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Caro(a) Munícipe,
O Boletim Informativo do Município de Ílhavo regressa para lhe dar
conta das iniciativas e atividades realizadas durante os últimos quatro
meses, evidenciando o que de mais importante se passou no nosso
Município.
No entanto, devo salientar que, permanentemente, são colocados
novos desafios à Autarquia que, de uma forma tranquila e sensata, os vai
integrando na gestão quotidiana, contribuindo para que, em diferentes
domínios, o Município continue a evidenciar uma qualidade de vida acima
da média nacional, bem como a excelência dos serviços que prestamos
reconhecido por diversas entidades como referência de boas-práticas
e de qualidade, que tanto nos orgulhamos. Como exemplo, temos a
diversificada programação cultural, o 23 Milhas, os nossos espaços
Museológicos, a Biblioteca Municipal, o Serviço Educativo (SEMI), a Maior
Idade, bem como os eventos desportivos transversais a todas as idades e
condições físicas.
No que diz respeito a investimentos relevantes, saliento a obra de
Remodelação da Rotunda da Barra, uma solução que veio promover a
maior fluidez da circulação de trânsito nas nossas praias por forma a
permitir uma maior fruição do espaço a todos quantos visitam as zonas
balneares. Também o apoio atribuído a Associações, Clubes e Entidades
são a formula encontrada pela Câmara Municipal de Ílhavo para valorizar
as parcerias que estabelece promovendo assim o associativismo e
a mobilização cívica nas diferentes áreas, estreitando laços com a
Comunidade e permitindo o apoio social abrangente.
Nesta edição do Boletim, damos-lhe conta também dos Eventos que
marcam as nossas vivências estivais e que se têm vindo a afirmar no
panorama cultural e turístico dentro e fora de portas. São de salientar o
Festival Rádio Faneca, o Ilustração à Vista, as Marchas Sanjoaninas sem
esquecer os festivais associados às raízes gastronómicas da nossa Terra,
como é o Festival do Bacalhau, que ano após ano procura reinventar-se
procurando novos públicos e distribuindo novos sabores.
Porque as crianças e os jovens são o futuro, o Município de Ílhavo
dá uma atenção muito especial ao Seu Futuro, promovendo inúmeras
atividades dedicadas exclusivamente à juventude, seja em contexto
escolar ou laboral, como são o PMOTL e o PMBET, seja de cariz mais
lúdico e recreativo como “A minha Sinfonia”, o “Festival de Natação”,
as “Férias Divertidas” ou o concurso Hip Hop, sendo o ponto alto o
Marolas que, este ano contou com 16 mil participantes distribuídos
pelas 75 atividades de verão.
O serviço de transporte Ílhavo IN foi reformulado a pensar nas
necessidades de mobilidade da população. Assim, durante a época
balnear disponibilizou circuitos entre as freguesias do nosso Concelho
e as praias, e complementa ainda algumas rotas com paragem nos
nossos espaços museológicos.
Os nossos Maiores continuam em alta e enchem-nos de orgulho pela
forma como se envolvem em todas as iniciativas que lhes são propostas,
por isso continuamos a apostar na Maior Idade Ativa como forma de
combater a solidão e o isolamento, fomentando a partilha de vivências
e conhecimento de outros tempos.
Um apontamento final para o prémio Regiostars atribuído ao Museu e
o Grupo Vista Alegre, um projeto desenvolvido em estreita cooperação
entre a Câmara Municipal que permitiu dar uma maior visibilidade ao
nosso notável património histórico.
Convido desde já a revisitar as obras, iniciativas e acontecimentos,
na certeza que continuamos a trabalhar em prol do bem-estar da
Comunidade.
Um abraço Amigo
Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Contratos
Interadministrativos
de Delegação
de Competências
com as
Juntas de Freguesia
A Câmara Municipal de
Ílhavo tem pautado a sua
relação com as Juntas de
Freguesia de forma franca,
intensa e permanente.
A transferência de
competências para as
Juntas de Freguesia
tem facilitado a coesão
territorial, a melhoria
da qualidade de vida
e bem-estar das
comunidades, o reforço
da solidariedade e
permitido satisfazer os
interesses das populações
de forma mais agilizada
e direta, respeitando os
princípios da autonomia
administrativa, com
um sentido rigoroso
de racionalização dos
recursos disponíveis.

A avaliação do 2.º
Relatório de Execução
dos Contratos
Interadministrativos
de Delegação de
Competências para este
ano de 2018 espelha,
de forma satisfatória e
confirmada pelos quatro
Executivos, esta realidade
e esta relação muito
estreita de parceria e
colaboração permanente
entre a Câmara Municipal e
as Juntas de Freguesia.
O cumprimento dos
acordos estabelecidos
e a análise do referido
relatório permitirá
à Câmara Municipal
realizar a transferência
das respetivas verbas
dentro dos compromissos
assumidos e dos contratos
assinados (25% do valor
global):

Juntas de Freguesia:
S. Salvador
30.025,00 euros
Gafanha da Nazaré
26.112,00 euros
Gafanha da Encarnação
11.975,00 euros
Gafanha do Carmo
6.887,00 euros
Total:

74.999,00 euros
(25% do valor total)
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Obras
em curso...

Remodelação da Rotunda de Acesso às Praias da Barra e da Costa Nova

Construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém

Limpeza da Faixa de Gestão de Combustível, de acordo com o
PMDFCI (Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios)

PAMUS – Percurso 8 – Corredor Ciclável
– secção entre a Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra
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Bancada campo S.C. Vista Alegre

Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)

Obras adjudicadas e a concurso...
» Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha de Aquém/Boavista (PAR-007)
» Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo (PEDU)

Projetos em curso...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação Sul (PAR 007) – (CMI/AdRA)
Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
Requalificação da Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de Aquém
Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)
Reconversão do antigo edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
Requalificação da Zona central da Cidade de Ílhavo (PEDU)
Requalificação da Zona do CIEMar-Ílhavo (PEDU)

Obras
concluídas...

Remodelação e adaptação da Av. Fernandes Lavrador,
na Barra, para criação de três faixas de tráfego
Requalificação da EB1 da Marinha Velha

Ilhavo IN.pdf 1 25/09/2018 16:14:46
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Ílhavo IN
regressou
para proporcionar
maior mobilidade
aos cidadãos

C
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O projeto de mobilidade “Ílhavo
IN” regressou, no dia 9 de julho,
numa aposta de mobilidade
direcionada para o dia a dia dos
munícipes.
Pensado também para os
cidadãos com restrições
de mobilidade, o Ílhavo IN
apresentou-se reformulado,
com ajustes nas ligações
intramunicipais e numa vertente
mais inclusiva, com um novo
veículo com mais capacidade
e adaptado para permitir o
transporte de cadeira de rodas.
Complementando a oferta
diária no centro de Ílhavo (linha
roxa), este sistema de mobilidade
disponibiliza cinco linhas
(vermelha – circuito da Gafanha
da Nazaré, verde – circuito
Presa, amarela - circuito Vale de
Ílhavo, azul – circuito Gafanha

CM

MY

CY
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K

O Hastear das Bandeiras,
uma reunião de trabalho
entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e da Junta de
Freguesia de S. Salvador
e a visita técnica à
obra da construção
do Centro Escolar da
Gafanha de Aquém
foram os momentos
que assinalaram as
comemorações do 28.º
aniversário da Elevação de
Ílhavo a Cidade, celebrado
no dia 13 de julho.

Ílhavo celebrou

o 28.º aniversário

da Elevação a Cidade

da Boavista, Gafanha de Aquém
e Coutada, e laranja – circuito
Gafanha do Carmo e Gafanha da
Encarnação), distribuídas pelos
dias da semana (uma em cada
um dos dias), com o objetivo
de reforçar as ligações entre as
periferias e a sede do município e
a mobilidade nos centros urbanos
da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo,
que reúnem um importante
conjunto de atividades de
comércio e serviços.
Aproveitando o início da época
balnear, o Ílhavo IN ofereceu
ainda, entre os dias 9 de julho
e 30 de setembro, o circuito de
verão - Especial Verão, permitindo
complementar o transporte para
as praias e das praias para o
Museu Marítimo de Ílhavo e para o
Museu da Vista Alegre.

Esta reunião teve
como finalidade principal
consolidar as ações
inscritas no Contrato
Interadministrativo
de Delegação de
Competências celebrado
em maio, a comunicação
de algumas necessidades
da Junta de Freguesia
para o desempenho das
suas competências e a
apresentação, pela Câmara
Municipal, dos principais
projetos previstos para
o PEDU (Centro Urbano
de Ílhavo). Desses
projetos, destaque para
a reabilitação do antigo
quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo,
num investimento de 1,5
milhões de euros, que
contemplará um espaço
para a preservação do
património ligado à Ria e
ao Mar, a sede da Confraria
Gastronómica do Bacalhau
e uma loja social. Também
as requalificações do
Bairro dos Pescadores,

da Rua Carlos Marnoto e
a envolvente ao CIEMar
foram outros dos projetos
abordados na reunião
onde ainda foi analisada
a obra de execução da
Rede de Águas Pluviais e
Saneamento que permitirá,
num investimento global
de 1,7 milhões de euros, a
cobertura total na Gafanha
de Aquém e ainda parte da
Gafanha da Boavista.
As comemorações
terminaram com uma
visita técnica à obra da
construção do Centro
Escolar da Gafanha de
Aquém, cuja conclusão
está prevista para o ano
de 2019. Este equipamento
escolar, adjudicado pelo
valor de cerca de 1,2
milhões de euros, foi
projetado com todas as
referências energéticas
e ambientais que o
qualificam como Classe
A, e irá albergar 125
crianças, nas valências do
pré-escolar e do 1.º Ciclo
do Ensino Básico.
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Acordos de Cooperação

com Associações do Município de Ílhavo:
compromisso
orçamental
na ordem
dos 193 mil euros

DESPORTIVAS

1.500,00
Associação Bússola Partilhada
4.000,00
Associação Náutica Gafanha da Encarnação
7.000,00
Associação Surf Aveiro
9.000,00
Clube de Vela da Costa Nova
2.500,00
Clube Natureza e Aventura Ílhavo
4.300,00
Clube Náutico Boca da Barra
3.000,00
Grupo Columbófilo Gafanha
1.000,00
Grupo Desportivo do Carmo
1.000,00
Núcleo Sportinguista de Ílhavo (AP)
3.000,00
Sharpie Clube
Total 36.300,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PROFISSIONAIS E MORADORES
600,00 €
Associação Cultural Recreativa e Desportiva Sr.ª dos Campos
1.200,00 €
Associação Moradores Sr.ª dos Campos
1.300,00 €
Núcleo Motoristas Beira Litoral
Total 3.100,00 €
ESCUTEIROS

Foram celebrados, no
dia 18 de julho, no Salão
Nobre dos Paços do
Município, os Acordos de
Cooperação 2018 entre
a Câmara Municipal de
Ílhavo e 51 Associações,
refletindo mais uma vez a
atividade, a relevância e o
fulgor do associativismo
em áreas como o desporto,
a cidadania, a juventude, a
cultura e a ação social.
O investimento
significativo de 192.990,00
euros é uma opção política
assumida pela Autarquia
e não «uma obrigação ou
imposição legal, tendo sido,
por parte das Associações
e da Câmara Municipal,
um ato perfeitamente
livre e voluntário», como
afirmou o presidente da
Câmara Municipal de
Ílhavo, Fernando Caçoilo,
na abertura da sessão
protocolar.

A Câmara Municipal
de Ílhavo tem
implementado na sua
gestão municipal um
rigor e uma transparência
permanentes, direcionada
a todas as suas
áreas de intervenção,
mas sempre muito
atenta aos problemas
do associativismo,
reconhecendo que é com
esta relação estreita que
é possível construir um
território mais qualificado,
competente e inclusivo,
baseada no envolvimento
responsável das
Associações de âmbitos e
naturezas diferenciadas.

JUVENTUDE

CULTURA

€
€
€
€
€
€

1.580,00 €
Grupo de Jovens “A Torre”
7.000,00 €
Grupo de Jovens “A Tulha”
Total 8.580,00 €
1.350,00
Associação Amigos da Malha Carvalheira
1.900,00
Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”
7.800,00
Associação Cultural Recreativa “Os Baldas”
2.650,00
Associação Cultural Recreativa Chio Pó-Pó
11.650,00
Banda Bombeiros Voluntários Ílhavo
1.200,00
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré
1.250,00
Confraria Camoniana
2.800,00
Confraria Gastronómica do Bacalhau
1.250,00
Cooperativa Cultural e Recreativa Gafanha Nazaré
11.300,00
Filarmónica Gafanhense
1.750,00
Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo
3.500,00
Grupo de Folclore “O Arrais”
6.500,00
Grupo Etnográfico Gafanha da Nazaré
3.150,00
Grupo Recreativo “Os Amigos da Légua”
1.000,00
Pestinhas - Grupo de Dança
2.950,00
Rancho Folclórico “As Ceifeiras” Gafanha Encarnação
9.400,00
Rancho Regional Casa do Povo de Ílhavo
1.800,00
Ribalta - Grupo de Teatro Amador Vista Alegre
1.350,00
Truques e Engenhocas - Associação Modelismo
Total 74.550,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.040,00
Aquém Renasce
2.145,00
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
19.810,00
CASCI
3.465,00
Centro Paroquial D.Manuel Trindade Salgueiro
3.435,00
Centro Paroquial Gafanha Encarnação
14.825,00
Centro Paroquial N.ª Srª. Nazaré
5.815,00
CERCIAV
5.145,00
Obra da Providência
6.120,00
Património dos Pobres de Ílhavo
10.800,00
Santa Casa da Misericordia de Ílhavo
1.400,00
Soc. S. Vicente Paulo - Conferências Ílhavo
Total 74.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

AÇÃO SOCIAL

TOTAL

2.970,00
Agrupamento 189 (Ílhavo)
2.850,00
Agrupamento 1024 (Gafanha da Encarnação)
3.260,00
Agrupamento 588 (Gafanha da Nazaré)
1.790,00
Agrupamento 531 (Gafanha do Carmo)
3.500,00
Agrupamento Marítimo 878 (Costa Nova)
1.900,00
Agrupamento 1021 (Barra)
Total 16.270,00 €

192.990,00 €
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Câmara Municipal de Ílhavo

Estações Marítimas
Centro de Portugal

Plataforma oferece uma
experiência turística completa
aos visitantes que
cheguem por via marítima
ao Centro de Portugal
Decorreu, no dia 12 de
julho, no Museu Marítimo
de Ílhavo, a apresentação
da plataforma “Estações
Marítimas Centro de
Portugal.
A Câmara Municipal de
Ílhavo lançou o desafio
à Turismo Centro de
Portugal: afigurava-se
vital para a promoção do
turismo o desenvolvimento
de uma solução
tecnológica capaz de
potenciar os recursos,
dando resposta às
necessidades específicas
de quem viaja por mar
e pretende atracar nas
estações marítimas do
Centro do país.

Alargado aos municípios
da Figueira da Foz, Nazaré
e Peniche, este projeto
resultou numa plataforma
tecnológica inovadora,
disponibilizada na internet
e em aplicações para
telemóvel.
Este serviço permite
ao turista descobrir as
potencialidades turísticas
nestas regiões, preparar
atempadamente a sua
viagem e locais a visitar,
bem como recolher
um conjunto muito
alargado, importante e
útil de informações sobre
serviços e equipamentos
de apoio, bastando para
tal aceder ao site http://
estacoesmaritimas.
turismodocentro.pt.

na Associação Portuguesa
de Cidades
e Vilas Cerâmicas
Teve lugar, no dia 29
de maio, no Município de
Reguengos de Monsaraz,
a tomada de posse
em Assembleia Geral
dos órgãos sociais da
Associação Portuguesa de
Cidades e Vilas Cerâmicas.
O Município de Ílhavo,
entidade fundadora,
foi representado pela
vereadora do Turismo e
Eventos, Fátima Teles,
tendo sido eleito como
vogal do Conselho Fiscal
da Associação.
A Associação Portuguesa
de Cidades e Vilas
Cerâmicas é constituída
pelos municípios de Ílhavo,
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, que representam
os principais centros
cerâmicos do país e
totalizam mais de 600 mil
habitantes.

Nos próximos dois anos,
a direção da Associação
será composta por Mafra
(presidente), Caldas da
Rainha (vice-presidente),
Reguengos de Monsaraz
(secretário), Barcelos
(tesoureiro) e Tondela
(vogal). A mesa da
Assembleia Geral
é constituída pelas
autarquias de Aveiro
(presidente), Redondo
(vice-presidente) e
Vila Nova de Poiares

(secretário). O Conselho
Fiscal é formado pelos
municípios de Viana do
Alentejo (presidente),
Alcobaça (vice-presidente)
e Ílhavo (vogal) e o
Conselho Consultivo
integra as autarquias de
Batalha, Montemor-o-Novo
e Viana do Castelo.

MANUAL BOAS PRÁTICAS

Cultivo de Ostras
em destaque
O ECOMARE foi o
local escolhido para a
apresentação, no dia 14
de junho, do Livro “Manual
de Cultivo de Ostras em
Portugal e Código de Boas
Práticas”
Da autoria de Francisca
Félix Azevedo, José
Fernando Gonçalves,
Mariana Hinzmann e Paulo
Vaz-Pires, docentes e
investigadores no Instituto
de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS) e no

Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha
e Ambiental (CIIMAR), da
Universidade do Porto, este
código de boas práticas
pretende criar um balanço
entre os interesses
ambientais, o crescimento
dos bivalves em cultivo
e o fornecimento de
produtos alimentares não
só saudáveis, mas também
capazes de transmitir
segurança e confiança ao
consumidor.

A sessão contou ainda
com apresentação
do “Ecossistema de
inovação em aquacultura
no Município de Ílhavo
e na Região de Aveiro”,
por Ricardo Calado da
Plataforma Tecnológica
do Mar da Universidade
de Aveiro (UA) e membro
da equipa do CITAQUA
– Centro de Inovação
e Tecnologia em
Aquacultura, projeto que
está a ser desenvolvido
pela Universidade de
Aveiro, a Câmara Municipal
de Ílhavo, a Administração
do Porto de Aveiro e a
Associação Portuguesa de
Aquacultura.
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Património Marítimo
une municípios da Região Centro

Projeto
“Territórios
com História”
Ílhavo, Murtosa
e Peniche
Os Municípios de Ílhavo, Murtosa
e Peniche vão dinamizar o projeto
“Territórios com História: o Mar,
as Pescas e as Comunidades”
durante o triénio 2018/2020.
Este projeto de programação
cultural em rede vai desenvolver
um conjunto de atividades,
visando a valorização e divulgação
do património cultural marítimo
associado a cada um destes
territórios.
Reconhecendo a especificidade
dos diferentes tipos de pesca
associados a cada território, este
projeto vai promover um conjunto
de ações em torno dos seguintes
temas:

» Gastronomia de Bordo;
» A Mulher na
Comunidade Piscatória;
» Memória Social,
Comunidades e
Protagonistas;
»Tradição da Construção
e Manutenção Naval.
Prevê-se que no âmbito
deste projeto intermunicipal,
e ao longo dos próximos três
anos, sejam realizados mais de
trezentos eventos, favorecendo
o incremento do turismo cultural
e o aumento da competitividade
regional. Pretende-se que este
projeto seja capaz de gerar
uma oferta inovadora e atrativa
contribuindo para o aumento
de visitantes e das dormidas
nos municípios participantes. O
projeto “Territórios com História:
o mar, a pesca e as comunidades
- programação cultural em rede
dos municípios de Ílhavo, Peniche
e Murtosa” é cofinanciado pelo
CENTRO2020, Portugal 2020 e
União Europeia através do FEDER.

Em Ílhavo, o “Territórios com
História” tem sido âncora de várias
ações, nomeadamente o projeto
“Patrimónios Sonoros Marítimos”,
que consiste no levantamento e
divulgação do património sonoro
associado à pesca do bacalhau,
num desafio que o Museu Marítimo
de Ílhavo lançou ao realizador
Tiago Pereira e a Associação
Música Portuguesa a Gostar Dela
Própria, e o “Mar Film Festival”,
que decorreu no Museu Marítimo
(19 e 21 de abril).
A próxima iniciativa,
“Gastronomia de Bordo”, terá
lugar de 14 e 18 de novembro,
em restaurantes do Município de
Ílhavo (aderentes ao programa),
privilegiando receitas tradicionais
relacionadas com a tradição
das pescas (especialmente do
bacalhau e seus derivados),
não descurando, no entanto,
a criatividade culinária e
gastronómica em torno da pesca
do Bacalhau e outras pescas, com
ingredientes e técnicas locais.

Mais informações em
www.territorioscomhistoria.pt
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Milhares de pessoas
na sexta edição

Festival
Rádio Faneca

Choveu nos três dias da edição
de 2018 do festival Rádio Faneca,
que decorreu de 8 a 10 de junho,
no Centro Histórico de Ílhavo,
mas o público aderiu em massa
às dezenas de atividades que o
festival programou para o segundo
fim de semana de junho.
Dezenas de artistas, centenas
de participantes da comunidade e
milhares de visitantes juntaramse informalmente em Ílhavo para
um festival que tem a criação
em comunidade como base e
que assenta a sua programação
na diversidade e na proximidade,
sendo também cada vez maior a
diversidade de públicos que atrai.
As sessões de Histórias nos
Becos que aconteceram no interior
da casa Inova Domus esgotaram
nos três dias de festival, assim
como o concerto de Luís Severo,
no Aquário dos Bacalhaus do
Museu Marítimo de Ílhavo.

Também o projeto Casa Aberta,
com a coordenação artística de
Yola Pinto, teve a edição mais
participada de sempre com dez
casas onde se juntaram dezenas
de famílias participantes que
ofereceram um jantar performativo
a amigos e desconhecidos para
falar sobre o seu maior arquivo
pessoal: a memória.
A Orquestra da Bida Airada, um
dos projetos comunitários mais
carismáticos e memoráveis do
Festival Rádio Faneca, concretizou
um sonho e materializou o
repertório de canções originais
feitas por centenas de pessoas
ao longo de cinco edições, num
CD e num livro sobre o projeto,
disponível para venda nos espaços
do 23 Milhas.
Outra das novidades do festival
foi o Palco Rádio que transformou
a rádio, assumindo programas
de autor, showcases e um novo
cenário, conceito que levou o
público a ser plateia para uma
rádio que é para ouvir, mas
também para ver, e que emitiu
em frequência FM e online (áudio
e vídeo) desde as 10 horas de
sexta-feira até às 20 horas da noite
de domingo.

O Festival
Rádio Faneca
regressa em 2019.
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Festival
da Sardinha

6.200 refeições servidas
Teve lugar, entre os dias 19 e
22 de julho, a segunda edição
do Festival da Sardinha, evento
gastronómico promovido pela
APARA - Associação de Pesca
Artesanal da Região de Aveiro em
parceria com a Câmara Municipal
de Ílhavo, a Junta de Freguesia da
Gafanha da Encarnação, a Rota
da Bairrada e a Administração do
Porto de Aveiro.
Centenas de pessoas afluíram
à mega tenda instalada no
relvado da Costa Nova à procura
da saborosa sardinha assada na
brasa. Nesta edição foram criadas
mais e melhores condições para
servir cerca de 6.200 refeições,
mais 1.200 que em 2017, sempre

com sardinha fresca e de
qualidade. Foi registado um
consumo de cerca de 1.100 Kg
deste produto tão importante para
a comunidade piscatória local,
apreciado por residentes e por
tantos visitantes que na época
balnear não quiseram desperdiçar
a oportunidade de saborear a
“bela sardinha”.
A APARA, que tem sede no Porto
de Pesca Costeira de Aveiro, na
Gafanha da Nazaré, representa
mais de 300 empresas coletivas
e individuais da área da pesca
artesanal, sendo uma das maiores
do setor a nível nacional e das
maiores associações de empresas
com sede na região.

“Ria
a
Gosto”
Festival de Marisco
da Costa Nova

serviu mais de duas toneladas de marisco
A 12.ª edição do “Ria
a Gosto” - Festival de
Marisco da Costa Nova
realizou-se entre os dias 2
e 5 de agosto, no relvado
da Costa Nova, numa
organização conjunta
entre o Illiabum Clube e
a Câmara Municipal de
Ílhavo.

À semelhança dos anos
anteriores, este encontro
gastronómico forneceu
mais de duas toneladas de
marisco, entre berbigões,
navalhas, várias espécies
de camarão, santolas,
sapateiras recheadas,
ameijoas, percebes e
ostras, apreciados por mais
de 2 mil pessoas.

Este festival tem como
principal objetivo divulgar
o marisco e todos os
produtos da Ria, bem
como as comunidades
piscatórias que dinamizam
esta atividade, numa
aposta de promoção dos
produtos “Ria de Aveiro”
e da economia local, bem
como apoiar uma das mais
emblemáticas equipas do
basquetebol nacional: o
Illiabum Clube.
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Marchas
Sanjoaninas
2018
deram cor e alegria
ao Município de Ílhavo
O mês de junho voltou a
ser o mês das tradicionais
Marchas Sanjoaninas,
evento que já faz parte
do calendário cultural do
Município de Ílhavo há largos
anos.
Este ano, a Câmara
Municipal de Ílhavo contou
com a inestimável e
fundamental parceria de

quatro Associações. O
primeiro desfile aconteceu
no dia 16 de junho, na
Gafanha da Nazaré, o
segundo no dia 22 de
junho, na Praia da Costa
Nova (junto ao Posto de
Turismo), culminado a 23
de junho como habitual em
Ílhavo, na Praça da Casa da
Cultura de Ílhavo.

As Marchas Sanjoaninas
representam uma festa
de cultura popular muito
apreciada e bastante vivida
num particular e singular
momento de divulgação
da criação artística nas
vertentes da coreografia,
música, poesia e demais
requisitos envolvidos nesta
atividade que promove a
Cultura e a Criatividade no
Município de Ílhavo.

XV Concurso de Fotografia
“Olhos Sobre o Mar”
O concurso de Fotografia
“Olhos sobre o Mar”
conheceu este ano de 2018
a sua 15.ª edição, contando
com a apresentação de
186 trabalhos concorrentes
às categorias “preto e
branco”, “cor” e uma
secção especial, neste
ano, denominada “O Mar

no prato”, no âmbito do
Festival Gastronomia de
Bordo – Projeto “Territórios
com História: o Mar, as
Pescas e as Comunidades”
que terá lugar de 14 a 18 de
novembro.

Os 50 melhores trabalhos
estiveram expostos
durante todo o mês de
agosto no Porão de Salga
do Navio-Museu Santo
André, onde também
decorreu a entrega dos
prémios, no dia 11 de
agosto, no âmbito do
Festival do Bacalhau.

O júri declarou as
“Pestinhas” - Grupo de
Dança, Associação Cultural
vencedoras do concurso,
sendo que a A.C.D.R.
Os Amigos da Malha da
Carvalheira, a A.C.R. Os
Palheiros da Costa Nova
e o Grupo de Jovens “A
Tulha” ficaram com um
honroso segundo lugar em
ex aequeo.
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Ilustração
à Vista
2018

Ao longo de quatro dias, de 3
a 6 de maio, o Ilustração à Vista
promoveu dezenas de encontros,
em vários espaços do Município de
Ílhavo, em que público e artistas
foram convidados a refletir sobre a
questão: “pode a cultura desenhar
um território?”.
A Câmara Municipal de Ílhavo,
com o seu projeto cultural 23
Milhas, juntou-se ao Museu Vista
Alegre e ao Museu Marítimo de
Ílhavo para pensar a ilustração
em diferentes perspetivas e
cenários incomuns, direcionando
as atenções para as diferentes
manifestações da ilustração e
para a criação de espaço público,
através de uma dezena de
espetáculos lotados e seis oficinas
esgotadas.
Em Ílhavo, na Gafanha da Nazaré
e na Vista Alegre, os jardins e
as praças acolheram milhares
de pessoas nos espetáculos
“Sueños de Arena”, “Big Dancers”
e “Entremundos”. A antestreia do
espetáculo de Gustavo Ciríaco,
“Cortado por todos os lados,
aberto por todos os cantos”,
esgotou as duas sessões que
percorreram todos os cantos da
Casa da Cultura de Ílhavo.

O Ilustração à Vista também se
fez de outra estreia: o concertofilme dos “Mira Mar”, o novo
projeto dos guitarristas Frankie
Chavez e Peixe, a que se junta
Jorge Quintela na projeção de
vídeo.
“Plate it please!” e “Ilustração à
Vista de Todos”, com a curadoria
de Ju Godinho e Eduardo FIlipe
(exposição ILUSTRARTE) e Adélia
Carvalho, respetivamente, foram
as exposições inauguradas
e patentes na Vista Alegre,
reunindo cerca de duas dezenas
de ilustradores internacionais;
“João Carlos, o ilustrador”, com a
curadoria do Museu Marítimo de
Ílhavo, recorda e homenageia João
Carlos Celestino Gomes médico,
escritor e ilustrador ilhavense,
numa exposição na Casa da
Cultura de Ílhavo.
Todas as exposições
permaneceram patentes até ao dia
30 de setembro.
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Mês Azul

Câmara Municipal de Ílhavo
dedicou o mês de junho aos Oceanos

A defesa e a preservação
dos oceanos e a educação
para o Mar foram o mote
para a consciencialização
ambiental que a Câmara
Municipal de Ílhavo

promoveu, entre os dias 8
e 30 de junho, com a ação
“Mês Azul”.
Sendo a proteção dos
recursos naturais uma
preocupação central da

Projeto “Coastwatch Europe”

14.º Seminário Local

“As Escolas
e o Coastwatch”

Câmara Municipal de
Ílhavo, que se reflete na
oferta educativa regular
do Museu Marítimo e
do Centro de Educação
Ambiental, o “Mês Azul”
visou desenvolver ações de
sensibilização ambiental
tendo como público-alvo
não só a comunidade
escolar, como as famílias.
A programação
foi constituída por
oficinas, concertos e
circo contemporâneo,
destacando-se a exibição
de filme e comentário
de Ana Pego – “Plasticus
Maritimus”, Solo de circo
contemporâneo, com
malabarismo “1.5º Ponto
de Equilíbrio – Erva
Daninha Companhia*,
Visita especial “Eu, tu
e o Oceano” no Museu
Marítimo de Ílhavo, Noite
no Museu – Dormir com os
Bacalhaus e a 14.ª edição
do seminário “As Escolas
e o Coastwatch”, que teve
lugar no dia 14 de junho,
na Casa da Cultura de
Ílhavo, com a participação
de cerca de 400 alunos e
uma discussão pública em
torno das questões locais,
nacionais e mundiais
relacionadas com o lixo
marinho.

A edição 2018 do
“Coastwatch Europe”
encerrou, no dia 14 de
junho, com a realização do
14.º Seminário “As Escolas
e o Coastwatch”, no qual
as turmas participantes
expuseram publicamente
o que viram, registaram e
trabalharam nos diferentes
momentos do projeto.
Foram aproximadamente
400 os participantes
que, no auditório da Casa
da Cultura de Ílhavo,
exercitaram a proatividade
da participação pública.
O projeto “Coastwatch
Europe” em Ílhavo resulta
da parceria de 16 anos
entre a Câmara Municipal
de Ílhavo e o GEOTA
- Grupo de Estudos,
Ordenamento do Território
e Ambiente, Coordenador
Nacional, tendo o Município

Ílhavo

mantém-se como

Eco-Município

de Portugal Continental
À semelhança do
ano letivo passado,
o Município de Ílhavo
foi reconhecido, pelo
segundo ano consecutivo,
como Eco-Município,
mantendo os 100% de
Eco-Escolas, num universo
de 31 estabelecimentos de
ensino Pré-Escolar e do
1.º Ciclo do Ensino Básico,
público e privado.
Esta distinção, atribuída
pelo Projeto Nacional
Eco-Escolas, reconheceu,
em 2017, a Câmara
Municipal de Ílhavo como
a primeira e a única
autarquia do continente
com uma cobertura total
de Eco-Escolas, no âmbito
do desenvolvimento
dos mais diversificados
e variados projetos de
educação ambiental.

Este é um programa que
desenvolve estratégias
para trabalhar a cidadania
participativa na área
do Ambiente, visando
um dia a dia mais
sustentável nas escolas
e na comunidade, sendo
para tal fundamental o
apoio dos municípios. No
caso de Ílhavo, o projeto
Eco-Escolas tem um
investimento direto anual
que ronda os 6.000 euros.
Neste novo ano letivo,
para além dos 3 temas
obrigatórios – resíduos,
água e energia, as Escolas
são desafiadas a tratar
como temas do ano o mar
e/ou a floresta.

sido um dos poucos
que subscreveu a Carta
Compromisso de Redução
do Lixo Marinho (2016).
O Seminário permitiu
ainda a apresentação dos
trabalhos desenvolvidos
pelos alunos das Escolas
Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos
da Gafanha da Nazaré, de
Ílhavo e da Gafanha da
Encarnação, tendo esta
última sido realizada de
forma conjunta com os
alunos da EB1 da Costa
Nova, bem como das
apresentações preparadas
pelos alunos do 4.º ano da
EB1 da Chousa Velha, de
Ílhavo, da Marinha Velha,
do Centro Escolar Senhora
do Pranto, do Centro
Escolar da Coutada; dos 3.º
e 4.º anos da EB1 da Barra
e da Chave e do 3.º ano do
Centro Escolar da Légua.

A encerrar esta edição,
realizou-se um breve
painel, sob o tema “Uma
(eco)vírgula importante no
meu percurso escolar e de
cidadã”, no qual Catarina
Semedo Oliveira e Mónica
Ribau, aluna e ex-aluna,
respetivamente, do nosso
município, deixaram o seu
testemunho sobre como
têm trabalhado na área
da proteção ambiental,
reforçando a importância
de “cuidar do nosso mar
e do nosso planeta”. No
encerramento, Marcos Ré
reforçou o positivo impacto
do “Coastwatch Europe”
no nosso município,
apresentando a evolução
que se tem verificado
nos últimos anos, com a
existência de uma menor
quantidade de lixo nas
praias.
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Praias da Barra e da Costa Nova

Bandeiras Azul
e Praia Acessível,
Praia para Todos e Vigilância
e Segurança Balnear

A cerimónia do Hastear
das Bandeiras Azul e Praia
Acessível, “Praia para
Todos”, teve lugar no dia
21 de junho, nas praias
do município, numa ação
integrada no “Mês Azul”.

Hasteadas as bandeiras,
seguiu-se a assinatura
do protocolo para a
Vigilância e Segurança
Balnear 2018 nas praias
da Barra, da Costa Nova e
do Jardim Oudinot, pelas

mãos do presidente da
Câmara, Fernando Caçoilo,
do então presidente da
Administração do Porto
de Aveiro, João Borges, do
coordenador Associação
de Nadadores-Salvadores
“ResgatÍlhavo”, André
Baroet, e da Associação de
Concessionários de Praia da
Beira Litoral, João André.
A preocupação sentida
no domínio da vigilância
e segurança das zonas
balneares face à ausência
de uma política integrada
a nível nacional levou a
Câmara Municipal de Ílhavo,
uma vez mais, a garantir
e assegurar tal prática no
território durante o período
definido como época
balnear (15 de junho a 16 de
setembro), substituindo-se
a quem de direito nesta
matéria da segurança.
O protocolo celebrado,
ao qual corresponde um
investimento municipal no
valor de 22.323,00 euros,

permitiu a implementação
prática do Plano Integrado
de Salvamento da Praia
da Barra (PIN), o Plano
Integrado de Assistência
a Banhistas da Praia da
Costa Nova (PIAB) e os
demais dispositivos de
segurança exigidos por lei.
Para a concretização
deste protocolo e a
implementação dos
referidos PIN e PIAB
muito contribuiu o

empenho e o trabalho
conjunto com a Capitania
do Porto de Aveiro, a
Administração do Porto
de Aveiro, a Associação
de Nadadores Salvadores
“RESGATÍLHAVO”
e a Associação de
Concessionários de Praia,
para que se possam
garantir as condições
mínimas de segurança e
vigilância com a melhor
qualidade possível.

“Dar uma mãozinha às dunas”

realizada por alunos ERASMUS da Universidade de Aveiro

Depois de em maio de
2014 ter sido iniciada a
operação de reconstrução
do areal da Praia da Barra,
seriamente afetada pelo

então rigoroso inverno
de 2013 (numa ação que
envolveu a recarga com
350 mil metros cúbicos
de areia); e depois de,

em 2017, a Estratégia
Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas
(EMAAC) ter reforçado
como uma das suas
prioritárias Opções de
Adaptação a necessidade
de fomentar uma regular
recarga artificial de
sedimentos na área
litoral, com naturalização
dos cordões dunares, a
Câmara Municipal, em
parceria com as entidades
com quem partilha
domínio destas matérias
(Ministério do Ambiente,
Administração do Porto
de Aveiro, Polis Litoral Ria
de Aveiro e Comunidade
Intermunicipal da Região
de Aveiro, entre outras),

não tem dado descanso
a este estratégico
combate. E é nesta ação
concertada que a Câmara
Municipal de Ílhavo tem
estado envolvida em
permanência através da
operacionalização da
3.ª fase da “Proteção e
Recuperação do Sistema
Dunar, através do reforço
do cordão dunar entre
Ílhavo e Mira”, e a qual
prevê, para a nossa área
litoral, o reforço com,
aproximadamente, 10.500
pés de estorno (Ammophila
arenaria), com 4.500m3 e
areia e com o fornecimento
e colocação de 2.800
metros de regeneradores
dunares.

Foi neste enquadramento
que, dia 16 de maio,
um grupo de alunos de
ERASMUS da Universidade
de Aveiro e proveniente
de vários países,
Polónia, Itália, Índia,
Brasil, República Checa,
Eslováquia, México, Turquia
e Alemanha, se associou
à Câmara Municipal de
Ílhavo para juntos darmos
uma verdadeira “mãozinha”
às dunas, através da
plantação de 4.000 pés de
estorno (planta apropriada
à estabilização do cordão
dunar), deixando assim
a sua marca positiva no
combate à erosão costeira.
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Marolas
Ílhavo 2018

17 dias, 75 iniciativas
e 16.000 participantes
Entre os dias 13 e 29 de julho,
o “Marolas Ílhavo” encheu de
festa e ação as praias da Barra
e da Costa Nova, às quais se
juntou o Jardim Oudinot, trazendo
consigo inúmeras atividades,
especialmente destinadas aos
jovens, envolvendo mais de 16.000
participantes, distribuídos por 75
iniciativas realizadas em 17 dias.
A edição deste ano trouxe uma
programação intensa, repleta
de excelentes e diferenciadas
propostas para usufruir em época
de férias: concertos com Nerve
(na Calçada Arrais Ançã), Jimmy
P. e Tiago Nacarato (no Largo
do Farol), e Freddy Strings Trio
(no Navio-Museu Santo André);
sunsets; cinema ao luar; teatro;
dança; artesanato; visitas ao
Farol da Barra, entre tantas
outras. Houve ainda espaço para
diversas atividades desportivas
e de lazer como Pé n’Areia,
Mergulho, Voleibol de Praia, Surf &
Bodyboard, e Capoeira, na Praia da
Barra; Minigolfe, Stand Up Paddle,
Vela, Karaté, Yoga Terapêutico
Tibetano e Bootcamp, Travessia
da Ria a Nado, na Praia da Costa
Nova; Canoagem, Boia puxada
por Barco, Wakeboard, Street
Basket e Viagem de Som com
Taças Tibetanas (seguramente a
viagem mais tranquila alguma vez
realizada pelo navio), no Jardim
Oudinot, para além dos workshops
de diferentes temáticas realizados
todos os dias.

Este ano, importa destacar duas
novidades: a 8.ª edição de Cross
Training “Face2Face Games”, que
se realizou no fim de semana de 21
e 22 de julho, no Jardim Oudinot,
e que contou com mais de 1.200
atletas inscritos, e uma aposta
inédita no Marolas, que fez as
delícias de miúdos e graúdos, o
“Bubble Football”, que decorreu no
dia 29 de julho, no polidesportivo
da Costa Nova.
O sucesso do Marolas Ílhavo,
consolidado ao longo dos anos e
concretizado na edição de 2018,
perspetiva um alargamento da
iniciativa a todas as idades e às
famílias, transformando-o num
verdadeiro Festival de Verão e
assumindo-se como o segundo
maior evento municipal.
Cerca de 20 voluntários,
várias Associações e entidades
do Município contribuíram
intensamente com a equipa da
Câmara Municipal de Ílhavo para
levar a bom porto e com especial
sucesso a edição de 2018 do
festival “Marolas Ílhavo”.

PARCEIROS:
Agrupamento Escuteiros da Costa Nova
Agrupamento Escuteiros da Gafanha da Nazaré
Amendoinlândia
Assalam
Associação de Surf de Aveiro
As Pestinhas - Associação Cultural
Athletic Factory
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Bronze
Capitania do Porto de Aveiro
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré
Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo
Clube de Vela da Costa Nova
Clube de Voleibol de Aveiro
Clube do Mar (ES Gafanha da Nazaré)
Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro
Grupo Desportivo da Gafanha (Basquetebol)
Marina Clube da Gafanha
Minigolfe da Costa Nova
Ramos Fotografia
Ria Garden
SC Vista Alegre
Silver Coast
Offshore
What?
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12.º Concurso

Hip Hop Dance

Edição mais concorrida de sempre
O Pavilhão Municipal Capitão
Adriano Nordeste, em Ílhavo,
acolheu pela primeira vez, no dia
26 de maio, o Hip Hop Dance,
promovido pela Câmara Municipal
de Ílhavo, revelando-se um
espetáculo com enorme sucesso.
Motivo de grande satisfação
foi a participação de 10 grupos
e cerca de 98 bailarinos
concorrentes, número superior
às edições anteriores, bem como
a significativa adesão do público
que lotou, por completo, o recinto:
cerca de 1.000 espetadores.
Esta 12.ª edição do Concurso
de Hip Hop Dance contou com a
participação de grupos e bailarinos
provenientes de Associações e
Escolas da Gafanha da Nazaré,
Aveiro, Coimbra, Paredes,

Porto e Mira. A presença de um
leque geográfico tão variado da
proveniência dos participantes é o
reflexo do impacto desta iniciativa
e do trabalho que a Câmara
Municipal de Ílhavo, através
dos seus Fóruns Municipais da
Juventude, tem desenvolvido junto
dos jovens.
Este evento não se resumiu
à noite do concurso que, este
ano, foi abrilhantado com as
excecionais presenças e atuações
do Beat Boxer André Oliveira e do
músico Haka AVC, uma vez que ao
longo de várias semanas foram
desenvolvidas ações dirigidas
aos jovens, nomeadamente
um conjunto de workshops e
formação específica no âmbito do
Hip Hop.

Após votação do júri e do público,
foram atribuídos os seguintes prémios:

Triple DC, de Coimbra

1.º Prémio, no valor de 200,00 euros

Wab Fam, de Paredes

2.º Prémio, no valor de 150,00 euros

Khaos Crew, de Aveiro

3.º Prémio, no valor de 100,00 euros

Unreal Clan, de Cacia/Aveiro

Prémio Especial do Público, no valor de 100,00 euros

8.ª edição

Cross Training
“Face2Face Games”
No âmbito da programação do
Marolas 2018, que decorreu de 23
a 29 de julho, o Jardim Oudinot
foi palco de uma das maiores
manifestações desportivas
realizadas no Município de Ílhavo.
A 8.ª edição Cross Training
“Face2Face Games”, que contou
com a parceria da Câmara
Municipal de Ílhavo, proporcionou
durante dois dias, 21 e 22 de julho,
um espetáculo desportivo inédito,
com uma dimensão inclusiva e
social interligadas ao desporto.
Cerca 1.200 atletas estiveram em
competição, representando 149
equipas, sendo seis internacionais
oriundas de Espanha, Itália e
Brasil.

Para além da vertente desportiva
e competitiva, o “Face2Face
Games” associou-se a duas causas
de cidadania: a igualdade de
género e o racismo, e o abandono
dos animais
Com o objetivo de promover
o Jardim Oudinot como uma
referência no município, foram
promovidas diversas iniciativas
direcionadas a diferentes públicos,
de forma gratuita e livre: aulas e
palestras de dança, nutrição, CMM
(Pilates, Reabilitação Movimento
Pélvico, Incontinência Urinária e
Recuperação pós-parto), música
e workshops, durante os dois dias
da competição.
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PMOTL 2018

89 jovens participaram
no Programa Municipal de Ocupação
de Tempos Livres

O Convés da Fábrica
das Ideias, na Gafanha
da Nazaré, foi o espaço
escolhido para a sessão de
entrega dos Certificados
de Participação aos 89
jovens que fizeram parte
do Programa Municipal
de Ocupação de Tempos
Livres de 2018 (PMOTL
2018), cerimónia que
decorreu no dia 8 de
setembro.

Durante os meses de
julho e agosto os jovens
tiveram a oportunidade de
participar em diferentes
projetos da Autarquia,
como a Biblioteca de
Praia, o Apoio à Infância e
Terceira Idade, Animação
de Espaços Lúdicos
e Culturais, Apoio
Administrativo, Educação
Ambiental e Defesa das
Florestas, Arquivo e outros

Funzone
2018

Férias de verão mais animadas
A Câmara Municipal de
Ílhavo, através dos Fóruns
Municipais da Juventude,
promoveu, entre os dias 7
e 13 de julho,a Funzone de
verão.

Esta ação teve como
objetivo ocupar, de forma
saudável, os jovens nos
seus tempos livres,
proporcionando-lhes
uma série de vivências e

patrimónios, e, ainda, a
Maior Idade, com vivências
e experiências distintas,
interagindo e intervindo
em diversos contextos, em
contacto com a realidade
profissional.
O PMOTL, dirigido a
jovens entre os 16 e os
30 anos, é um Programa
da Câmara Municipal
de Ílhavo, suportado
integralmente pelo
Orçamento camarário e
integrado no seu Plano
de Atividades anual,
e que possibilita aos
participantes, durante os
tempos livres nas férias
de verão, uma melhor
valorização pessoal
para a formação da
sua personalidade, um
incremento do sentido
de espírito de equipa e
entreajuda, a par com um
excelente exercício como
complemento da sua
formação académica.

experiências diferentes
em tempo de férias,
merecendo especial
destaque o Workshop de
Auto Maquilhagem (13 de
junho) no Fórum Municipal
da Juventude da Gafanha
do Carmo, sob orientação
de Rita Bola (Starlook) que
deu dicas sobre diferentes
estilos de maquilhagem
para os dias e noites
quentes de verão.

PMBET 2018/2019
Estágios decorrem
até julho de 2019
Teve início a 2 de julho,
mais uma edição do
Programa Municipal de
Bolsas de Estágios de
Trabalho (PMBET), dando
assim continuidade ao
sucesso das anteriores
edições.
Com a duração de 12
meses, o PMBET tem
como objetivo contribuir
para a integração de
jovens desempregados
do Município de
Ílhavo no mercado de
trabalho, através da
participação em projetos
de formação prática em
contexto de trabalho
que complementem a
qualificação anteriormente
adquirida.
Esta medida,
implementada de forma
muito singular e inovadora
pela Câmara Municipal de
Ílhavo, reflete um esforço
financeiro que ronda
os 70.000,00 euros e a
constante preocupação e

aposta na dinamização de
políticas e medidas que
visem contribuir para a
formação humana, cívica e
académica dos jovens.
A esta edição
candidataram-se 37 jovens,
residentes no Município
de Ílhavo e com idades
compreendidas entre
os 18 e os 30, titulares
de diploma superior ou
detentores de comprovada
aptidão profissional, e que
se encontravam à procura
de primeiro emprego.
Para as áreas
previamente definidas,
como o Património,
Cultura, Comunicação,
Juventude, Desporto,
Educação e Turismo,
encontram-se a realizar
estágio 8 jovens que, para
além de experienciarem
os estímulos laborais,
enriquecem a sua
formação e habilitação
profissional.

Os Foruns Municipais da
Juventude são espaços
totalmente dedicados aos
Jovens e pensados com
o objetivo de promover
ações lúdico-pedagógicas,
informativas e de
divulgação das ciências
e novas tecnologias.
Albergam o Espaço Internet
e as Oficinas Criativas,
assim como a realização
de trabalhos escolares
ou pesquisas, a consulta
de publicações atuais e a
vivência de momentos de
partilha e convívio.

A Juventude é uma área
em que a Câmara Municipal
aposta, potenciando nos
jovens as suas capacidades
e energias, integrandoos numa política coesa
contando para isso
com a sua participação
ativa, crítica, inovadora e
responsável.

Município de Ílhavo · outubro 2018 · 19

Dia Mundial
da Criança
1 e 2 de junho
foram dias de celebração
Reconhecendo a
importância da sua
responsabilidade e do seu
papel na promoção de
políticas e medidas que
defendam os superiores
interesses e direitos
das crianças, a Câmara
Municipal de Ílhavo
promoveu um conjunto de
atividades para celebrar o
Dia Mundial da Criança, nos
dias 1 e 2 de junho.
No dia 1, cerca de
900 alunos do ensino
pré-escolar público e
privado do Município
encheram o auditório da
Casa da Cultura de Ílhavo
no decorrer das quatro
sessões de curtas de
animação da Cinanima
e usufruíram ainda da
praça exterior com muita
música e os tradicionais e
divertidos insufláveis.

Também a Biblioteca
Municipal de Ílhavo
proporcionou duas
atividades especificamente
enquadradas com o Dia
Mundial da Criança: os
mais pequeninos tiveram
à sua disposição um
programa de Pinturas
Coloridas e Teatro de
Fantoches com a peça “O
Monstro das Cores”, de
Anna Llenas.
As comemorações do Dia
Mundial da Criança tiveram
ainda uma vertente de
sensibilização para as
problemáticas atuais
com a Câmara Municipal
de Ílhavo a associar-se à
Campanha “Eu tenho o
direito a ser protegido/a,
da Rede Regionaldo Centro
de Apoio e Proteção às
Vítimas de Tráfico de Seres
Humanos, da qual faz
parte de 2013.

A Minha Sinfonia
Décima edição
envolveu 350 crianças

Na sequência do
sucesso alcançado nas
anteriores edições, a
Câmara Municipal de Ílhavo
renovou a sua aposta no
projeto “A Minha Sinfonia”,
celebrando este ano a sua
décima edição, entre os
dias 18 e 20 de maio, na
Casa da Cultura de Ílhavo.

Este projeto pretendeu,
desde a sua génese,
envolver todos os alunos
dos 3.º e 4.º anos inscritos
na atividade do ensino
da Música, bem como
os seus professores, na
realização de um concerto
a apresentar às famílias e
comunidade em geral.

No ano em que o tema
era precisamente o de
aniversário, os festejos de
uma década de “A Minha
Sinfonia” envolveram
cerca de 350 crianças
distribuídas pelos três
dias de concertos e as
receitas dos espetáculos
reverteram para Centro
Paroquial de
Assistência e
Formação D.
Manuel Trindade
Salgueiro tendo
totalizado o valor
de 900,80 euros.

20 · Município de Ílhavo · outubro 2018

DesportÍlhavo
2018

1.400 crianças envolvidas em
atividades desportivas e lúdicas
O DesportÍlhavo regressou
no passado dia 20 de junho,
para mais um momento
desportivo como forma de
assinalar o encerramento
do ano letivo.
Esta atividade contou
com a participação de
cerca de 1.400 crianças,

O Sport Clube Vista
Alegre - Secção de Karaté,
o Illiabum Clube, a Escola
Secundária Dr. João
Carlos Celestino Gomes
e o Grupo Desportivo da
Gafanha foram parceiros
da Câmara Municipal
de Ílhavo, juntando-se
alguns dos seus atletas na
execução e coordenação
dos vários jogos, para
além dos professores
contratados pela Câmara
Municipal, no âmbito do
Programa as Atividades
de Enriquecimento
Curricular 2017/2018. Esta
atividade contou ainda
com a colaboração dos
Bombeiros Voluntários
de Ílhavo e da Junta de
Freguesia da Gafanha da
Nazaré.

Surf Indoor

contou com
cerca de 50 participantes
A Câmara Municipal,
em parceria com a
Associação de Surf de
Aveiro, promoveu, no dia 24
de fevereiro, a 6.ª edição
do Surf Indoor, no âmbito
do Fórum Náutico do
Município de Ílhavo.

dos seus professores e
auxiliares, do 1.º Ciclo do
Ensino Básico do Município
de Ílhavo, que tiveram
a oportunidade de, em
convívio e em festa,
praticar vários tipos de
modalidades desportivas e
outras atividades.

Festival de Natação

Encerramento época 2017/2018 das piscinas

Para assinalar o final
da época 2017/2018 das
piscinas municipais, a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu mais uma edição
do Festival de Natação do
Município de Ílhavo.
O primeiro momento do
Festival decorreu no dia
16 de junho, na Piscina
Municipal da Gafanha da

Nazaré, com a presença
de cerca de 750 crianças
que integraram o Programa
de Iniciação à Natação
(PIN), envolvendo Jardins
de Infância públicos e
privados, acompanhadas
pelas respetivas
Educadoras de Infância e
auxiliares.

O segundo momento teve
lugar no dia 23 de junho,
na Piscina Municipal de
Ílhavo, com as exibições
das classes da Escola de
Natação.
A Câmara Municipal
mantém a sua aposta
na promoção da prática
desportiva regular junto
da população, sendo esta

iniciativa um momento
único de convívio e de
animação entre os utentes
das piscinas municipais,
cuja apresentação pública
das suas aprendizagens e
conquistas ao longo do ano
se revela sempre muito
positiva e animada.

Cerca de cinco dezenas
de jovens invadiram a
Piscina Municipal da
Gafanha da Nazaré
e descobriram que é
possível transpor para
a piscina uma atividade
náutica realizada
preferencialmente no mar.
Esta inovadora forma de
praticar Surf, acrescida da
oportunidade de aquisição
de noções básicas da
modalidade, foram
vividas com expressivo
entusiasmo e interesse por
todos.
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5.ª Corrida Popular
da Costa Nova
bateu recorde de participantes

A Câmara Municipal de
Ílhavo, em parceria com
a Atletas.net, promoveu,
no dia 14 de julho, a
quinta edição da Corrida
Popular da Costa Nova,
com a presença de dois
atletas de renome: Ricardo

Ribas e Carla Martinho,
entre os cerca de 1.500
participantes.
Intitulada de “os 10 km
mais rápidos de Portugal”,
a Corrida teve início
às 19h00, com partida
do Mercado Municipal

1.º Campeonato
da Europa de Minigolfe
para Surdos
Competição teve lugar
na Costa Nova

da Costa Nova rumo à
Vagueira e regresso à
Costa Nova, num percurso
completamente plano
acompanhado pela bela
paisagem da Ria de Aveiro.
Ao final da tarde, a
partir do centro da Praia
da Vagueira, partiu a
Caminhada Make-a-Wish
que levou os participantes
pela ciclovia em direção à
Costa Nova, num percurso
de cerca de 6,5 km, tendo
o transporte de autocarro
da Costa Nova para a
Vagueira sido assegurado
pela organização.
Este ano parte da receita
da caminhada reverteu
a favor da Make-a-Wish
Portugal, que se dedica a
realizar sonhos de crianças
e jovens dos 3 aos 18 anos
de idade, com doenças
degenerativas, progressivas
ou oncológicas. O Clube
de Vela da Costa Nova foi
também parceiro na edição
deste ano.
A autarquia voltou a
promover a atividade física,
o desporto e a aquisição de
hábitos de vida saudáveis
junto da população, bem
como a divulgação do
Município de Ílhavo e
da Praia da Costa Nova,
fomentando o Turismo e o
Comércio Local.

A Federação Europeia
de Minigolfe, o Clube
de Minigolfe da Costa
Nova e a Associação
Cultural de Surdos de
Águeda abraçaram o
desafio e organizaram o
1.º Campeonato Europeu
de Minigolfe para Surdos,
depois da honrosa
presença de Portugal no
1.º Campeonato do Mundo,
que se realizou no ano
passado, com a conquista
de um 7.º (Amadeu Costa)
e um 3.º lugar (Tiago Melo)
e do prémio Fairplay para
o treinador português,
Eduardo Sousa

Travessia da Ria
a Nado
e VI Aquatlo

Largo da Bruxa e Costa Nova
foram os cenários das provas
A 11.ª edição da Travessia
da Ria a Nado e a 6.ª edição
do Aquatlo, provas que
são já uma referência a
nível municipal e regional,
realizaram-se no dia 22
de julho, no âmbito do
Marolas Ílhavo 2018.
Esta iniciativa, promovida
pela Câmara Municipal
de Ílhavo com o apoio
de alguns dos parceiros
do Fórum Náutico do
Município de Ílhavo, teve
início no Largo da Bruxa,
Gafanha da Encarnação,

rumo ao Cais, junto ao
relvado da Costa Nova,
sendo o percurso em linha
reta, numa distância de
aproximadamente 750
metros. Já em terra, os
participantes do Aquatlo
realizaram 800 metros
de corrida num percurso
paralelo à Ria.
O limite máximo de 150
vagas foi atingido várias
semanas antes das provas,
o que revela a forte adesão
e o sucesso desta iniciativa
sempre muito aplaudida.

Fazendo jus à sua
condição de Município
Inclusivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo
disponibilizou-se para
ser parceira ativa na
concretização deste
projeto inédito em
Portugal e que trouxe à
Costa Nova, nos dias 25 e
26 de maio, cerca de 50
atletas das seleções de
Portugal, Itália e Suécia.
As provas realizaram-se
no Clube de Minigolfe da
Costa Nova com início na
manhã do dia 25 de maio
e terminaram ao final da
tarde do dia seguinte. No

dia 23 de maio, teve lugar
a cerimónia de abertura do
Campeonato Europeu de
Minigolfe para Surdos, com
o desfile dos participantes
na Costa Nova e a sessão
de boas-vindas no
Navio-Museu Santo André.
A entrega dos prémios
teve lugar no dia 27 de
maio, no Cais Criativo da
Costa Nova.
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XIII Festa de Encerramento

Minibasquetebol
do Distrito de Aveiro
No dia 2, cerca de 750
crianças atletas, oriundas
de 20 clubes do distrito
e filiados na Associação
de Basquetebol de Aveiro,
participaram na XIII Festa
de Encerramento do
Minibasquetebol da ABA,
que teve lugar no Pavilhão
Municipal Capitão Adriano
Nordeste e nos espaços
exteriores envolventes,
numa parceria entre a
Câmara Municipal de
Ílhavo, a Associação de
Basquetebol de Aveiro e o

Illiabum Clube. Jogos de
Minibasquete, atividades
lúdicas diversas, áreas
de convívio, música,
insufláveis e visitas ao
Aquário dos Bacalhaus
do Museu Marítimo de
Ílhavo foram algumas das
ações que ocuparam os
atletas mais jovens neste
ponto alto do calendário
desportivo da Associação
de Basquetebol de Aveiro,
que a Câmara Municipal
de Ílhavo se orgulha de ter
acolhido no Município.

Férias Divertidas
Verão 2018
Programa Municipal
proporcionou atividades
durante as férias escolares

O Programa Municipal
Férias Divertidas de verão
acolheu, entre os dias 25
de junho e 31 de agosto,
mais de duas centenas
de jovens com idades
compreendidas entre os 6
e os 15 anos.

Estes jovens participaram
em diversas atividades
de carácter ambiental,
cultural, educativo e
desportivo, de acordo com
os intervalos de idades
estipulados: dos 6 aos 12
anos, Férias Divertidas e
Verão no Museu Marítimo
de Ílhavo; dos 8 aos 14
anos, Férias Divertidas
Náuticas; dos 9 aos 15
anos, Nadador Salvador
Júnior e Desafios de Verão
para as idades dos 13 aos
15 anos.
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“Fica tudo em Família”
Maio foi o mês da Família
no Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo
dedicou todo o mês de maio à
Família, dando sugestões e nota
das diversas atividades destinadas
a envolver todas as faixas etárias,
estimulando a intergeracionalidade
e a partilha.
A preocupação pelas questões
da família têm alcançado uma
crescente importância, não
fosse Ílhavo, pelo segundo ano
consecutivo, distinguido como
“Autarquia Mais Familiarmente
Responsável”, pelo Observatório
das Autarquias Familiarmente
Responsáveis.

Também a criação do Gabinete
de Apoio à Família, em junho de
2017, mostra a forte aposta nesta
área. O Gabinete é dirigido a
todas as famílias que residam no
Município de Ílhavo, em diferentes
fases do seu ciclo vital e que
necessitem de apoio para lidar
com qualquer tipo de dúvida ou
problema relacionado com a sua
vida familiar, ou com um dos
elementos da família.
Destaque para o lançamento
oficial do vídeo promocional sobre
a Família que teve lugar no dia
15 de maio, Dia Internacional da
Família, e para a Caminhada da
Liga Portuguesa Contra o Cancro,
que decorreu no dia 27 de maio e
registou uma grande adesão.

Feira da Saúde 2018

promoveu hábitos de vida saudável junto da população
Sob o mote “Venha ver
como anda a sua Saúde”, a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu, no dia 19 maio,
na Fábrica das Ideias da
Gafanha da Nazaré, mais
edição da Feira da Saúde.
Integrada na
programação “Fica tudo
em Família”, no âmbito
do Mês da Família que
se celebrou no mês de
maio, a iniciativa teve
como o objetivo promover
hábitos e estilos de vida
mais saudáveis, contando
para isso com a presença
de diversos parceiros
que disponibilizaram

rastreios gratuitos e
aconselhamentos na área
da saúde.
Já no exterior (Jardim 31
de Agosto) e usufruindo
de um dia de sol,
decorreram durante todo
o dia diversos workshops,
nomeadamente de
Nutrição, “Ria Garden”,
“Monstros, medos e
companhia”, “Linguagem
Parental”, “Baby wearing”,
de uma Aula de Ioga para
Grávidas e exercícios de
Manutenção, Cross training
e a aula “Dança pela tua
Saúde”.

O polidesportivo
recebeu duas Atividades:
Minibasquete e Futsal
com o Grupo Desportivo
da Gafanha nas vertentes
de Basquetebol e Futsal,
respetivamente, Aulas de
Ténis para Adultas e para
Crianças e, durante a tarde
um Torneio.
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PRÉMIOS:
Concurso Tradição e Inovação
Concorreram 13 pratos tendo os resultados obtidos sido os seguintes:
Categoria Inovação:
1. Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, com “ Pão de bacalhau com algas”;
2. Grupo Desportivo da Gafanha, com Bacalhau à Guarita do Forte)
Grupo Folclórico “O Arrais”, com “Lasanha de Bacalhau”
3. Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, com ???
Categoria Tradição:
1. Associação Cultural e Recreativa Chio-Pó Pó, com a “Patanisca de Bacalhau”;
2. Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”,
com “Pão de bacalhau com oregãos, azeite e azeitonas”;
3. Grupo Folclórico “O Arrais”, com “Bacalhau com Natas”
Grupo de Jovens “A Tulha”, com “Bacia de Bacalhau à Antiga Portuguesa”

Prémios do Artesanato
Jorge Cardoso - Gadus Morhua Skeleton
Eduardo Melo - Fiel Amigo
Claudia Conde - Limpinho!
Fernando Portugal - Espinha “doirada”
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Festival
do Bacalhau

estabilizou
nível de qualidade
e superou expectativas
A Câmara Municipal de Ílhavo
faz um balanço muito positivo
da edição 2018 do Festival do
Bacalhau, representando o
culminar de um processo evolutivo
e de maturidade organizacional
iniciado em 2014, cumprindo a
totalidade dos objetivos propostos.
Na 11.ª edição do evento,
promovido em parceria com
a Confraria Gastronómica do
Bacalhau, as dez associações
responsáveis pelas tasquinhas
de bacalhau serviram 19.850
refeições, consumindo-se 10.640
toneladas de bacalhau, valor
dentro da média dos últimos
quatro anos (10.600 toneladas
entre 2014 e 2017).

Edição 2018
foi a mais ecológica
de sempre
O Festival do Bacalhau recebeu,
este ano, a distinção nacional
“Sê-lo Verde”, numa atribuição do
Ministério do Ambiente do Governo
de Portugal. O festival foi, ainda,
distinguido como “Eco-Evento”
pela ERSUC.
Ao longo dos cinco dias, foram
implementados vários processos
que tornam merecidas estas
distinções. Em duas tasquinhas
colocou-se em prática um projeto
piloto de utilização de toalhetes
individuais reutilizáveis, reduzindo,
assim, a quantidade de papel
utilizado.

Também com o objetivo de
diminuir resíduos, foi testada
a disponibilização de água
potável, mediante a compra de
um copo reutilizável - uma ação
desenvolvida com a Águas do
Centro Litoral, que certamente
será alargada, no próximo ano.
Foi ainda promovida nesta edição
a recolha seletiva dos principias
resíduos especiais – tampinhas de
plástico e rolhas de cortiça, a qual
registou uma adesão total e com
resultados já significativos.
A Estratégia de Separação dos
Resíduos para Reciclagem, já
delineada em 2017, permitiu a
recolha de 2.580 quilos de papel e
cartão, 400 quilos de embalagens
de plástico e metal e 3.020 quilos
de vidro; e 1.716,85 litros de óleo
alimentar usado.

Outros números
Há outros números do festival
que refletem o sucesso do
evento. Ao longo dos cinco dias, o
Navio-Museu Santo André recebeu
6.169 visitantes, o Pavilhão
Terra e Mar, onde se realizam
showcookings, degustações e
onde se pode comprar bacalhau e
artesanato, foi visitado por 36.342
visitantes - o que resulta numa
média de 727 pessoas por hora.
Importa ainda referir que
da edição 2018 do Festival do
Bacalhau saíram reforçadas as
ligações à cidade de Granville, da
região francesa da Normandia,
convidada para participar no
evento, pela sua antiga tradição de
pesca de bacalhau.
O Festival do Bacalhau continua,
assim, a ser uma aposta ganha
e uma bandeira de referência do
Município de Ílhavo, do Turismo, da
Cultura e da Atividade Económica
do Bacalhau, assim como da
Região de Aveiro e da Região
Centro de Portugal.
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Corrida mais Louca
da Ria

PRÉMIOS
Categoria Demonstração Construção
- 1.º lugar - Associação Cultural “As Pestinhas”
- 2.º lugar - NEGE

Corrida de Embarcações Originais
voltou a animar Festival do Bacalhau

Categoria Demonstração Transformação
- 1.º lugar - Agrupamentos de Escuteiros Marítimos da Costa Nova
- 2º lugar - Bússola Partilhada
Categoria Corrida Construção
- 1.º lugar - TEAM
- 2.º lugar - Grupo Desportivo Beira Ria
Categoria Corrida Transformação
- 1.º lugar - CNAI
- 2.º lugar - Agrupamento de Escuteiros da Gafanha do Carmo
Melhor Técnica de Navegação
Grupo de Jovens “A Tulha”
Boa Disposição
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Nazaré
Melhor Equipa Feminina
Associação Cultural “As Pestinhas”

No dia 11 de agosto, a
Corrida Mais Louca da Ria
- Corrida de Embarcações
Originais voltou a integrar
o programa do Festival
do Bacalhau, chamando
centenas de pessoas
às margens do Esteiro
Oudinot que fizeram
questão de assistir à
prova, aplaudir e apoiar as
associações participantes.
Com o objetivo de
incentivar à prática
desportiva, a promoção
da Ria na sua vertente
lúdico-desportiva e o
estímulo da criatividade,
esta iniciativa contou com
a participação de dez
associações do município

que, meses antes,
começaram a construir
as 12 embarcações (que
constituíram a prova),
dando asas à imaginação e
originalidade.
Após a sempre tão
divertida prova, o júri,
constituído pelo Vereador
do Desporto e Vida
Saudável, Tiago Lourenço,
por um elemento do
Gabinete do Ambiente
da Câmara Municipal, e
pelos representantes da
Associação Náutica da
Gafanha da Encarnação,
do Clube Náutico Boca da
Barra e do Clube de Vela
da Costa Nova decidiu
a seguinte atribuição de
prémios:

Volta ao
Cais em Pasteleira
lembrou tempos antigos
da seca do bacalhau

Melhor Claque
Grupo Desportivo Beira Ria
Equipa mais Jovem
Agrupamento de Escuteiros da Gafanha da Nazaré

Integrada na
programação do Festival
do Bacalhau, a Volta
ao Cais em Pasteleira
aconteceu no dia 12 de
agosto, envolvendo cerca
de 200 participantes.
Vestidos com trajos
antigos, pequenos e
graúdos pegaram nas suas
bicicletas “pasteleiras”
e realizaram o percurso
a partir do Cais dos
Bacalhoeiros rumo ao
Navio-Museu Santo André.
Cofinanciada pelo
FEDER, através do Centro
2020, e integrada no
Projeto “Territórios com
História: o Mar, as Pescas
e as Comunidades”, esta
atividade visa reviver
o tempo das fainas do
bacalhau que atraíam
muitos homens e mulheres
ao Cais dos Bacalhoeiros,
na Gafanha da Nazaré, num
passeio único pelo meio
das antigas secas e das
empresas de bacalhau.

Mini Maratona

Museu Marítimo
de Ílhavo
5.ª edição
contou com 165 atletas
A edição 2018 da Mini
Maratona Museu Marítimo
de Ílhavo teve lugar na
noite de 11 de agosto, no
âmbito do Festival do
Bacalhau.
Esta corrida pedestre
contou com a participação
de 165 atletas que
iniciaram o seu percurso
à noite, pelas 22h15,
a partir do Museu
Marítimo de Ílhavo até
ao Navio-Museu Santo
André, numa distância de
aproximadamente 10 km.

Esta iniciativa voltou
a assumir objetivos
solidários ao canalizar a
totalidade da receita, 1.883
euros, para o Centro Social
e Paroquial da Gafanha da
Encarnação.
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Movimento
Maior

Encerramento
da época 2017/2018
Teve lugar no dia 29 de junho,
no Pavilhão Municipal da Gafanha
da Encarnação, a Festa de
Encerramento do Programa
Movimento Maior, marcando o
culminar de um ano de intensa
atividade física dos seniores do
Município de Ílhavo.
Promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, o programa
teve início em 2006 com apenas
11 pessoas, tendo assistido, ao
longo dos últimos anos a um
crescendo dos participantes
terminando a presente época
com um universo de 374 alunos
inscritos, distribuídos por
modalidades diversificadas, como
boccia, exercícios de manutenção,
exercícios de relaxamento,
danças de salão e zumba e
modalidades aquáticas, tais como
a hidroginástica e a iniciação à
natação. Em termos genéricos,
a época terminou com 223
alunos inscritos nas modalidades
terrestres e 151 nas modalidades
aquáticas.

A Festa de Encerramento do
Programa mostrou o que de
melhor é feito no que diz respeito
às modalidades, contando
ainda com Técnicos da Unidade
de Cuidados da Comunidade
“Laços de Mar e Ria” que
deram conselhos na área da
Promoção para a Saúde, ensinos
individualizados ou em grupo.
O programa Movimento Maior
voltou ao terreno na primeira
segunda-feira de setembro.

Espaços Maior Idade

Encerramento da época
2017/2018
No âmbito do encerramento
da época 2017/2018 dos Espaços
Maior Idade, a Câmara Municipal
de Ílhavo promoveu, no dia 27 de
junho, um passeio a S. Martinho
do Porto e ao Jardim Bacalhôa
Buddha Eden.
Os Espaços Maior Idade contam
semanalmente com a presença de
60 seniores e têm como objetivo
de estimular a participação ativa
e a interação através da partilha
de afeto, realçar a criação, a
compreensão e a confrontação
de ideias, revalorizar as
experiências pessoais, incentivar
à criatividade e novas formas de

expressão, expressar atitudes
e comportamentos culturais,
divulgar conhecimentos, artes e
saberes, melhorar o bem-estar
físico e psicológico, aumentar
a autoestima e autoconfiança,
desenvolver a motricidade manual
e a coordenação psicomotora,
revelar novos conhecimentos e
necessidades de ocupação para
a vida quotidiana e proporcionar
uma melhor qualidade de vida das
pessoas mais velhas.
A época 2018/2019 dos Espaços
da Maior Idade inicia-se a 15 de
outubro, com novos desafios e
iniciativas.
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Idolíadas

A Arte da Maior Idade 2018

Municípios de Ílhavo, Águeda, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos
unidos no projeto

Prémio Idolíastico
Hermínia Louro
representante do
Município de Vagos
(prémio que se distingue
pela empatia, dedicação e
empenho ao projeto)
Melhor Vídeo
Município de Ílhavo
Melhor Teatro
Município de Vagos
Melhor Música/Dança
Município de Ovar
Melhor Interprete
de Dança/Música
Município de Ovar
Melhor Interprete
de Teatro
“Pequena”
Município de Mira
Melhor Claque
Município de
Oliveira do Bairro

As Idolíadas - A Arte da Maior
Idade regressaram, no passado dia
26 de maio, ao palco da Casa da
Cultura de Ílhavo,
Esta quarta edição apresentouse com uma grande novidade:
os Municípios de Águeda, Mira,
Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos
juntaram-se ao de Ílhavo.
As seis equipas representantes
e concorrentes mobilizaram
quinze estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas (vulgarmente
conhecidos por ‘lares’), quatro
Universidades Seniores e cada
uma das respetivas comunidades
locais, num total de perto de 150
participantes.

Melhor Arte Plástica
Município de Vagos

Para este projeto de 2018,
a Câmara Municipal de Ílhavo
proporcionou às seis equipas
participantes doze workshops em
diferentes áreas, indo ao encontro
da criação artística das provas que
cada equipa teve que realizar.
A entrega dos prémios realizouse num segundo momento, na
Gala de Encerramento, no dia 30
de maio, no Laboratório de Ideias
do Teatro da Vista Alegre.

TeatralIdades

Quarta edição apresentou a peça “Tempo Modernos”
A estreia da peça
“Tempos Modernos”, no
Laboratório das Artes do
Teatro da Vista Alegre,
marcou a quarta edição do
TeatralIdades, um projeto
cultural desenvolvido pela
Câmara Municipal de Ílhavo.
“Tempos Modernos”
debruçou-se sobre
um tempo em que o
tempo urge, em que
as máquinas dominam
o mercado e o que é
novo é supervalorizado

e surgiu em cena
constituída essencialmente
por um elenco que
emerge da comunidade
sénior do município.
Cerca de quarenta
seniores trabalharam
afincadamente ao longo
de vários meses em
diferentes áreas, como a
representação, a criação de
adereços e a composição
musical, com orientação
artística da encenadora
Kelly Varella.
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2018

LEME/FESTIVAL DE CIRCO CONTEMPORÂNEO

LEME/FESTIVAL OF CONTEMPORARY CIRCUS

E CRIAÇÃO ARTÍSTICA

AND ARTISTIC CREATION

EM ESPAÇOS NÃO CONVENCIONAIS

IN UNCONVENTIONAL SPACES
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Em Ílhavo acontece à sexta
Ciclo de Palestras
em torno do património

A Câmara Municipal de Ílhavo
lançou um desafio à comunidade
para que venha desbravar um
concelho ímpar, participando em
conversas informais sobre uma
peça em destaque. Entender
o Património em toda a sua
plenitude, incorporando as suas
diversas vertentes culturais,
científicas, históricas, artísticas,
gastronómicas e mitológicas e até
do imaginário coletivo, mapeando
diversos tesouros e segredos do
concelho.

» Painel de Azulejos

» Canal do Desertas

» Válvula Solar AGA

No dia 4 de maio, o encontro
aconteceu no Museu Marítimo
de Ílhavo com o propósito de
conhecer e debater o painel
de azulejos no qual a vocação
marítima dos Ílhavos está bem
representada.
As primeiras referências a
esta peça, que faz parte das
reservas do museu, aparecem
na correspondência de Américo
Teles, em 1934, em que se
aborda a existência de azulejos
decorados com embarcações
antigas, produzidas pela Fábrica
de Cerâmica de Constância.
Esta foi uma viagem guiada
por Catarina Resende Dias,
conservadora do MMI, e Manuel
Rodrigues Ferreira, Doutorado
em Ciências Sociais e autor
de diversos estudos sobre o
património da região.

No ano em que se comemora
o Centenário do fim da I Grande
Guerra, o Canal do Desertas foi
o tema de destaque do mês de
junho (dia 22).
O encontro realizou-se na
Calçada Arrais Ançã, junto ao
Posto de Turismo da Costa Nova,
a que se seguiu uma visita ao
local e teve como convidados
Senos da Fonseca, engenheiro
mecânico e naval e estudioso da
história e etnografia local, Amaro
Neves, historiador que doou ao
Arquivo Municipal parte do espólio
fotográfico que documenta o
resgate do navio, Carlos Coelho,
especialista em área do transporte
sedimentar, geomorfologia e
proteção costeira, e Pedro Silva,
investigador da Câmara Municipal
de Ílhavo.
Ainda sobre esta temática,
está patente, no Centro de
Documentação de Ílhavo, a Mostra
Fotográfica “O centenário do
salvamento do Desertas” que pode
ser visitada até janeiro de 2019.

O encontro aconteceu no dia 20
de julho, no Farol da Barra, para
que todos os presentes pudessem
conhecer a Válvula Solar AGA. Esta
é o resultado de uma importante
aplicação da teoria à prática no
campo da Física, que modernizou
o funcionamento dos faróis em
todo o mundo e é responsável
pela atribuição do Nobel da Física
a Gustaf Dalén em 1912.
Nesta tertúlia estiveram à
conversa, para desvendar os
segredos escondidos de uma
simples, ou talvez não, válvula
solar, Nogueira da Silva, Faroleiro,
Subchefe integrado no Quadro
Pessoal Militarizado da Marinha
(QPMM) Grupo 6 - Faroleiros e
Faroleiros Técnicos, António F.
Cunha, licenciado em Física, ramo
de Óptica e Eletrónica, Doutor
em Física pela University of
Essex (Reino Unido e atualmente
professor Auxiliar com Agregação
e Vice-Diretor do Mestrado
Integrado em Engenharia Física
da Universidade de Aveiro, e Hugo
Pequeno, um dos responsáveis
pelo projeto cultural 23 Milhas.

Ílhavo, Terra Milenar

Projeto promove prospeções arqueológicas
A primeira fase das
prospeções arqueológicas,
realizadas no âmbito
do projeto “Ílhavo, Terra
Milenar”, teve início no dia
13 de agosto, e resultou na
descoberta de 5 artefactos
líticos (objetos cortantes)
nos lugares da Amarona,
Medela e Barquinha.

Estas prospeções estão
a ser efetuadas por
equipa técnica da ERA Arqueologia, com auxílio de
voluntários da comunidade,
percorrendo Vale de Ílhavo,
Ermida, Medela, Ribas,
Barquinha, entre outros
lugares considerados
pertinentes para a
reconstrução da história do
Município de Ílhavo.
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Semana
dos Arquivos
2018

Centro de
Documentação de Ílhavo
em destaque
No âmbito do Dia Internacional
dos Arquivos (9 de junho) e à
semelhança dos últimos seis
anos, a Câmara Municipal de
Ílhavo, realizou, entre os dias
11 a 15 de junho, um conjunto
de atividades dedicadas à
comunidade para divulgar o Centro
de Documentação de Ílhavo (CDI),
bem como o seu potencial para
promover a história e património
do município.
Os principais destaques da
semana incidiram na cerimónia
do Dia Internacional dos Arquivos,
com uma dissertação sobre
“Arquivos, Património e História”, a
cargo de Manuel Ferreira Rodrigues
(Universidade de Aveiro), o
lançamento da publicação “Nossa
Gente - Biografia de Gabriel
Ançã”, por Pedro Silva (Centro de
Investigação e Empreendedorismo
do Mar) e o agradecimento público
das doações e depósitos de
documentos à Câmara Municipal
efetuados no primeiro semestre
de 2018 complementaram a
programação (dia 13 de junho).
Destaque ainda para a sessão
de “Vamos à Ilha’vô?”, em que
gente da terra contou histórias
às crianças do pré-escolar do
município, iniciando da melhor

e
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de Ílhavo

forma, a 11 de junho, a celebração
da Semana dos Arquivos.
O CDI foi constituído em 2012
com o objetivo de materializar
e dar nome ao conjunto de
documentos compilado desde o
início do século XVI, consequência
da atividade de alguns órgãos
autárquicos do município, tendo
como produtores de informação
por excelência a Câmara e a
Assembleia Municipais de Ílhavo.
Em paralelo com estes arquivos,
coexistiram a Administração do
Concelho, Câmara Municipal
da Vila e Couto da Ermida,
Capitania-mor das Ordenanças e
Conselho Municipal, também eles
produtores de informação valiosa
e única sobre o município. Além
destes arquivos, o CDI tem ainda a
competência de gerir a informação
produzida por empresas de
pesca do bacalhau, empresas
de construção naval, Comissão
Reguladora do Comércio do
Bacalhau, Grémio dos Armadores
dos Navios de Pesca do Bacalhau,
Administração do Porto de Aveiro,
entre outros, assim como arquivos
de particulares que alimentam a
informação sobre o município e
sobre temática marítima.

O CDI encontra-se no CIEMar-Ílhavo,
aberto de segunda a sexta-feira,
entre as 9.00 e as 17.00 horas
e destina-se ao público em geral.

Nossa
Gente
Gabriel Ançã foi o ilhavense em destaque
da Nossa Gente - Biografias III
Foi lançada, no dia 13 de junho,
a terceira edição da “Nossa Gente
- Biografia de Gabriel Ançã”,
debruçando-se sobre a vida deste
arrais ilhavense, um homem
simples que se notabilizou pela
sua bravura ao enfrentar o mar,
resgatando inúmeros náufragos de
um fim trágico.

4,00 euros (Arquivador incluído)
Disponível em: Museu Marítimo, CIEMAR-Ílhavo, Biblioteca Municipal
Loja Online (www.cm-ilhavo.pt)

A Nossa Gente evoca os nomes e
a vida daqueles que contribuíram
para a história do Município de
Ílhavo até ao presente, estando
até ao momento disponíveis três
edições dedicadas a José António
Pereira Bilhano, Alberto Ferreira
Pinto Basto e Gabriel Ançã.

Esta é uma publicação do Centro
de Documentação de Ílhavo,
apoiada na estratégia municipal de
dinamização cultural e nas suas
principais instituições de suporte,
que teve nas datas de 13 de janeiro
(120 Anos da Restauração do
Município de Ílhavo) e 9 de junho
(Dia Internacional dos Arquivos)
os seus momentos altos e está
disponível para aquisição no
Centro de Documentação de Ílhavo
(CIEMar-Ílhavo).
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Museu Marítimo de Ílhavo

Mais de
1 milhão de visitantes
e o prémio
“Aplicação de Gestão
e Multimédia 2018”

Museu Marítimo
de Ílhavo

81 anos de história
No dia 8 de agosto,
o Museu Marítimo de
Ílhavo celebrou a data
da sua fundação que
ocorreu em 1937. Este
ano a comemoração do
81.º aniversário integrou o
Navio-Museu Santo André,
aproveitando, da melhor
forma, o contexto do
Festival do Bacalhau, no
Jardim Oudinot.
No Museu, o dia 8 foi dia
aberto e o público voltou a
ter múltiplas razões para
o visitar: visitas guiadas
especiais às reservas e
coleções do Museu, à

descoberta do Aquário dos
Bacalhaus, observando
como vivem os bacalhaus
e o que podemos saber do
seu ambiente oceânico.
À noite, no porão de
salga do Navio-Museu
Santo André, houve um
momento de partilha
de materiais recolhidos
no projeto Patrimónios
Sonoros, coordenado
por Tiago Pereira, que
consistiu no levantamento
e divulgação do Património
Sonoro associado à pesca
do bacalhau.

A comemoração do Dia
Internacional dos Museus teve
um significado especialmente
forte para o Museu Marítimo
de Ílhavo (MMI) que, na última
semana de maio, atingiu um
milhão de visitantes e conquistou
um importante prémio nacional
da Associação Portuguesa de
Museologia: Aplicação de Gestão e
Multimédia com o portal Homens
e Navios do Bacalhau.
A contabilidade dos públicos
refere-se ao período que decorreu
desde outubro de 2001, quando o
MMI abriu portas completamente
remodelado e ampliado. Nos
últimos três anos registou uma
média de 80 mil visitantes por
ano, uma marca extraordinária no
contexto português. A qualidade
e a organização do Museu, a
dinâmica da sua programação e
do projeto expositivo que oferece
e, mais recentemente, a crescente
procura turística fazem prever um
futuro na mesma linha do passado
recente.

A marcar este sucesso
inquestionável do trabalho
museológico que tem sido
desenvolvido nestes anos,
a Associação Portuguesa de
Museologia distinguiu o MMI com
o prémio melhor Aplicação de
Gestão e Multimédia 2018, no
âmbito do projeto histórico que
suporta o Portal “Homens e Navios
do Bacalhau”.
Este arquivo digital, constituído
a partir das mais de 20 mil fichas
de inscrição no antigo Grémio dos
Armadores de Navios da Pesca do
Bacalhau, foi objeto de restauro
digital e inventariação, resultando
num portal sobre a pesca do
bacalhau que funciona como
rede social da memória coletiva,
permitindo cruzar o registo dos
Homens com o dos Navios.

Exposição Fotográfica
“Uma Noite no Mar”
da autoria de Alfredo Cunha
Integrado no programa
oficial do Dia Internacional
dos Museus, a Câmara
Municipal inaugurou no
Museu Marítimo de Ílhavo,
no dia 19 de maio, a
exposição fotográfica “Uma
noite no Mar”, de Alfredo
Cunha, que esteve patente
ao público até ao dia 30 de
setembro.

Esta exposição inédita
de 40 registos fotográficos
revela a experiência do
conceituado fotojornalista,
numa noite, como
pescador e tripulante
a bordo da traineira
“Henrique Cambola”, de
Matosinhos, na pesca da
sardinha.
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18 de maio

Dia Internacional
dos Museus
A Câmara Municipal de Ílhavo
voltou a comemorar o Dia
Internacional dos Museus, 18 de
maio, consagrado pelo Conselho
Internacional dos Museus,
organismo da UNESCO, abrindo
o Museu Marítimo de Ílhavo ao
público e partilhando com ele
as várias dimensões do trabalho
museológico.
Assim, 18, 19 e 20 de maio foram
dias de programação especial,
reafirmando esse propósito
e apresentando propostas
inovadoras. O principal destaque
incidiu na abertura, no dia 19 de
maio, da exposição de Alfredo
Cunha, “Uma Noite no Mar”,
um extraordinário trabalho
de fotografia sobre a pesca
da sardinha, uma faina pouco
dada a abordagens épicas e
cujo universo humano o Museu
Marítimo de Ílhavo nunca tinha
abordado antes. A apresentação

do catálogo da exposição e a
apresentação de uma das grandes
referências literárias da cultural
dos mares, de autoria de John
Mack, complementaram uma
programação de excelência.
Para lá de diversas atividades de
serviço educativo, nomeadamente
uma oficina de escrita criativa, o
MMI celebrou as suas coleções
e a singularidade do seu
património mais emblemático
com a apresentação do projeto
“Patrimónios Sonoros Marítimos”,
dirigido pelo realizador Tiago
Pereira.
Destaque ainda para a sessão
de “Receitas da Gastronomia
de Bordo”, no âmbito do Projeto
“Territórios com História: O Mar,
as Pescas e as Comunidades”
que encerrou, no dia 20 de maio,
mais uma celebração do Dia dos
Museus.

Bateira Labrega

integra exposição permanente
do Museu Marítimo de Ílhavo
O 81.º aniversário do
Museu Marítimo de Ílhavo
foi comemorado a 8 de
agosto e celebrado com
a oferta de uma Bateira
Labrega, construída pelo
Mestre António Esteves
de Pardilhó. Com este
contributo da Associação
dos Amigos do Museu de
Ílhavo, a Sala da Ria do
Museu está agora mais
apetrechada na missão
patrimonial de salvaguarda
de mais uma embarcação
lagunar prestes a
desaparecer.
As coleções do
MMI foram também
enriquecidas com algumas
doações e aquisições,
das quais se destacam
o desenho A Despedida

que integrou a exposição
História Trágico Marítima
e foi oferecido pela
autora Maria Gabriel, a
miniatura de embarcação
vencedora do IV Concurso
de Nautimodelismo, uma
Canoa da Picada, da
autoria de Paulo Agra,
e um compasso de dóri
oferecido por Éric Pages.
Também as herdeiras do
Professor Mário Ruivo e do
Capitão de Mar e Guerra
José Emílio Santos Pinto
Pereira ofereceram ao
Museu as suas coleções
de slides e de fotografias,
respetivamente, resultados
de algumas campanhas
que fizeram na pesca do
bacalhau.

Bateira Labrega

“Tosca, mas airosa, embreada a negro, e de bica de proa caracteristicamente levantada, menos atrevida
que a do chinchorro, foi construída pelo «mestre de primeira água» António Esteves, de Pardilhó.
Com um comprimento de 8,40 m, boca 1,82 m, pontal com 0,53 m e 14 cavernas, navegava a remos,
à vara ou à vela e dedicava-se à antiga, singular e engenhosa «arte do salto», para a tainha. Depois da
vela bastarda, aderiu à moda da vela latina quadrangular, auxiliada, por um pequeno leme de xarolo, de
cabeça direita, tipo mercantel.
Sobretudo característica da Murtosa, expandiu-se pelo país, através da diáspora de gentes da região –
para sul, integrando-se na «saga dos avieiros» no Tejo, e mesmo até Setúbal, no Sado e, para norte, até
à Afurada, chegando a decorar-nos também por aqui, o canal de Mira, na Costa Nova, em tempos idos.”
Ana Maria Lopes (adaptado)
Blog: Marintimidades 7 de agosto de 2018
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Rede Bibliotecas Ílhavo...
“Leituras em Rede”

celebraram o livro e a leitura
na Biblioteca Municipal

Na BMI
com livros…
e não só!
A Câmara Municipal de
Ílhavo voltou a promover
a iniciativa “Na BMI com
livros... e não só”, a pensar
nos mais novos que se
encontravam a gozar as
suas tão merecidas férias.
Divertir-se na companhia
de um bom livro ou
filme é uma excelente
atividade para ocupar o
tempo e, por isso, foram
dinamizados diversas
Horas do Conto e Ateliês
e Sessões de Cinema. Na
Biblioteca Municipal de
Ílhavo realizou-se, dia 26
de junho, a já habitual

hora do conto seguida de
um ateliê do livro “É tão
injusto”, de Pat Thomson,
no dia 27 o Workshop
Maker ReciclArte e a 28
uma sessão de cinema
na qual foi apresentado o
filme de Holger Tappe, “Um
susto de família”. Já no
Polo de Leitura da Gafanha
da Nazaré, realizou-se a 25
a hora do conto e ateliê “A
que sabe a lua”, de Michael
Grejniec e, no dia 27, uma
sessão de cinema “Smurfs:
a aldeia perdida”, de Kelly
Asbury.

Teve lugar, no dia 11
de maio, na Biblioteca
Municipal de Ílhavo, a
sessão “Rede Bibliotecas
Ílhavo... Leituras em
Rede”.
Alunos e professores de
todos os níveis de ensino
dos três Agrupamentos
de Escola do Município
de Ílhavo festejaram o
livro e a leitura, 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.
“Como quem diz”, de
António Torrado pelos
alunos do 7.º D, no âmbito
da Oficina de Teatro
da Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré;
Teatro “Uma família como
a nossa”, pelo Grupo
de Teatro Ribalta em
parceria com o Gabinete
de Apoio à Família no
âmbito da iniciativa “Fica
Tudo em Família”; “À
esquina da rima buzina”,
de António Torrado, pelos
alunos do 8.º F, no âmbito
da Oficina de Teatro da
Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré; a

“História da Carochinha”,
de Luísa Ducla Soares,
pelos alunos do 1.º ano da
Escola Básica da Gafanha
da Encarnação Sul e a
“Canção das vogais”, de

João Manuel Ribeiro,
pelos alunos dos 3.º e 4.º
anos da Escola Básica da
Gafanha da Aquém, foram
as propostas de “Leituras
em Rede”.

“Makerspace BMI – Juntos fazemos!”
Workshop Cianotipia
Teve lugar, no dia 3
de julho, na Biblioteca
Municipal, o Workshop
Cianotipia, no âmbito do
programa de workshops do
“Makerspace BMI – Juntos
fazemos!”.
Dinamizado pela Fábrica
Centro Ciência Viva Aveiro,
este workshop deu a
oportunidade a todos
os participantes para
descobrir o processo de
impressão de imagens
alternativo ao processo
fotográfico, sem

necessidade de recorrer
a máquinas fotográficas
e lentes. A Cianotipia é
uma técnica na qual é
utilizada uma mistura de
químicos e a sua exposição
à luz ultravioleta (UV).
Neste processo simples e
bastante versátil é possível
criar imagens em tons de
azul, impressas em vários
suportes.

Próximo
Workshop
24 de novembro
Programação
com Makey-Makey
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Clubes
de Leitura

“Crescer a Ler” e
“Crescemos já lemos”
Encerramento do ano letivo 2017/2018
Realizou-se, no dia 2 de junho, a
sessão de encerramento de mais
um ano de atividades dos Clubes
de Leitura para Pais e Filhos –
“Crescer a Ler” e “Crescemos
e já Lemos”, promovidos na
sua Biblioteca Municipal de
Ílhavo, desde 2008, e pensadas
e construídas para as famílias,
tendo em consideração o seu
papel fundamental na promoção
do contacto da criança com o livro
e estimulação para a leitura.

Esta sessão especial reuniu os
dois Clubes de Leitura para Pais
e Filhos numa manhã dedicada
inteiramente às famílias. Para
além da mostra de trabalhos
realizados em família e de
atividades criativas em equipa,
houve ainda uma sessão de
“Histórias de animais que são
demais!”, pelas contadoras de
“O Som do Algodão”, tendo a
manhã terminado com um almoço
partilhado pelas 27 famílias
presentes.
Para sinalizar este final de ciclo
dos Clubes de Leitura, esteve
patente durante o mês de junho,
na Biblioteca Municipal de Ílhavo,
uma mostra de todos os trabalhos
realizados pelas famílias, durante
o ano letivo 2017/2018.

O programa
“Ao Som das Histórias”
é emitido na Rádio
Terranova, em 105.0 FM,
todas as quartas-feiras,
pelas 18h40, com uma nova
história e repetição aos
sábados às 9h45. Poderá
requisitá-las na Biblioteca
Municipal ou nos Polos
de Leitura e ouvi-las em
www.bibliotecamunicipal.
cm-ilhavo.pt.

Dia dos Avós
na Biblioteca Municipal
A Câmara Municipal de
Ílhavo convidou todos os
avós e netos a participarem
na comemoração do Dia
dos Avós que teve lugar na
Biblioteca Municipal, no dia
26 de julho.

Para celebrar este dia
foi promovida a atividade
(gratuita) para avós e netos
“Corujinhas especiais dos
avós” com a dinamização
de uma Hora do Conto
e Ateliê de Expressão
Plástica. Ainda neste
âmbito, destaque para
a sessão de “Ao Som
das Histórias” com uma
história especial “Meu avó
rei de pouca coisa”, de
João Manuel Ribeiro, lida
por um avô.

Comunidade de Leitores
destacou o livro
“Marginal: poemas breves e cantigas”
“Marginal: poemas breves e
cantigas”, de Vieira da Silva, foi
o livro em destaque da quarta
sessão da Comunidade de
Leitores, que teve lugar no dia 24
de maio, na Biblioteca Municipal
de Ílhavo.
Moderado por João Balseiro,
este foi um encontro de partilha
de experiências e opiniões sobre
o livro por todos aqueles que
aceitaram o desafio para uma
tertúlia repleta de poesia e boa
disposição.

Saberes com Sabor…
Ervas aromáticas
cultivo e manutenção
No dia 12 de maio, o “Saberes
com Sabor...” foi dedicado às
ervas aromáticas, dinamizado por
Helena Sardo.
Esta sessão, que teve lotação
esgotada e decorreu na Biblioteca
Municipal de Ílhavo, pretendeu
mostrar aos participantes que
as ervas aromáticas cultivadas e
colhidas na hora são mais frescas
e saborosas do que as de compra.
O desafio foi meter as mãos na
terra e aprender a cultivar as
ervas, para depois as usar na
confeção de pratos ainda mais
saborosos.

Cofinanciado por:
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Demonstração culinária
a bordo do navio Coimbra

Ação destinada aos restaurantes aderentes
e aos meios de comunicação social

Porto Bacalhoeiro, Gafanha da Nazaré

Ílhavo,
Capital Portuguesa do Bacalhau,
traz à mesa dos
restaurantes aderentes
as tradições da
cozinha em alto mar
durante as longas campanhas
de pesca do Bacalhau,
oferecendo
diversas experiências
gastronómicas.

Aventure-se connosco
nesta epopeia de sabores!
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
3 de Maio de 2018

CORREÇÃO À ATA NÚMERO 06 DE 2018 –
VENDA DE LOTES PARA A CONSTRUÇÃO
DE GARAGEM (48 FOGOS DA LAGOA) –
VALOR INCORRETO DO LOTE 22
Deliberado por unanimidade aprovar a
retificação do valor respeitante ao Lote
22 dos 48 “Fogos da Lagoa” dado que,
no documento inicial, ao valor base não
foi acrescida a importância de 100,00€
do lanço, conforme o ocorrido nos lotes
restantes.
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO
PMOTL/2018
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas de Participação do Programa
Municipal de Ocupação de Tempos Livres
para 2018.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
17 de Maio de 2018

PRIMEIRO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
2018, FIRMADO COM AS 4 JUNTAS DE
FREGUESIA DO CONCELHO DE ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar o I
Relatório de Execução de cada uma das
quatro Juntas de Freguesia do Concelho
de Ílhavo, apresentados no âmbito
dos Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências para o ano
de 2018.
LEI N.º 112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO
(DENOMINADA LEI DA REGULARIZAÇÃO
OS PRECÁRIOS) – INICIAÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO DE VÍNCULOS
CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO DE
ÍLHAVO
Foi deliberado por maioria aprovar a
proposta que:
1. Reconhece como inadequados
os vínculos atuais celebrados com
os colaboradores em situações de
precaridade, para que sejam iniciados os
necessários procedimentos concursais;
2. Aprova a alteração do mapa de pessoal,
a qual visa regularizar as situações de
precariedade existente nesta câmara
municipal.
LEI N.º 112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO
(DENOMINADA LEI DA REGULARIZAÇÃO
OS PRECÁRIOS) – “ALTERAÇÃO DO
MAPA DE PESSOAL 2018”, COM VISTA
À INICIAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO
DE VINCULOS CELEBRADOS COM O
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar a
alteração ao Mapa de Pessoal através
do qual se dá conta da necessidade
de se mudar o número dos postos de
trabalhos previstos e a prever, na unidade
orgânica DCTJ, com vista à iniciação da
regularização dos vínculos celebrados
com o Município de Ílhavo.
PARECER PRÉVIO - CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (AVENÇA)
– “30 ASSISTENTES DE SALA” PARA OS
DIVERSOS EQUIPAMENTO CULTURAIS
Deliberado por unanimidade aprovar a
contratação dos(as) prestadores(as) de
serviço para prestar assistência às salas
dos Equipamentos Culturais – 23 Milhas,
em regime de prestação de serviços
(avença), pelo período de um ano,
renovável, e pelo valor hora de 5,00€,
acrescidos de IVA.
HASTA PÚBLICA- VENDA AMBULANTE NO
FESTIVAL RÁDIO FANECA 2018
Deliberado por unanimidade aprovar a
abertura de um procedimento de Hasta
Pública, por licitação verbal, tendo por
objeto a atribuição de sete espaços
destinados à comercialização de produtos
alimentares, no Jardim Henriqueta Maia,
no decurso do evento.

ZIM – ZONA INDUSTRIAL DA MOTA –
PARCELAS DE TERRENO / VALOR/M2
Deliberado por unanimidade aprovar
o valor de 5,00€/m2 para aquisição
das parcelas fronteiras a cada um dos
lotes E2, E3, E4 e E5 para constituírem
logradouro das respetivas instalações
industriais, até ao alinhamento das
vedações dos lotes situados a poente.
EMPREITADA “PAMUS – PERCURSO
8 – CORREDOR CICLÁVEL – SECÇÃO
ENTRE A BRESFOR/ROTUNDA DA APA/
PONTE DE BARRA (AVENIDA MARGINAL
- PORTO DE AVEIRO - ENTRADA DA
PONTE DA BARRA)” – RELATÓRIO FINAL
E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO
- ADJUDICAÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar a
adjudicação do procedimento à empresa
Paviazeméis – Pavimentações de
Azeméis, Lda., no valor de 331.952,00€,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL –
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um apoio pontual de
124,72€ ao Grupo de Voluntariado

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO
E LONGO PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA DO EMPRÉSTIMO PAEL
(PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA
LOCAL), NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI
N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE
2018), NO VALOR DE ATÉ 4.621.950,79 €
EM 96 AMORTIZAÇÕES MENSAIS
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta de celebração de contrato
com o Banco BPI para liquidação
antecipada do PAEL e remeter o processo
à Assembleia Municipal para aprovação
final.
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL) –
ROTARY CLUBE DE ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um apoio pontual
ao Rotary Clube, no montante de
1.300,00€, correspondente ao custo
do acompanhamento policial da prova
de BTT, permitindo assim maximizar o
resultado líquido como apoio social à
Obra da Criança.

intramunicipais, numa aposta de serviço
de dia-a-dia essencialmente direcionado
para os munícipes e, em particular
para a população com mais restrições
de mobilidade. Este serviço pretende
constituir ainda um reforço da afirmação
da componente turística do Município
de Ílhavo, vocacionada para as Praias
da Barra e Costa Nova assim como
para o Museu da Vista Alegre e o Museu
Marítimo, captando novos públicos.
CONCURSO PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO – SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
AUTOCARRO COM CONDUTOR
Deliberado por maioria aprovar:
- a abertura de concurso público relativo
à contratação do “Serviço de Transporte
de Passageiros em Autocarro com
Condutor”, pelo preço base apurado de
131.500,00€, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, pelo período de 12 meses,
renovável por períodos iguais até ao limite
de 36 meses, com dispensa de aplicação
do n.º 1 do artº 61 da LOE;
- as peças do procedimento, anúncio
programa de concurso e caderno de
encargos.

Deliberações CMI
maio a setembro 2018
Comunitário de Ílhavo do Núcleo Regional
do Centro da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, respeitante ao acompanhamento
policial que será liquidado diretamente
à Guarda Nacional Republicana, como
forma de apoio à colaboração na
realização da caminhada promovida pela
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
REDE REGIONAL DO CENTRO DE APOIO E
PROTEÇÃO ÀS VITIMAS DE TRÁFICO DE
SERES HUMANOS
Deliberado por unanimidade aprovar
a aquisição de 1.400 lápis, no valor de
152,69€, já com IVA, por pagamento à
Associação para Planeamento da Família,
no âmbito da campanha destinada à
sensibilização de crianças, promovida
pela Rede Regional do Centro de Apoio e
Proteção às Vítimas de Tráfico de Seres
Humanos, realizada no Dia Mundial da
Criança.
PROGRAMA MUNICIPAL FÉRIAS
DIVERTIDAS – VERÃO 2018
Deliberado por unanimidade aprovar
a realização do Programa Municipal
“Férias Divertidas de Verão”, entre os
dias 25 de junho e 31 de agosto de 2018,
e as respetivas normas internas de
funcionamento do Programa Municipal
“Férias Divertidas de Verão 2018”.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de junho de 2018

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Código de Ética e Conduta do
Município de Ílhavo.
PROTOCOLO COM A APA, SA, A
ASSOCIAÇÃO DE CONCESSIONÁRIOS
DE PRAIA DA BEIRA LITORAL E
A ASSOCIAÇÃO DE NADADORES
SALVADORES “RESGATÍLHAVO”, PARA
A VIGILÂNCIA E SEGURANÇA BALNEAR
INERENTE AO ANO DE 2018 NAS PRAIAS
DA BARRA, DA COSTA NOVA E DO JARDIM
OUDINOT
Deliberado por unanimidade aprovar o
Protocolo com a APA, SA, a Associação de
Concessionários de Praia da Beira Litoral
e a Associação de Nadadores Salvadores
“ResgatÍlhavo” para a vigilância e
segurança balnear para o ano de 2018
nas praias da Barra, Costa Nove e Jardim
Oudinot, a ser assinada no hastear da
Bandeira Azul no dia 21 de junho.

XI TRAVESSIA DA RIA A NADO / VI
AQUATLO
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas de Participação na XI Travessia da
Ria a Nado e no VI Aquatlo, no âmbito do
Programa “Marolas”.
A CORRIDA MAIS LOUCA DA RIA 2018 /
CORRIDA DE EMBARCAÇÕES ORIGINAIS
Deliberado por unanimidade aprovar
as Normas de Participação da Corrida
Mais Louca da Ria 2018 e da Corrida de
Embarcações Originais, no âmbito do
Festival do Bacalhau 2018.
V MINI MARATONA DO MUSEU 2018
Deliberado por unanimidade aprovar
as Normas de Participação da V Mini
Maratona do Museu Marítimo de Ílhavo,
no âmbito do Festival do Bacalhau 2018.
RÁDIO FANECA 2018 – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO
DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E
RESPETIVOS PREÇOS DE VENDA AO
PÚBLICO
Deliberado por unanimidade aprovar a
autorização para a produção de vários
materiais, bem como os respetivos
preços de venda ao público, no âmbito
do “Festival Rádio Faneca de 2018”, que
irá ocorrer nos próximos dias 8, 9 e 10 de
junho.
FESTIVAL DO BACALHAU 2018 –
PROGRAMAÇÃO PARA O “PALCO MAR”
Deliberado por unanimidade aprovar
a contratação de um conjunto de
espetáculos noturnos incorporados no
âmbito do Festival do Bacalhau 2018 (a
decorrer entre os dias 08 e 12 de agosto),
bem como os valores que são devidos a
cada uma das respetivas atuações.
OFERTA/CEDÊNCIA, AO CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO DE ÍLHAVO, DE VÁRIOS
DOCUMENTOS, POR PARTE DE VÁRIAS
ENTIDADES (SINGULARES E COLETIVAS),
DE DOCUMENTOS QUE VISAM INTEGRAR
O ESPÓLIO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO
DE ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar
a listagem de documentos que foram
ofertados ao Município de Ílhavo e que
visam integrar e enriquecer o espólio do
Centro de Documentação de Ílhavo.
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EM AUTOCARRO COM
CONDUTOR – ENQUADRAMENTO E
OBJETIVOS
Deliberado por maioria aprovar a
proposta de contratação de um
Serviço de Transporte de Passageiros
em Autocarro com Condutor com o
objetivo principal reforçar as ligações

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL –
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E
RECREATIVA DA SENHORA DOS CAMPOS
Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 750,00€ à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa da
Senhora dos Campos, para fazer face às
despesas relativas à atuação dos Grupos
Musicais, no âmbito da comemoração do
Dia do Trabalhador 2018.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de Junho de 2018

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO
– EMPREITADA “REDES DE DRENAGEM
DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA
GAFANHA DE AQUÉM / BOAVISTA – PAR
007”
Deliberado por unanimidade proceder
à aprovação da Minuta do Contrato
relativa à empreitada referenciada em
título, a celebrar com a empresa Manuel
Francisco de Almeida, SA, no valor de
1.690.725,00€.
HASTA PÚBLICA – ATRIBUIÇÃO
DE ESPAÇOS DESTINADOS À
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES NO JARDIM OUDINOT NO
DECURSO DO FESTIVAL DO BACALHAU
2018
Deliberado por unanimidade aprovar o
Procedimento de Hasta Pública relativo à
comercialização de produtos alimentares
no Jardim Oudinot, no decurso do
Festival do Bacalhau de 2018, a realizar
entre os dias 8 e 12 de agosto do corrente
ano.
CONCURSO PÚBLICO – “FORNECIMENTO
DE PRODUTOS, TRATAMENTO DE ÁGUAS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS PISCINAS
MUNICIPAIS”
Deliberado por unanimidade autorizar a
despesa e a abertura do procedimento
referenciado em título, pelo preço base
de 157.950,00€, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, com o prazo de execução
de um ano, renovável por igual período
de tempo, até ao limite máximo de 3
anos, bem como aprovar a dispensa de
aplicação do n.º 1 do art. 61 da LOE e as
peças de procedimento.
CONCURSO PÚBLICO – “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA EM
REGIME DE OUTSOURCING, PARA OS
SERVIÇOS DESPORTIVOS NAS PISCINAS
MUNICIPAIS, MOVIMENTO MAIOR IDADE E
EVENTOS DESPORTIVOS”
Deliberado por unanimidade autorizar a
despesa e a abertura do procedimento
referenciado em título, pelo preço base

38 · Município de Ílhavo · outubro 2018
de 199.376,56€, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, com o prazo de execução
de dois anos, bem como aprovar a
dispensa de aplicação do n.º 1 do art. 61
da LOE e as peças de procedimento.
MINUTA DO CONTRATO E RELATÓRIO
FINAL DO JÚRI DO PROCEDIMENTO
RELATIVO À “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ÍLHAVO,
DA GAFANHA DA NAZARÉ E DE VALE DE
ÍLHAVO”
Deliberado por unanimidade proceder
à presente adjudicação e à aprovação
das respetivas Minutas dos Contratos,
bem como o Relatório Final, relativo
ao procedimento referenciado em
título, elaborado pelo respetivo Júri do
Procedimento, nos seguintes termos:
Lote 1 – Piscina Municipal de Ílhavo e
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré,
pelo valor contratual de 154.964,16€ à
firma Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e
Manutenção, Lda;
Lote 2 – Piscina Municipal de Vale de Ílhavo,
pelo valor contratual de 3.569,31€, à firma:
Hobbyvida, Serviços Desportivos, Lda.
CONTRATO N.º 8/2006 - ATUALIZAÇÃO
DE PREÇOS PARA O ANO DE 2018 –
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
DA RIA E LIMPEZA DE VIAS E ZONAS DE
LAZER”
Deliberado por unanimidade aprovar
a atualização dos preços relativos aos
serviços prestados no âmbito do contrato
n.º 8/2006, de acordo com a taxa de
inflação oficial publicada pelo INE (que
no ano de 2018 será de 1,36 %), a praticar
a partir de junho do corrente ano, quer
para a limpeza dos areais das praias da
Barra e Costa Nova quer para a Limpeza e
varredura das zonas marginais da ria, de
vias e zonas de lazer.
DOAÇÃO DE BENS À “CERCIAV”
(MATERIAL APREENDIDO, DEPOSITADO
E DECLARADO PERDIDO A FAVOR DO
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO)
Deliberado por unanimidade aprovar
a doação dos bens referenciados à
CERCIAV.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E AS
ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL PARA O ANO DE 2018
Deliberado por maioria a aprovação das
propostas de Acordos de Cooperação
a estabelecer com: Associação Aquém
Renasce; Associação Solidariedade
Social Gafanha do Carmo; Centro
Paroquial de Assistência e Formação
D. Manuel Trindade Salgueiro/Ílhavo;
Centro Social Paroquial da Gafanha da
Encarnação; Centro Social Paroquial N.
Sra. Nazaré; Cooperativa para a Educação
e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados
de Aveiro; Conferência Vicentina de Ílhavo
(Sociedade de S. Vicente Paulo); Obra
da Providência; Património dos Pobres
da Freguesia de Ílhavo; Santa Casa da
Misericórdia; cujo valor total atinge um
montante de 54.190,00 Euros.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E AS
ASSOCIAÇÕES DE GRUPOS DE JOVENS
PARA O ANO DE 2018
Deliberado por maioria a aprovação das
propostas de Acordos de Cooperação
a estabelecer com: Grupo de Jovens A
Torre; Grupo de Jovens A Tulha.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E OS
AGRUPAMENTOS DO CNE DO CONCELHO,
PARA O ANO DE 2018
Deliberado por unanimidade aprovar
os Protocolos a estabelecer com
todos os Agrupamentos de Escuteiros
pertencentes ao Corpo Nacional de
Escutas (C.N.E.) do Concelho de Ílhavo.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL –
NÚCLEO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um apoio pontual de
1.000,00€, de modo a colaborar na
concretização das atividades do Núcleo
durante o ano de 2017, nomeadamente:
Comemoração do 36º Aniversário; 7º
Torneio da Malha e Mega Torneio Nacional
de Sueca.

CONTRATOS-PROGRAMA A CELEBRAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E AS
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS, PARA O
ANO DE 2018
Deliberado por unanimidade aprovar as
minutas dos Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo; bem como a
assinatura dos mesmos com as seguintes
entidades: ANGE – Associação Náutica
da Gafanha da Encarnação; Associação
de Surf de Aveiro; Associação Bússola
Partilhada; Sharpie Club (Portugal);
Grupo Columbófilo da Gafanha; Grupo
Desportivo do Carmo; Clube de Vela da
Costa Nova; Clube Náutico Boca da Barra;
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo.
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FESTIVAL DO BACALHAU 2018 - MOSTRA
DE ARTESANATO
Deliberado por unanimidade aprovar
um conjunto de instrumentos e
procedimentos relativos à organização do
evento referenciado em título.

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICPAL DE ÍLHAVO (PDM), POR FORÇA
DA ENTRADA EM VIGOR DO PROGRAMA
DA ORLA COSTEIRA OVAR-MARINHA
GRANDE (POC – OMG) – PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE ELABORAÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar a
prorrogação do prazo de elaboração da
alteração do PDM de Ílhavo, no âmbito do
POC OMG, pelo período de 120 dias.

FESTIVAL DO BACALHAU 2018 –
NORMAS RELATIVAS AO CONCURSO
GASTRONÓMICO “O MEU BACALHAU É
MELHOR QUE O TEU”
Deliberado por unanimidade aprovar as
Normas de Participação no Concurso
referenciado em título, bem como o
valor do prémio a atribuir ao vencedor do
aludido concurso, que na presente edição
será de 300,00€.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E AS
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E DE
MORADORES PARA O ANO DE 2018
Deliberado por unanimidade aprovar
três Acordos de Cooperação com a
Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa da Senhora dos Campos, a
Associação de Moradores da Senhora
dos Campos e o Núcleo de Motoristas da
Beira Litoral.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR
ENTRE O MUNCÍPIO DE ÍLHAVO E AS
ASSOCIAÇÕESCULTURAIS, PARA O ANO
DE 2018
Deliberado por unanimidade aprovar
propostas de Acordos de Cooperação
a estabelecer com: ACDR Os Amigos
da Malha da Carvalheira; Associação
Cultural e Recreativa “Os Baldas”;
Associação Cultural e Recreativa “Os
Palheiros” da Costa Nova; Associação
Cultural Pestinhas; Associação
Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó; Banda
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré;
Confraria Camoniana de Ílhavo; Confraria
Gastronómica do Bacalhau; Cooperativa
Cultural e Recreativa da Gafanha da
Nazaré Filarmónica Gafanhense; Grupo
Recreativo Os Amigos da Légua; Grupo
Regional de Danças e Cantares da
Gafanha do Carmo; Grupo Folclórico “O
Arrais”; Grupo Etnográfico da Gafanha da
Nazaré; Grupo de Teatro Ribalta; Rancho
Folclórico As Ceifeiras da Gafanha da
Encarnação; Rancho Regional da Casa do
Povo de Ílhavo; Truques e Engenhocas
Associação de Modelismo; cujo valor total
atinge um montante de 74.550,00 Euros.
ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO
RELATIVA AO PROCEDIMENTO
CONCURSAL “SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EM AUTOCARRO COM
CONDUTOR”
Deliberado por unanimidade proceder à a
adjudicação do serviço referenciado em
título, à empresa Auto Viação Aveirense,
SA, pelo valor da proposta apresentada
129.350,00€, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, para um prazo máximo
de 36 meses, bem como aprovação da
respetiva minuta.
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO –
ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA A
AVENIDA JOÃO CORTE REAL, NA PRAIA
DA BARRA, E NA AVENIDA Nª Sª DO
PRANTO, EM ÍLHAVO
Deliberado por unanimidade aprovar
as alterações para que circulação
automóvel, no troço compreendido entre
o Tribunal e a Rotunda do Poder Local,
da Avª Nª Sª do Pranto, passe a ser feita
nos dois sentidos; e na Av.ª João Corte
Real, na Praia da Barra, no troço entre o
Largo Farol e o Largo do Mercado, junto
à capelinha que ali existe, seja criado um
lugar de estacionamento para portadores
de deficiência motora.

5 de Julho de 2018

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO
PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA
DO EMPRÉSTIMO PAEL (PROGRAMA
DE APOIO À ECONOMIA LOCAL), NOS
TERMOS DO ART. 101 DA LEI N.º 114/2017,
DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018), NO
VALOR DE ATÉ 4.621.950,79 € EM 96
AMORTIZAÇÕES MENSAIS. MINUTA
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E O BANCO BPI, SA.
Deliberado por unanimidade aprovar
a Minuta de Contrato de Empréstimo
referenciado em título.

XV CONCURSO DE FOTOGRAFIA “OLHOS
SOBRE O MAR”
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta do Júri do Concurso
referenciado em título, para atribuição
dos prémios que estavam em disputa,
cuja listagem consta do respetivo
processo.
CIEMAR – INCUBAÇÃO DE IDEIAS DE
NEGÓCIO E DE EMPRESAS: REVOGAÇÃO
DA DELIBERAÇÃO DE 19/04/2019 –
MANUTENÇÃO EM VIGOR DO CONTRATO
COM A HORTA DA RIA, LDA.
Deliberado por unanimidade aprovar
o pedido de cessação do contrato
de arrendamento já citado, objeto de
deliberação da câmara municipal de
2018/04/19, para que possa, naquele
equipamento municipal, continuar a
laborar.
CESSAÇÃO DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO - WATERLILY BOATS –
(COMPOSITE SOLUTIONS).
Deliberado por unanimidade aprovar
o ofício da empresa Waterlily Boats
(Composite Solutions) em que, por força
do aumento de volume de negócios da
referida empresa, se solicita a cessação
do já citado contrato de arrendamento.
RELATÓRIO FINAL “SERVIÇOS DE
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS
PÚBLICOS NAS PRAIAS DA BARRA E
COSTA NOVA E NO JARDIM OUDINOT” –
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA.
Deliberado por unanimidade proceder
à adjudicação definitiva do sobredito
procedimento à empresa Rioboco
– Serviços Gerais, Engenharia e
Manutenção, Lda., pelo valor da proposta
apresentada, no valor de 229.637,43€,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
PROJETO DE EXECUÇÃO - “ÁGUAS
RESIDUAIS DA GAFANHA DA
ENCARNAÇÃO/CARMO – PAR 200” –
REPARTIÇÃO DE CUSTOS ENTRE A CMI E
A AdRA (ÁGUAS da REGIÃO DE AVEIRO)
Deliberado por unanimidade deferir
a proposta onde é apresentada uma
estimativa para a realização das obras
inseridas no sobredito projeto, que, de
acordo com o definido no Protocolo de
repartição de custos, estabelecido entre
o Município de Ílhavo e a ADRA, importa
nos seguintes valores estimados: Valor
total da empreitada: 1.140.354,73€; Valor
da comparticipação da CMI: 415.222,50€;
Valor da comparticipação da ADRA:
725.132,23€.
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FESTIVAL DO BACALHAU - ATA DA
HASTA PÚBLICA PARA A ATRIBUIÇÃO
DE OITO ESPAÇOS DESTINADOS À
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES NO JARDIM OUDINOT.
Deliberado por unanimidade aprovar a Ata
Pública supra.

RELATÓRIO FINAL - CONCURSO
PÚBLICO INTERNACIONAL DESTINADO À
“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E SEGURANÇA NOS EDIFÍCIOS
MUNICIPAIS”.
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta do Júri e proceder à não
adjudicação e à revogação da decisão de
contratar, nos termos dos artigos 79º e
80º do CCP, na sua redação atual.
CORRIDA POPULAR DA COSTA
NOVA - PAGAMENTO RELATIVO AO
POLICIAMENTO DA PROVA À “GNR –
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA”
Deliberado por maioria assumir o
pagamento do policiamento da prova
referenciada em título, no valor de
434,25€.
EMPREITADA DE “SERVIÇOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS
PÚBLICOS NAS PRAIAS DA BARRA E
COSTA NOVA E NO JARDIM OUDINOT”
Deliberado por unanimidade aprovar
a libertação de garantias bancárias
e restituição de reforços de caução
prestadas à firma: Rioboco, Serviços
Gerais, Engenharia e Manutenção, SA,
uma vez que estão cumpridas todas
as obrigações contratuais por parte do
adjudicatário.
ALTERAÇÃO VIÁRIA DA ROTUNDA DA
BARRA (REMODELAÇAO) – SUSPENSÃO
PARCIAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA
OBRA
Deliberado por unanimidade aprovar a
suspensão da obra referenciada em título,
a partir do dia 16 de julho do corrente ano,
dado estarmos num período de grande
afluência às praias e, concomitantemente
estarem reunidas as condições físicas e
de segurança para a circulação viária no
novo nó da Praia da Barra.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO –
CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTRAS
PEQUENAS CONSTRUÇÕES – EB1 DA
MARINHA VELHA
Deliberado por unanimidade ratificar
a decisão do Presidente da Câmara
Municipal de prorrogação do prazo da
obra referenciada em título, até ao dia
13 de agosto do corrente ano, tendo o
adjudicatário invocado como motivo para
o presente pedido, as más condições
climatéricas que se fizeram sentir
durante a execução da sobredita obra.
APOIO PUBLICITÁRIO - CORRIDA
POPULAR DA COSTA NOVA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL
(TRANSFERÊNCIAS CORRENTES) À
“ATLETAS.NET”
Deliberado por unanimidade aprovar um
apoio publicitário no valor de 4.445,00€,
acrescido de IVA, à Atletas.net, entidade
responsável pela organização do evento.
LISTAGEM RELATIVA À DOAÇÃO DE
LIVROS – 1º SEMESTRE DE 2018 –
BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLIOTECA DO
MMI E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar a
listagem referenciadas em título.
MARCHAS SANJOANINAS DE ÍLHAVO
/ 2018 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
PONTUAL ÀS ASSOCIAÇOES
PARTICIPANTES
Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de um conjunto de subsídios
pontuais, conforme previsto nas Normas
de Participação aprovadas em reunião
do Executivo Municipal, às seguintes
Associações participantes: Associação
Grupo de Dança Pestinha; Grupo de
Jovens “A Tulha”; ACDR Os Amigos da
Malha da Carvalheira; Associação Cultural
e Recreativa “Os Palheiros” da Costa
Nova.
FESTEJOS EM HONRA DA NOSSA
SENHORA DOS NAVEGANTES / 2018 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL AO
GRUPO ETNOGRÁFICO DA GAFANHA DA
NAZARÉ
Deliberado por unanimidade aprovar um
subsídio pontual no valor de 6.500,00
Euros ao Grupo Etnográfico da Gafanha
da Nazaré, como forma de apoio à
realização da Festa em Honra da Nossa
Senhora dos Navegantes 2018.
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ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE
SELEÇÃO - PROGRAMA DE ATIVIDADES
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
– AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO
CONCELHO
Deliberado por unanimidade aprovar a
abertura dos devidos procedimentos
de seleção, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 212/2009, de 03/09, na
nova redação dada pelo Decreto-Lei
n.º169/2015, de 24/08, para contratação
dos professores das Atividades de
Enriquecimento Curricular, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
por tempo determinado (termo resolutivo
certo a tempo parcial).
MAPA DE PESSOAL PARA 2018 – DCTJ ALTERAÇÃO DE 1 LUGAR DE ASSISTENTE
TÉCNICO DE ARQUIVO, PARA ASSISTENTE
TÉCNICO DE BAD – RECURSO À RESERVA
DE RECRUTAMENTO DO PROCEDIMENTO
CONCURSAL
Deliberado por unanimidade aprovar
que o lugar de Assistente Técnico de
Arquivo seja alterado para um lugar de
Assistente Técnico de BAD, possibilitando
deste modo o recurso à reserva de
recrutamento do procedimento concursal
em vigor.
“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA PISCINA
MUNICIPAL DE VALE DE ÍLHAVO – LOTE
2” - RELATÓRIO FINAL E MINUTA DO
CONTRATO.
Deliberado por unanimidade proceder
à adjudicação à sociedade Gesinserde
– Gestão e Inovação nos Serviços
Desportivos, Lda., nos termos da
informação elaborada pelo Júri do
Procedimento, bem como aprovar a
respetiva Minuta do Contrato.
“FORNECIMENTO DE PRODUTOS,
TRATAMENTO DE ÁGUAS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS”
- RELATÓRIO FINAL E MINUTA DO
CONTRATO.
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação à sociedade DPM – Análises
de Águas, Solos, Ar e Alimentos, Lda., nos
termos da informação elaborada pelo Júri
do Procedimento, bem como aprovar a
respetiva Minuta do Contrato.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA
EM REGIME DE OUTSOURCING PARA OS
SERVIÇOS DESPORTIVOS NAS PISCINAS
MUNICIPAIS, MOVIMENTO MAIOR IDADE
E EVENTOS DESPORTIVOS” - RELATÓRIO
FINAL E MINUTA DO CONTRATO.
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação à sociedade DPM – Análises
de Águas, Solos, Ar e Alimentos, Lda., nos
termos da informação elaboradao pelo
Júri do Procedimento, bem como aprovar
a respetiva Minuta do Contrato.
“ALTERAÇÃO PONTUAL DO EU 54 –
ENVOLVENTE DA ESCOLA EB 2.3 DA
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO, NO ÂMBITO
DA APRECIAÇÃO DO PO N.º 174/17”
Deliberado por unanimidade aprovar
a proposta para a solução urbana
enquadrada no Estudo Urbanístico,
permitindo a gestão urbana de uma área
importante da Freguesia da Gafanha da
Encarnação, de forma mais objetiva e
devidamente equilibrada.
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Restaurantes e Alimentação, SA”, pelo
valor de 6.769,92 €, acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor, para o ano letivo de
2018/2019.
CONCURSO PÚBLICO - “AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
DESINFEÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL
DE ÍLHAVO, DA PISCINA MUNICIPAL DA
GAFANHA DA NAZARÉ E DA PISCINA
MUNICIPAL DE VALE DE ÍLHAVO” –
INFORMAÇÃO/DESPACHO – ANULAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇO – LOTE N.º 2
Deliberado por unanimidade ratificar o
despacho do Sr. Presidente da Câmara
de anulação da presente aquisição de
serviços à empresa “Gesinserde – Gestão
e Inovação nos Serviços Desportivos,
Lda.”, e proceder à adjudicação da
aquisição do aludido serviço à empresa
classificada em 6º lugar, constante do
Relatório Final, “Ferlimpa 2 – Limpeza
Gerais e Manutenção, Lda.”, pelo preço
contratual de 4.567,68€.
“ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL (PDM) DE ÍLHAVO, POR FORÇA
DA ENTRADA EM VIGOR DO PROGRAMA
«ORLA COSTEIRA OVAR-MARINHA
GRANDE (POC-OMG)» - ALTERAÇÃO POR
ADAPTAÇÃO
Deliberado por unanimidade ratificar
o Despacho do Sr. Presidente da CMI
proferido nos termos do n.º 3 do artigo
35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
que aprovou por Declaração a proposta
constante da informação DPUP n.º
13/2018, de 09.agosto.2018.
“PARU – REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO
CARLOS GOMES” – APROVAÇÃO DE
PROJETO DE EXECUÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar o
“Projeto Integrado no Plano de Ação de
Regeneração Urbana de Ílhavo (PARU de
Ílhavo), cujo cofinanciamento a 85% pelo
Centro 2020 está aprovado no âmbito do
Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) do Município de Ílhavo,
com orçamento de 190.483,55€, acrescido
de IVA, sendo que 158.704,47€ serão da
responsabilidade da CMI e 31.779,08€ da
responsabilidade da ADRA.
“PARU – REQUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS
E ZONA VERDE JUNTO AO CIEMAR” –
APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar o
“Projeto Integrado no Plano de Ação de
Regeneração Urbana de Ílhavo (PARU
de Ílhavo), cujo cofinanciamento a
85% pelo Centro 2020, está aprovado
no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do
Município de Ílhavo, com o orçamento de
371.997,64€, acrescido de IVA, sendo que
314.156,96€ serão da responsabilidade
da CMI e 57.840,68€ (rede residual) da
responsabilidade da ADRA.
“PARU – REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO
DOS PESCADORES” – APROVAÇÃO DE
PROJETO DE EXECUÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar o
“Projeto Integrado no Plano de Ação de
Regeneração Urbana de Ílhavo (PARU
de Ílhavo), cujo cofinanciamento a
85% pelo Centro 2020, está aprovado
no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do
Município de Ílhavo, cujo orçamento é de
678.249,13€, a crescido de IVA, sendo que
556.695,49€ serão da responsabilidade
da CMI e 121.553,64€ (rede residual) da
responsabilidade da ADRA.

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA
FLORESTA – DELIBERAÇÃO RELATIVA AO
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇAO DO “PLANO
MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS”.
Deliberado por unanimidade aprovar o
presente Plano e envio à Assembleia
Municipal para deliberação final.

“FESTIVAL DE CABELOS BRANCOS 2018
– MIXÓRDIA DE ARTES NA MAIOR IDADE”
– NORMAS DA II EDIÇÃO; PAINEL DE
JURADOS E RESPETIVOS PRÉMIOS
Deliberado por unanimidade aprovar
as Normas da II edição, o painel de
jurados, bem como os prémios para os
concorrentes que, na presente edição,
serão ofertados pela entidade parceira da
CMI, a empresa: Vista Alegre.

“CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ALMOÇO PARA O CENTRO
ESCOLAR DE VALE DE ÍLHAVO”
Deliberado por unanimidade aprovar
a contratação de uma prestação de
serviços de almoço e outros serviços
adstritos e necessários a levar a cabo
no Centro Escolar de Vale de Ílhavo, à
empresa “Gertal – Companhia Geral de

ACORDO DE COOPERAÇÃO, A CELEBRAR
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO E O
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DO CONCELHO
DE ÍLHAVO.
Deliberado por unanimidade aprovar
o Acordo de Cooperação supra, com a
contribuição financeira de 19.810,00€.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À
ANDDI – PORTUGAL – “CAMPEONATOS
DO MUNDO DE SINDROME DE DOWN –
MADEIRA, 2018”
Deliberado por unanimidade aprovar
um subsídio pontual à ANDDI – Portugal
(Associação Nacional de Desporto para
a Deficiência Intelectual, Instituição de
Utilidade Pública, sem fins lucrativos), no
valor de 1200,00€ para comparticipar a
participação dos três atletas ilhavenses
nos “Campeonatos do Mundo de
Síndrome de Down – Madeira, 2018”.
“FESTA DOS BACALHOEIROS 2018” –
VALOR DE INSCRIÇÃO
Deliberado por unanimidade aprovar o
valor de inscrição no valor de 7,50€.
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“CIRA – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO DE AVEIRO” - PROCEDIMENTO
DE “CONCURSO PÚBLICO PARA A
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO
E CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS”
- AGRUPAMENTO DE ENTIDADES
ADJUDICANTES
Deliberado por unanimidade aprovar a
constituição da figura do Agrupamento
das Entidades Adjudicantes, com vista
ao procedimento referenciado em titulo,
pelo prazo contratual de 12 meses,
com uma estimativa de custos global
de 157.200,00€, acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor, distribuídos pelas
entidades adjudicantes, cabendo ao
Município de Ílhavo o valor de 14.400,00€.
JUNTAS DE FREGUESIA. CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS PARA 2018 –
RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO.
Deliberado por unanimidade aprovar os
Relatórios de Execução supra (de maio
a setembro de 2018), elaborados pelos
Presidentes das Juntas de Freguesia de S.
Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo.
NOVO RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS DAS
“AEC - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR”, PARA A ÁREA DE JOGOS
DE ESTRATÉGIA E RACIOCINIO, E
CONSTITUIÇÃO DE NOVAS RESERVAS
DE RECRUTAMENTO NAS ÁREAS DE:
ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA;
ATIVIDADES LUDICO EXPRESSIVAS;
ATIVIDADE RITMICA E EXPRESSIVA E
CIÊNCIA A BRINCAR
Deliberado por unanimidade aprovar
a abertura de novo procedimento de
seleção para contratação de professores
em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo determinado
– termo certo, para a área Jogos de
Raciocínio e Estratégia, na quantidade
de 1 lugar, com horário de 5 horas por
semana, e se constitua nova reserva de
recrutamento interno; e a abertura de
novos procedimentos de seleção para
contratação de professores em regime
de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo determinado –
termo certo, para as áreas de Atividade
Física e Desportiva, Atividades Lúdicas
e Expressivas, Atividades Rítmicas e
Expressivas e Ciência a Brincar, para
constituição de reservas de recrutamento
interno a utilizar ao longo do ano letivo,
com horário de 5 horas por semana.
SOCIEDADE “CATARINO & ASSOCIADOS
– GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS, SA” – PEDIDO DE
INTEGRAÇÃO DO EDIFÍCIO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DA BARRA NAS
INFRAESTRUTURAS DO PARQUE DE
CAMPISMO DA PRAIA DA BARRA
Deliberado por unanimidade aprovar a
incorporação do prédio urbano composto
por duas fracções a A e a B, inscrito na
matriz predial urbana da freguesia da
Gafanha da Nazaré sob o artigo 5940,
descrito na Conservatória do Registo
Predial de Ílhavo sob o nº. 9126, na Rua
Comandante Azevedo e Silva, Praia da
Barra, 3830-763 Gafanha da Nazaré,
sendo a fracção A destinada a serviços,
situada ao nível do r/c, com a área de
78,00m2, constituída por sala ampla
e instalações sanitárias; e a fracção B

destinada a serviços médicos, situada ao
nível do rés do chão, com a área de 376
m2, constituída por 8 salas, 4 espaços
de arrumos e 2 blocos de instalações
sanitárias; na esfera da exploração do
Parque de Campismo da Barra.
PROPOSTA ANUAL DE DEFINIÇÃO
DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A
ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO DO
ENSINO SUPERIOR – 2018/2019.
Deliberado por maioria aprovar, de
acordo com a alínea d), do nº 4, do art.
8º do Regulamento Municipal das Bolsas
de Estudo do Ensino Superior, as áreas
prioritárias para o ano letivo 2018/2019.
BOLSAS DE ESTUDO DO ENSINO
SUPERIOR – 2018/2019 (NÚMERO,
MONTANTE, PERIODICIDADE, CRITÉRIOS
E CANDIDATURAS)
Deliberado por maioria aprovar a
atribuição de 20 Bolsas do Estudo do
Ensino Superior, para o ano letivo de
2018/2019, em 10 prestações mensais
(de outubro de 2018 a julho de 2019) no
montante de 128.67€ cada.
GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO 2018 GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA DE
AQUÉM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
PONTUAL
Deliberado por unanimidade aprovar
a atribuição de um apoio pontual de
1500,00€ de modo a colaborar na
concretização do Grande Prémio de
Ciclismo de 2018 do Grupo Desportivo da
Gafanha de Aquém.
“ESCOLÍADAS GLICINIAS PLAZA 2018” –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PONTUAL
Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de um subsidio pontual de
1.500,00€ à Associação Recreativa e
Cultural “Escolíadas”, enquanto entidade
promotora da iniciativa referenciada em
título.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA. INCUBADORA
DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE
ÍLHAVO (CIEMAR-ÍLHAVO) – POLÍTICA
DE INCENTIVOS À DINAMIZAÇÃO DA
INCUBADORA – REDUÇÃO DE 50% DO
CUSTO DE INCUBAÇÃO V. ROSA PIRES –
CONSULTORIA
Deliberado por unanimidade aprovar o
pedido formulado pela VR2P, tendo em
conta a referência de 50% relativo aos
valores faturados nos primeiros seis
meses de permanência na Incubadora e
não para os próximos seis meses.
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