henriqueta Maia continuou cheio de curiosos para ver os
desencontros e as danças sobre andas circenses do grupo PIA. Também
no dia 6 de maio à noite o Jardim 31
de Agosto juntou centenas de pessoas
para ver e dançar o “Baile dos Candeeiros”, uma produção da RADAR
360 que levou a festa à Gafanha da
Nazaré, onde o novo espaço da Fábrica
das Ideias, o Convés, recebeu o público
noite dentro, comprovando o seu potencial de espaço de convívio no centro da cidade.

A semana inaugural do Ilustração
à Vista culminou com o espetáculo
“Raízes”, no Largo da Vista Alegre, em
que a Companhia de Dança Contemporânea de Évora foi convidada a celebrar as memórias dos municípios de
Ílhavo e Estarreja, acompanhada em
palco, e fora dele, pelo Rancho Folclórico das Tricaninhas de Antuã e pela
Filarmónica Gafanhense.

O Ilustração à Vista sempre foi um
evento pensado para durar e para
ter projeção nacional e internacional e que só assim faz sentido que se
tenham criado tantos e tão bons parceiros só nesta primeira edição. Além
disso, o festival é uma prova viva do
objetivo inicial do 23 Milhas “levar as
pessoas para celebrar nas ruas”.
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Dia Internacional
dos Museus
De 18 a 20 de maio, o Museu Marítimo de Ílhavo comemorou o Dia Internacional dos Museus, assinalado
anualmente a 18 de maio, com um
conjunto de atividades destinadas
a diversos públicos. Destacou-se a
inauguração de uma extraordinária
exposição de fotografia, a estreia de
um projeto de teatro comunitário, um
workshop de escrita criativa marítima e a abertura das reservas do Museu a visitas regulares.
A Sala das Conchas foi renovada e
ampliada e foi assinalado o regresso
às visitas às reservas do Museu, uma
iniciativa de valorização das coleções que permite celebrar os 80 anos
de vida do museu e que reflete a sua
relação intensa com a comunidade.
Um imenso conjunto de miniaturas
de embarcações, objetos, artefactos
e obras de arte de várias épocas e artes piscatórias compõe as Reservas do
Museu Marítimo de Ílhavo. Estas visitas podem ser feitas regularmente,
mediante marcação prévia.

Nota ainda para a estreia do projeto de comunidade “Mar”, de Miguel
Torga, coordenado por Alexandre
Sampaio. Num trabalho com a comunidade, que envolveu atores amadores, músicos e bailarinos, o encenador
trabalhou a obra de 1941, que evoca
uma aldeia piscatória e a pesca de bacalhau. A peça, que contou com meses
de preparação conjunta, esgotou todos
os dias de espetáculos.

Navio-Museu
Santo André
reabriu a visitas após
trabalhos de manutenção
O Navio-Museu Santo André já regressou ao Jardim
Oudinot, tendo reaberto para
visitas nos horários habituais
(sábado e domingo, das 14:00
às 18:00; terça a sexta-feira,
das 10:00 às 18:00).
O Navio esteve cerca de um
mês e meio em trabalhos de
manutenção e de recuperação
estrutural interior e exterior.

Para breve estão previstos
novos conteúdos programáticos e uma renovação do percurso expositivo.
No segundo domingo de
cada mês, tanto o Navio-Museu Santo André como o Museu Marítimo de Ílhavo têm
entrada gratuita.
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Sessão Evocativa
Pesca do Bacalhau
na Assembleia da República
A sessão evocativa da pesca do bacalhau, que decorreu na Sala do Senado
da Assembleia da República no passado
dia 6 de junho, foi um momento marcante na afirmação do Município de
Ílhavo, do seu território e identidade.
A sessão foi organizada pela Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República e articulou-se com
a proposta de institucionalização do
Dia Nacional do Bacalhau, submetida pela Associação dos Industriais de
Bacalhau em parceria com o Museu
Marítimo de Ílhavo.
Antes da realização da sessão evocativa, teve lugar a abertura da exposição “A Saga do Bacalhau” produzida
pelo Museu Marítimo de Ílhavo, a
qual contou com um público numeroso e discursos do Vice-Presidente da
Assembleia da República, Professor
José Manuel Pureza, e do Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo.

A abertura da sessão evocativa coube ao Presidente da Assembleia da
República, Eduardo Ferro Rodrigues,
a que se seguiram três painéis intensos que colocaram em evidência os aspetos históricos e memoriais da pesca
do bacalhau, a sua cadeia de valor e as
perspetivas económicas do sector. É de
salientar a reflexão apresentada pelo
Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário, e as perspetivas partilhadas pelos representantes dos grupos
parlamentares.
Cumpre destacar a pluralidade das
abordagens apresentadas e o convívio
entre empresários, diplomatas, deputados, capitães e pescadores, numa
jornada que honrou muito o prestígio
do Município de Ílhavo e que confirmou o reconhecimento nacional do
seu Museu Marítimo, no ano em que
se encontra a celebrar oitenta anos de
vida.

Museu
Marítimo
de Ílhavo
emFesta

80.º aniversário

5 agosto sábado
18h30 Abertura da Exposição Temporária:

História Trágico Marítima

6 agosto domigo
21h30 Orquestra Filarmonia das Beiras
História Trágico Marítima
Concerto Comemorativo dos 80 anos do Museu

CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO E PARTICIPE!

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Mar Film Festival
festival único no país
O mar como cenário: o Mar
Film Festival é um festival de
cinema cujo tema de fundo é
o mar. Uma organização da
Câmara Municipal de Ílhavo,
através do Museu Marítimo
de Ílhavo, e do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade
de Coimbra, é o único festival
de cinema do país que realça
esta temática, tão abordada
na indústria criativa e cinematográfica.
De 4 a 6 de maio, além da
exibição de filmes, houve
concursos, conferências, conversas, momentos musicais,
degustação de produtos regionais e atividades com as
escolas.

O papel simbólico e referencial que o mar tem suscitado na criação fílmica em
diferentes latitudes, a função
histórica e cultural que a realidade oceânica continuará
a desempenhar no contexto
português, e ainda o caráter
identitário que o mar tem protagonizado em Ílhavo e na Região de Aveiro, foram alguns
dos pressupostos mobilizadores deste festival.
A 1.ª edição do Mar Film
Festival assinalou o 80.º aniversário do MMI, evidenciando e aprofundando a intenção de procurar socializar a
cultura marítima através de
projetos educativos, expositivos e editoriais, recriando-os
contemporaneamente e partilhando-os com a comunidade.
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23 Milhas:

um trimestre
cheio de gente
nas ruas
e o fenómeno Salvador

Um ao Molhe

Virgem Suta

Ao longo dos últimos meses, o 23
Milhas promoveu dezenas de encontros em vários espetáculos desde a
dança, à música, ao teatro e à arquitetura. Além do Ilustração à Vista e
do Rádio Faneca, seis peças de teatro,
oitos concertos em sala fechada, um
festival itinerante de one-man-bands,
três extensões de festivais de cinema
internacionais, sete formações e mais
de uma dezena de residências artísticas na Fábrica das Ideias da Gafanha
da Nazaré.
Abril começou com a 17ª edição da
Mostra de Teatro do Município de
Ílhavo, em que quatro grupos de teatro locais e dois convidados exibiram
as suas últimas criações e estes últimos promoveram quatro formações.
Destaque para os concertos de Anaquim, a que se seguiram os HMB (concerto comemorativo do Dia do Porto
de Aveiro) e um lotado festival “Um
ao Molhe”, tudo na Fábrica das Ideias.
A fechar o mês, o Dia de Dança Aberto, no Cais Criativo da Costa Nova e o
MOTELx, em Ílhavo, uma extensão do
reconhecido festival de curtas de terror na Casa da Cultura de Ílhavo.

Blind Zero

Cais à Noite - Mirror People

Salvador Sobral

Maio teve a grande novidade do trimestre: o Ilustração à Vista. John Smith, no dia 12, no Laboratório das Artes
Teatro da Vista Alegre, protagonizou
um dos concertos mais elogiados do
mês e o reboliço pop dos Virgem Suta
no dia 13, agitou a Casa da Cultura.
A música não ficou por ali: maio teve
ainda o primeiro concerto de ópera do
Laboratório das Artes, com o Concerto
Puccini de Anabela Ferreira e os Blind
Zero levaram o seu rock maduro e algumas faixas do seu novo disco à Fábrica das Ideias, no dia 20.
Junho arrancou com o sempre esperado Festival Rádio Faneca. Uma
semana depois, a Fábrica das Ideias
da Gafanha da Nazaré encheu para
ver Daniel Pereira Cristo em octeto e
a Casa da Cultura recebeu o grande
fenómeno do ano, a duplicar: Salvador
Sobral, a esgotar duas vezes a Casa,
um dos concertos esgotado em menos
de duas horas. Duas noites inesquecíveis, garante quem lá esteve. A confirmar a importância das parcerias para
o projeto 23 milhas, a Casa da Cultura
de Ílhavo recebeu o Concurso de Música de Câmara, em parceria com a Associação CulturXis. O mês terminou
com uma extensão do IndieLisboa em
Ílhavo, em três dias de cinema na Casa
da Cultura.
Ao longo dos três meses, o 23 Milhas
recebeu mais de uma dezena de residências artísticas, promoveu sete formações e continuou, em parceria com
a talkie-walkie, o projeto “Olhar por
Dentro”, que viaja pela arquitetura de
alguns dos edifícios mais carismáticos
do Município.
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programação
JULHO

30 dom 22h00 música

26 sáb 10h30-13h00 visita/arquitetura

Marolas
Largo do Farol - Barra

Os Percursos da Arquitetura de Ílhavo

ÁTOA

Olhar por Dentro
- Visita Alegre à Vista Alegre
ponto de partida: Casa Cultura Ílhavo
€2,00

1 seg 21h30 música

21h30 música

Festa da Vista Alegre

Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

Holy Nothing

Hélder Moutinho

€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

8 sáb 21h30

Mirror People

Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

12 qua 18h30 conversa

Conversa com equipas artísticas
projetos Antropocenas e Cavalos Selvagens
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

No âmbito do programa de residências artísticas
na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré

AGOSTO
9 qua 22h00 música

José Cid & Big Band

13 qui 21h30 música

Festival Bacalhau
Jardim Oudinot Gafanha da Nazaré

Casa Cultura Ílhavo
€5,00

10 qui 22h00 música

15 sáb 15h00-23h00 música

Festival Bacalhau
Jardim Oudinot Gafanha da Nazaré

Get the Blessing

Ballroom Open Air
Cais Criativo Costa Nova
€12,00

22h00 música

NBC

Marolas
Largo do Farol - Barra

16/23 dom teatro

A Ver Navios
- Histórias de um Farol
Marolas
Farol da Barra - Barra

21 sex 22h00 música

Festim: Kočani Orkestar
Jardim Henriqueta Maia

Jorge Palma

11 sex 22h00 música
Miguel Araújo

Festival Bacalhau
Jardim Oudinot Gafanha da Nazaré

12 sáb 22h00 música

Deolinda Kinzimba
com Filarmónica Gafanhense
Festival Bacalhau
Jardim Oudinot Gafanha da Nazaré

13 dom 22h00 música
Virgul

Festival Bacalhau
Jardim Oudinot Gafanha da Nazaré

22h00 música

19 sáb 21h30 música

Marolas
Largo do Farol - Barra

Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

PZ

22 sáb 21h30 música

Sensible Soccers
Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

28 sex música
Valas

Marolas
Calçada Arrais Ançã, Costa Nova

29 sáb 21h30 música
Los Luchos

Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

First Breath After Coma
€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

SETEMBRO
9 sáb 15h00-23h00 música

Ballroom Open Air
Cais Criativo Costa Nova
€12,00

10 dom 10h30+11h30 teatro para bebés
Aniki Bebé

dirigido a bebés dos 6 meses aos 3 anos
Casa Cultura Ílhavo
crianças €3,00; adultos €4,00

23 sáb 21h30 música
White Haus

Cais à Noite
Cais Criativo Costa Nova

€8,00 (bilhete individual); €40,00 (bilhete de ciclo)

30 sáb 10h30-13h00 visita/arquitetura

Olhar por Dentro
- Arquitetura da Paisagem
Os Percursos da Arquitetura de Ílhavo
ponto de partida: Casa Cultura Ílhavo
€2,00

21h30 teatro

Júlia

por Daniel Gorjão, com João Villas-Boas e Teresa Tavares
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré
€5,00
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Comunidade de Leitores

António Marques e Francisco Menezes
foram os convidados de abril e maio

Gonçalo M. Tavares
Oficina Escrita e Imaginação
À Conversa com …
Numa iniciativa da Biblioteca Municipal, realizou-se
no dia 29 de maio, no Polo de
Leitura/Fábrica das Ideias na
Gafanha da Nazaré, a Oficina Escrita e Imaginação, com
Gonçalo M. Tavares. Uma oficina que partiu do seu livro
“O Senhor Valéry” com exercícios práticos de aplicação de
alguns conceitos em redor da
linguagem e da imaginação.

O escritor português mais
premiado da sua geração,
Gonçalo M. Tavares prosseguiu com uma conversa com
os seus leitores no “Convés” da
Fábrica das Ideias. Na conversa, moderada pela Professora
Doutora Sara Reis da Silva,
houve espaço para falar sobre
o seu novo livro “A Mulher-sem-cabeça e o Homem-do-mau-olhado” e também sobre
outros livros do autor.

Exposição
“O Som das Palavras”,
do ilustrador
João Vaz de Carvalho
Esteve patente ao longo dos
meses de abril e maio, na sala
polivalente da Biblioteca Municipal de Ílhavo, a exposição
de ilustração “O Som das Palavras” constituída por 32 ilus-

trações originais de João Vaz
de Carvalho dos livros “O som
das palavras” e “Quem dá asas
às palavras” de Luísa Ducla
Soares.

Realizaram-se em abril e
maio duas sessões da Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Ílhavo, no
Polo de Leitura/Fábrica das
Ideias na Gafanha da Nazaré.
No dia 06 de abril decorreu
a quarta sessão, dedicada ao
livro “Estórias sem história”
de António Marques Leal. Foi
um alegre momento entre autor e leitores com partilha de
experiências da leitura dos
contos, que relembraram a
infância e momentos que a
marcaram.
No dia 11 de maio teve lugar
a quinta sessão, dedicada ao o
livro “Diabos, santos e outras
criaturas” de Francisco Menezes. A conversa, na qual os
presentes partilharam as suas
experiências de leitura e escrita
contou com a presença do autor.
A Comunidade de Leitores,
faz uma pausa para férias...
mas regressa a 12 de outubro,
com o livro “Até que o mar nos
separe” de Maria José Santana.
Venha partilhar o prazer
da leitura com outros leitores!
Junte-se a esta Comunidade de
Leitores, dedicada aos autores
locais do Município de Ílhavo!
A participação é gratuita.

As ilustrações de um dos
conjuntos que esteve patente nesta mostra e que é parte
integrante do livro “Quem dá
asas às palavras”, foi recentemente vencedor do 2017
Applied Arts Photography &
Illustration Awards (Canada)
na categoria Complete Book
Illustration.

À Conversa com…

João Vaz
de Carvalho
No dia 1 de abril esteve
presente, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, o ilustrador
João Vaz de Carvalho, para
a inauguração da exposição
“O Som das Palavras” e conversa com os seus leitores. A

sessão contou também com a
participação das famílias dos
Clubes de Leitura para Pais e
Filhos que apresentaram as
suas tarefas de ilustração que
realizaram ao longo do mês.
Foi uma sessão divertida que
culminou com a história “Era
uma vez um Cão” contada
pela sua autora Adélia Carvalho, com ilustrações de João
Vaz de Carvalho.
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Clubes de Leitura
para Pais e Filhos
Encerramento
da edição 2016/2017

Dia Mundial
do Livro
No dia 3 de junho, no período da
manhã, realizou-se a sessão de encerramento de mais um ano de atividades dos Clubes de Leitura para Pais e
Filhos da Biblioteca Municipal de Ílhavo – Crescer a Ler e Crescemos e Já Lemos. Este encontro que juntou os dois
Clubes de Leitura para Pais e Filhos,
numa manhã dedicada inteiramente
às 26 famílias participantes.

Foi feita a receção e formação de
equipas, seguida de mostra de trabalhos elaborados ao longo do mês em
família. De seguida, o ilustrador André Letria realizou com as famílias um
ateliê de ilustração. A manhã culminou com um almoço convívio, trazido
pelas famílias. As inscrições para a
próxima edição dos Clubes de Leitura
para Pais e Filhos, que tem início em
setembro, já se encontram abertas.

Venha participar com o seu filho
e descubra o prazer da leitura em família!
CRESCER A LER
Famílias com Crianças dos 3 aos 7 anos.
CRESCEMOS E JÁ LEMOS
Famílias com Crianças dos 8 aos 11 anos.

Rede de Bibliotecas
em Ílhavo…
Leituras em Rede

Realizou-se, no dia 5 de maio,
na Biblioteca Municipal de
Ílhavo, o encerramento de um
ciclo de encontros abertos à co-

munidade, que se realizaram
este ano letivo nas diferentes
Bibliotecas Escolares sede, de
cada Agrupamento de Escolas.

“Rede Bibliotecas Ílhavo…
Leituras em Rede“ foi um convívio entre os três Agrupamentos de Escolas, que contou
com a apresentação de pequenos momentos culturais por
alunos e professores, dando a
conhecer alguns dos projetos
do Programa de Promoção do
Livro e da Leitura da Rede de
Bibliotecas de Ílhavo, desenvolvidos nas Bibliotecas Escolares
em articulação com a Biblioteca Municipal. O serão contou
com a participação especial da
Doutora Ana Margarida Ramos, que deixou algumas dicas
da importância de ler no dia a
dia. A Biblioteca Municipal de
Ílhavo celebrou uma vez mais
o livro e a leitura!

Oficina de Narração
Oral e Mediação
do Livro e da Leitura
e Sessão de Contos
por Jorge Serafim
Ao longo do dia 22 de abril, a
Biblioteca Municipal de Ílhavo comemorou o Dia Mundial
do Livro com a presença do
mediador, humorista e contador Jorge Serafim que ao
longo da manhã realizou uma
Oficina de Narração Oral e
Mediação do Livro e da Leitura que reuniu 35 técnicos de
biblioteca, professores e educadores que partilham em comum o gosto pelo livro e pelas
histórias.
Um dia repleto de atividades que culminou com uma
fantástica Sessão de Contos,
com o tão característico humor deste grande contador de
histórias, onde estiveram presentes 140 adultos e crianças.

À conversa com…
Luísa Ducla Soares
No dia 24 de abril, a autora
Luísa Ducla Soares, uma das
mais conhecidas e reconhecidas autoras de livros infantis,
esteve presente na Biblioteca Municipal de Ílhavo para
uma conversa com os seus
leitores.
A autora destacada ao longo
deste ano letivo, no Programa
de Promoção do Livro e da
Leitura da Rede de Bibliotecas de Ílhavo, partilhou com
as 328 pessoas presentes ao
longo deste dia, memórias, experiências, leituras… e a todos
encantou com a sua simpatia
e generosidade.
Durante deste dia foram
também apresentados, pelos
alunos dos três Agrupamentos de Escolas do Município de
Ílhavo, trabalhos e pequenos
momentos culturais, realizados no âmbito da atividade “À
descoberta de…”.

Em setembro…
12.º Aniversário
Biblioteca Municipal de Ílhavo
» Marta Madureira
Marta Madureira estará
na Biblioteca Municipal de Ílhavo
para a inauguração da sua
Exposição de Ilustração e realização
de um Ateliê de Ilustração...
Fique atento!

8 de setembro
» Jantar Literário
com Ana Margarida de Carvalho
20h00
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Dia Internacional
dos Arquivos
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4,00 euros (Arquivador incluído)
Disponível em:
Museu Marítimo
CIEMAR-Ílhavo
Biblioteca Municipal
Loja Online (www.cm-ilhavo.pt)

Ciclo de Palestras
“Ílhavo, Terra Milenar”
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de Ílhavo

No passado dia 9 de junho o Centro
de Documentação de Ílhavo comemorou o Dia Internacional dos Arquivos,
fazendo justiça à intenção da Assembleia Geral do CIA (Conselho Internacional de Arquivos), que em novembro de 2007, no Québec, criou este dia
como forma de promover e divulgar a
causa dos arquivos por todo o mundo.
No Município de Ílhavo, as comemorações começaram no dia 5 de junho
com um conjunto de ações de sensibilização para o Património Arqueológico junto dos alunos do município de
Ílhavo.
As ações de sensibilização tiveram
como objetivo divulgar os planos da
autarquia relacionados com a realização de novas prospeções e escavações, sensibilizando para o potencial
arqueológico circundante, na maior
parte das vezes descurado, por falta
de conhecimento da comunidade. Estas iniciativas serviram também para
convidar jovens para as escavações
que se vão realizar durante o verão
de 2017, sob a orientação dos profissionais da empresa de arqueologia, contratada para o efeito.
O município tem documentação/
arquivos com um milénio. No entanto, toda a História daí para trás é desconhecida. Cabe agora à Arqueologia
“desenterrar” o passado e descobrir a
intervenção humana até então. Se a
população estiver sensível aos sítios
com potencial arqueológico, mais
facilmente poderá chamar a atenção das autoridades para eventuais
achados ou artefactos que surjam.
As ações de sensibilização decorreram nos três agrupamentos
de escolas do município, nas quais
participaram cerca de 350 alunos e
professores.

O Ciclo de Palestras do Projeto “Ílhavo, Terra Milenar”
encerrou, no dia 5 de abril,
com a sessão “As novas freguesias do município & A
construção naval no concelho: o caso dos Mónicas”.
Este encontro teve lugar
na Casa da Cultura de Ílhavo
e contou com a presença de
Fernando Martins, Profes-

A Arqueologia e a Arquivologia pretendem assim, em complemento uma
da outra, trazer à tona a História do
Município de Ílhavo.
No Dia Internacional dos Arquivos
propriamente dito, as atividades desenvolvidas foram:
- dia aberto com visitas guiadas aos
arquivos, em que cerca de 40 pessoas
puderam conhecer a retaguarda dos
arquivos, percebendo o trabalho desenvolvido antes de chegar ao utilizador;
- representação teatral de estórias e
tradições ilhavenses, pela Turma de
Teatro e Literatura do Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora da Nazaré,
direcionada aos Espaços Maioridade
do município, na qual estiveram cerca
de 50 pessoas que, além de visitarem
as instalações, foram surpreendidas
com poesia de autores ilhavenses diretamente nos espaços que iam percorrendo. De forma agradável e descontraída, foram assimilando alguns
costumes e tradições. O DIA serviu assim para retirar da gaveta, a essência
das gentes da terra;
- a cerimónia comemorativa do Dia
Internacional dos Arquivos, na qual
foi apresentado o portal do Centro de
Documentação de Ílhavo, os trabalhos
realizados no âmbito do protocolo com
a DGLB/Arquivo Distrital de Aveiro,
relativo às disponibilização das Escrituras Notariais de Ílhavo e, finalmente, o lançamento da publicação “Nossa
Gente - Biografias”, sobre o Arcebispo
Pereira Bilhano. Nesta cerimónia, estiveram cerca de 25 pessoas.
Durante a semana dedicada aos arquivos, entre ações de sensibilização
arqueológica e o Dia Internacional dos
Arquivos, foram mais de 460 as pessoas que, de alguma forma, intervieram nas atividades promovidas pela
Câmara Municipal, cumprindo assim
com a preconização do Conselho Internacional dos Arquivos.

sor aposentado e blogger que
falou sobre a História das
Freguesias da Gafanha da
Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, e de
Vítor Carvalho, Professor da
Universidade de Aveiro, que
abordou a história da construção naval no Concelho,
salientando o caso dos Estaleiros Mónica.

O lançamento da publicação
“Ílhavo, Terra Milenar” e o encerramento da exposição tiveram lugar no dia 17 de abril,
na Casa da Cultura de Ílhavo,
no âmbito das Comemorações
do Feriado Municipal.
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Oficinas Criativas
As Oficinas Criativas pretendem desenvolver o espírito criativo dos jovens e não
só, mas também de todas as
pessoas interessadas nas temáticas a abordar.

Workshops
O Fórum Municipal da Juventude está a promover um
ciclo de workshops destinados a todos os interessados,
preferencialmente entre os 12
e os 35 anos de idade, procurando responder a diferentes
desejos e expetativas, abrangendo várias temáticas de caráter informativo e criativo.

Falar + é uma iniciativa do
Fórum Municipal da Juventude que surge a partir da
necessidade de partilha de
experiências e situações quotidianas na camada jovem.
Com sessões mensais, inovadoras e interativas, preten-

Ainda no âmbito das Oficinas Criativas, esteve patente
entre os dias 3 e 13 de abril,
mais uma edição da Feira
Criativa da Páscoa, nos FMJ
de Ílhavo, Gafanha da Nazaré
e Gafanha do Carmo, com a
presença de artesãos do Município.

» Alimentação Detox
com a Vanessa Alfaro
22 de setembro .
18h30~20h30
FMJ Gafanha da Nazaré

Os workshops são de curta
duração, de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória.

Próximos workshops:

» Marolas 14 a 30 julho . Barra e Costa Nova
» DJ 30 de agosto . FMJ Gafanha da Nazaré
» Lanches Saudáveis 15 de setembro . FMJ Ílhavo

de-se integrar e apelar à sensibilidade dos jovens através
de dinâmicas de grupo, no
contacto com testemunhos
reais e no debate de ideias. Em
abril falou-se sobre Diversidade Cultural com João Henriques, no mês de maio com a
psicóloga Cristina Santos para
debater o Stress Escolar, e em
junho abordou-se o tema da
Exclusão Social com Cláudia
Sttatmiller.

Próximos debates:

Próxima
Oficina Criativa:

Sexualidade e as Relações Amorosas
13 de setembro
FMJ Gafanha do Carmo
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Concurso
Literário Jovem

Bolsas
de Estágios
de Trabalho
2017/2018
arrancaram
em julho

mais concorrido de sempre
Realizou-se, no dia 21 de abril,
na Fábrica das da Gafanha da
Nazaré, a sessão de entrega dos
prémios e dos certificados de
participação do Concurso Literário Jovem 2017.
O Concurso destinou-se aos
jovens do Ensino Básico dos
1.º, 2.º e 3.º Ciclos, assim como
do Ensino Secundário, tendo como principais objetivos
estimular hábitos regulares
de leitura e de escrita, potenciando a criatividade e imaginação de cada um.
Organizado pela Câmara
Municipal de Ílhavo, o Concurso Literário Jovem teve,
nesta sua XVI edição, registado a maior participação de
sempre com um total de 287
jovens e 318 trabalhos, sendo
atribuídos prémios nas categorias de texto poético e texto
narrativo em cada um dos níveis de ensino.

Jornadas
da Juventude
Ser + Consciente, Ser + Ativo
Realizou-se, no dia 31 de
março, mais uma edição das
Jornadas da Juventude com
o tema Ser + Consciente | Ser
+ Ativo, dividido em dois painéis - Drogas: Prevenir para
Reduzir e Voluntariado: Uma
Prática Ativa. Esta iniciativa
contou com a participação de
49 alunos e quatro professores da Escola Secundária Dr.
João Carlos Celestino Gomes,
da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e da Escola Básica 2º 3 º Ciclos da Gafanha
da Encarnação.
As XIII Jornadas da Juventude começaram com o tema
“As Drogas e o Jovens” por
Fernanda Feijão que apresentou o seu estudo sobre o
consumo de álcool, tabaco e
drogas. Seguiu-se a Agente da
GNR, Isabel Rêgo que abordou
“As Drogas no Contexto Escolar”, focando-se na prevenção
e na repressão. Por fim, Francisco Chaves veio dar a conhe-

cer “Casos Reais” da sua instituição Desafio Jovem. Para
evitar comportamentos desviantes os jovens devem ocupar os seus tempos livres em
prol dos outros. Deste modo,
o segundo painel deu voz ao
Prof. José Martin que nos remeteu para “A Importância do
Voluntariado” e para o Bruno
Soares que deu o seu “Testemunho: Ser Voluntário” convidando os jovens a serem os
heróis com aqueles que lhes
são próximos. Para terminar,
os alunos foram organizados
por grupos de trabalho para
apresentarem as ideias que
vão levar para outros colegas,
havendo desta forma uma
maior interação entre os participantes e os oradores, tendo
lugar ao esclarecimento de
dúvidas que tenham surgido.
Por fim, alunos, professores e
oradores foram convidados a
festejar o 17º Aniversário do
FMJ Ílhavo.

O Programa Municipal Bolsas de Estágio de Trabalho arrancou em julho e tem como
principal objetivo contribuir
para a integração dos jovens
desempregados do Município de Ílhavo no mercado de
trabalho, através da sua participação em projetos de formação prática em contexto de
trabalho, que complementem
a sua qualificação anteriormente adquirida. Os estágios
terão a duração de 12 meses
consecutivos e destinam-se
a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de
um ano (preferencialmente
com idade entre os 18 e os 30
anos (à data da apresentação
da sua candidatura), titulares de licenciatura (nível VI
ou superior) ou detentores de
comprovada aptidão profissional (nível V ou inferior), e se
encontrem à procura de primeiro emprego, sejam desempregados à procura de novo
emprego ou a procura de emprego na sua área de formação
académica e/ou profissional. O
Programa de estágios desenvolve-se em 6 áreas temáticas
prioritárias: Educação, Qualificação Urbana e Ambiental,
Desenvolvimento Empresarial e Emprego, Ação Social,
Mobilidade e Transportes e
Turismo e Cultura.
Os estagiários têm direito a
uma bolsa de formação no valor de 760,00 euros (nível IV
e V) e 560,00 euros (nível III
ou inferior), bem como a um
seguro de acidentes pessoais.
Nesta edição foram admitidos
oito estagiários.
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Hip-Hop Dance
2017
foi um sucesso

Promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, o Hip-Hop Dance teve lugar no dia
20 de maio, no Mercado Municipal de Ílhavo, registando este
ano o maior número de grupos
concorrentes de sempre.
O Concurso de Hip-Hop
Dance tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do espírito e da
capacidade criativa dos mais
jovens, especialmente na área
da dança, constituindo assim
um dos pilares da política de
juventude: a criatividade.
Dos catorze grupos concorrentes, mais quatro que no
ano passado, treze atuaram
sob o olhar atento de Beatriz
Martins (Vereadora da Juventude), Lisete Cipriano (Chefe
de Divisão da Juventude), de
Kkiko (Bailarino e Professor
dos Angels of Dance, Campeão Mundial de Hip-Hop
pela International Hip-Hop
Federation), Igor (Bailarino
do Factor X, Semi-Finalista do
Programa televisivo “Got Talent”) e de Liliana (Licenciada
em Dança pela Escola Superior de Dança de Lisboa e vencedora do programa televisivo “Achas que sabes dançar?”
2015). O espetáculo foi também enriquecido pela atuação
de Hip-Hop Kids - Full Dance
Studio, Mini Pestinhas e Beat
Box Dr. Stime.
Durante a tarde houve ainda dois workshops gratuitos:
Graffiti com Ekun (criação
do cenário do espetáculo) e
Beat Box com Dr. Stime, que
criaram ambiência para uma
noite cheia de cor, música e
ritmo.

Skate Park da
Gafanha da Nazaré
recebeu
BMX Royal Challenge
O Skate Park da Gafanha da
Nazaré recebeu, no dia 24 de
junho, o BMX Royal Challenge, um evento de BMX organizado pela FITE.AD, entidade organizadora de vários
eventos de desportos radicais,
com a parceria da Câmara
Municipal de Ílhavo.
A realização da atividade
teve como objetivo promover
o espaço desportivo, recentemente requalificado, e a prática da bicicleta BMX, tendo
o Município de Ílhavo como
destino ideal para a prática de
desportos radicais.

17.º Aniversário

FMJ de Ílhavo

Entrega de Certificados 1º Turno
Programa Vocação 2017
O FMJ de Ílhavo comemorou, no dia 31 de março, o seu
17.º aniversário com a realização do Workshop “Hortas
em pequenos espaços” com
o apoio da Ria Garden. Terminado o primeiro turno de
2017 do Programa Vocação,
os jovens participantes foram

convidados a fazer parte do
aniversário fazendo assim a
entrega do merecido certificado de participação e respetivo
cheque. A comemoração terminou com bolo de aniversário, contando com a presença
dos jovens presentes nas Jornadas da Juventude.
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REUNIÃO ORDINÁRIA
1 de março de 2017
Protocolo de Utilização dos serviços do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI)
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da presente informação, na qual
se dá conta que foi enviada aos Municípios
com quem a CM Ílhavo estabeleceu acordo, a
resolução do Protocolo de modo a que sejam
promovidas as necessárias adaptações impostas pela Lei 27/2016 de 23 de agosto.
Projeto de execução “Escola Básica do 1º Ciclo
e Jardim de Infância da Marinha Velha”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, na qual e em síntese, se propõe
a aprovação do citado projeto de execução,
cujo orçamento é de 492.800,00 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 doze
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 5.014,69 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro
Social Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipação em arrendamento de habitação,
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 685,32 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.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de duas
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores, com
uma durabilidade de doze meses.
Normas de Participação – XI Concurso de Hip-Hop Dance
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal que prevê a atribuição de
um apoio pontual à ANDDI, no montante
de 800,00 Euros, de modo a atenuar o peso
dos custos inerentes à participação dos atletas Ilhavenses nos “Campeonatos da Europa
Open Síndrome de Down”.
Acesso gratuito ao Museu e Navio Museu,
nos segundos domingos de cada mês, até á
aprovação final da revisão do Regulamento
do Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Proibição de circulação de viaturas pesadas
na Rua do Casal e Rua da Capela, em São Salvador

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
REUNIÃO ORDINÁRIA
15 de março de 2017
Hasta pública por licitação verbal – Arrematação do direito de arrendamento do Posto de
Saúde da Praia da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a referida informação, na qual e em síntese, se
dá conta que não se apresentaram quaisquer
interessados na arrematação do aludido imóvel municipal, pelo que poderá a CMI proceder á realização de um ajuste direto para a
arrematação do direito de arrendamento do
referido imóvel municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2017 – 2ª alteração
Deliberado por unanimidade ratificar as referidas alterações.
Homologação de preços nas lojas de turismo
municipais
Deliberado por unanimidade homologar a
referida proposta.

Normas de participação “Marchas Sanjoaninas de Ílhavo - 2017”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, bem como tomar conhecimento da
desistência do Sporting Clube da Vista Alegre.
Acordo de cooperação, celebrado entre a CMI
e a empresa Bik&vento, no âmbito da promoção partilhada do património natural, cultural, paisagístico, urbanístico, artesanato e
património imaterial do Município.
Deliberado por unanimidade aprovar o referido acordo.
Normas de participação no XIV Concurso de
Fotografia “Olhos sobre o Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa.
Relatório provisório do Concurso de atribuição do direito ao arrendamento apoiado de 2
fogos na freguesia da Gafanha da Nazaré, e 3
fogos na freguesia de São Salvador no Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o relatório provisório.

nuta do Contrato, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Prestação de contas (Relatório e Contas/2016)
Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista, proceder à
respetiva aprovação, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Aplicação do resultado líquido do exercício
de 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, bem como o seu envio à Assembleia Municipal.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2017 – 1ª revisão
Deliberado por unanimidade aprovar a primeira Revisão às GOP e Orçamento, bem
como o seu envio à Assembleia Municipal.
Autorização prévia e genérica para a assunção de compromissos plurianuais no 2º semestre de 2016 (contratos de fornecimento
de bens e aquisição e prestação de serviços)
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento, e o seu envio à Assembleia Municipal.

Deliberações CMI 2017
março a maio 2017

Vendas de merchandising e artesanato nas lojas de turismo do Município de Ílhavo em 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Abertura de procedimento concursal – “Prestação de serviços de limpeza urbana e de gestão do Ecocentro no Município de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, na qual e em síntese, se sugere
a abertura do procedimento referenciado em
título, pelo valor de 104.000,00 Euros, com
a duração de um ano, renovável por igual
período, até um máximo de duas renovações
sucessivas.
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 dez
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 435,60 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro
Social Paroquial N. Sra. da Nazaré para comparticipação em arrendamento de habitação,
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 494,00 Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para comparticipação em arrendamento de habitação,
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 152,79 Euros.
Tipologia dos preços dos bilhetes para os diversos equipamentos culturais municipais –
trimestre (abril, maio e junho de 2017)
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.

Repartição de custos entre a CMI e a AdRA
nas obras de Requalificação das Ruas Cimo
de Vila, Carlos Marnoto e João Carlos Gomes,
em Ílhavo, e redes de drenagem de águas
pluviais em becos na Gafanha da Nazaré
no âmbito do Programa Centro 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU) - Projeto de execução de infraestruturas subterrâneas
Deliberado por unanimidade aprovar as referidas informações e projetos.
REUNIÃO ORDINÁRIA
5 de abril de 2017
Atribuição de Condecorações Honoríficas
Municipais
Medalha de mérito cultural em prata: Grupo
de Teatro “Ribalta”; Professora Ana Maria Lopes; Capitão Valdemar Aveiro
Medalha de mérito do concelho em vermeil:
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação NEGE; Centro Social e Paroquial de Nossa
Senhora da Nazaré; Centro Social e Paroquial
da Gafanha da Encarnação; Engenheiro Vasco Lagarto
Medalha do concelho em prata: Álvaro Jorge
Rocha; Maria de Lurdes Santos Cardoso; Maria Luísa Pinheiro Araújo
Deliberado, por voto secreto, com sete votos
a favor aprovar as dez propostas apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
Relatório de avaliação do Estatuto de Oposição
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do relatório apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal, bem como o
seu envio à Assembleia Municipal para conhecimento.
Aprovação de Normas regulamentares para
Concurso de ideias para um elemento escultórico em homenagem aos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Minutas dos contratos interadministrativos
de delegação de competências, celebrados
entre o Município de Ílhavo e as Juntas de
Freguesia do Concelho de Ílhavo (S. Salvador,
Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação
e Gafanha do Carmo)
Deliberado por unanimidade aprovar os referidos contratos, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Minuta do contrato de delegação de competências a celebrar entre o Município de
Ílhavo e a Junta de Freguesia da Gafanha do
Carmo relativo à gestão da capela mortuária
da Gafanha do Carmo.
Deliberado por unanimidade aprovar a Mi-

Processo de restituição de cauções
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da informação, na qual e em síntese,
se dá conta do número de processos, do montante devolvido e não devolvido, bem como
do número de processos de restituição de
cauções não concluídos, nos termos e condições previstos pela ERSAR, resultando daqui
a necessidade de se entregar à Direção Geral
do Consumidor o montante não entregue
aos consumidores, após todas as diligências
efetuadas pelos serviços ao longo dos anos,
valor esse sujeito a atualização.
Homologação da conta de gerência 2012 –
emolumentos
Deliberado por unanimidade ratificar a O.P.
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 2.976,80 Euros.
Relatório final “Cessão do direito de exploração do bar do Jardim 31 de Agosto e estrutura
de apoio constituída por armazém e sanitários”
Deliberado por unanimidade conceder a
Cessão do Direito de Exploração ao corrente
Pedro Nuno Martins Esteves Correia, pelo
valor da proposta apresentada 4.560,00 Euros.
Relatório final “Prestação de serviços de limpeza urbana e de gestão do ecocentro no Município de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente da Câmara Municipal, no
qual e em síntese, se sugere a adjudicação da
empreitada referenciada em título à empresa
SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA, pelo valor da proposta apresentada
80.000,00 Euros, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor.
AdRA / Município de Ílhavo - aprovação de
projeto de execução – “PARU – Requalificação
da Rua Carlos Marnoto”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, na qual e em síntese, se propõe a
aprovação do Projeto Integrado no Plano de
Ação de Regeneração Urbana de Ílhavo, com
um cofinanciamento aprovado de 85%, com
um orçamento no valor de 168.320,21 Euros,
sendo que 131.545, 40 Euros são responsabilidade da CMI, e o valor de 36.774,81 Euros
assumido pela ADRA.
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Comparticipação no pagamento da água, saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de treze
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 625,29 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 224,05 Euros.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de uma
redução das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores, com
uma durabilidade de doze meses.
Redução de Taxas devidas pela frequência
no Programa Férias Divertidas, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê uma redução de taxas
devidas pela frequência no Programa Férias
Divertidas.
Aquisição de 3 obras de arte no âmbito do 80º
Aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta, na qual e em síntese, se sugere a aquisição de 3 obras de arte, sob o título: Gaivota;
Caras de Bacalhau e Portugal, dos artistas:
Manuel Patinha, Paulo Neves e David Del
Bosque, respetivamente, pelo valor global
de 15.000,00 Euros, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor.
Celebração de protocolo com a empresa “Touchportugal – Agência de viagens, Lda”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
REUNIÃO ORDINÁRIA
3 de maio de 2017
Estudo urbanístico da Barra Norte, no âmbito da informação prévia de um loteamento
de 9 lotes (Civilria) - 2ª Alteração do EU 21
Deliberado por unanimidade aprovar a referida alteração do EU 21.
Abertura de procedimento concursal para
“Aquisição de serviços para a elaboração do
Plano Municipal de adaptação às alterações
climáticas de Ílhavo”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, na qual e em síntese, se sugere a
abertura do procedimento referenciado em
título, pelo valor de 50.000,00 Euros, por
ajuste direto, com um prazo de execução de
18 meses.
Adjudicação do “Fornecimento e transporte
de refeições escolares aos estabelecimentos
de educação do pré-escolar e do 1º Ciclo do
Ensino Básico do Município de Ílhavo, procedimento por ajuste direto”
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, na qual e em síntese se dá
conta da adjudicação à Gertal - Companhia
Geral de Restaurantes e Alimentação, SA, ao
preço unitário por refeição de 1,156 Euros e
pelo preço contratual de 246.990,96 Euros, a
que acrescem o IVA.

Abertura de procedimento concursal – “Cessão do direito de exploração do Núcleo de
Educação Ambiental da Costa Nova”
Deliberado por unanimidade aprovar a
presente, na qual e em síntese, se sugere a
abertura do procedimento referenciado em
título, com uma renda anual base de 600,00
Euros, por ajuste direto, com um prazo de
duração da cessão de 5 anos, cuja adjudicação será efetuada de acordo com os critérios de “renda anual mais vantajosa, 80%” e
“qualidade e clareza das atividades propostas
para a dinamização do espaço, 20%”
Abertura de procedimento concursal “Centro Escolar da Gafanha de Aquém”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, na qual e em síntese, se sugere
a abertura do procedimento referenciado em
título por um valor estimado de 1.204.168,86
Euros, com um prazo de execução de 14 meses, cuja adjudicação será efetuada pelo preço mais baixo.
Abertura de procedimento concursal “Conservação, ampliação e outras pequenas construções – EB1 da Marinha Velha”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida, na qual e em síntese, se sugere a abertura do procedimento referenciado em título
por um valor estimado de 492.800,00 Euros,
por concurso público, com um prazo de execução de 10 meses, cuja adjudicação será efetuada pelo preço mais baixo.
Abertura de procedimento concursal “Alteração viária da rotunda da Praia da Barra
(remodelação)”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, na qual e em síntese, se sugere
a abertura do procedimento referenciado em
título por um valor estimado de 1.743.250,00
Euros, por concurso público, com um prazo
de execução de 10 meses, cuja adjudicação
será efetuada pelo preço mais baixo.
Abertura de procedimento concursal “Prestação de serviços de fiscalização, gestão da
qualidade, controlo ambiental e coordenação
de segurança em obra para a empreitada de
«águas residuais da Gafanha da Nazaré (PAR
201 – Ílhavo)»”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta, na qual e em síntese, se sugere
a abertura do procedimento referenciado em
título por um valor estimado de 16.000,00
Euros, por ajuste direto, com um prazo de
execução de 8 meses, cuja adjudicação será
efetuada pelo preço mais baixo.
Relatório final “Redes de drenagem de águas
pluviais das Agras”
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta no qual e em síntese, se sugere
a adjudicação da empreitada referenciada
em título à empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda, pelo valor da proposta apresentada 176.478,00 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser
a proposta mais vantajosa, de acordo com os
critérios de avaliação consignados no Convite do Concurso.
Relatório final “Repavimentação da Avenida
José Estevão, Gafanha da Nazaré”
Deliberado por unanimidade ratificar a decisão do Presidente da Câmara Municipal,
no qual e em síntese, se sugere a adjudicação definitiva à empresa Vítor Almeida & Filhos, SA, pelo valor da proposta apresentada
162.968,81 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta mais vantajosa, de acordo com os critérios de avaliação
consignados no Convite do Concurso.
Comparticipação no pagamento da água, saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal, que prevê a atribuição de dez 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 Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 345,90 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para comparticipação em arrendamento de habitação,
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 85,12 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 Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 300,00 Euros.
Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos ou
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de uma
redução das taxas devidas pelo ingresso ou
frequência nos equipamentos desportivos
ou culturais, no equivalente aos descontos
aplicados a crianças, jovens ou seniores, com
uma durabilidade de doze meses.
Redução de Taxas devidas pela frequência
no Programa Férias Divertidas, no âmbito do
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê uma redução de
taxas devidas pela frequência no Programa
Férias Divertidas.
Atribuição de Subsídio Pontual à Liga Portuguesa contra o Cancro no âmbito da Caminhada “O que nos liga”
Deliberado por unanimidade ratificar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal que prevê a atribuição de um
subsídio pontual de 128,20 Euros como forma de apoio à colaboração na realização da
caminhada promovida pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro, assumindo a Câmara o encargo respeitante ao acompanhamento policial que será liquidado diretamente á Guarda
Nacional Republicana.
Celebração de protocolo de colaboração entre
o Município de Ílhavo e a CERCIAV para a
formação em contexto de trabalho de pessoa
com deficiência ou incapacidade
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Orientações para os auxílios económicos da
ação social escolar do 1º ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 2017/2018
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida proposta.
Programa Municipal Férias Divertidas – Verão 2017
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas Internas de funcionamento apresentadas pela Vereadora Beatriz Martins.
Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
XVI Concurso Literário Jovem
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins, na qual e em síntese, se elenca e
discrimina o conjunto de alunos das Escolas
do Município de Ílhavo que concorreram ao
aludido Concurso Literário e que foram premiados, bem como os Prémios “Escola”, atribuídos às diversas Escolas do Concelho.
Normas do concurso gastronómico “O meu
bacalhau é melhor que o teu” – Festival do
Bacalhau 2017
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.
Normas do Concurso Gastronómico “Prato
Tradição & Prato Inovação” – Festival do Bacalhau 2017
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.

Relatório e lista de atribuição definitiva de
Concurso de Habitação
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
REUNIÃO ORDINÁRIA
17 de maio de 2017
Revisão do edifício regulamentar municipal Remessa para consulta pública, no âmbito da
respetiva elaboração, dos projetos de regulamento municipal
Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
referida proposta, bem como o seu envio à
Assembleia Municipal.
Relatórios de execução (janeiro a maio de
2017) - Contratos Interadministrativos de
delegação de competências, celebrados entre
o Município de Ílhavo e as Juntas de Freguesia do Concelho de Ílhavo (São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo)
Deliberado por unanimidade aprovar os
quatro Relatórios das Juntas de Freguesia.
Contratos celebrados ou renovados – Lei de
Orçamento de Estado 2017
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Comissão Municipal de Toponímia – Atribuição e Alterações de topónimos
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
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 nove
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 1.199,25 Euros.
“A Corrida mais Louca da Ria 2017” – Corrida
de Embarcações Originais
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela Vereadora Beatriz
Martins.
Atribuição de Subsídio Pontual à Paróquia de
São Salvador no âmbito do “75º Aniversário
da Igreja da Gafanha de Aquém”
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal que prevê a atribuição de
um apoio pontual no montante de 2.500,00
Euros, com o propósito de apoiar a concretização destes investimentos dando assim o
destaque e brilho que as comemorações merecem no seio da comunidade.
Atribuição de Subsídio Pontual à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos Campos
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 1.100,00 Euros,
para fazer face nomeadamente às despesas
relativas à atuação dos Grupos Musicais, no
âmbito da comemoração do Dia do Trabalhador 2017.
Colocação de sinalização de proibição de circulação e estacionamento a autocaravanas
na Praia da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
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