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COVID-19
tornou estes tempos 
absolutamente 
excecionais, 
obrigando a tomada 
de decisões também 
excecionais.
» págs. 28 e 29
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Lave frequentemente as mãos com água 
e sabão ou use uma solução à base de 
álcool

Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e 
a boca com um lenço de papel ou com o 
braço. Deite o lenço no lixo

DISTANCIAMENTO SOCIAL

HIGIENE DAS MÃOS

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

Mantenha a distância de segurança das 
outras pessoas de 1,5 - 2 metros

TOSSE FEBRE DIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

SE TIVER ALGUM DOS
SEGUINTES SINTOMAS:

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS



junho 2020dezembro 3

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo 
propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação 
impressão Fig depósito legal 178608/02 
tiragem 20 000 
» DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

BOLETIM INFORMATIVO · JUNHO 2020 · EDIÇÃO N.º 64

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a doação  
de um terreno adjacente 
à Obra da Providência, 
IPSS da Gafanha da 
Nazaré, com o objetivo 
de permitir a ampliação 
das suas instalações. 
A Obra da Providência 
poderá dar, assim, início 
ao processo de ampliação 

Os Executivos da Câmara 
Municipal de Ílhavo e 
da Junta de Freguesia 
aproveitaram a celebração 
do 15.º aniversário da 
elevação da Freguesia da 
Gafanha da Encarnação a 
Vila para desenvolverem 
um conjunto de ações e 
estratégias que promovam 
o desenvolvimento da 
Freguesia.

Após a sessão 
comemorativa com o 
Hastear das Bandeiras, 
seguiu-se uma visita técnica 
à ampliação do Cemitério 
e à Estrada do Praião para 
avaliação do atual estado de 
erosão da faixa costeira e da 
necessidade de reforço do 
enrocamento.

A manhã terminou com 
uma reunião entre os 
Executivos para avaliação 
de necessidades mais 

Apesar de não ter 
havido uma comemoração 
condigna, o dia 19 de abril 
de 2001 não deixou de 
ser uma data histórica e 
importante, que espelha o 
dinamismo, a relevância e 
o empenho das Autarquias 
Locais, Associações, 
Empresas e, principalmente, 
dos Cidadãos na construção 
de uma comunidade 
desenvolvida e coesa.

São quase duas 
décadas de dinâmicas e 
progressos que alteraram 
substancialmente a 
Freguesia, sendo fácil 
recorrer à memória coletiva 
para se perceber o que era a 
Gafanha da Nazaré há cerca 
de 20 anos e o que é hoje.das suas instalações, 

permitindo melhores 
respostas sociais e 
condições de habitabilidade, 
nomeadamente através 
das suas valências: creche, 
pré-escolar, Centro de Apoio 
à Família e Aconselhamento 
Parental e espaço sénior.

Esta doação enquadra-se 
na estratégia prioritária da 
construção de um município 
mais qualificado, competente 
e solidário, envolvendo, 
entre outros, as IPSS que 
são parceiras de inegável 
valor para a promoção dos 
princípios da solidariedade e 
da mitigação dos problemas 
sociais.

prementes e estruturação 
de ações projetadas que 
visam o desenvolvimento e 
o crescimento da Freguesia, 
como, por exemplo, a 
construção da Rede de 
Saneamento que permita 
aproximar a freguesia de 
uma cobertura global, o 
Centro Cívico que inclui a 
requalificação do Centro 
Cultural e da extensão de 
Saúde, e o novo Centro 
Escolar que irá abranger 
a zona centro e norte da 
Freguesia.

Para o Presidente da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
“são obras públicas de 
qualificação de uma 
Freguesia, com cada 
vez maior densidade 
populacional, a exigir 
respostas adequadas”.

Por isso, uma nota 
de Parabéns a toda a 
comunidade da Cidade da 
Gafanha da Nazaré, com 
os votos acrescidos de 
solidariedade e coragem 
no sentido de se vencer, 
de forma responsável e 
coletiva, esta fase difícil 
e complicada que se 
vive, com a esperança 
acrescida de que o regresso 
à “normalidade” permita 
a retoma no projeto de 
Construção do Futuro.

DOAÇÃO DE TERRENO À OBRA DA PROVIDÊNCIA
permitirá ampliar instalações 
da IPSS da Gafanha da Nazaré

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
15.º aniversário 
de elevação a Vila

GAFANHA DA NAZARÉ 
19.º Aniversário 
da Elevação a Cidade

Caro(a) Munícipe,

Ainda em tempo de pandemia, regressamos ao seu contacto para lhe dar nota de 
tudo o que temos feito nos últimos meses. Apesar das medidas restritivas, o nosso 
Município está em constante desenvolvimento. Foi necessário reorientar algumas 
prioridades, no entanto, continuamos aqui, para Si!

A COVID-19 obrigou muitas famílias a ficar em casa, ajustando o seu quotidiano à 
realidade do confinamento. Perante este desafio, a Câmara Municipal reforçou a sua 
resposta social, estreitando laços com todos os parceiros nesta área, alargando a 
aplicação do Fundo Municipal de Apoio às Famílias; implementou a linha “Estamos 
Aqui” para pessoas com necessidades específicas; distribuiu bens de primeira 
necessidade; implementou medidas de apoio ao comércio local, entre inúmeras ações.

No âmbito da resposta social, dedicamos particular atenção aos Lares de Idosos 
do nosso Município, pela especificidade das suas necessidades, mobilizamos todos 
os recursos ao nosso dispor, mantendo uma estreita articulação com as restantes 
entidades, Segurança Social e Delegada de Saúde, por forma a garantir a sintonia 
entre os diferentes intervenientes e, assim, proporcionar uma resposta atempada e de 
excelência.

Quanto à oferta cultural, apesar de ter sido necessário reorganizar a agenda, adiando 
ou cancelando algumas iniciativas, o 23 Milhas mantém a aposta na diversidade 
e qualidade, levando a cultura porta a porta, marcando presença em plataformas 
tão distintas como o Facebook, Instagram e através de emissões diárias de rádio, 
abordando temas variados da atualidade.

Num período em que vivenciamos o desconfinamento gradual de serviços, 
continuamos a investir na melhoria da qualidade de vida dos nossos Munícipes, através 
das intervenções que temos em curso, nomeadamente a obra de saneamento da 
Gafanha de Aquém, a reabilitação da Escola Básica da Gafanha da Encarnação Sul, 
a requalificação do Bairro dos Pescadores e da envolvente do CIEMar, a construção 
da Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de Aquém, a requalificação da Rua 
Comendador Egas Salgueiro, a requalificação do Jardim Henriqueta Maia e do Antigo 
Quartel dos Bombeiros, entre tantas outras obras.

Estamos cientes de que o trabalho da Autarquia não termina. Há sempre 
oportunidades de melhoria a implementar em prol do bem-estar da população. Por 
isso, convido-o(a) a recordar ou a conhecer com maior detalhe atividades, iniciativas e 
obras concluídas e em curso.

Continuamos consigo nas diferentes plataformas, acompanhe as atividades da 
Câmara Municipal pelo site ou Facebook.

Conto consigo.

Fernando Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Linha de Apoio 
“Estamos Aqui”  

T 234 329 649

> aconselhamento 
psicológico

> apoio ao sénior  

> apoio na realização 
das compras

segunda a sexta
9:00~12:30 

13:30~17:00
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Obras 
em curso...

Requalificação do Jardim Henriqueta Maia (PEDU)
» 1.482.970,00 euros

Requalificação Bairro dos Pescadores - Ílhavo (PEDU)
» 623.459,40 eurosRequalificação da Rua Comendador Egas Salgueiro

» 100.232,87 euros

Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
» 1.429.728,00 euros



junho 2020dezembro 5

» Requalificação da Rua São Francisco Xavier, Gafanha da Nazaré
» Requalificação do Parque da Malhada, Ílhavo
» Construção da Rede de Saneamento da Gafanha da Encarnação
» Estudos de Mobilidade (PAMUS – pistas cicláveis): Rua do Norte, Rua da Mota e Rua de Ílhavo
» Reabilitação da Habitação Social do Bebedouro, Gafanha da Nazaré
» Requalificação da Rua João Carlos Gomes
» Aquisição dos Terrenos e elaboração do projeto para a Requalificação do Largo do Cruzeiro, Gafanha da Nazaré
» Requalificação da Av. N. Sr.ª da Saúde, na Costa Nova, com a construção de um corredor ciclável e de passeios
» Aquisição de Terrenos para o Centro Cívico da Gafanha do Carmo
» Concurso de Pavimentações no Município
» Manutenção e Remodelação de WC públicos
» Definição de corredores de acesso às praias, no âmbito das medidas COVID-19
» Terraplanagem do Parque de Estacionamento junto à Ponte Velha, Praia da Barra

Projetos, Obras a Concurso ou Adjudicadas…

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha 
de Aquém (CMI/AdRA)
» 1.792.168,50 euros

Reabilitação e Ampliação da Escola Encarnação Sul
» 349.800,00 euros

Requalificação dos Acessos e Zona Verde 
da Envolvente Ciemar (PEDU)
» 368.367,95 euros

Construção da Área Empresarial 4.0 Gafanha de Aquém
» 484.626,30 euros

Limpeza e manutenção dos Passadiços 
das Praias da Barra e da Costa Nova

Reabilitação do Navio-Museu Santo André
» 597.165,00 euros
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Obras 
concluídas...

Renovação da Rede de Abastecimento de Água em Vale de Ílhavo 
(CMI/AdRA)
» 139.920,00 euros

Renovação da Arborização na Costa Nova e no Jardim Oudinot
» 40.590,00 euros

Construção do Corredor Ciclável Bresfor – Ponte da Barra 
(PAMUS)
» 351.869,00 euros

Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo
» 174.900,00 euros

Reparação da conduta de Águas Pluviais
na Rua São Francisco Xavier, Gafanha da Nazaré
» 74.800,00 euros

Requalificação da Av. Fernão Magalhães, Praia da Barra
» 584.100,00 euros
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Na Fábrica das Ideias, 
na Gafanha da Nazaré, 
o Plano foi apresentado 
como uma resposta 
adequada às principais 
vulnerabilidades atuais 
e futuras, relacionadas 
essencialmente com a 
subida do nível médio 
das águas do mar e com 
o aumento dos eventos 
extremos de precipitação e 
vento forte. Todo o trabalho 
técnico e elaboração 
do documento teve em 
consideração o território 
municipal e os impactos 
que sofre com a erosão, os 
avanços e as ações do Mar 
sobre a costa, bem como a 
ligação da Ria com o Mar.

Após um período de 
debate e partilha de 
opiniões entre os presentes, 
o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, salientou 
a responsabilidade de cada 
cidadão, das empresas, das 
instituições, de quem tem 
que decidir e tomar opções 
políticas, na forma como 
se constrói a sociedade e 
a economia, e os impactos 
evidentes nas alterações 
climáticas. 

Este documento pretende 
assumir-se como um guia 
da ação do Município, tão 
preventiva quanto possível, 
nesta sensível área da 
emergência climática em 
que vivemos e que impõe 
uma necessidade urgente 
de intervenção.

A Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, no 
dia 12 de dezembro, a 
apresentação pública 
do Plano Municipal de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas, desenvolvido 
no âmbito da Estratégia 
Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas, 
que contou com a 
responsabilidade técnica 
do Centro de Estudos e 
Desenvolvimento Regional 
e Urbano (CEDRU), com 
a parceria do Centro de 
Estudos do Ambiente 
e do Mar (CESAM) da 
Universidade de Aveiro e 
do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território 
(IGOT) da Universidade de 
Lisboa, do apoio financeiro 
do Programa Operacional 
Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos 
Recursos (POSEUR).

PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

defesa e preservação do Litoral 
e da orla costeira

A Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou, a 6 de fevereiro, a adesão 
do Município à Associação ADAPT.
Local – Rede de Municípios para a 
Adaptação às Alterações Climáticas, 
entidade que resulta da deliberação 
do Conselho Geral da Adapt.Local 
de 11 de novembro de 2019.

Criada em dezembro de 2016, 
a Associação ADAPT.Local tem 
como objetivos a adoção de 
políticas, programas, medidas e 
legislação facilitadora da adaptação 
às alterações climáticas a nível 
local; a criação de instrumentos 
financeiros que possam apoiar 
o planeamento municipal de 
adaptação às alterações climáticas 
e a sua integração no planeamento 
e ordenamento do território; a 
contribuição para a produção 
e divulgação de conhecimento 

e a promoção de investigação 
referentes á problemáticas das 
alterações climáticas; bem como o 
apoio e promoção de campanhas 
de cidadania ambiental ou de 
sensibilização das comunidades 
locais e dos diversos atores 
setoriais.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
desenvolveu a sua Estratégia 
Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas no âmbito 
do projeto “ClimAdaPT.Local”, 
permitindo à Autarquia definir um 
quadro estratégico de adaptação do 
Município, capacitar as estruturas 
municipais para abordagens 
eficazes às alterações climáticas 
e, envolvendo os diversos agentes 
locais, sensibilizar a comunidade 
para os desafios desta problemática 
atual.

ADAPT.LOCAL 

Ílhavo na Rede de Municípios 
para a Adaptação às Alterações Climáticas
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FERIADO MUNICIPAL DE ÍLHAVO
13 DE ABRIL

Dia do Município de Ílhavo 
com mensagem de esperança
do Presidente da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a abertura 
de concurso público 
para a Conservação e 
Pavimentação de Vias 
Municipais, com um valor 
base de 281.420 euros 
(acrescido de IVA).

Estas obras de 
conservação e 
requalificação viária no 
Município deverão ocorrer 
durante o presente ano, 
com o objetivo de promover 
melhores condições de 
mobilidade e acessibilidade, 
seja para os Munícipes, 
para o tecido empresarial e 
económico ou para quem 
visita o Município de Ílhavo. 
Exemplo deste conceito 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, no dia 20 
de fevereiro, os Acordos 
de Cooperação com 18 
Associações de Pais e 
Encarregados de Educação 
do Município, para o 
presente ano letivo.

é a intervenção na Rua da 
Barca que permite a ligação 
ao Município de Vagos, 
eixo estruturante para a 
atividade económica de 
muitas empresas da Zona 
Industrial da Mota.

Além deste eixo viário, 
haverá intervenções 
de pavimentação e 
requalificação no Beco da 
Rua D. Carlos, no Caminho 
do Depósito Água nos 
Moitinhos, no Beco dos 
Escuteiros da Gafanha da 
Nazaré, na Rua da CERCIAV, 
Rua das Quintãs, Rua 25 de 
Abril, Rua Manuel Silva, Rua 
Dinis Gomes, Rua Visconde 
de Almeida, Travessa do 
Margaça e na Lagoa.

O investimento nesta 
área da Educação, no 
valor de 430.856 euros, 
representa um aumento 
de cerca de 25 mil euros 
em relação ao ano anterior, 
justificado pelo aumento 
do número de alunos a 

estudar no município, 
permite às Associações 
de Pais a gestão das 
suas estruturas, dos 
compromissos e encargos 
com as suas atividades, 
muito particularmente, as 
relacionadas com o apoio às 
refeições, às atividades de 
animação e apoio à família.

A Câmara Municipal, 
por opção política, 
mantém ainda o apoio às 
Associações de Pais das 
Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico e Escolas 
Secundárias, com vista ao 
desenvolvimento dos seus 
vários projetos educativos e 
lúdicos.

INVESTIMENTO SUPERIOR 
A 280 MIL EUROS EM PAVIMENTAÇÕES 
no Município de Ílhavo

Acordos de Cooperação 
com as Associações de Pais
Investimento na Educação em 
mais de 430 mil euros

Este ano, o Feriado 
Municipal de Ílhavo foi 
assinalado de forma 
diferente pela ausência 
do tradicional Hastear 
das Bandeiras, à Sessão 
Solene, à entrega das 
Condecorações Honoríficas 
Municipais e às restantes 
iniciativas que, por norma, 
destacam a identidade e 
o património do Município 
e homenageiam as suas 
gentes. 

Apesar do inevitável 
cancelamento das 
cerimónias, o município 
vivenciou a data que ficará 
registada na sua história 
pelo esforço e sacrifício 
coletivo, pelo empenho de 
todos: Autarquia, Partidos 
Políticos, Associações, 
Entidades Públicas e 
Privadas, profissionais 
de Saúde e das mais 
variadas atividades, e, 
principalmente, pela 
dedicação da maioria dos 
Munícipes - neste combate 
difícil que continuamos a 
enfrentar.

Fica, no entanto, a 
esperança e a vontade 
para que o Município de 
Ílhavo e o país retomem a 
normalidade com mais força 
e mais determinação porque 
ainda há muito para se viver.
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Carnaval Infantil 
do Município de Ílhavo
Desfile com mais de 1.700 foliões 

Carnaval 
de Vale Ílhavo 
2020
mantém viva a tradição 
e a  sátira social

O Carnaval Infantil saiu 
à rua na solarenga tarde 
do dia 21 de fevereiro, 
trazendo cor e alegria ao 
centro da cidade de Ílhavo, 
através da criatividade dos 
trajes e das coreografias 
e da espontaneidade e 
simplicidade inerentes às 
crianças.

Mais de 1.700 crianças 
e adultos dos três 
Agrupamentos de Escolas 
(8 escolas do Ensino Básico 
e 10 Jardins de Infância) 
e de 6 IPSS do Município 
desfilaram pela Av. Mário 
Sacramento (frente ao 
Hotel), contornando o 
Jardim Henriqueta Maia 

Com o objetivo de 
promover a figura tradicional 
e mítica do Carnaval de 
Vale de Ílhavo, a Câmara 
Municipal lançou, no dia 
22 de fevereiro, a peça 

espelhando a proximidade 
estreita e permanente que 
tem existido entre a Câmara 
Municipal e a comunidade 
escolar  num investimento 
de cerca de 5 mil euros.

Grupos:
CASCI

Agrupamento de Escolas 
Gafanha da Encarnação 

(JI GE Centro e JI GE Sul)

Centro Social e Paroquial 
da Gafanha da Encarnação

Agrupamento de Escolas 
Gafanha da Nazaré
(JI e EB da Chave)

Obra da Providência

Centro Social 
Padre José Kentenich

Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo

Centro Paroquial de 
Assistência e Formação 

D. Manuel Trindade Salgueiro

Agrupamento de Escolas 
Ílhavo

(CE da Coutada, 
EB de Ílhavo e JI de referência 

para a Educação Bilingue 
de Alunos Surdos, 

CE da Légua, 
CE de Vale de Ílhavo, 
CE N. Sr.ª do Pranto, 

JI e EB da Chousa Velha e 
JI e EB da Gafanha de Aquém)

O Carnaval Tradicional 
de Vale de Ílhavo saiu à 
rua nos dias 22, 23 e 25 de 
fevereiro, mantendo viva a 
longa tradição, alicerçada na 
identidade local e pautada 
pela sátira e pela crítica 
social.

A Chegada dos Reis, no 
sábado à noite, anunciou 
a abertura do programa e 
os Corsos Carnavalescos 

e terminando junto 
ao Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste, 
proporcionado ao público 
presente, nomeadamente 
pais, familiares e amigos, 
momentos de festa e 
orgulho. Como novidade, 
esta quarta edição contou 
com a presença dos 
Cardadores de Vale de 
Ílhavo que se juntaram aos 
mais novos para participar 
na festa e promover o 
Carnaval de Vale de Ílhavo.

Esta é já uma aposta 
ganha na promoção da 
convergência entre o ensino 
público e privado, através da 
realização de único desfile,  

“Cardador”, da autoria do 
artista Jorge Afonso. 

A peça tem duas versões: 
uma esculpida em terracota 
escura e outra em branco. 
Esta última pretende 
incutir nos mais novos 
uma ligação à tradição 
e aos valores culturais e 
serve para ser pintada em 
oficinas ou em dinâmicas 
escolares, como foi o caso 
da Oficina de Pintura “Dá 
cor ao Cardador” que teve 
lugar no Estaleiro, nos dias 
7 e 14 de março, numa 
iniciativa que iria dar lugar a 
uma exposição na Rota das 
Padeiras. 

Fruto da relação 
institucional das Câmaras 
Municipais de Ílhavo e de 
Lamego, o Presidente do 
Centro Interpretativo da 
Máscara Ibérica (CIMI), Paulo 
Barradas, marcou presença 
nesta sessão, tendo-lhe 
sido oferecido um traje do 
Cardador, que já se encontra 
no CIMI, em Lazarim. 

O “Cardador” está à venda 
por 12 euros na Loja Online 
do município.

saíram à rua no domingo 
gordo e na terça-feira, 
com a participação de 13 
associações e coletividades: 
Tó-Có-Corno, Valentes 
Priores, Garotos do Alívio, 
Cabeço do Nuno, O 
Arrais, Pestinhas, Bússola 
Partilhada, Villa do Paço, 
Anima Soza, Arco – Ouca, 
Toca Baldar, Só Pedro e 
Bate Forte, o que resultou 

em várias centenas de 
figurantes, carros alegóricos, 
bombos, coreografias, 
muita alegria e interação 
com o público presente. 
Já os míticos e excêntricos 
Cardadores, com os seus 
urros, danças e a típica 
cardação às raparigas, 
invadiam a multidão e 
desapareciam deixando no 
ar o seu perfume Tabu. 

Todos juntos tornaram 
esta edição 2020 numa 
das melhores de sempre 
com a afluência de mais 
de 7 mil pessoas, que 
assim puderam aplaudir a 
memória e os costumes das 
gentes de Vale de Ílhavo, 
como também apreciar o 
seu tradicional Pão.

Participado por foliões 
de todas as idades e 

fantasiados das mais 
diversas formas e cores, o 
Carnaval de Vale de Ílhavo 
continua a ser uma atração 
turística e cuja revitalização 
e crescimento se devem, 
e muito, ao empenho da 
A.C.R. “Os Baldas” que conta 
sempre com o apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

“O CARDADOR”
Homenageada figura mítica 
do Carnaval de Vale de Ílhavo
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PROJETO ACCESSTUR – CENTRO DE PORTUGAL

Município de Ílhavo
destino turístico acessível

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, nos dias 7 
e 8 de fevereiro, a segunda 
edição dos “Territórios 
Público”, organizada pelo 23 
Milhas, projeto cultural do 
Município.

O Laboratório das Artes 
Teatro Vista Alegre voltou a 
acolher dois dias de reflexão 
e debate sobre princípios 
e boas práticas nas áreas 
da mediação cultural e dos 
serviços educativos. 

Com o foco claro no 
envolvimento de públicos 
nas práticas artísticas e 
no acesso aos conteúdos 
e instituições culturais, o 
Territórios Públicos visou 
criar vários momentos de 
partilha com tempo para 

a troca ativa de ideias. Da 
música à literatura, do 
trabalho em comunidade à 
dança, houve tempo para 
o debate, a reflexão e a 
partilha de ferramentas e 
boas práticas. Este ano, 
foram convidados nove 
profissionais que, entre 
conversas e oficinas, 
apresentaram programas, 
projetos e técnicas que 
têm mudado o panorama 
da mediação cultural em 
Portugal.

No painel da manhã de 
7 de fevereiro, o mote 
foi “pensar por pensar”, 
proporcionando-se a 
reflexão em torno dos 
planos nacionais e das 
estratégias para a educação 

das artes e da cultura, com 
Maria de Assis e Teresa 
Calçada.

À tarde partilharam-se 
boas práticas. Primeiro, 
com Hugo Ferreira e Miguel 
Ferraz, que mostraram de 
que forma o tecido cultural 
local de Leiria tem sofrido 
visíveis transformações. 

Mais tarde, foi a vez de 
Susana Menezes, do LU.CA 
- Teatro Luís de Camões, 
partilhar a sua experiência. 

O segundo dia dos 
Territórios Públicos foi 
dedicado à formação, 
com quatro oficinas.
De manhã, em parceria 
com a Acesso Cultura, 
Andreia Brites orientou 
uma formação sobre 
leitura e bibliodiversidade 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo. Ao mesmo tempo, no 
Laboratório das Artes Teatro 
Vista Alegre, Vera Alvelos, 
com uma longa experiência 
na criação de ligações com a 
comunidade, trabalhou uma 
oficina sobre teatro.

À tarde, na Vista Alegre, 
Leonor Barata, coreógrafa 
e bailarina, licenciada em 
filosofia, orientou uma 
formação sobre essas 
disciplinas. À mesma hora, 
no Museu Marítimo de 
Ílhavo, Susana Gaudêncio, 
artista plástica e responsável 
por diferentes serviços 
educativos, partilhou as suas 
experiências, precisamente, 
nesse percurso.

Segunda edição 
dos Territórios Públicos 
debateu boas práticas da mediação cultural

O Município de lhavo 
acolheu, no dia 28 de 
janeiro, no CIEMar, uma 
sessão de trabalho em 
rede do Projeto AccessTUR 
– Centro de Portugal, 

Municipal.
Esta reunião revestiu-se 

de especial importância pelo 
reconhecimento do impacto 
social e económico da 
acessibilidade e da inclusão 

com relevo, braille, 
multilingue, etc.); maquetes 
de localização dos espaços 
expositivos; conteúdos, 
atividades e brinquedos 
para crianças, com e sem 
deficiência; equipamentos 
de ajuda ao banho nas 
praias; informação clara e 
acessível nas praias.

AcessTUR é um projeto 
de promoção do turismo 
acessível e socialmente 
inclusivo, gerido pela 
Accessible Portugal, com o 
apoio da Turismo do Centro 
e das oito Comunidades 
Intermunicipais que 
compõem o território, com 
o objetivo de qualificar 
a oferta e a procura 
turística, desmistificar os 
preconceitos e estereótipos 
sobre as pessoas com 
deficiência ou algum tipo de 
necessidades especiais, e 
desenvolver potencialidades 
turísticas da Região centro, 
sendo especialmente 
vocacionado para os 
Municípios e Entidades com 
forte intervenção na área 
turística da Região Centro.

promovida pela associação 
Accessible Portugal, 
a Turismo Centro e a 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA), 
com o apoio da Câmara 

na vertente inovadora do 
turismo, onde se inclui o 
projeto “Município de Ílhavo: 
Destino Turístico Acessível”, 
financiado pelo Turismo 
Portugal.

Com um investimento 
na ordem dos 131.250,00 
euros, o projeto “Município 
de Ílhavo: Destino Turístico 
Acessível” irá promover 
ações de remoção de 
barreiras de acesso à 
fruição turística; de 
desenvolvimento de serviços 
e ofertas mais inclusivos e 
acessíveis; de formação de 
equipas responsáveis pela 
gestão de recursos, com 
vista à prestação de um 
acolhimento de qualidade; 
e, ainda, de promoção 
e divulgação da oferta 
acessível a nível turístico no 
município.

As soluções a desenvolver, 
a título de exemplo, 
combinam equipamentos a 
disponibilizar aos visitantes, 
de utilização geral ou 
adaptados, com informação 
em materiais multiformato 
(escrita simples, imagens 

Para assinalar os 122 
anos da Restauração do 
Município, o Centro de 
Documentação de Ílhavo 
promoveu, no dia 18 de 
janeiro, uma ação de 
formação dedicada à escrita 
na era pré-digital, que 
contou com a presença de 
mais de 90 participantes, 
entre professores, 
educadores e curiosos desta 
temática.

Integrada no ciclo de 
palestras “Ílhavo, Terra 
Milenar”, esta iniciativa 
contou com Maria José 
Azevedo Santos, Professora 
Catedrática da FLUC e 
Investigadora do Centro 
de História da Sociedade 
e da Cultura, que refletiu 
sobre a História da Escrita, 
e Paulo Bruno Reis, 
Mestre em Idade Média e 
Investigador do Centro de 

História da Sociedade e da 
Cultura, que presidiu a uma 
oficina de elaboração de 
suportes e instrumentos de 
escrita. Foi ainda lançada a 
edição especial da coleção 
“Nossa Gente”, dedicada 
ao aguarelista ilhavense 
Hipólito de Andrade, da 
autoria de Amaro Neves, 
assinados contratos de 
doação de documentos e 
formalizado um protocolo 
de colaboração com o 
Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora da Nazaré.

Os participantes tiveram 
ainda oportunidade 
de visitar o Centro de 
Documentação de Ílhavo, 
perceber o trabalho que aí é 
realizado em prol da defesa 
do património material e 
imaterial do município e 
conhecer alguns dos seus 
“tesouros documentais”.

“ÍLHAVO, TERRA MILENAR 
– A ESCRITA NA ERA PRÉ-DIGITAL” 
assinalou os 122 anos 
da Restauração do Município
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, em fevereiro, 
a adjudicação da empreitada 
de Requalificação do Espaço 
Urbano Central de Ílhavo – 
Jardim Henriqueta Maia, no 
âmbito do Plano de Ação de 
Regeneração Urbana de Ílhavo 
(PARU) e inserido no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Ílhavo 
(PEDU), pelo valor total de 
1.482.970 euros, com um 
cofinanciamento aprovado em 
85% pelo CENTRO2020.

A referida adjudicação é o 
culminar de um importante 
processo de reabilitação do 
espaço público no centro da 
cidade que foi iniciado em julho 
de 2017 com a apresentação 
e debate público do referido 
projeto, seguido, em dezembro 
de 2018, da aprovação, em sede 
de reunião de Câmara, do estudo 
preliminar e ainda, em dezembro 
de 2019, da abertura do 
processo de concurso público.

Iniciaram-se, em maio, os 
trabalhos da Requalificação 
do Espaço Urbano Central de 
Ílhavo – Jardim Henriqueta Maia 
no âmbito do Plano de Ação de 
Regeneração Urbana de Ílhavo 
(PARU) e inserido no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Município de 
Ílhavo (PEDU), com o prazo de 
execução de 12 meses.

O projeto de reabilitação 
urbana contempla intervenções 
que preservam a identidade 
histórica deste espaço que 
integra a estátua do Bispo D. 
Manuel Trindade Salgueiro, o 
monumento de homenagem aos 
mortos da 1.ª Grande Guerra, a 
Igreja Matriz e o antigo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo; que projetam o 
uso do espaço público com 
novas propostas culturais, de 
lazer e convívio e comerciais; 
e que reforçam as áreas de 
lazer, com o parque infantil e 
renovado mobiliário urbano; 
e, principalmente, ampliam 
a mancha verde e o conjunto 
arbóreo. 

Além disso, haverá ainda a 
regeneração do espaço urbano 
com o objetivo de promover uma 
melhor mobilidade, reduzindo a 
área de circulação automóvel, 
concebendo corredores cicláveis 
e alargando as áreas pedonais, 
com ligação preferencial à 
Malhada. A implementação de 
uma rotunda, em substituição do 
atual cruzamento semaforizado 
da Av. 25 de Abril, permitirá 
uma maior fluidez rodoviária. A 
empreitada prevê igualmente 
a reformulação das redes de 
Águas Pluviais e de Iluminação 
Pública, recuperando uma zona 
urbana com infraestruturas 
envelhecidas.

Requalificação do

Jardim Henriqueta Maia 
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Arrancou no início 
deste ano, a construção 
da “Área de Acolhimento 
Empresarial da Gafanha de 
Aquém”, que representa um 
investimento de 484 626,30 
euros, cofinanciado a 85% 
pelo Programa Operacional 
Regional do Centro, do 
Portugal 2020, e com um 
prazo de execução de 10 
meses.

O novo polo empresarial 
localiza-se junto ao 
Ecocentro Municipal (na 
zona norte da Gafanha de 
Aquém) e contempla uma 
área de cerca de 2 hectares 
com disponibilidade de 
vários lotes entre os 600 e 
os 2.200 metros quadrados. 

Esta requalificação 
contempla a valorização do 
espaço entre a frente ria e 
o passeio/ciclovia existente, 
prevendo-se um percurso 
pedonal marginal à ria na 
zona do enrocamento, a 
definição de pequenas 
manchas verdes em 
espaços sobrantes, bem 
como a valorização da atual 
placa de estacionamento.

Esta importante obra 
pretende criar condições 
que potenciem a 
localização e fixação 
de indústrias de nova 
geração - designadamente 
as relacionadas com a 
indústria 4.0 no âmbito 
da digitalização da 
Economia - assegurem mais 
investimento, promovam 
mais e melhor emprego 
e promovam um maior 
desenvolvimento do 
Município.

O projeto prevê, nas 
diversas fases da sua 
implementação, dotar 
urbanisticamente a 
zona de vias de acesso, 
passeios, estacionamento, 
zonas verdes e 
restantes infraestruturas 
(água, saneamento, 
pluviais, eletricidade, 
telecomunicações e gás) 
de apoio às empresas, 
sendo o modelo de gestão 
previsto a repartição de 
responsabilidades entre a 
Câmara Municipal, entidades 
públicas e associativas, 
através de acordos de 
parcerias e protocolos.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a abertura 
de concurso público para 
a os Arranjos Urbanísticos 
de Requalificação da Frente 
Ria, na Gafanha de Aquém, 
pelo valor base estimado 
em 108.491 euros.

Nova área empresarial 4.0 em construção 
na Gafanha de Aquém 

Requalificação da 
Frente Ria na Gafanha de Aquém 
avança para concurso público

A Câmara Municipal de 
Ílhavo executou, em janeiro, 
obras de reparação da 
conduta de águas pluviais 
da Rua São Francisco Xavier, 
na Gafanha da Nazaré.

A empreitada teve a 
duração de 2 meses e um 
investimento de 74.800 
euros, permitindo, no futuro,  
preparar as condições 
adequadas à circulação 
rodoviária e à construção 
de passeios, para circulação 
pedonal naquele importante 
arruamento.

Rua São Francisco Xavier
REPARAÇÃO DA CONDUTA 
DE ÁGUAS RESIDUAIS
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que a Câmara Municipal 
delineou como estratégia de 
desenvolvimento urbano e 
de construção de um futuro 
mais sustentado para o 
Município de Ílhavo.

Esta requalificação, 
integrada na visão da 
Autarquia na valorização 
e otimização dos 
espaços públicos e das 

suas componentes, irá 
permitir a reabilitação do 
espaço público (zonas 
verdes, estacionamento e 
arruamentos) e a execução 
das redes de Drenagem de 
Águas Pluviais e Drenagem 
de Águas Residuais, para 
além das redes de Incêndio, 
Gás, Telecomunicações e 
Iluminação Pública.

A obra de “Requalificação 
dos Acessos e Zona 
Verde junto ao CIEMar-
Ílhavo” arrancou no 
mês de fevereiro e 
prolongar-se-á por 8 
meses, representando um 
investimento de 368.367,95 
euros, enquadrada nos 
instrumentos de gestão 
territorial - PEDU e PARU) 

Requalificação dos 
acessos e zona verde na envolvente 
ao CIEMar - Ílhavo

Em fevereiro, foi renovada 
a Rede de Abastecimento 
de Água, no lugar de Vale de 
Ílhavo, numa empreitada de 
responsabilidade bipartida 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Águas da Região 
de Aveiro (AdRA). 

da Lagoinha, na Carvalheira, 
a Rua dos Louros, a Rua 
dos Ferreiros, a Rua N. Sra. 
do Alívio, a Rua do Cabeço 
do Nuno e a Travessa da 
Rua do Cabeço do Nuno. 
A renovação das condutas 
permite um melhor 

A obra ocorreu em 
vários arruamentos no 
Lugar de Vale de Ílhavo e 
na Carvalheira, com uma 
extensão de cerca de 2.500 
metros, abrangendo parte 
da Rua Prior Valente, desde 
o cruzamento com a Rua 

abastecimento de água à 
população, garantindo maior 
fiabilidade e capacidade 
de resposta da Rede de 
Abastecimento, tendo sido 
complementada com a 
execução de ramais. Além 
disso, a Câmara Municipal 

aproveitou a oportunidade 
para a repavimentação dos 
referidos arruamentos, 
representando um 
investimento municipal de 
139.920 euros.

Renovada a Rede de Abastecimento de Água, 
em Vale de Ílhavo

No dia 13 de abril 
teve início a obra de 
“Requalificação do Bairro 
dos Pescadores”, em 
Ílhavo, que decorrerá pelo 
período de 12 meses.
Com um investimento 
de 623.459,40 euros, a 
empreitada está enquadrada 
nos instrumentos de 
gestão territorial - PEDU 
e PARU que a Câmara 
Municipal de Ílhavo delineou 
como estratégia de 
desenvolvimento urbano e 
de construção de um futuro 
mais sustentado para o 
Município.

Esta requalificação, 
integrada na visão da 
Autarquia na valorização 
e otimização dos 
espaços públicos e das 
suas componentes, irá 
permitir a reabilitação do 
espaço público (zonas 
verdes, estacionamento e 
arruamentos) e a execução/
manutenção das redes 
de Drenagem de Águas 
Pluviais e Drenagem de 
Águas Residuais, para além 
das redes de Incêndio, 
Gás, Telecomunicações e 
Iluminação Pública.

Requalificação do 
Bairro dos Pescadores, em Ílhavo
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo realizou, em fevereiro, 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, uma sessão pública 
de esclarecimento sobre 
Proteção de Edificações, 
Gestão de Combustíveis e 
Uso do Fogo.

Esta iniciativa, da 
responsabilidade do 
Gabinete de Proteção 
Civil e de Gestão Florestal 
da Autarquia, pretendeu 
informar e dar resposta 
às dúvidas que possam 
existir relacionadas com o 
vulgarmente denominado 
processo de limpeza dos 
terrenos florestais.

A sessão de 
esclarecimento centrou-se 
na definição das faixas de 
combustível inscritas no 
Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios 
do Município de Ílhavo, 
onde e como fazer e quais 
as responsabilidades legais 
dos titulares dos terrenos; 
procedimentos de uso do 
fogo: queimas e queimadas, 
época permitida, regras de 
segurança; e ainda como 
efetuar a comunicação/
autorização obrigatória na 
plataforma “Queimas e 
Queimadas”.

abate de algumas palmeiras 
atingidas pelo escaravelho-
vermelho, apesar dos 
esforços desenvolvidos e do 
investimento realizado em 
tratamentos, durante cerca 
de 3 anos, para combater 
esta praga. Este abate das 
palmeiras doentes tem 
como objetivo a renovação 
das árvores (através da 
sua substituição) evitando 
a queda das palmeiras 
afetadas, protegendo-se, 
assim, pessoas e bens.

Depois das ações, 
realizadas em 2019, na Praia 

da Barra e no relvado da 
Costa Nova (junto à Ria) a 
Câmara Municipal iniciou 
em maio um novo processo, 
com um investimento 
global de 40.590 euros, para 
substituição de palmeiras 
afetadas na Calçada Arrais 
Ançã, na Costa Nova (22 
árvores) e no Jardim 
Oudinot (20 árvores) 
por outras palmeiras da 
espécie washingtónias, 
mais robustas e onde o 
escaravelho-vermelho não 
provoca danos.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo tem mantido uma 
intensa política ambiental, 
caracterizada não só por 
uma componente educativa 
e pedagógica, mas também 
pautada por um conjunto 
de medidas que resultam 
em importantes impactos 
positivos na preservação 
da natureza e na qualidade 
de vida e bem-estar dos 
cidadãos.

Entre as diversas ações 
está a substituição do 
património arbóreo no 
Município, na sequência do 

Câmara Municipal 

renova 
arborização 
na Costa Nova e 
no Jardim Oudinot 

LIMPEZA 
DE TERRENOS 
E USO DE FOGO: 
Sessão de 
esclarecimento

eixos estruturantes da 
Praia da Costa Nova, tem 
uma função essencial para 
a população residente 
(quer a permanente, quer 
a sazonal), sendo uma das 
principais portas de entrada 
para o extenso areal que 
forma a Praia da Costa Nova.

Todas as ligações à praia, 
bem como aos espaços 
naturais de dunas, são feitas 
por esta via, sofrendo na 
época balnear uma enorme 
pressão devido ao grande 

fluxo de veraneantes, o 
que torna esta via num 
espaço de certa maneira 
desordenado, com prejuízo 
para os percursos pedestres 
e clicáveis, sendo, por isso, 
necessário disciplinar todo 
este fluxo de pessoas.

A Câmara Municipal 
entende, assim, que 
se torna urgente e 
imprescindível a intervenção 
nesta avenida, quer para 
a correção das anomalias 
apontadas, quer pela 
intenção de disciplinar 
o trânsito automóvel, 
motorizado, ciclável e 
mesmo o pedonal, dando 
uma melhor habitabilidade a 
esta zona, transformando-a 
num melhor e mais 
saudável espaço público.

Com início a norte, na 
Av. José Estêvão, até ao 
cruzamento com a Rua das 
Campanhas, junto à EB da 
Costa Nova, contemplando 
ainda o passeio sul da Rua 
dos Banhos, a Rua Eça de 
Queiroz e a Praceta N. Sr.ª 
da Saúde, numa extensão 
aproximada de 1.350 metros, 

esta obra irá permitir que 
no início do verão de 2021 
todos os que se desloquem 
à praia possam usufruir 
desta reabilitação urbana 
com melhor acessibilidade, 
mobilidade e segurança.

A requalificação da Av. N. 
Sra. Da Saúde tem como 
objetivos promover a 
ligação pedonal e clarificar 
o corredor ciclável entre os 
vários quarteirões; reordenar 
o estacionamento, evitar 
a “invasão abusiva” das 
dunas e combater o 
estacionamento abusivo; 
clarificar os percursos de 
acesso à praia, com guardas 
em madeira entre a duna e 
os passeios e estabelecendo 
a ligação com passadiços; 
perfilar o arruamento por 
forma a ser garantida uma 
via de circulação automóvel 
no sentido Norte-Sul, uma 
ciclovia dedicada  com dois  
sentidos, o estacionamento 
automóvel ao longo da 
via, paralelamente ou em 
espinha; e passeios em 
ambos os lados da rua, 
entre outros.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a abertura 
de concurso público 
para a Requalificação da 
Av. Nossa Senhora da 
Saúde, na Costa Nova, 
reabilitando aquela artéria 
através da construção de 
passeios, ordenamento 
do estacionamento, pista 
ciclável e pavimentação, 
num valor estimado em 
cerca de 700.000 euros.

A Avenida Nossa Senhora 
da Saúde, um dos principais 

700 mil euros destinados à 
Requalificação da Av. N. Sr.ª da Saúde, 
na Costa Nova
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo levou a efeito 
diferentes iniciativas para 
celebrar a quadra natalícia, 
com a comunidade 
sénior do Município e que 
envolveram mais de 300 
seniores.

Durante os meses de 
novembro e dezembro, 60 
seniores envolveram-se 
na cenografia de Natal e 
na composição da árvore 
de Natal, elaborada com 
material reciclado e 
chávenas da Vista Alegre, 
que decorou a entrada da 
Câmara Municipal até ao Dia 
de Reis.

No dia 7 de janeiro, a 
relação da bicicleta com 
o sénior remeteu para a 
abertura de uma exposição 
com as “Geringonças de 
Manuel Ramos”, e para 
a conversa, com muita 
história, sobre as “Bicicletas 
das Nossas Vidas”, “contada” 
pelo criador de bicicletas 
Manuel Ramos, por António 
Rodrigues do projeto Gafe 
Bike Lab e Sílvia Freitas 
do ‘Pedalar sem Idade’ do 
Porto. Seguiu-se o momento 
de cantar os Parabéns ao 
Fórum, encerrando o dia 
com um concerto, pelos 
MusaRia.

“Pontas de Arte Natal” 
incluiu a realização de 
percursos pelo comércio 
tradicional de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré, sob o 
lema “Contos e Ditos”, nos 
quais se cantaram histórias 
e se narraram diversas e 
tradicionais canções. O 
Museu Marítimo de Ílhavo 
recebeu mais uma sessão 
de “Sabores Maiores”, 
dedicada à doçaria de Natal. 
A chef Elsa, do restaurante 
“Zezé das Caldeiradas”, foi a 
convidada para a realização 
de um showcooking muito 
doce: “Farófias com creme 
de ovos”. Seguiu-se a visita à 
exposição “Trava- Línguas”, 
de João Pedro Vale e Nuno 
Alexandre Ferreira.

Houve, ainda, tempo 
para outras visitas 
culturais, a Águeda e a 
Vagos, aproveitadas para 
o registo do maior e do 
mais pequeno Pai Natal do 
mundo (Águeda), seguida 
da exploração do Museu do 
Brincar (Vagos). 

A Festa de Natal teve lugar 
no Laboratório das Artes do 
Teatro da Vista Alegre, onde 
foi apresentado o projeto “E 
se esta rua fosse minha”, do 
Centro de Documentação de 
Ílhavo, com a participação 
especial da turma de Teatro 
da Universidade Sénior do 
Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora da Nazaré. 
Este foi sobretudo um 
momento de convívio, 
com a partilha de diversas 
iguarias proporcionadas 
pelos seniores: um repasto 
de doces e salgados típicos 
desta época do ano, como o 
Bolo-Rei e a Bola de Carne 
e Alheira.

A celebração do 
aniversário do Fórum 
da Maior Idade contou 
com mais três dias 
dedicados à mobilidade 
ciclável para idosos, com 
passeios pelas ciclovias 
do Município através do 
projeto “Pedalar sem Idade” 
destinado, essencialmente, 
a idosos dependentes que 
viajaram numa Ventoleta, 
uma bicicleta elétrica 
destinada aos seniores com 
dificuldades motoras.

O Fórum é um espaço 
municipal que, diariamente, 
mantém as portas abertas 
aos Maiores Idade e aos 
vários parceiros ligados à 
área do envelhecimento, 
nas vertentes educativa, 
cultural e desportiva, 
proporcionando iniciativas 
de encontro, convívio, 
aprendizagem e partilha.

A iniciativa “A Pedalar é 
que a gente se entende” 
marcou, em janeiro, o 
7.º aniversário do Fórum 
Municipal da Maior Idade, na 
Gafanha da Nazaré, espaço 
inteiramente dedicado a 
pessoas com mais de 60 
anos.

Durante cinco dias 
foram apresentadas várias 
iniciativas que, este ano, 
refletiram a temática da 
mobilidade ciclável na Maior 
Idade: oficinas de pintura, 
jogos intergeracionais, 
percursos de bicicleta 
e prevenção rodoviária, 
exposições, cinema e 
música.

Da programação importa 
destacar, no dia 6 de janeiro, 
a Pedalada Sénior, um 
percurso em bicicleta pela 
Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, e a assinatura de 
uma adenda ao protocolo 
de cooperação entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e o projeto GAFe Bike Lab, 
da Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré, que visa 
permitir o apoio técnico na 
reparação e manutenção 
de bicicletas e a partilha de 
experiências entre os jovens 
e os idosos.

Natal Sénior
Espetáculos, performances de rua, 
visitas culturais, exposições, festas, 
oficinas e demonstrações gastronómicas 
proporcionados aos mais velhos

“A Pedalar é que a gente se entende” 
assinalou o 7.º aniversário 
do Fórum Municipal da Maior Idade

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a preparar, 
em fevereiro, um “cartaz” 
de Carnaval muito especial, 
dirigido à comunidade 
sénior, que mais uma vez 
marcou presença com 
grande entusiasmo.

No dia 24, o Fórum 
Municipal da Maior Idade 
acolheu um workshop 
de Criação de Máscaras 
com materiais reciclados, 
fomentando a consciência 
ambiental bem presente 
nos mais velhos. Deste 
workshop saíram 30 
máscaras criadas por 30 
participantes.

O segundo momento da 
programação aconteceu,  
na sede da A.R.C. Chio 
Pó-Pó, e teve como mote 
explorar as memórias 

de antigos carnavais. A 
jornalista ilhavense Maria 
José Santana moderou 
uma conversa com Rosa 
Labrincha, Adélio Simões e 
João Torrão. 

Como não há Carnaval 
sem baile, a Discoteca 
Estação da Luz abriu as 
suas portas para receber 
os 300 foliões, aos quais se 
juntaram o Presidente da 
Câmara, Fernando Caçoilo, 
e a Vereadora do Pelouro da 
Maior Idade, Fátima Teles.

A edição 2020 do Carnaval 
dos Maiores encerrou com 
chave de ouro: o concurso 
sénior de anedotas “Tu 
tens Piada”, contou com 
20 concorrentes e 3 
vencedores e muitas 
gargalhadas!

CARNAVAL DOS MAIORES IDADE 
mais de 300 foliões em festa
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Câmara Municipal reforça apoio escolar 
com programa RADAR

COVID-19

Enquadrada em mais 
uma época festiva, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
preparou a tradicional Festa 
de Natal para as crianças 
do pré-escolar (público e 

privado) e 1.º Ciclo de Ensino 
Básico do município.

A Casa da Cultura de 
Ílhavo abriu as suas portas 
nos dias 11, 12 e 13 de 
dezembro para, em parceria 

com as Juntas de Freguesia 
de S. Salvador, Gafanha 
da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do 
Carmo, proporcionar mais 
um momento de alegria e 
magia para as crianças.

Cerca de 2.300 alunos 
e 250 docentes e não 
docentes assistiram ao 
espetáculo “Histórias 
Suspensas”, no qual três 
narradores de histórias 
deram corpo e voz, agindo 
e reagindo através de voos, 
saltos, voltas e reviravoltas, 
cativando toda a plateia. No 
final houve ainda tempo para 
as habituais palavras de boas 
festas e para a distribuição 
de um brinquedo a cada 
criança e uma lembrança a 
cada adulto.

Festa de Natal 
Alegria, magia e sorrisos 
de 2.300 crianças 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo implementou 
o “RADAR - Programa 
de Apoio à Comunidade 
Educativa”, dirigido 
aos alunos, famílias, 
agrupamentos de escolas e 
professores, como resposta 
às restrições impostas pelos 
estados de emergência e 
calamidade.

Face à deslocação dos 
processos de aprendizagem 
para fora das salas de aula, 
foi colocado em prática 
um conjunto de repostas 
educativas e sociais com o 

O mês de março marcou o 
arranque das iniciativas do 
RADAR com a distribuição 
de apoio alimentar 
(cabazes) a crianças de 
Jardim de Infância e 1.º 
ciclo que usufruem de 
escalão A da ação social 
escolar, alargando depois 
a sua ação aos agregados 
familiares de crianças de 
escalão B, garantindo, 
assim, quinzenalmente, a 
disponibilização de bens 
alimentares essenciais às 
famílias.

Tendo presente que a 
interação aluno-professor, 
mesmo à distância, é 
essencial e que existe um 
significativo número de 
famílias que não possuem 
computadores nem ligação 
à internet, o segundo eixo 
do RADAR promoveu, no 
dia 21 de abril, a entrega às 
Escolas do município, 250 
computadores portáteis e 
400 hotspots para acesso 
à Internet por um período 
de 3 meses, distribuídos 
pelos alunos que foram 
devidamente sinalizados 
pelos três Agrupamentos. 

Expresso Musical, e Pim 
Pam Pum) e é transmitida 
no Canal Central/AEVA 
(www.canalcentral.pt), 
tendo como objetivo 
complementar as ofertas 
educativas em curso nas 
áreas da Ciência, Atividade 
Física, Rítmica e Expressiva, 
Expressão Plástica e 
Dramática e Música. Os 
vídeos foram produzidos 
por técnicos da Câmara 
Municipal e docentes dos 
Agrupamentos de Escolas, 
criando, assim, mais um 
elo de ligação à escola 
e às práticas educativas 
habituais dentro do 
Município, como as AEC e 
os serviços educativos.

objetivo de minimizar alguns 
constrangimentos sentidos 
pelos Agrupamentos 
de Escolas e pelas 
Famílias. Neste âmbito, o 
programa RADAR assenta 
a sua ação em três eixos 
prioritários: apoio alimentar, 
disponibilização de 
equipamento informático 
e a criação e facilitação de 
conteúdos pedagógicos 
em plataformas 
comunicacionais.

Esta ação permitiu colmatar 
algumas desigualdades de 
oportunidade de acesso 
ao sistema de ensino não 
presencial entre estudantes.

Para a concretização do 
terceiro eixo de intervenção, 
criação de conteúdos 
pedagógicos, a Câmara 
Municipal associou-se à 
Rádio Terra Nova para a 
emissão de um programa 
diário, de segunda a 
sexta-feira de manhã, 
para divulgação de diversa 
informação de apoio à 
aprendizagem, servindo, 
igualmente, como uma 
ferramenta adicional 
e complementar de 
comunicação entre a escola, 
as famílias e os alunos. 
Ainda no âmbito deste 
eixo, foram produzidos 
vídeos com conteúdos 
educativos, destinados 
ao Pré-escolar e 1.º 
ciclo. Estes conteúdos 
fazem  parte de uma 
grelha de programação 
semanal que arrancou 
no dia 19 de maio 
(Ciência em Ação, 
Mexe-te, EmocionARTE, 

Encontra-se a decorrer 
o concurso público 
internacional para 
“Prestação de Serviços de 
Fornecimento e Transporte 
de Refeições Escolares e 
Outras ao Município de 
Ílhavo” para o ano letivo de 
2020/2021, extensível a três 
anos, pelo valor base de 
1.763.537 euros, acrescido 
de IVA. 

Perante a entrada em 
vigor, no próximo dia 1 
de setembro, do novo 
quadro de transferência 
de competências da 
Administração Central 
para as Autarquias (Lei n.º 
50/2018), o processo de 
fornecimento de refeições 

escolares, no Município de 
Ílhavo, irá abranger todos os 
estabelecimentos de ensino 
desde o Pré-escolar até ao 
Secundário (12.º ano).

A Câmara Municipal 
pretende, deste modo, 
assegurar o fornecimento 
das refeições a todos os 
alunos do ensino público, 
no âmbito do quadro das 
novas responsabilidades 
em matéria de Educação, 
dando continuidade a este 
importante serviço de apoio 
escolar prestado às crianças 
e famílias e que tem 
merecido a generalizada 
confiança da comunidade 
escolar.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE REFEIÇÕES ESCOLARES 
Concurso público internacional  
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Foi aprovada, na Reunião 
de Executivo de 6 de 
fevereiro, a atribuição, aos 
estabelecimentos de ensino 
do 1.º Ciclo de Ensino Básico 
e aos Jardins de Infância, 
de um subsídio no valor 
de 18.580,00 euros para 
fazer face às despesas com 
expediente e limpeza, no 
presente ano letivo.

13 de janeiro de 2020, 
dia do 122.º aniversário da 
restauração do Município de 
Ílhavo, foi a data escolhida 
para abrir oficialmente 
o novo equipamento do 
município: o Estaleiro – 
Estação Cientifica de Ílhavo.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo lançou o desafio “À 
descoberta do Estaleiro” e a 
comunidade respondeu com 
casa cheia e uma enorme 
curiosidade em conhecer 

Sendo igualmente uma 
nova oferta educativa, no 
âmbito do Serviço Educativo 
Municipal de Ílhavo (SEMI), 
o dia 15 de janeiro foi Dia 
Aberto para Professores 
que desta forma puderam 
conhecer o Projeto Estaleiro 

do Leme, Messe e Ponte, 
estrutura pensada de 
forma a integrar conteúdos 
do património cultural e 
a valorizar o património 
cultural do município. 

E foram mais de 500 os 
visitantes (crianças 257 
e adultos 264) que não 
perderam a oportunidade 
de conhecer o Estaleiro 
e participar nas diversas 
atividades propostas ao 
longo da semana, entre os 
dias 13 e 19 de janeiro.

Sete dias de atividades 
escolares que marcaram 
o arranque da vida do 
Estaleiro e que contaram 
com o entusiasmo 
de pequenos/grandes 
“construtores”: uma turma 
do 3.º ano do Centro Escolar 
Santa Maria Manuela e outra 
da EB Encarnação Sul, dos 
Agrupamentos de Escolas 
da Gafanha da Nazaré e 
Gafanha da Encarnação, 
respetivamente, de turmas 
do Pré-Escolar do Centro 
Social e Paroquial da 
Gafanha da Encarnação, 
Centro Comunitário 
de Aradas, da Obra do 
Providência, da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo 
(Malhada), do CASCI e do 
Património dos Pobres. 
Colocaram mãos à obra 
para programar robots, 
fazer pão com algas, criar 
bebidas com esferas, 
explorar o conceito de 
circuitos fechados através 
de programação, criar 
bioplástico, entre outras, 
criando e experimentando, 
através de conceitos de 
robótica e programação, 
gastronomia, astronomia e 
magia aliados à ciência. 

O programa incluiu 
ainda um Workshop de 
Modelismo, dinamizado 
pela TEAM, e as atividades 
“Ílhavo: onde a ciência é 
mágica!” e “À conquista da 
Lua”, cujas sessões, tiveram 
que se duplicar dada a 
enorme procura.

Sendo a Educação 
uma área de especial 
investimento, esta verba 
representa um reforço 
dos apoios anteriormente 
concedidos, numa aposta 
clara da Câmara Municipal 
de Ílhavo na melhoria das 
condições e no aumento de 
verba das escolas para fazer 
face às despesas inerentes 
ao seu dia a dia, sendo 
repartida em função das 
necessidades específicas de 
cada estabelecimento.

este novo equipamento. 
Num espaço contíguo à 
Biblioteca Municipal, o 
Estaleiro foi inspirado na 
tradição dos estaleiros 
de construção naval do 
município e idealizado 
para promover a ciência e 
a tecnologia junto de toda 
a comunidade. Dividido 
em quatro espaços, com 
dinâmicas diferenciadas, o 
Estaleiro é composto pela 
Casa das Máquinas, Casa 

e participar numa ação 
de capacitação sobre 
Bioplásticos.

“Sapatos de Chumbo” 
encerrou com chave de 
ouro a Semana Inaugural do 
Estaleiro, num espetáculo 
que ousou associar, em 
palco e num mesmo 
momento, ballet, hora do 
conto e conteúdo científico, 
resultando de uma parceria 
entre a Fábrica Centro 
Ciência Viva de Aveiro, 
o Conservatório Artes e 
Comunicação - Filarmónica 
União de Oliveira do Bairro 
e a Câmara Municipal de 
Ílhavo.

APOIO AOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E ESCOLAS DO 1.º CICLO
Investimento de cerca de 18 mil euros

INAUGURAÇÃO DO 

Estaleiro 
- Estação Científica de Ílhavo 
Espaço municipal totalmente dedicado 
à ciência e à tecnologia
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo associou-se ao 
projeto Parlamento dos 
Jovens, uma iniciativa da 
Assembleia da República 
dirigida aos jovens dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico 
e do ensino secundário, 
que contou com a presença 
de cerca de 135 jovens, 
repartidos por três sessões.

Com o objetivo de educar 
para a cidadania, decorreu, 
no dia 8 de janeiro, no 
Salão Nobre dos Paços 
do Município, uma sessão 
temática sobre o tema 
“Violência Doméstica no 
Namoro”, incentivando 
à reflexão, ao debate e 
ao desenvolvimento das 
capacidades de expressão 
e argumentação na defesa 
das ideias.

(IPDJ), Centro de Emprego 
e Formação Profissional de 
Aveiro e ACES Baixo Vouga.

Nesta primeira reunião 
foi aprovado o Regimento 
do Conselho Municipal da 
Juventude e apresentado o 
Plano de Atividades para a 
Juventude para 2020 que 
prevê a criação da Bolsa de 
Voluntariado e Intercâmbio 
de jovens, entre outras 
ações. Esta sessão de 
instalação elegeu ainda o 
representante do Conselho 
Municipal da Educação, 
André Guimarães.

Esta sessão contou com a 
presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Fernando 
Caçoilo, da Presidente da 
Assembleia Municipal, 
Maria Fernanda Cravo, do 
Vereador do Pelouro da 
Educação e Juventude, 
Tiago Lourenço, da 
Assistente Social no Núcleo 
de Atendimento à Vítima de 
Violência Doméstica (Cáritas 
Diocesana de Aveiro), Delcia 
Pereira, e do Psicólogo do 
Gabinete de Apoio à Família 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Nuno Craveiro. O 
Presidente e o Vereador da 
Câmara Municipal realçaram 
a importância destas 
iniciativas como motor 
essencial para incentivar 
os jovens à participação 
cívica e à aproximação à 
política, contribuindo para 
a resolução de questões 
que afetam o presente e o 
futuro.

Nos dias 13 e 15 de 
janeiro, no mesmo espaço 
municipal, decorreram 
duas sessões de escola 
do Parlamento dos 
Jovens, com a mesma 
abordagem temática. 
Da responsabilidade do 
Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré, 
estes dois momentos 
serviram igualmente 
para o apuramento das 
listas vencedoras e dos 
representantes das escolas 
para a Sessão Distrital e 
Regional que estava prevista 
para o mês de março.

Sendo cada vez mais 
os desafios com os quais 
os jovens se deparam e 
que exigem uma atenção 
constante, as políticas 
municipais de juventude 
surgem como ferramentas 
através das quais a Câmara 
Municipal procura dar 
respostas mais eficazes 
às necessidades dos 
jovens, tornando essencial 
a participação cívica e a 
partilha de dificuldades e 
aspirações.

O CIEMar-Ílhavo acolheu, 
em dezembro, a Sessão 
de Instalação do Conselho 
Municipal da Juventude de 
Ílhavo (CMJILHA).

Na qualidade de 
Presidente do Conselho, 
Fernando Caçoilo, deu posse 
a 8 dos 16 conselheiros 
convocados, representantes 
das entidades abrangidas 
pelo respetivo Regulamento 
Municipal: Assembleia 
Municipal de Ílhavo do 
PSD e do PS, Grupo de 
Jovens “A Tulha”, Grupo 
Etnográfico da Gafanha da 
Nazaré, JSD de Ílhavo, JS 
de Ílhavo, Agrupamento de 
Escuteiros 189 (Ílhavo) e 
Agrupamento de Escuteiros 
531 (Gafanha do Carmo). 
Além destes, tomaram ainda 
assento no CMJILHA, dos 21 
possíveis, 8 observadores 
permanentes: Grupo de 
Jovens “Nautae” (Gafanha 
da Encarnação), Jovens 
em Movimento (Gafanha 
da Nazaré), Juventude 
Feminina de Schoenstatt, 
Juventude Evangélica, 
CERCIAV, Instituto Português 
do Desporto e Juventude 

Parlamento dos Jovens 
com a participação cívica de 135 jovens munícipes

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÍLHAVO 
Sessão de Instalação

As 25 Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior para  
este ano letivo significam 
um aumento do número 
de bolsas a atribuir a 
estudantes do Município de 
Ílhavo que frequentem o 
ensino universitário.

Em relação ao ano 
anterior, houve, igualmente, 
um acréscimo do valor 
anual de cada bolsa, que 
passou a ser de 1.307,30 
euros repartidos por 10 
mensalidades. Estes 
25 alunos bolseiros do 
município efetuam o seu 
percurso académico em 
Instituições de Ensino 
Superior de Aveiro, Coimbra, 
Oliveira do Hospital, Porto e 
Viseu.

Esta medida, traduzida 
num investimento no valor 
de 32.682,50 euros (mais 6 
mil euros que no anterior), 
espelha o compromisso 
social inerente à missão 
de serviço público que 
a Câmara assume na 
plenitude, permitindo 
às famílias dos jovens 
estudantes um atenuar nos 
significativos e elevados 
encargos financeiros que o 
ensino superior contempla 
e que a Ação Social Escolar 
Superior não satisfaz 
totalmente, ao contrário do 
que se verifica no Ensino 
Obrigatório (Secundário) 
onde, apesar de alguns 
constrangimentos, os 
encargos são menores 
e os apoios sociais mais 
acessíveis e generalizados.

BOLSAS MUNICIPAIS 
DE ENSINO SUPERIOR 2019/2020 
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Relatório 
e Contas
2019 
Plano executado
em cerca de 88%

Para a Câmara Municipal de 
Ílhavo, o Relatório & Contas de 
2019, aprovado, por maioria, na 
reunião pública realizada no 
dia 19 de março, evidencia e 
reflete a continuada evolução do 
desenvolvimento equilibrado e 
integrado do território, sempre 
no caminho da criação de riqueza 
e crescimento sustentável e 
numa oferta abrangente de 
ações e serviços de qualidade e 
modernidade que contribuem para 
o engrandecimento do Município.

A gestão autárquica 
implementada, assente no rigor e 
na sustentabilidade, resultou numa 
complementaridade e equilíbrio 
positivos entre o investimento em 
infraestruturas e a implementação 
de ações e medidas que promovam 
a coesão social, a qualidade de vida 
e o bem-estar dos cidadãos e das 
comunidades.

Estes princípios de boas 
práticas de governação 
autárquica materializaram-se no 
reconhecimento espelhado no 
Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses referente ao ano de 
2018, que coloca o Município, entre 
os 308, no 32.º lugar das Autarquias 
(o segundo melhor município 
da CIRA) com maior equilíbrio 
orçamental, posição coincidente 
entre os municípios com maior 

recursos financeiros às Juntas de 
Freguesia, de forma a contribuir 
para um território mais afirmativo, 
solidário e próspero e para o 
crescimento económico e conforto 
social.

Dentro deste espírito e linhas 
orientadoras, o ano de 2019 registou 
um montante total da receita de 
27.242.730 euros, atingindo os 
88,76% e mantendo a superação 
do valor de referência previsto 
na “Lei das Finanças Locais” de 
85%, situação que se tem vindo a 
verificar desde o ano de 2015.

No que diz respeito à despesa 
paga em 2019, esta totalizou 
24.067.805 euros, sendo o valor da 
despesa corrente de 15.452.268 
euros e o valor das despesas de 
capital de 8.615.537 euros.

Relativamente à dívida bancária 
de médio e longo prazo, continua 
a descer, atingindo o valor de 
6.311.407 euros, inferior em 24,53% 
em relação ao valor de 2018, tendo 
sido cumprido o serviço de dívida 
(pagamento de juros e amortização 
de capital). Quanto à dívida a 
fornecedores c/c e de imobilizado, 
incluindo as faturas em receção e 
conferência, assim como a outros 
fornecedores, tem um valor de 
978.331 euros, perfeitamente 
equilibrado e ajustado à nossa 
realidade, num evidente espelho 
do rigor e transparência de gestão, 
recordando que o valor em 2018 foi 
de cerca de 2,2 M€.

No que respeita ao resultado 
líquido do exercício de 2019 que 
se verificou com uma economia 
ainda débil, apesar de se notarem 
alguns sinais de recuperação, 
e considerando um valor de 
amortizações de imobilizado de 4,3 
M€, a Câmara Municipal considera 
o valor de 3.493.596 euros um 
resultado deveras meritório face às 
circunstâncias do País.

Estes números obtidos, 
permitiram, como referido, reforçar 
os apoios financeiros e logísticos 
às nossas Associações, continuar a 
disponibilizar recursos financeiros 
às nossas Juntas de Freguesia 
e, igualmente, alicerçado num 
investimento direto que atingiu 
os 4 M€, continuar a apostar 
no desenvolvimento do nosso 
Município através da conclusão 
de importantes obras: o  corredor 
ciclável entre a Bresfor e a Ponte da 
Barra; as alterações viárias na antiga 
rotunda da Barra; a construção 
do Centro Escolar da Gafanha de 
Aquém; a Requalificação da Rua 
Carlos Marnoto; a Pavimentação 
de Diversos Arruamentos; a 
Requalificação da Av. Fernão de 
Magalhães; a colocação do relvado 
Sintético na Gafanha do Carmo; 
a requalificação da Rua José 
Maio e Diogo Cão; a renovação do 
património arbóreo na Costa Nova e 
na Barra; o reforço do cordão dunar 
nas Praias da Barra e da Costa 
Nova; a construção do Estaleiro – 
Estação Científica de Ílhavo, etc. Ou 
ainda, o início ou continuidade de 

diminuição do passivo.
Ainda segundo o Anuário, a 

rigorosa gestão municipal permitiu 
que a Ordem dos Contabilistas 
Certificados posicionasse o 
Município de Ílhavo no 9.º 
lugar, entre os 20 melhores, no 
que respeita aos Resultados 
Operacionais e, entre todos os 
308 municípios, no 33.º lugar com 
maiores Resultados Económicos 
(subindo 10 posições). Acresce 
ainda que o EBITDA, indicador de 
referência no setor económico 
e financeiro, posiciona Ílhavo no 
mapa dos 50 melhores municípios, 
independentemente da sua 
dimensão (grande ou média, 
segundo a classificação do anuário), 
mantendo igualmente a posição de 
topo (2.º lugar) entre os municípios 
da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro.

Por outro lado, o principal foco 
da gestão do Município é, e será 
sempre, o cidadão e toda estrutura 
social das nossas comunidades. 
Assim, o rigor das contas permitiu 
ao Executivo reforçar, de forma 
sistemática, sustentada e 
sustentável, os apoios financeiros 
e logísticos às Associações de 
caráter social, humanitário, 
cultural, desportivo, juventude, 
etc., e continuar a disponibilizar 
importantes e fundamentais 

outras empreitadas, como: do início, 
continuidade ou a Requalificação 
da EB da Gafanha da Encarnação 
Sul; a renovação do antigo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo; a Construção da rede de 
Saneamento e Águas Pluviais da 
Gafanha de Aquém; a construção da 
Área de Acolhimento Empresarial da 
Gafanha de Aquém; a Requalificação 
do Centro de Ílhavo – Jardim 
Henriqueta Maia; a requalificação 
a envolvente ao CIEMar e do Bairro 
dos Pescadores; a requalificação 
do Navio-Museu Santo André; a 
Requalificação da Rua Comendador 
Egas Salgueiro;

Além disso, existem ainda diversos 
projetos e concursos de obras 
importantes como a requalificação 
da Av. N. Sra. da Saúde, na Costa 
Nova; a Rede de Saneamento 
na Gafanha da Encarnação; a 
requalificação da Frente Ria na 
Gafanha de Aquém; os Corredores 
Cicláveis entre o Centro de Ílhavo e 
a Gafanha da Nazaré e o Centro de 
Ílhavo e a Zona Industrial da Mota; 
reabilitação da zona envolvente 
no Bairro Social do Bebedouro, na 
Ganhafa da Nazaré; a requalificação 
da Rua João Carlos Gomes; várias 
pavimentações no Município, entre 
outros.

O Município continua a merecer 
o reconhecimento de distintas 
Entidades como exemplo de 
boas-práticas em diferentes 
domínios, nomeadamente o 
social (“Autarquia Familiarmente 
Responsável” e “Marca de Entidade 
Empregadora Inclusiva”), ambiental 
(“Selo de Qualidade na Gestão 
dos Resíduos Urbanos – ERSAR”) 
e desportivo (“Município Amigo 
do Desporto”), sendo ainda um 
Município de referência na área da 
Cultura, nas mais diversificadas 
áreas e sectores (23 Milhas, Museu 
Marítimo, Biblioteca Municipal, 
CDI, etc.). É também de salientar 
a prossecução de um nível 
consistente de investimento e de 
rigor, nos domínios da Educação, 
Ambiente (100% Eco-Município), 
Juventude, Ação Social, 
Turismo, Maior Idade, que têm 
contribuído para um fundamental 
desenvolvimento integrado, 
sustentável e reconhecido Município 
como mais atrativo e inclusivo.

Sendo o Relatório e Contas um 
documento fundamentalmente 
técnico, não deixa de ser o claro 
reflexo da execução das políticas 
que foram definidas no Plano e 
Orçamento, às quais corresponde 
um investimento das Grandes 
Opções e do Plano para 2019 no 
valor de 12.432.440 euros, que 
corresponde a uma percentagem de 
execução de 88,06%.

Neste contexto, a Câmara 
Municipal de Ílhavo está convicta 
de que o Relatório & Contas 2019 
evidencia o excelente desempenho 
da sua gestão da Autarquia e que 
este é o melhor percurso para 
“Construir o Futuro”.
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No seguimento da 
aprovação, em dezembro, 
dos termos do Protocolo 
Ambiental com o consórcio 
formado pela PRIO e 
HARDLEVEL, foi expandida a 
recolha seletiva de resíduos 
de óleos alimentares às 
Praias da Barra e da Costa 
Nova. 

Indexada à componente 
variável do consumo 
de água, conforme o 
estabelecido por aquela 
Entidade Reguladora e com 
o valor unitário expresso em 
euros/m3, esta atualização 
do tarifário de RU mantém 
inalteráveis os princípios 
de equidade e justiça na 
sua aplicação (principio 
do “poluidor-pagador”) e 
a promoção de melhorias 
comportamentais no 
cidadão/utilizador final, no 
que à produção de resíduos 
urbanos diz respeito.

Para este efeito, 
foram disponibilizados 6 
equipamentos públicos 
distribuídos pela Praia da 
Barra - Avenida João Corte 
Real, em frente ao Mercado; 
Largo Leão Negro; Parque 
de Campismo, e pela Praia 
da Costa Nova - Avenida 
José Estêvão, próximo 
das zonas das farturas; 
Avenida da Sra. da Saúde; 

Rua das Campanhas. Esta 
ação incorpora ainda uma 
estratégia inovadora, em 
Ílhavo, de colocação de 
sensores nos equipamentos 
que, ligados em rede móvel, 
possibilitam a monitorização 
e recolha de dados em 
tempo real, maximizando 
a gestão das rotas e 
otimizando o número de 
viagens das viaturas de 
recolha, com evidentes 
benefícios em termos da 
redução das emissões de 
gases poluentes para a 
atmosfera. Este processo 
representa, no Orçamento 
Municipal, um encargo anual 
de apenas 900,00 euros.

Esta parceria enquadra-
se num trabalho, há muito 
iniciado, de otimização 
da gestão dos resíduos, 
com foco na Prevenção, 
Redução, Reutilização e 
Reciclagem, mas também 
na sensibilização para a 
Responsabilização coletiva 
ambiental.

Reforça-se ainda que 
a atividade de gestão de 
resíduos urbanos é um 
serviço público de carácter 
estrutural, essencial ao 
bem-estar geral, à saúde 
pública das populações, às 
atividades económicas e à 
proteção do ambiente, e 
que se deve pautar pelos 
princípios de universalidade 
no acesso, de continuidade, 
de qualidade e de eficiência 
do serviço prestado.

Cabendo às Autarquias, 
por força legal, a fixação 
anual das tarifas de 
prestação do serviço público 
de gestão resíduos urbanos 
e as tarifas de serviços 
auxiliares, pretende-se com 
esta decisão promover os 
princípios da prevenção da 
produção e da valorização 
de resíduos, bem como os 
princípios da acessibilidade 
económica dos utilizadores 
finais, sem descurar o 
equilíbrio económico e 
financeiro dos serviços 
prestados e das finanças 
municipais.

Foi aprovada, em Reunião 
de Executivo de 5 de 
dezembro, a atualização 
do Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos 
Urbanos (RU) para o ano de 
2020 em 2,18%, resultante 
do somatório da taxa de 
variação média anual do 
Índice Harmonizado de 
Preços no Consumidor 
divulgado pelo Banco 
de Portugal no “Boletim 
Económico de junho - 2019 
“ e do valor recomendado 
pela Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR).

Gestão de resíduos 
de óleos alimentares 
nas Praias da Barra e da Costa Nova

Tarifário do Serviço de 
Resíduos Urbanos para 2020

A Câmara Municipal de 
Ílhavo iniciou, em maio de 
2011, a iniciativa de recolha 
seletiva de peças usadas 
de vestuário e calçado, em 
parceria com a empresa 
Wippytex, com o objetivo 
de juntar à mais-valia da 
otimização da gestão dos 
resíduos urbanos (com 
enfoque na Prevenção, 
Redução e Reciclagem), a 
vertente solidária através 
da doação de uma Verba de 
Responsabilidade Social a 
uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social 
(IPSS) como resultado da 
valorização material deste 
fluxo especial de resíduos.

Assim, as cerca de 34,5 
toneladas de vestuário 
depositado, de novembro 
de 2018 a outubro de 
2019, exclusivamente nos 
roupões (equipamento 
de cor azul céu) tiveram 
como destino o processo 
de valorização material 
através de Reutilização e/
ou Reciclagem, resultando 
no apuramento do valor de 
1.400,00 euros que reverteu 
para o Centro Comunitário 
da Gafanha do Carmo.

Deste modo, fica a 
prova e o exemplo que 
é possível aliar as boas 
ações ambientais com as 
preocupações sociais e com 
a vertente económica, três 
pilares do Desenvolvimento 
Sustentável.

RECOLHA SELETIVA 
DE PEÇAS DE VESTUÁRIO USADAS 
entrega Verba de Responsabilidade 
Social à Gafanha do Carmo

A segurança é a sua praia

no areal

uso obrigatório de máscara(a partir dos 10 anos) 
e calçado nos apoios de praia 
e equipamentos balneares

distanciamento entre guarda-sóis (3 metros)

distanciamento entre toalhas (1,5 metros)

1,5m

3m

Info
Praia

APP

A segurança
é a sua praia
At the beach, safety comes first.

Mantenha 
o distanciamento 
físico de segurança

Use máscara
e chinelos nos 
apoios de praia

Escolha uma praia
com pouca gente

Choose a less crowded beach Keep the safety distance Wear a mask and flip flops
at beachside facilities

Chapéus de sol
3m

Toalhas
1.5m



junho 2020dezembro 21

A Câmara Municipal de 
Ílhavo adjudicou, no dia 
17 de abril, o “Serviço 
de Recolha e transporte 
de Resíduos Urbanos, 
fornecimento, manutenção 
e lavagem de equipamento, 
limpeza e gestão do 
Ecocentro do Município de 
Ílhavo”, à SUMA, pelo valor 
de 13.101.869,00 euros, com 
início previsto em setembro 
do corrente ano e por um 
período máximo de 8 anos.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo iniciou, em dezembro, 
nos Mercados Municipais 
da Costa Nova e da Barra, 
a campanha ambiental “És 
fresco, és” - expressão 
tradicional portuguesa para 
designar que alguém fez 
algo de errado ou está em 
vias de o fazer - procurando 
salientar a escolha errada 
do saco de plástico de uso 
único (descartável) em vez 
da opção “saco reutilizável”. 
Esta ação, integrada 
no programa “Logística 
descarbonizada e economia 
circular para mercados 
tradicionais de frescos”, 
lançado e cofinanciado 

Esta adjudicação tem 
como objetivo assegurar um 
adequado nível de limpeza 
urbana, bem como uma 
eficiente e eficaz gestão do 
Ecocentro, incluindo ainda 
a lavagem e manutenção de 
equipamentos enterrados, o 
alargamento dos perímetros 
de intervenção e zonas 
com limpeza quinzenal e 
mensal ou ainda a limpeza 
pública do Jardim Oudinot, 
envolvente ao Navio-Museu 
Santo André e areal da Praia 
do Jardim Oudinot, entre 
outros.

pelo Fundo Ambiental do 
Ministério do Ambiente, 
pretende divulgar junto dos 
comerciantes e clientes as 
mais-valias proporcionadas 
pela mudança do paradigma 
instalado e pela preferência 
por materiais que não de 
uso único.

Serão distribuídos 
aproximadamente 10 
mil sacos reutilizáveis, 
totalizando 21 mil sacos 
distribuídos nos 10 anos de 
implementação de ações 
desta natureza e com os 
objetivos preconizadas 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo. A interação com 
o público neste primeiro 

momento da iniciativa 
aconteceu na manhã de 28 
de dezembro, no Mercado 
da Costa Nova, com as 
presenças do Presidente da 
Câmara, Fernando Caçoilo, 
do Vereador do Pelouro 
do Ambiente e Qualidade 
de Vida, Marcos Ré, e do 
Presidente da Junta de 
Freguesia da Gafanha da 
Encarnação, Augusto Rocha.

De referir ainda que 
esta campanha decorrerá 
durante este verão, 
prevendo-se a inclusão 
dos Mercados Municipais 
da Gafanha da Nazaré e de 
S. Salvador, numa parceria 
CMI/SUMA.

Atendendo a que se trata 
de um longo e complexo 
processo inerente a um 
concurso internacional, 
e enquanto decorrem 
os procedimentos finais 
(assinatura de contrato e 
Visto do Tribunal de Contas), 
o contrato foi renovado com 
a empresa, no dia 7 de maio, 
por um período de 4 meses, 
através de procedimento 
de contratação pública por 
ajuste direto no valor de 
395.000,00 euros.

Serviço Recolha de Resíduos Urbanos 
e Gestão do Ecocentro 

“És fresco, és”
Campanha de uso de sacos reutilizáveis 
nos Mercados Municipais
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Museu Marítimo 
de Ílhavo 
encerra 2019 
com novo recorde 
de visitas

Navio-Museu Santo André
mais de 597 mil euros na sua reabilitação

O Navio-Museu Santo 
André voltou a navegar, na 
manhã de 15 de maio, numa 
curta manobra entre o 
Jardim Oudinot, na Gafanha 

da Nazaré, e os estaleiros da 
Navalria, onde estão a ser 
realizados os trabalhos de 
reabilitação e beneficiação, 
com particular enfoque na 

estrutura geral do navio. 
Por este motivo, estão 
suspensas as visitas ao 
Navio-Museu Santo André.

Esta obra, que tem um 
prazo de execução de 
3 meses, visa reabilitar 
todos os espaços do navio, 
com particular destaque 
para os porões, as áreas 
de alojamento, o parque 
do guincho de pesca, a 
balaustrada exterior, o 
convés, os mastros e a 
ponte, para além da pintura 
total, docagem e alagem, 
e a renovação de toda a 
componente elétrica e 
sistemas do navio, entre 
outros. 

Paralelamente, está 
a ser reformulado o 
projeto museográfico 
com a criação de novas 
dinâmicas do percurso 
de visita, revitalizando a 
especial identidade do 
Santo André com uma 
nova narrativa expositiva 
permanente, experiências 
sensoriais usando novas 
tecnologias que remetem 
para o passado histórico do 
navio, dos seus tripulantes 
e da pesca do bacalhau 
por artes de arrasto, neste 
que é o último da sua 
classe a sobreviver. Esta 
renovação museográfica 
será implementada após a 
conclusão dos trabalhos de 
estaleiro.

Adjudicada em janeiro 
de 2020, esta primeira 
fase de reabilitação 
e requalificação do 
Navio-Museu Santo André 
representa um investimento 
de 597.165 euros, com um 
cofinanciamento a 85% 
do Programa Operacional 
Mar2020, do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas.

O Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) fechou o ano de 2019 com 
o maior número de visitantes da 
sua história, superando em cerca 
de 1.200 visitas o anterior recorde, 
alcançado em 2018.

De janeiro a dezembro do 
ano passado, foram 88.903 os 
visitantes que realizaram o percurso 
expositivo do Museu Marítimo 
e do Navio-Museu Santo André, 
confirmando-se a tendência de 
alargamento de públicos que se 
tem evidenciado ao longo dos 
últimos anos, dos quais se destaca 
a ‘mítica’ fasquia de 1 milhão de 
visitantes ultrapassada no primeiro 
trimestre de 2018.

Num momento em que se debate 
o rumo da museologia em Portugal, 
em que se alinham novos projetos 
e quando se abrem alguns debates 
sobre a cultura do Mar, importa 
salientar o êxito do ousado projeto 
museológico do Município de 
Ílhavo, espelho da preservação da 
identidade do Município, assente 
numa relação ancestral com o Mar 
e a Ria, especialmente pelo impacto 
histórico, social e económico da 
Pesca do Bacalhau no território e 
nas suas gentes.
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MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
COMEMORA

Dia Internacional 
dos Museus 
com programa online

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 

celebra 7.º aniversário 
do Aquário dos Bacalhaus 
com diversas atividades

O Museu Marítimo de 
Ílhavo (MMI) comemorou, 
entre os dias 16 e 18 de 
maio, o Dia Internacional 
dos Museus (DIM) com um 
programa tão preenchido 
como o habitual, mas, desta 
feita, realizado em casa 
de cada um. Encerrado 
ao público desde 17 de 
março, face às medidas de 
contenção da COVID-19, o 
Museu comemorou esta 
efeméride no Facebook, 
com diversos conteúdos de 
vídeo, para toda a família.

À hora marcada no 
programa foram lançados 
na página do Facebook do 
MMI os vídeos que levaram 
o Museu até à casa de cada 
um, propondo várias visitas 
temáticas para diferentes 
idades, um workshop, um 
jogo para os mais novos, 
momentos de narrativa 
encenada e também o 
programa de rádio do Museu 
“Todos a Bordo”.

As comemorações online 
iniciaram-se no dia 16 de 
maio, com a visita virtual 
“De barco em barco pela à 
Sala da Ria”, que mostrou 

Inaugurado em 2013, o 
Aquário dos Bacalhaus do 
Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) celebrou, nos dias 
11 e 12 de janeiro, o seu 7.º 
aniversário.

O Museu Marítimo 
preparou uma programação 
comemorativa que 
incluiu, no dia 11, uma 
aula de Yoga para as 
famílias, um workshop 
de ilustração científica, 
uma visita à exposição 
temporária “Trava-Línguas”, 

as particularidades de cada 
embarcação. Da visita, 
passou-se à ação, com um 
workshop de construção em 
papel do dóri - embarcação 
emblemática da mítica 
pesca à linha.

Ainda no sábado, mas no 
período da tarde, realizou-se 
uma visita virtual, em vídeo, 
às Reservas, desvendando 
algumas histórias e 
“tesouros” guardados 
neste espaço do Museu. A 
tarde continuou com duas 
edições do “Todos a Bordo”, 
o programa do Museu, que 
tem sido emitido às terças-
feiras, às 17h00, na Rádio 
23 Milhas, em 105.0 FM e 
na página de Facebook do 
23 Milhas. Na noite deste 
dia, houve ainda duas 
sessões de “Intimidade”, 
um projeto de teatro de 
comunidade desenvolvido 
pelo encenador Alexandre 
Sampaio, revisitado em 
vídeo.

O dia 17 de maio começou 
com atividades dirigidas 
a toda a família. A visita 
“Bacalhau, um peixe 
com cabeça” mostrou 

as especificidades deste 
peixe, bem como a sua 
alimentação. De seguida, 
foi apresentado “Rumo 
ao Bacalhau - O jogo 
do museu”, um jogo de 
tabuleiro para pais e filhos, 
em que cada jogador é um 
pescador.

Também para toda 
a família, realizou-se, 
ainda, uma visita aos 
bastidores do Aquário 
dos Bacalhaus, na qual 
se mostraram as rotinas 
diárias e cuidados que este 
espaço exige. Ainda no 
mesmo dia foram lançados 
mais dois episódios do 
“Todos a Bordo” e duas 
novas sessões do projeto 
“Intimidade”.

Naquele que foi realmente 
o Dia Internacional de 
Museus (18 de maio) foi 
lançada uma nova edição do 
“Todos a Bordo”, sob o tema 
“Oito décadas de Museu”. As 
comemorações terminaram 
com uma mensagem 
de Fernando Caçoilo, 
presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

performance artística 
baseada no conto “A Menina 
do Mar”, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, e uma 
conversa sobre as pescas, 
o mar e as alterações 
climáticas.

No domingo, dia 12, 
realizou-se uma visita 
especial à área técnica do 
Aquário dos Bacalhaus. 
Neste dia, o Museu Marítimo 
e o Navio-Museu Santo 
André tiveram entrada 
gratuita.
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Em novembro de 2018, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
foi galardoada “Município 
Amigo do Desporto” (MAD), 
como reconhecimento das 
políticas implementadas 
pela Autarquia e da relação 
estreita com as Associações 
e Clubes, potenciando 
e facilitando as suas 
atividades, promovendo, 
através do desporto, 
um desenvolvimento 
sustentável do território 
e das comunidades, uma 
sociedade mais solidária 
e inclusiva e com melhor 
qualidade de vida.

No âmbito do Programa 
Municipal OlimpÍlhavo, cerca 
de 500 alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico 
e Secundário dos três 
Agrupamentos de Escolas 
do Município participaram 
na décima edição do 
Corta-mato Escolar, no 
Parque Desportivo da 
Gafanha da Encarnação, 
realizada no dia 21 de 
janeiro.

O Corta-Mato Escolar 
permitiu a cada 
Escola apurar os seus 
representantes, nos 
respetivos escalões, para 
o Corta-mato Regional 
do Desporto Escolar, que 
decorreu no dia 27 de 
janeiro, no Município de 
Vagos. O Programa Municipal 
OlimpÍlhavo conta com a 
parceria dos Agrupamentos 
de Escolas do Município 
e dos alunos do Curso 
Profissional de Apoio à 
Gestão Desportiva da Escola 
Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes.

No âmbito deste programa 
nacional, o Município 
de Ílhavo foi novamente 
distinguido, juntamente 
com os municípios de 
Gaia, Matosinhos e Porto, 
pelo reconhecimento da 
importância do Programa 
Municipal Férias Divertidas.

A cerimónia das distinções 
teve lugar no dia 20 de 
dezembro de 2019, em Vila 
Franca de Xira, por ocasião 
do 12.º Seminário Municípios 
Amigos do Desporto, no 
qual foram entregues os 
Galardões MAD 2019 e 
os prémios Programação 
Desportiva do Ano, Campo 
de Férias do Ano e Programa 
de Desporto Adaptado.

Ílhavo reconhecido como 

“Município Amigo do Desporto”
Programa Férias Divertidas com distinção

10.º Corta-mato Escolar
primeiro momento do OlimpÍlhavo 
juntou 500 jovens atletas 

O 37.º Grande Prémio de 
Atletismo, organizado pela 
A.C.D. “Os Ílhavos”, teve 
lugar no dia 2 de fevereiro, 
no centro de Ílhavo.

Integrada neste evento, 
a 4.ª edição da Corrida das 
Escolinhas, promovida pela 
Câmara Municipal, contou 
com a participação de cerca 
de 300 alunos, do 1.º ao 4.º 
ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do Município. A 
prova foi dividida em dois 
escalões: Benjamins A - 
crianças do 1.º e 2.º anos 
que percorreram a distância 
de 400 metros e Benjamins 
B - crianças do 3.º e 4.º anos 
que percorreram a distância 
de 800 metros. 

4.ª EDIÇÃO DA 
CORRIDA DAS ESCOLINHAS
Grande Prémio de 
Atletismo de Estrada “Os Ílhavos”
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Com vista à promoção 
da modalidade e visando 
a captação de jovens 
praticantes, esta atividade 
contou com 150 alunos que 
viveram uma experiência 
enriquecedora e aprazível, 
momento em que os 
seus familiares e amigos 

puderam assistir às 
competências adquiridas. 
Esta atividade contou com 
o apoio dos alunos do 
Curso Profissional de Apoio 
à Gestão Desportiva da 
Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes, 
proporcionando-lhes a 
experiência da organização 
e dinamização de uma prova 
desportiva em contexto real, 
fomentando a aquisição 
de competências para o 
seu futuro profissional no 
âmbito da organização de 
eventos desportivos.A sétima edição do 

Encontro da Escola 
Municipal de Natação de 
Ílhavo teve lugar no dia 
18 de janeiro, na Piscina 
Municipal da Gafanha 
da Nazaré, marcando 
a dinâmica desportiva 
municipal no início do ano. 

7.º Encontro da 
Escola Municipal de Natação

O Município de Ílhavo 
acolheu nos dias 24 e 
25 de janeiro, na Fábrica 
das Ideias, na Gafanha da 
Nazaré, o Ílhavo Sports 
Meeting, que contou com 
a presença de mais de 
250 participantes e 21 
preletores.

Considerada a maior 
iniciativa de educação 
desportiva promovida a 
nível nacional, por norma 
realizada nas capitais de 
distrito, o evento em Ílhavo, 
com a parceria da Unique’s, 
foi uma aposta ganha pela 
Câmara Municipal, que teve 
como objetivo de dinamizar 
e promover, no Município, 
uma política desportiva 
que contempla não só 
atividades e competições 
mas, também, momentos 
formativos promotores da 
discussão construtiva de 
processos e conhecimentos 
que potenciem o desporto, 
a capacitação e a educação 
dos técnicos, dirigentes, 
professores, estudantes, 
atletas e treinadores.

Foram vários os temas 
abordados ao longo dos 
dois dias, nos vários painéis 
dedicados às modalidades 
coletivas – futebol, 
basquetebol, hóquei em 
patins, andebol - e às 
modalidades individuais 
– atletismo, desportos 
motorizados, surf, remo, 
entre outros - sem 
esquecer as temáticas mais 
atuais como a metodologia 
do treino, a ética desportiva 
e o desporto inclusivo. 
Nas cerca de 15 horas de 
partilhas de experiências e 
conhecimentos destacaram-
se figuras de referência 
nacional como Manuel 
Cajuda, Tarantini e Duarte 
Gomes (futebol), Joel Rocha 
(futsal), Elisabete Jacinto 
(desporto motorizado), os 
selecionadores nacionais 
Mário Gomes (basquetebol) 
e Renato Garrido (Hóquei 
em Patins), Paulo Barrigana 
(atletismo), Catarina Sousa 
(bodyboard), Miguel Miranda 
(basquetebol), Carlos 
Resende (andebol) e Luís 

Bilro (futebol de praia). 
Nota para a presença de 
Jorge Pina, ex-pugilista do 
S.C. Portugal, que, pela sua 
experiência de vida e de 
alta competição, alargou 
a dimensão desportiva do 
evento até ao domínio da 
inclusão e do desporto 
adaptado.

O elenco do Ílhavo Sports 
Meeting integrou ainda 
referências desportivas 
distritais com destaque para 
José Velhinho (selecionador 
nacional de remo), 
Arménio Pinho (Presidente 
da Associação Futebol 
Aveiro), Pedro Soares (Rede 
Municípios Amigos do 
Desporto), Ricardo Sousa 
(treinador do S.C. Beira Mar), 
Ulisses Santos (Futebol), 
Sérgio Lopes e José 
Henriques (Atletismo).

Ílhavo 
Sports Meeting
Megaevento discutiu o Desporto em Portugal

O primeiro Sábado 
Divertido Náutico do ano 
2020 teve lugar no dia 15 
de fevereiro, na Piscina 
Municipal da Gafanha da 
Nazaré, e contou com 25 
“surfistas”.

Realizada no âmbito 
do Fórum Náutico do 
Município de Ílhavo, esta 
sessão foi dedicada ao Surf 
Indoor, visando fomentar o 

contacto com a modalidade 
de Surf, transpondo 
a atividade náutica, 
habitualmente realizada no 
mar, para dentro de uma 
piscina de forma divertida e 
diferente.

Esta atividade náutica foi 
organizada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em 
parceria com a Associação 
de Surf de Aveiro. 

FÓRUM NÁUTICO 
DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 
Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor
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“O Velho e o Mar”, 
de Ernest Hemingway

A primeira sessão de 2020 da 
Comunidade de Leitores decorreu 
no dia 23 de janeiro e teve como 
convidado moderador Tibério 
Paradela, autor ilhavense cuja vida 
sempre foi ligada ao Mar. O livro 
proposto pelo convidado foi “O Velho 
e o Mar”, de Ernest Hemingway que 
retrata a coragem humana de um 
velho pescador cubano. Este livro 
recebeu o Prémio Pulitzer em 1953 
e desempenhou um papel essencial 
na obtenção pelo seu autor, um 
ano mais tarde, do Prémio Nobel da 
Literatura. 

 

1 de fevereiro, na Fábrica 
das Ideias da Gafanha da 
Nazaré.

Nesta 10.ª edição 
estiveram a concurso as 
obras “A revolução dos 
pássaros”, de Anna Llauradó 

“O Mundo em que vivi”, 
de Ilse Losa

Em fevereiro (dia 20), a 
Comunidade de Leitores foi 
dedicada ao livro “O Mundo em que 
Vivi”, de Ilse Losa. Com moderação 
de Marisela Simões, professora 
bibliotecária do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Encarnação 
e frequentadora assídua da 
Biblioteca, cada um dos leitores 
presentes partilhou as sensações 
que a leitura da obra proposta 
fomentou, num agradável e 
estimulante serão em torno do livro.

O Mar
A sessão da Comunidade de 

Leitores, no dia 21 de maio, foi 
dedicada ao “Mar” uma temática 
emblemática e entusiástica para 
os participantes por terem em 
comum o mar por tradição. Livros e 
leituras que marcaram os leitores, 
com histórias envoltas na Pesca 
do Bacalhau, e o Mar por ser um 
tema tantas vezes abordado pelos 
escritores e poetas.

“Narrativas 
de Viagens”

A sessão da Comunidade de 
Leitores, realizada no dia 4 de 
junho, foi dedicada a “Narrativas de 
Viagens”. Os leitores partilharam 
livros sobre a temática, e leituras tal 
como sobre a Ria de Aveiro

Próximas sessões:
18 de junho

A Comunidade de Leitores irá 
manter-se em formato digital com 
uma periodicidade quinzenal. A 
participação nas sessões é gratuita 
e aberta à comunidade em geral, 
mediante inscrição prévia.

Tel.: 234 321 103
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Dia Mundial do Livro 
Passando a ser quinzenal, no 

dia 23 de abril, a Comunidade 
de Leitores apresentou-se, em 
formato digital, por imposição do 
confinamento social, no âmbito 
da pandemia COVID 19, e foi 
especialmente dedicada ao Dia 
Mundial do Livro e dos Direitos 
de Autor. Celebrou-se este dia 
especial em torno do livro, numa 
conversa online em que os leitores 
confortavelmente em sua casa, 
foram desafiados a partilhar um 
livro especial que marcou o seu 
gosto pela leitura.

Tradição Oral: 
Lendas e Contos

A temática da Comunidade de 
Leitores, no dia 7 de maio, foi a 
Tradição Oral: Lendas e Contos. Um 
encontro agradável com a partilha 
de livros de contos tradicionais 
e de lendas, mantendo-se cada 
um no conforto de sua casa. A 
referência foi a tradição oral através 
dos contos e lendas marcaram a 
infância e as memórias de cada um 
dos leitores.

(para o 1.º ciclo), a “História 
de uma baleia branca”, de 
Luis Sepúlveda (para o 2.º 
ciclo), “O livro das coisas 
perdidas”, de John Connolly 
(para o 3.º ciclo) e “O leitor 
do comboio”, de Jean-Paul 
Didierlaurent (para o Ensino 
Secundário).

Dos 22 alunos finalistas 
que prestaram provas, 
foram apurados os quatro 
vencedores (um por cada 
categoria) para representar 
o Município de Ílhavo no 
Concurso Intermunicipal de 
Leitura (CIL), numa prova 
final com os concorrentes 
apurados nas finais dos 11 
municípios que integram a 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro. Este 
ano a grande final regional 
prevista para o dia 29 de 

abril, em Oliveira do Bairro, 
(que iria apurar os alunos 
da Região de Aveiro) e a 
Final Nacional do Concurso 
Nacional de Leitura, em 
junho, em Oeiras, foram 
canceladas, devido à 
pandemia COVID-19.

Esta festa em torno 
do livro e da leitura, 
protagonizada pelos 
alunos das escolas do 
Município de Ílhavo, e que 
contou com a assistência 
de pais, familiares, 
alunos e professores dos 
Agrupamentos de Escolas 
no apoio a estes grandes 
leitores, contou com 
três momentos culturais 
dinamizados por alunos e 
professores de cada um dos 
Agrupamentos.

VENCEDORES, EM 
CADA CATEGORIA:
1.º Ciclo do Ensino Básico 
(3.º e 4.º anos)
Martin Tiago da Silva Fidalgo 
Lourenço, (Escola Básica da 
Cambeia, do Agrupamento 
de Escolas da Gafanha da 
Nazaré)

2.º Ciclo do Ensino Básico
Ana Marta da Silva Teles 
(Escola Básica 2º e 3º Ciclos 
da Gafanha da Encarnação, 
do Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação)

3.º Ciclo do Ensino Básico
Mafalda Gonçalves Ramos 
(Escola Básica 2º e 3º Ciclos 
da Gafanha da Encarnação, 
do Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação)

Ensino Secundário
Luísa Rodrigues Vilarinho 
(Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré, do 
Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré)

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, no âmbito do 
programa de Promoção do 
Livro e da Leitura da Rede 
de Bibliotecas de Ílhavo, 
promoveu a 10.ª edição 
do “Ílhavo a Ler+”, no dia 

Comunidade de Leitores
Um encontro de pessoas para conversar sobre livros, a partir da experiência 
da leitura íntima e individual, feita por cada um dos participantes.

FINAL CONCELHIA DO CONCURSO 

“Ílhavo a Ler+” 
4 vencedores passam à fase intermunicipal

“LEITURAS DE VERÃO”
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No dia 15 de fevereiro, foi 
a vez de receber Mariana 
Ribeiro Clemente, autora do 
projeto educativo “A Casa às 
Riscas”, para uma conversa 
com pais, mediadores de 
leitura, cidadãos que se 
interessam por livros e 
frequentadores da BMI. 

A Sala de Adultos da 
Biblioteca Municipal 
de Ílhavo foi o cenário 
escolhido para receber 
Francisco Moita Flores e os 
cerca de 80 leitores que se 
juntaram à conversa, no dia 
24 de janeiro.

Num serão especialmente 
dedicado aos seus livros 
e investigações, o autor 
convidado falou sobre 

o gosto pela escrita 
e partilhou histórias 
recheadas de humor, 
despedindo-se com diversos 
autógrafos em livros da sua 
autoria como “Segredos de 
Amor e Sangue”, “A Fúria das 
Vinhas”, “O Mensageiro do 
Rei”, “Mataram o Sidónio” 
e “O Mistério do Caso de 
Campolide”.  

Nesta tertúlia, Mariana 
Clemente apresentou o seu 
projeto, lançado em julho de 
2019, e falou sobre o gosto 
pelos livros, que deve ser 
incutido desde cedo nas 
crianças, e na necessidade 
de desmistificar alguns 
mitos associados aos 
hábitos de leitura.

Uma atividade da 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo que visa refletir 
sobre a construção 
do gosto pelos livros, 
discutir sobre alguns 
mitos associados aos 
hábitos de leitura, 
folhear páginas 
fantásticas e encontrar, 
certamente, motivos 
para pôr as crianças a 
ler os melhores livros.

No âmbito das medidas 
preventivas implementadas 
pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e do Estado 
de Emergência definido 
pelo Governo, a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 
encontra-se a promover o 
“Serviço de Empréstimo 
com entrega ao Domicílio” 
em toda a área do município.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO IMPLEMENTA 
Serviço de Empréstimo 
com entrega ao Domicílio

Tendo em 
consideração a 
suspensão das 
suas atividades 
presenciais, 
a Biblioteca 
encontra-se a 
desenvolver um 
conjunto 
de iniciativas 
que podem ser 
participadas e 
desfrutadas por 
todos, à distância 
de um clique.

“Hora do Conto”
segunda, terça e quarta às 16:00
sábado às 16:30
“Ao Som das Histórias”
quinta às 11:00
“Faz-te à História”
sexta às 10:00
Bebeteca
sábado às 10:30

“Biblioteca gira, que Gira!”
quinta às 17:00 
105.00 FM ou ao vivo, 
no Facebook 23 Milhas

“Ao Som das Histórias”
quarta às 19:15
sábado às 09:45 (repetição)
https://bit.ly/3ad0aga

“Faz-te à História”
sábado das 11:00 às 12:00 
https://acasadojoaoradio.online
http://bit.ly/2Qk7yi4A iniciativa veio permitir 

que, durante o período 
de isolamento social, 
os utilizadores da BMI 
continuarem a usufruir 
do serviço de requisição 
de livros, CD, DVD a seu 
gosto ou de vários kits 
literários selecionados pela 
equipa da Biblioteca, sem 
necessidade de sair de casa. 

Deste modo, a Biblioteca, 
cumprindo a sua missão 
ao serviço dos cidadãos, 
mantém-se disponível para 
continuar a prestar serviços 
de promoção do livro e da 
leitura.

Para que o utilizador 
possa usufruir deste 
serviço, basta aceder ao 
site da Biblioteca Municipal 
e no catálogo pesquisar e 
selecionar o que pretende. 
Após a escolha, o pedido de 
entrega ao domicílio pode 
ser efetuado por reserva 
através do site (efetuar 
login), por telefone, por 
e-mail ou por mensagem 
no Facebook, indicando 
a seleção e o respetivo 
agendamento.

À conversa com… 
autores e ilustradores 

Moita Flores Mariana Ribeiro Clemente

COVID-19
FACEBOOK BMI

RÁDIO 23 MILHAS

RÁDIO TERRANOVA

WEBRÁDIO Tropelias & Companhia, 
a Telefonia d’A Casa do João
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A evolução da pandemia 
COVID-19 
tornou estes tempos 
absolutamente excecionais, 
obrigando a tomada de decisões 
também excecionais.

Mesmo antes da 
Declaração do Estado 
de Emergência, a 18 de 
março, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, seguindo 
as recomendações do 
Ministério da Saúde e da 
Direção-Geral da Saúde, 
implementou um conjunto 
de medidas por forma a 
evitar a concentração de 
pessoas. 

No dia 17 de março, foram 
encerrados os edifícios 
culturais, escolares, 
desportivos, parques 
infantis, desportivos e 
geriátricos e suspensos 
todos os eventos, atividades 
regulares e ações diversas 
de âmbito cultural, 
desportivo, escolar (como 
as aulas de natação ou 
de ténis) e social. Esta 
suspensão envolveu 
todas iniciativas dos 
equipamentos municipais 
(Museu Marítimo de Ílhavo, 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, 23 Milhas, Estaleiro 
- Estação Científica de 
Ílhavo, Fórum Municipal da 
Maior Idade, EMER, Piscinas 
Municipais), destacando-
se os eventos com maior 
dimensão, como a Rota das 
Padeiras, Música na Escola, 
Dia Mundial da Água, Feira 
Vocacional e do Emprego, 
Meia Maratona de Ílhavo, 
Feira da Saúde, Mar Film 
Festival, entre outros.

Mantendo uma atitude 
proativa e acompanhando 
a evolução da situação, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
tomou diversas medidas, 
com destaque para:

- Atendimento telefónico 
e e-mail em substituição 
do atendimento 
presencial;

- Projeto “Estamos Aqui” 
dirigido à comunidade 
em isolamento social: 
linha de apoio psicológico 
e disponibilização 
de informação útil, 
atividades em formato 
digital;

- Preparação dos 
alojamentos de resposta 
a quarentenas e 
isolamento profilático 
(antiga Pensão Galera, 
antigo Centro de 
Formação da DRAP 
Centro e alguns fogos de 
habitação social);

- Articulação com 10 
Empresas para aquisição 
e entrega de material de 
proteção individual (EPI) 
para diversas instituições 
e entidades (FRIP; Testa 
& Cunhas; Science4You; 
PortusPark; Plafesa; 
TSA; Renault Ílhavo; 
Aurimoldes; CivilRia; 
PRIO);

- Produção de viseiras 
pelo Estaleiro – Estação 
Científica de Ílhavo para 
diversas instituições e 
entidades;

- Implementação do 
RADAR - Programa 
Municipal de Apoio à 
Comunidade Educativa;

- Distribuição de 
Kits da Maior Idade à 
comunidade sénior;

- Distribuição de Kits 
Cultura Dia a Dia/23 
Milhas à população;

- Programa de Rádio 23 
Milhas;  

- Realização de diversas 
ações de sensibilização 
pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil;

- Acompanhamento 
semanal da situação 
nas Instituições 
de Solidariedade 
Social: CASCI, Centro 
Comunitário do Carmo, 
Centro Social Paroquial 
da Gafanha da Nazaré, 
Lar de São José e Sta. 
Casa da Misericórdia;

Foram também assumidas 
diversas iniciativas e vários 
projetos que permitiram 
limitar os impactos 
negativos, designadamente 
nas famílias, na atividade 
comercial, no comércio 
privado de utilização do 
espaço público e nas 
empresas fornecedoras 
da Autarquia, de forma 
a contribuir para a 
preservação do tecido 
social e comercial, como 
salvaguarda da atividade 
económica e da proteção do 
emprego.

1. Em relação às 
FAMÍLIAS e aos 

MUNÍCIPES, sempre que 
necessário, apostou-se 
no alargamento dos tetos 
económicos para acesso 
às medidas, bem como 
foram reforçadas as 
verbas do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados, 
nomeadamente no apoio 
a despesas suportadas 
pelos agregados: rendas 
e prestações da casa; 
atribuição de equipamentos 
para pessoas deficientes 
ou dependentes; apoio 
no pagamento da fatura 
da água, saneamento e 
resíduos sólidos; ou ainda 
apoio no âmbito da Ação 
Social Escolar. Neste 
sentido, a Câmara Municipal 
aprovou o reforço financeiro 
do Fundo Municipal de 
Apoio às Famílias em 200 
mil euros, valor que permite 
ajudar as famílias que se 
encontram em situação de 
precariedade económica 
com as suas obrigações e 
compromissos financeiros, 
através da formulação de 
uma candidatura ao Fundo.

- Apoio à comunidade 
idosa (compras, farmácia, 
etc) em parceria com o 
CASCI e Património dos 
Pobres;

- Criação da “Bolsa 
Municipal de 
Voluntariado Social – 
COVID-19”, exclusiva 
para os Lares de Idosos 
e Unidade de Cuidados 
Continuados;

- Higienização de 
espaços e equipamentos 
públicos (acessos 
às Instituições de 
Solidariedade Social, 
supermercados, CTT, 
farmácias, bancos, e das 
papeleiras, contentores 
do lixo e ecopontos, 
bancos de jardim, etc.);

- Suspensão do serviço 
de transporte Ílhavo IN;

- Apoio ao Centro de 
Saúde para instalação e 
montagem do COVIDrive 
(funcionamento entre 7 
de abril e 29 de maio);

- Interdição de circulação 
nos passadiços das 
praias;

- Criação de um Centro 
de Operações integrado 
para todos os recursos 
municipais nos Armazéns 
Gerais da CMI;

- Definição do espaço de 
acolhimento operacional 
logístico dos meios 
de reforço na EB José 
Ferreira Pinto Basto e 
Sinalização da Escola 
Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes 
para acolhimento 
dos filhos e outros 
dependentes a cargo dos 
profissionais de saúde, 
das forças e serviços de 
segurança e de socorro e 
das forças armadas;

- Disponibilização, 
numa primeira fase, 
após o encerramento da 
atividade letiva, de 18 
refeições escolares, e, 
posteriormente, no início 
do 3.º período, cabazes 
quinzenais com bens 
alimentares, num total 
de 586 unidades;

- Preparação da 
reabertura do Pré-
Escolar: produção 
de um Manual de 
Recomendações, 
formação às Assistentes 
Operacionais pelo RI10 e 
distribuição de cerca de 
27 mil EPI.

2. No que respeita 
às ATIVIDADES 

COMERCIAIS, entre 1 de 
março e 30 de junho não 
serão cobradas as rendas, 
taxas ou outras receitas 
equivalentes, assim 
como serão devolvidos 
os respetivos montantes 
anuais já liquidados, como 
resultado do encerramento 
dos espaços municipais: 
mercados e respetivas 
lojas, quiosques e outras 
unidades.

Em relação aos espaços 
públicos, em igual período, 
a Câmara Municipal não irá 
cobrar as rendas e taxas 
respetivas, bem como 
procederá à devolução 
dos montantes anuais 
já recebidos em relação 
a publicidade, toldos, 
expositores e esplanadas. 
Ficará isento o pagamento 
das taxas relativas à 
ocupação do domínio 
hídrico pelos apoios e 
equipamentos de praia do 
município, correspondentes 
ao período de 1 de março 
a 30 de junho, cujo 
pagamento referente a 
2020 decorrerá até 31 de 
março de 2021, excluindo 
a cobrança do Fundo 
Ambiental e ao Fundo Azul.

A Câmara Municipal vai 
restituir o valor da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos 
constantes na fatura da 
AdRA - Águas da Região de 
Aveiro aos estabelecimentos 
comerciais e de serviços 
que tenham visto a sua 
atividade encerrada por 
obrigatoriedade do Decreto 
da Presidência do Conselho 
de Ministros n.º 2-A e 
2-B/2020 de 20 de março e 
2 de abril, respetivamente.

Foi ainda reduzido o 
pagamento da faturação 
para um prazo médio 
inferior a 30 dias, auxiliando 
a tesouraria eventualmente 
mais débil dos fornecedores.

3. Em relação às 
INSTITUIÇÕES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL do 
Município, foi atribuído um 
Subsídio Pontual, de acordo 
com as propostas das 
Instituições, no valor global 
de 31.000 euros (1.ª fase de 
apoio): Centro Comunitário 
do Carmo, Centro Social 
Paroquial da Gafanha da 
Nazaré, Património dos 
Pobres da Freguesia de 
Ílhavo (Lar S. José) e Sta. 
Casa da Misericórdia. O 
CASCI, por indicação da 
própria instituição, será 
integrado na segunda fase 
do apoio.

COVID-19
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Face à complexidade 
das medidas de mitigação 
do surto pandémico 
da COVID-19, a Câmara 
Municipal, os três 
Agrupamentos de Escolas do 
Município e as Associações 
de Pais e Encarregados de 
Educação têm estabelecido 
uma estreita articulação 
para uma maior eficácia de 
implementação de processos.

Neste sentido, foi 
disponibilizado, desde 18 
de março, apoio alimentar 
às famílias de crianças de 
pré-escolar e 1.º ciclo que 
usufruem de ação social 
escolar (ASE). Numa primeira 
fase, o apoio foi direcionado 
às crianças de escalão A e, 
numa segunda fase, também 
às crianças do escalão B, 
cujo enquadramento legal 
não previa esta ajuda. No 
início do terceiro período, em 
conjunto com as direções dos 
Agrupamentos de Escolas 
e com os serviços de Ação 
Social da Câmara Municipal 
foi efetuado um ponto de 
situação relativamente às 
famílias que necessitariam 
de apoio alimentar para as 
suas crianças de pré-escolar 
e 1.º ciclo. Como balanço 
provisório, até 31 de maio 
foram distribuídos cerca de 
590 cabazes alimentares.

No âmbito do intenso 
trabalho de combate 
à COVID-19, a Câmara 
Municipal entregou, até 5 
de junho, Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) 
a diversas entidades e 
instituições, resultando na 
oferta de 25 mil unidades 
de EPI.

Estas entregas incluíram 
kits descartáveis, toucas, 
capas de sapato, capas 

No dia da reabertura do 
Pré-Escola, coincidindo com 
o Dia Mundial da Criança, 
o Presidente da Câmara 
Municipal, o Vereador do 
Pelouro da Educação e a 
Adjunta do Presidente e 
Coordenadora da Proteção 
Civil Municipal visitaram três 
estabelecimentos de ensino 
que abriram as suas portas 
às crianças do Jardim 
de Infância do Carmo 
(Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação), 
Jardim de Infância da 
Marinha Velha (Agrupamento 
de Escolas da Gafanha da 
Nazaré) e Jardim de Infância 
da Coutada (Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo).

CMI E 
AGRUPAMENTOS 
DE ESCOLAS 
COORDENAM 
MEDIDAS 
DE APOIO SOCIAL 
AOS ALUNOS

Câmara Municipal de Ílhavo 
entrega 25 mil unidades 
de Equipamento 
de Proteção Individual

Implementadas medidas de segurança 
na reabertura do Pré-Escolar

de bota, batas, máscaras 
cirúrgicas, máscaras 
FFP2, fatos, óculos e 
luvas, distribuídos pelo 
Património dos Pobres de 
Ílhavo/Lar São José, CASCI, 
Centro Social e Paroquial 
da Nossa Senhora da 
Nazaré, Centro Comunitário 
da Gafanha do Carmo, 
Santa Casa Misericórdia 
de Ílhavo, Centro Saúde 
Ílhavo (que teve o covidrive 

O Executivo pretendeu 
destacar o trabalho que a 
Autarquia desenvolveu na 
preparação desta reabertura 
do Pré-escolar, numa 
relação estreita com os 
Agrupamentos de Escolas e 
as Associações de Pais do 
Município de Ílhavo, para 
permitir que o regresso das 
crianças aos Jardins de 
Infância se fizesse de forma 
segura e com a necessária 
confiança para os pais.

Este trabalho centrou-
se na implementação 
de medidas e normas 
de segurança nos 
estabelecimentos, 
através de um Manual de 
Recomendações (criação 
de corredores, espaços 
com menor concentração 

em funcionamento), USF 
Atlântico Norte, USF Beira 
Ria, Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo e GNR.

A esta doação juntaram-
se as mais de 500 viseiras 
de proteção, resultantes 
de produção interna pelo 
Estaleiro, que já antes 
tinham sido entregues a 
Escolas e instituições do 
Município, mas também fora 
dele: Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, ASAS Santa 
Joana, AMPER, Santa Casa 
da Misericórdia de Albufeira, 
ISCIA e Escola Profissional 
de Aveiro.

Esta iniciativa espelha a 
permanente articulação 
entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e todas a IPSS, 
Instituições de Saúde 
e Segurança Social, e 
reforçam o agradecimento 
a todos os profissionais que 
se encontram a trabalhar 
na linha da frente neste 
combate à pandemia. 

de crianças, áreas limpas e 
áreas sujas, procedimentos 
na receção das crianças, 
etc.), no fornecimento 
de cerca de 27.000 
equipamentos e materiais 
de proteção (máscaras 
cirúrgicas; luvas; viseiras; 
batas; máscaras FFP2; 
protetores de calçado e 
doseadores SABA), e na 
promoção de ações de 
formação, em parceria com 
o Regimento de Infantaria 
10 (RI10), de S. Jacinto, 
envolvendo as Assistentes 
Operacionais e funcionárias 
das Associações de Pais que 
têm a especial missão de 
zelar pela execução prática 
das medidas de mitigação, 
de limpeza e do bem-estar 
das crianças.

Desde 18 de março 
que a Câmara Municipal 
de Ílhavo disponibiliza 
a linha telefónica de 
apoio e aconselhamento 
psicológico “Estamos Aqui”, 
assegurada por Psicólogos, 
Gerontólogos e Assistentes 
Sociais da Autarquia, com 
os objetivos de proporcionar 
ajuda aos munícipes de 
modo a minorar o impacto 
da crise associada à 
COVID-19, favorecer os 
processos adaptativos 

As Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas 
(vulgarmente denominados 
de Lares de Idosos), Unidade 
de Cuidados Continuados ou 
as instituições com resposta 
social na deficiência 
sentiram fortes dificuldades 
em garantir a contínua 
prestação de serviços nos 
estabelecimentos de apoio 
social, devido à escassez 
de profissionais e tendo em 
conta o expectável impacto 
e propagação da COVID-19.

Para tal, foi criada 
uma bolsa municipal 
de voluntariado com 
o propósito de ser 
elo facilitador entre a 
disponibilidade demonstrada 
pelos cidadãos para 
prestarem trabalho 
socialmente útil e as 
necessidades de recursos 
humanos das instituições 
sociais. As tarefas de 
voluntariado foram 
direcionadas para serviços 
gerais (lavandaria, limpeza, 
entre outros), cozinha, ação 
direta com idosos, apoio 
domiciliário, enfermagem 
e outras áreas da saúde. 
Inscreveram-se na bolsa 
cerca de 40 voluntários/as, 
que foram encaminhados 
para as instituições 
que manifestaram 
disponibilidade para acolher, 
designadamente o Lar S. 
José e a CERCIAV.

familiares e individuais, 
favorecer os fatores 
protetores associados à 
saúde mental e combater 
o isolamento social da 
comunidade sénior.

A linha de Apoio 
Psicológico “Estamos Aqui” 
continua ativa pelo 234 329 
649, através de atendimento 
telefónico, disponível entre 
as 9h00 e as 12h30 e as 
13h30 e as 17h00, tendo 
atendido, até ao dia 4 de 
junho, 541 chamadas.

“Estamos Aqui”
Linha de Apoio à população 

BOLSA 
MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIADO 
SOCIAL
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Ao todo, mais de oito 
mil pessoas passaram 
em Ílhavo em quatro 
dias de LEME, o festival 
de circo contemporâneo 
que aconteceu em vários 
espaços do Município de 
Ílhavo, desde espaços 
culturais aos jardins, ou 
do largo da Vista Alegre 
ao Centro Paroquial de 
Ílhavo. Esgotando a lotação 
de praticamente todos 
os espetáculos, destaque 

para as quatro sessões de 
[HOSE], a criação de Daniel 
Seabra, o artista apoiado 
da edição deste ano do 
festival, que é organizado 
pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, através do seu 
projeto cultural 23 Milhas, e 
pela Bússola. O diretor do 23 
Milhas, Luís Ferreira, afirmou 
que “é impressionante que, 
logo na segunda edição, o 
LEME tenha conseguido 
marcar o circuito de circo 

internacional e levado até 
Ílhavo pessoas de todas as 
partes do país e de vários”, O 
Circus Forum, um encontro 
internacional para conversar 
e refletir sobre circo 
contemporâneo, contribuíu 
para isso, provando ser uma 
ferramenta imprescindível 
para o futuro do LEME e 
para a ativação, através 
da promoção do encontro 
entre pares, do circo 
contemporâneo em Portugal.

Em duas dezenas de 
espetáculos, destaque 
ainda para os espetáculos 
coreanos “Impulse” e Signal, 
mas também para Materia 
e Fang, que desvendaram 
novos caminhos para o 
circo contemporâneo. 
As formações e oficinas 
fizeram a delícia de todos, 
criando oportunidades 
para estudantes das 
quatro escolas de circo em 
Portugal de conhecerem 
as realidades divergentes 
dos artistas presentes no 
festival.

LEME 
volta a afirmar Ílhavo 
como uma nova marca 
para o circo contemporâneo

O 23 Milhas, projeto 
cultural do Município de 
Ílhavo, voltou a apostar em 
nomes fortes para a sua 
programação, incluindo 
logo em janeiro os Capitão 
Fausto (18 janeiro) e Luís 
Severo (26 janeiro) nos 
destaques e, mais tarde, a 8 
de fevereiro, o encontro de 
Camané e Mário Laginha nos 
palcos para apresentar “Aqui 
está-se sossegado”.

O concerto de Luís Severo, 
a solo, integrou-se no ciclo 
de concertos Acorda à 
Tarde, que incluiu, ainda, os 
espetáculos de MOMO (23 
de fevereiro), Toty Sa’Med 
(15 de março) e Kimi Djabaté 
(29 março).

No início de fevereiro 
(7 e 8), destaque para 
o encontro de serviços 

educativos e mediação, o 
Territórios Públicos, que 
reuniu no Laboratório das 
Artes do Teatro da Vista 
Alegre, e noutros espaços 
do Município, como o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
e a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, vários profissionais 
dessas áreas para debater e 
refletir sobre boas práticas.

“Antiprincesas”, de Cláudia 
Gaiolas, que se realizou 
a 2 de fevereiro, consiste 
uma criação para os mais 
novos, inspirada em grandes 
mulheres que não tinham 
o título de princesas, mas 
ficaram conhecidas por 
grandes feitos. No mesmo 
mês, a companhia Cão 
Solteiro levou a sua última 
criação, “Could be Worse”, 
à Casa da Cultura de Ílhavo 

(15 de fevereiro). Uma 
semana depois, e ainda 
nas áreas performativas, a 
“Civilização” de Lígia Soares 
(21 de fevereiro) antecipou o 
Carnaval, trabalhando com os 
Cardadores de Vale de Ílhavo. 

Continuaram também 
as visitas de arquitetura 
“Olhar por Dentro”, no último 
fim-de-semana dos meses 
de janeiro e fevereiro, numa 
organização do 23 Milhas e 
da Talkie Walkie. 

Nas residências artísticas, 
destaque para a dos Linda 
Martini, que trabalharam o 
seu novo disco na Gafanha 
da Nazaré, em fevereiro.

De 5 a 8 de março, o 
festival Palheta, de Robertos 
e Marionetas, voltou a 
ocupar vários espaços da 
Gafanha da Nazaré, com uma 
programação ainda mais 
vasta e com mais alcance. 

A partir deste festival, 
a atividade do 23 Milhas 
encerrou temporariamente, 
enquanto medida de 
contenção do Coronavírus. 

Capitão Fausto, Luís Severo 
e Camané e Mário Laginha 
em Ílhavo 
no primeiro trimestre
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A rádio foi o meio 
escolhido pelo 23 Milhas, 
projeto cultural do 
Município de Ílhavo, 
para resistir à ameaça 
da apatia cultural e à 
reticência generalizada 
das coisas, na atual 
realidade imposta pelo 
Coronavírus.

Com estreia a 13 de 
abril, feriado municipal, 
a Rádio 23 Milhas tem 
emitido, de segunda a 
sexta-feira, das 16h00 às 
19h00, através da frequência 
105.0 FM - da Rádio 
Terranova, que aceitou de 
imediato ser parceira do 
projeto - ou através do 
Facebook do 23 Milhas. 
Esta rádio foi criada com o 
intuito de se tornar numa 
plataforma de encontro 
e criação, de manifesto e 
partilha, replicando palcos 
agora vazios.

Desde então tem emitido 
concertos exclusivos, 
criações únicas de artistas 
chamados a criar para 
a rádio, discos pedidos, 
residências artísticas, 
debates, poemas lidos pela 
comunidade e programas 
especiais dos festivais do 
23 Milhas. Além disso, em 

cada dia da semana, há 
uma rubrica especial de 
cada estrutura cultural 
do Município de Ílhavo. À 
segunda-feira, “RádioAtivos 
na Marior Idade”; “Todos 
a Bordo!”, do Museu 

Marítimo de Ílhavo; 
“Arquivo do Avesso”, 

do Centro de 
Documentação de 
Ílhavo; “Biblioteca 
gira, que gira!”, 
da Biblioteca 
Municipal 
de Ílhavo; e 
“Conversas com 

Ciência” do Estaleiro 
– Estação Científica 

de Ílhavo.
Um dos pontos altos foi 

a emissão do concerto de 
Salvador Sobral, que voltou 
a reunir a banda para um 
concerto a partir de casa, 
emitido em exclusivo na 
Rádio 23 Milhas. O artista 
atuaria na Casa da Cultura 
de Ílhavo no trimestre 
compreendido entre abril 
e junho, concerto que viu, 
como todos os outros, 
adiado.

23 Milhas lança rádio 
para não deixar morrer 
a cultura do dia a dia

do festival. O festival foi 
ainda transmitido na Rádio 
Terranova, na frequência 
105.0FM, contando também 
por isso com o auditório da 
rádio sediada na Gafanha da 
Nazaré.

No festival Liv(r)e atuaram, 
através da plataforma de 
comunicação online Zoom, 
Clã, Galandum Galundaina, 
João Berhan, Adélia, João 
Francisco, Pedro Mestre, 
Mariana Root, Edgar Valente, 
Quiné Teles, Tiago Sami 
Pereira, Tiago Jesus e Vasco 
Ribeiro. Cada parceiro pôde 
escolher quatro artistas 
para se juntarem ao festival 
e cantarem a liberdade num 
abril de incerteza.

“A liberdade também 
canta em água em águas 
paradas”. Foi este o mote 
para o Liv(r)e, um festival 
de três dias, a propósito do 
25 de Abril, organizado pelo 
23 Milhas, projeto cultural 
do Município de Ílhavo, o 
coletivo lisboeta Camaleão 
e a plataforma A Música 
Portuguesa a Gostar Dela 
Própria.

A emitir a partir da Rádio 
23 Milhas, o festival saiu de 
Ílhavo para vários pontos 
do país. Ao todo, ao longo 
dos três dias de emissão, 
assistiram mais de 62 mil 
pessoas, com registo para 
centenas de comentários e 
partilhas que assinalaram 
um retorno muito positivo 

62 MIL PESSOAS 
ASSISTIRAM A FESTIVAL 
QUE CELEBROU A LIBERDADE 
A PARTIR DE ÍLHAVO

Palheta 
Robertos e Marionetas 
regressaram 
à Gafanha da Nazaré 
sob o tema viagem

O Palheta, Festival de 
Robertos e Marionetas, 
regressou de 5 a 8 de 
março, sob o mote da 
viagem, na Gafanha da 
Nazaré. Uma organização do 
23 Milhas, projeto cultural 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, o festival foi, uma 
vez mais, transversal a 
vários espaços da Gafanha 

humanos, mas também 
pelas restantes condições 
externas. 

O Palheta manteve a 
componente comunitária, 
chamando de novo a 
população da Gafanha da 
Nazaré, mas também dos 

da Nazaré, incluindo as 
próprias ruas e as lojas 
do comércio local, estes 
desafiados a um percurso 
artístico orientado pela 
artista Vera Alvelos.

Nesta quarta edição, 
houve um foco nas 
exposições, através de duas 
mostras bem distintas: 
uma, pensada e desenhada 

arredores, a participar num 
grande espetáculo de rua 
orientado pela Teatro e 
Marionetas de Mandrágora. 
Sob o tema “Contraventos”, 
buscando inspiração na 
identidade do local.

pelo designer Nuno Coelho, 
constituiu uma exposição 
permanente sobre a 
relação da Gafanha da 
Nazaré com os Robertos 
e as Marionetas, sem 
esquecer um dos seus 
grandes impulsionadores, 
Armando Ferraz; a outra, 
praticamente inédita em 
Portugal - uma exposição 
de marionetas do Oriente, 
as “Vozes da Terra”, através 
do espólio de Elisa Vilaça, 
uma viagem fascinante 
numa forma alternativa de 
construir e contar o teatro 
de marionetas. 

De Espanha, a companhia 
Ángeles de Trapo trouxe 
“Error 404” e “Viajeros Del 
Carrusel”, enquanto que de 
França chegou um pouco 
habitual espetáculo de 
marionetas, que consistiu, 
na realidade, em sacos 
de plástico esvoaçantes, 
manipulados não só pelos 
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vamos 
 voltar...


