
Inauguração 
da Requalificação e Ampliação
Jardim de Infância 
e Escola Básica 
da Gafanha 
da Encarnação Sul 
» pág. 27

ARRANQUE 
DO ANO LETIVO 
2020/2021 
» pág. 27

PACOTE FISCAL 
PARA 2021 
com nova redução 
do IMI
» pág. 11

Câmara Municipal 
ATRIBUI MAIS 
210 MIL EUROS 
em Apoios Financeiros 
às Juntas de Freguesia
» pág. 15

Bo
le

tim
 In

fo
rm

at
iv

o 
de

ze
m

br
o 

20
20

 n
.º 

65

INFOMAIL

» págs. 10 e 11



2

fe
ve

re
ir

o
m

ar
ço

20
21

ja
ne

ir
o

Programação sujeita a alterações devido à evolução da pandemia

6 a 8qua e sex

29sex

24dom

15sex

8sex

20sáb

Dia Mundial da Água
Museu Marítimo de Ílhavo

26sex

música

Sara Correia
Casa Cultura Ílhavo12 a 14sex a dom

19 e 20sex e sáb

PALHETA
Robertos e Marionetas
Gafanha da Nazaré
edição especial

6 e 7sáb e dom

teatro

Catarina e a beleza 
de matar fascistas
de Tiago Rodrigues
Casa Cultura Ílhavo

teatro

Aurora Negra
de Cleo Tavares, Isabél Zuaa 
e Nádia Yracema
Casa Cultura Ílhavo

música

CRASSH_Stage XIRI
por CRASSH
Casa Cultura Ílhavo

música

Júlio Resende
apresenta Fado Jazz Ensemble
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

cinema

O Nosso Cônsul em Havana
de Francisco Manso
Casa Cultura Ílhavo

7.o Aniversário
Fórum Municipal 
da Maior Idade

4 a 5qua e sex

26, 27 e 28sex, sáb e dom

20sáb

teatro

A Noite da Dona Luciana
com encenação de Ricardo Neves-Neves
Laboratório Artes Vista Alegre

música

Concerto-filme Nu
First Breath After Coma
Casa Cultura Ílhavo

Territórios Públicos
Laboratório Artes Vista Alegre

6sáb

Ílhavo a Ler +
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

13qua

Restauração 
do Concelho
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, foi, no 
dia 15 outubro, eleito para 
a Comissão Permanente 
do Conselho Regional da 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC).

O Município de Ílhavo 
ganha, assim, relevância 
regional e nacional com 
esta eleição para o órgão 
consultivo da CCDRC 
composto por câmaras 
municipais, juntas de 
freguesias, entidades da 
comissão permanente 
de concertação social do 
Conselho Económico e 
Social, universidades e 
institutos politécnicos, 
entidades regionais de 
turismo, associações de 
desenvolvimento regional e 
de desenvolvimento local, 
entre outros.

O Conselho Regional 
tem como principais 
competências acompanhar 
as atividades da CCDR e a 
execução do seu programa 
operacional; pronunciar-
-se sobre os projetos de 
relevância nacional a instalar 
na região; dar parecer 
sobre a coordenação dos 
meios de ação existentes 
para as atividades e 
as prioridades dos 
investimentos de caráter 
regional; pronunciar-se 
sobre ações intersectoriais 
de interesse para a 
região; dar parecer sobre 
os planos e programas 
de desenvolvimento 
regional; dar parecer 
sobre os relatórios de 
execução de programas e 
projetos de interesse para 
a região; pronunciar-se 
sobre os planos regionais 
do ordenamento do 
território; pronunciar-
-se sobre as medidas 
de descentralização 
e desconcentração 
administrativa que sejam 
suscetíveis de possuir 
impacte no modelo e na 
organização territorial das 
políticas públicas de níveis 
regional e local.

Presidente da 
Câmara Municipal 
de Ílhavo 
eleito para o 
Conselho Regional 
da CCDR CentroCaro(a) Munícipe,

Chegados a dezembro, último mês do ano, trazemos uma pesada bagagem de 
inesperadas experiências trazidas pelas contingências da pandemia de COVID-19. 
Este foi seguramente um ano desafiante em termos pessoais e organizacionais, 
que obrigou à reorganização da estrutura de serviços e apoios prestados à 
população e às instituições do Município.

Sendo certo que as restrições obrigaram, em alguns momentos, a abrandar o 
ritmo da execução dos projetos e investimentos planeados, também podemos 
afirmar que fomos capazes de reorientar e reorganizar a atividade municipal de 
acordo com as prioridades de atuação. Mantivemos as obras e empreitadas em 
curso e demos início a novas, promovemos, em segurança, iniciativas e eventos 
culturais, até porque… a vida não pode parar.

Desde logo, a Autarquia foi, e é, parte ativa e estruturada na mobilização de 
apoio às IPSS afetadas pela pandemia, não só pela prestação de apoio financeiro 
direto, mas também pelo apoio logístico e de material, sempre escasso para 
fazer face às necessidades constantes. 

Atuámos e continuámos a atuar, no apoio direto às famílias, com o reforço 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, também com 
a linha de apoio psicológico que proporciona uma voz amiga em tempos de 
incerteza, entre outros mecanismos; mantivemos o apoio ao comércio local, com 
a isenção de pagamentos de vária ordem, esplanadas, publicidade, ocupação de 
espaço público, entre outras, como forma de diminuir o impacto dos efeitos do 
confinamento e recolher obrigatório.

Este ano foi também marcado pela assunção de competências na área 
da Educação, um novo paradigma que trouxe para a esfera Autárquica a 
responsabilidade acrescida de proporcionar aos nossos jovens alunos um 
ambiente escolar de qualidade. E assim continuamos a fazer, com a reabilitação 
e ampliação do Jardim de Infância e Escola Básica da Gafanha da Encarnação 
Sul, assumimos também a remoção de amianto nos edifícios escolares, da 
responsabilidade do Ministério da Educação, a manutenção do fornecimento 
de refeições escolares assim como com o transporte escolar. Aumentámos a 
abrangência da atribuição de Bolsas de Estudo e da Ação Social Escolar. 

O nosso verão foi ainda marcado pela ausência das atividades das nossas 
Associações e do Marolas, do Festival do Marisco e da Sardinha, mais que tudo o 
incontornável Festival do Bacalhau, que nos últimos anos foi ponto de encontro 
obrigatório de turistas, veraneantes e não só. No entanto, quisemos manter viva e 
presente a tradição bacalhoeira da nossa Terra através da edição do livro “Chora 
e Feijão Assado”, que recorda alguns dos pratos confecionados a bordo, entre 
muitas curiosidades da vida a bordo. Uma boa sugestão de presente de Natal!

Concluído o terceiro ano de mandato, apresentámos o Orçamento e as Grandes 
Opções do Plano para 2021, entretanto aprovado, que contempla o aumento do 
investimento, mas sobretudo uma nova redução da carga fiscal para as famílias 
no que concerne ao IMI e IRS.

Por se tratar do mês da natividade, dezembro personifica a esperança, a 
generosidade e a partilha, vivido à luz dos sorrisos das crianças no aconchego do 
lar e da família. 

Na certeza que este será para muitos um Natal diferente, quero deixar uma 
vez mais o apelo: por si, pelos seus, viva esta quadra em segurança. Deixe-se 
contagiar mas, pelas alegrias e boas vivências natalícias, não pelo vírus!

Faço votos de um Santo e muito Feliz Natal, e um próspero Ano Novo para 
Todos.

Um abraço Amigo

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 da Av. Nossa Senhora da Saúde (Costa Nova)
» 561.460,80 euros

Várias Pavimentações e sinalética no Município de Ílhavo
»  197.882,92 euros (pavimentações); 52.433,60 euros (sinalética)

Requalificação da envolvente ao CIEMar (PEDU/PARU Ílhavo)
» 368.367,95 euros

Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade 
ligada ao Mar e Loja Social (PEDU/PARU Ílhavo)
» 1.429.728,00 euros

Requalificação Rua João Carlos Gomes, Ílhavo 
(PEDU/PARU Ílhavo)
» 260.025,00 euros

Requalificação do Bairro dos Pescadores (PEDU/PARU Ílhavo)
» 623.459,40 euros

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



dezembrojunho 5

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais 
da Gafanha de Aquém
» 1.792.168,50 euros

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais 
da Gafanha da Encarnação
» 1.526.481,79 euros

» Requalificação da Rua e Largo do Comendador Egas 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré
» 100.232,87 euros euros

Requalificação da envolvente ao Santuário de Schoenstatt, 
Gafanha da Nazaré
» 113.935,85 euros

Requalificação da Frente Ribeirinha na Gafanha de Aquém
» 103.800,00 euros

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

Corredor ciclável no âmbito do PAMUS (Percurso 2), 
Gafanha de Aquém/Gafanha da Nazaré
» 262.880,00 euros

Requalificação do Parque da Malhada (PEDU/PARU Ílhavo)
» 630.629,30 euros
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Intervenções no Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré
» 40.796,22 euros

Remodelação e Beneficiação da Escola Básica 
da Gafanha da Encarnação Sul
» 349.800,00 euros

Reforço das Redes de Abastecimento de água em Vale de Ílhavo
» 139.920,00 euros

» Bairro do Bebedouro PAICD (Gafanha da Nazaré) - adjudicado
» Aquisição de terrenos e projeto com vista à construção do Centro Cívico na Gafanha do Carmo
» Requalificação do Largo do Cruzeiro - adjudicado
» Construção de passeios na Rua S. Francisco Xavier
» Corredores cicláveis adjudicados no âmbito do PAMUS (Percursos 1 e 11) - adjudicado
» Construção da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha do Carmo - projeto
» Construção da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação (3.ª fase) - projeto
» Remodelação do Salão Cultural e Extensão de Saúde da Gafanha da Encarnação - projeto
» Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo
» Construção da área de receção do Navio-Museu Santo André
» Rampa do Cais dos Pescadores, Largo da Bruxa Gafanha da Encarnação
» Requalificação da Rua das Cancelas - concurso

Projetos, 
Obras a 

Concurso ou 
Adjudicadas…

Pista de cintura externa na Gafanha da Nazaré 
(Bresfor – Ponte da Barra)
» 351.869,00 euros

Requalificação da Av. Fernão de Magalhães, Praia da Barra 2.ª fase
» 584.100,00 euros

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

Obras 
concluídas...
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No dia 12 de outubro 
iniciaram-se as obras de 
Requalificação da Frente 
Ribeirinha na Gafanha de 
Aquém, com o arranjo 
urbanístico da zona e a 
construção do corredor 
ciclável de ligação à Avenida 
dos Bacalhoeiros, junto 
do nó de acesso à A25, na 
Gafanha da Nazaré (Percurso 
PAMUS 2). O conjunto 
das duas empreitadas 
representa um investimento 
de 366.680 euros.

A requalificação urbana 
prevê 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. No 
espaço a norte está prevista 
uma pequena zona de 
ocupação de lazer pública 
de utilização ocasional 
múltipla, dotada de alguns 
equipamentos urbanos, 
apoiada com placas de 
estacionamento adjacentes, 
e ainda a implementação de 
iluminação pública ao longo 
da linha de água.

Obras de Requalificação 
da Frente Ria, 
na Gafanha de Aquém

Arrancaram, no dia 2 de 
setembro, os trabalhos da 
empreitada de construção 
da segunda fase da Rede de 
Águas Residuais e Pluviais 
da Gafanha da Encarnação.

desporto, seja através do 
projeto de requalificação 
urbanística, seja ao 
nível dos equipamentos 
e mobiliário urbanos, 
e, simultaneamente, 
proceder à sua articulação 
funcional e urbanística 
com a requalificação do 
Jardim Henriqueta Maia, 
nomeadamente através 
da promoção da sua 
acessibilidade a peões e 
ciclistas.

Esta obra, da 
responsabilidade do 
Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes que integra o 
Município de Ílhavo e a Águas 
da Região de Aveiro (AdRA), 

terá a duração de 14 meses 
e um investimento global de 
1.526.481,79 euros, repartido 
pela Câmara Municipal 
(550.936,09 euros) e pela 
AdRA (975.545,70 euros).

Iniciada a construção 
desta rede e concluída a 
da Gafanha de Aquém, o 
Município de Ílhavo ficará 
muito próximo de uma taxa 
de cobertura populacional 
superior a 90% e estará 
em condições de iniciar 
o processo da 3.ª fase da 
construção das Redes de 
Águas Residuais e Pluviais 
na Gafanha da Encarnação, 
que se encontra em 
elaboração do respetivo 
projeto para posterior 
abertura de Concurso 
Público.

Tiveram início, no final 
de novembro, as obras de 
Requalificação do Parque 
da Malhada, em Ílhavo, 
projeto que integra o Plano 
de Ação de Regeneração 
Urbana – PARU Ílhavo e que 
contempla um investimento 
de 630.629,30 euros.

Com um prazo de 
execução de 7 meses, esta 
reabilitação urbana, entre o 
Pavilhão Municipal Capitão 
Adriano Nordeste e a Piscina 
Municipal de Ílhavo, visa 
dotar o espaço público, de 
apoios indispensáveis a um 
uso mais intenso das suas 
componentes de lazer e 

Construção da 
Rede de Saneamento, 
na Gafanha da Encarnação

Parque da Malhada 
recebe obras de requalificação 
no valor de 630 mil euros

A Câmara Municipal 
de Ílhavo adjudicou a 
Requalificação dos Blocos 2 
e 5 do conjunto Habitacional 
do Bebedouro, na Gafanha 
da Nazaré, pelo valor de 207 
624,32 euros, com um prazo 
de execução de 180 dias.

Esta requalificação 
está prevista no Plano 
de Ação Integrado 
para as Comunidades 
Desfavorecidas, integrado 
no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano 
– PEDU Ílhavo, financiado 
através do Programa 
Comunitário Centro2020. A obra prevê o tratamento 

de fachadas, substituição de 
caixilharias, revestimento de 
cobertura, pinturas gerais 
interiores, substituição de 
pavimentos e revisão das 
instalações técnicas.

210 mil euros para a 
Requalificação do Bairro do Bebedouro, 
na Gafanha da Nazaré
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Foi, em agosto, 
aprovada a adjudicação 
da construção dois novos 
corredores cicláveis, no 
âmbito do Plano de Ação 
para a Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS) de 
Ílhavo, que irão permitir 
aumentar o número e 
área percursos cicláveis 
no Município, bem como 
aumentar as condições de 
segurança e de mobilidade 
em modo suave no 
território.

de 1.236 metros, com a 
colocação de paliçadas, 
plantação de espécies 
autóctones que contribuem 
para a fixação das areias na 
duna e com a colocação de 
passadiços sobrelevados 
que permitem a circulação 
de pessoas, evitando o 
impacto sobre o sistema 
dunar.

A intervenção tem, ainda, 
como objetivo a proteção 
do litoral e das suas 
populações face a riscos, 
especialmente de erosão 
costeira, sendo relevante 
para a prossecução das 
políticas consagradas na 
Estratégia Nacional para 
a Gestão Integrada da 

Zona Costeira e para a 
necessidade de adaptação 
do território às alterações 
climáticas.

Na cerimónia de assinatura 
do contrato, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, destacou 
“a importância da obra, há 
muito desejada e esperada, 
enquadrada na defesa 
do meio ambiente, na 
integração do homem com 
a natureza e na prevenção 
costeira face às alterações 
climáticas, nomeadamente 
as que são provocadas pelo 
impacto das mutações 
constantes do nível do mar 
e do impacto das marés”.

O Percurso PAMUS 1, com 
um investimento de 224.720 
euros, permite implementar 
um corredor ciclável e 
pedonal estruturante entre 
o Centro de Ílhavo e a Zona 
Industrial da Mota. 

Já o Percurso PAMUS 2, 
com um investimento de 
262.880 euros, corresponde 
à construção de um outro 
corredor entre o Centro 
de Ílhavo e a Av. dos 
Bacalhoeiros, junto do nó de 
acesso à Auto Estrada A25.

Além disso, a Câmara 
Municipal aprovou ainda 
a abertura de concurso 
público para a construção 
do Percurso PAMUS 11, com 
o valor base de 300.000 
euros, com o objetivo de 
construir um corredor 
ciclável e pedonal que ligará 
a Zona Industrial da Mota 
(Gafanha da Encarnação) 
com a Freguesia da Gafanha 
da Nazaré, concretamente 
com a zona do Complexo 
Desportivo e a futura ligação 
às Praias e malha urbana, 
que facilite a segregação 
entre o tráfego motorizado 
e o tráfego ciclável e 
pedonal, garantindo, sempre 
que possível, uma maior 
segurança e melhores 
condições de mobilidade.

No dia 2 de setembro, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Agência Portuguesa do 
Ambiente I.P. (APAmbiente) 
assinaram o contrato e 
auto de consignação da 
Empreitada de Recuperação 
e Estabilização do Cordão 
Dunar entre as Praias da 
Barra e da Costa Nova.

Com um investimento de 
cerca de 400 mil euros e 
um prazo de execução de 
4 meses, a intervenção é 
assegurada pelo Município 
de Ílhavo e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
financiada a 75% pelo Fundo 
Comunitário do Programa 
Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUR), incluída 
na candidatura aprovada ao 
POSEUR: “Ações de Proteção 
do Litoral na Região Centro 
- Cortegaça / Vieira de 
Leiria”. Os restantes 25% são 
repartidos, de igual forma, 
pela Câmara Municipal e 
pela APAmbiente (43.781,49 
euros).

A empreitada pretende 
recuperar e estabilizar o 
cordão dunar no Município 
de Ílhavo, entre a Praia da 
Barra e da Costa Nova, a sul 
do Porto de Aveiro, numa 
extensão aproximadamente 

787 mil euros para a implementação 
de mais três corredores cicláveis

Recuperação e Estabilização 
do Cordão Dunar entre 
as Praias da Barra e da Costa Nova

O dia 3 de agosto 
marcou o início da obra de 
Requalificação da Rua João 
Carlos Gomes, em Ílhavo, 
intervenção enquadrada 
no Plano de Ação de 
Regeneração Urbana (PARU) 
que integra o Jardim 
Henriqueta Maia, o antigo 
Quartel dos Bombeiros 
Voluntários, o Bairro dos 
Pescadores, o Parque da 
Malhada e a Rua Carlos 
Marnoto.

Adjudicada pelo valor 
de 260.025,00 euros, esta 
obra decorre pelo período 
de 8 meses e contempla 
intervenções de reabilitação 
do espaço público e 
renovação de infraestruturas 
básicas, enquadrando-se 
no projeto estruturante de 
requalificação do centro 
urbano de Ílhavo e sua 
envolvente.

Requalificação da 
Rua João Carlos Gomes, 
em Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a aquisição 
de dois terrenos (rústico 
e urbano) no lugar da 
Crasta do Poço, na Gafanha 
do Carmo, pelo valor de 
175.000 euros. Os terrenos 
irão permitir a elaboração 
de projeto e execução física 
do Centro Cívico, ampliação 
e requalificação do Espaço 
Público e construção de 
zona de estacionamento, no 
centro da Freguesia.

Este é um projeto há 
muito desejado pela 
Freguesia da Gafanha 
do Carmo e pela sua 
comunidade, tendo, 
desta forma, sido dado 
o primeiro passo para a 
implementação de um 
conjunto de infraestruturas 
e para a requalificação 
urbana que garantam 
uma melhor qualidade 
de vida e bem-estar à 
Freguesia e promovam 
o seu ambicionado 
desenvolvimento.

Terrenos para construção 
Centro Cívico na Gafanha do Carmo 
representam investimento 
de 175 mil euros
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de 1.350 metros, com início 
a norte da Avenida até ao 
cruzamento com a Rua das 
Campanhas (junto à EB da 
Costa Nova), contemplando 
ainda o passeio sul da Rua 
do Banho, a Rua Eça de 
Queiroz e a Praceta N. Sr.ª 
da Saúde.

Com a duração de 9 
meses, irá ainda permitir 
reabilitar um dos principais 
eixos estruturantes da 
Praia da Costa Nova que 
tem uma função essencial 
para a população residente 
(quer a permanente, quer a 
sazonal), sendo, igualmente, 
uma das principais portas 
de entrada para o extenso 
areal.

A requalificação tem 
como objetivos promover a 
ligação pedonal e clarificar 
o corredor ciclável entre 
os vários quarteirões; 
reordenar o estacionamento 
e evitar a “invasão abusiva” 
das dunas; clarificar os 
percursos de acesso à 
praia, com guardas em 
madeira entre as dunas 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 e o 
estacionamento automóvel; 
e passeios em ambos os 
lados da rua, entre outros.

Iniciaram-se, neste mês 
de dezembro, as obras de 
Requalificação da Av. Nossa 
Senhora da Saúde, na Costa 
Nova, que representam um 
investimento de 561.460,80 
euros. Esta empreitada 
visa promover intervenções 
numa extensão aproximada 

Início das obras de Requalificação 
da Av. N. Sr.ª da Saúde, na Costa Nova

As obras de requalificação 
da Rua do Santuário de 
Schoenstatt, na Gafanha 
da Nazaré, iniciadas a 22 

representam um 
investimento de 113.935,85 
euros. Com um prazo de 
execução de 120 dias, 
comportam trabalhos 
de pavimentação, redes 
de drenagem de águas 
pluviais, passeios e 
estacionamento, estando 
igualmente projetado, 
na zona envolvente a 
este arruamento, parte 
do percurso do corredor 
ciclável PAMUS 1 de ligação 
entre a Zona Industrial 
da Mota e o Complexo 
Desportivo da Gafanha 
da Nazaré, entretanto já 
adjudicado.

de outubro, enquadram-
se num plano alargado de 
intervenções municipais 
nesta Freguesia e 

Rua do Santuário 
de Schoenstatt 
recebeu 114 mil euros 
em requalificação

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a doação 
de um prédio rústico 
denominado Quinta da 
Luizinha, situado na Rua 
Central, na Gafanha do 
Carmo, à Associação de 
Solidariedade Social da 
Gafanha do Carmo.

Esta doação irá permitir 
que a Associação aumente a 
capacidade da sua valência 
de Espaço Residencial para 
Idosos (ERPI) em mais 20 
camas, ampliando as suas 
instalações e, desta forma, 
melhorar as suas respostas 
sociais.

O piso do polidesportivo 
do Jardim 31 de Agosto, 
na Gafanha da Nazaré, foi 
substituído por um relvado 
sintético, num investimento 
na ordem dos 16.000 euros.

A Câmara Municipal 
reabilitou, desta forma, este 
equipamento desportivo 
ao serviço da comunidade, 
capacitando-o com 
características técnicas 
que permitem uma melhor 
qualidade para a prática 
desportiva, com condições 
mais atrativas.

O terreno doado à 
Associação Aquém Renasce 
permitirá à Instituição a 
construção de um Centro 
de Dia para 20 utentes, 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas para 40 
utentes e Serviço de Apoio 
Domiciliário para 25 utentes.

A valorização deste 
importante espaço 
público, posiciona-se nos 
compromissos assumidos 
pela Autarquia na promoção 
da prática desportiva e do 
bem-estar das populações, 
que determinaram a 
distinção de Ílhavo como 
Município Amigo do 
Desporto.

Câmara Municipal doa terrenos 
à Associação de Solidariedade Social 
da Gafanha do Carmo 
e Associação Aquém Renasce

ZONA DESPORTIVA 
DO JARDIM 31 DE AGOSTO 
recebeu relvado sintético
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A Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou, as Grandes Opções do 
Plano e o Orçamento para o ano 
de 2021 no montante global de 
33.800.000,00€, tendo as Grandes 
Opções do Plano (GOP) a dotação 
de 16.292.900,00€, o que representa 
um aumento de 2,79% em relação 
ao ano anterior, ao qual acresce a 
previsão do saldo de 2020 no valor 
de 2.800.000,00€.

As GOP 2021 indiciam um 
equilíbrio importante nas 
contas municipais e refletem a 
continuidade da contenção da 
despesa e da redução equilibrada 
da dívida e do cumprimento do 
respetivo serviço, mantendo a 
capacidade de assegurar um bom 
nível de investimento no Plano que, 
para 2021, regista o valor total de 
19.092.900€ (incluindo a previsão do 
saldo de 2020).

Continuarão a ser preocupação 
da Autarquia as potencialidades do 
Quadro Comunitário “Centro 2020”, 
sem descorar as oportunidades que 
possam surgir no próximo Quadro 
2030, bem como a valorização da 
participação do Município de Ílhavo 
no Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da Região 
de Aveiro (PDCTRA), no 
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária (DLBC), Costeira 
e Rural, no Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (PEDU), entre outros.

Neste sentido, será possível à 
Câmara Municipal assegurar a 
execução física e a finalização de 
importantes obras, direcionadas 
para o bem estar dos cidadãos e 
para o desenvolvimento estruturado 
do Município, das quais se 
destacam:

- a requalificação do 
Jardim Henriqueta Maia, a 
reabilitação do antigo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, a requalificação de 
vários arruamentos (Rua João 
Carlos Gomes, Bairro dos 
Pescadores, envolvente ao 
CIEMar) e a requalificação do 
Parque da Malhada;

- a Rede de Saneamento 
da Gafanha de Aquém e da 
Gafanha da Encarnação,

- a Área de Acolhimento 
Empresarial 4.0 da Gafanha 
de Aquém;

- a Requalificação do Navio-
Museu Santo André e a 
área de receção no Jardim 
Oudinot;

- a Requalificação do Largo 
do Cruzeiro, na Gafanha da 
Nazaré;

Orçamento 
2021 
com Plano de Investimentos 
na ordem dos 
20 milhões de euros

- o PAIDCD (Plano de 
Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas) 
com intervenção na 
habitação social do 
Bebedouro, na Gafanha da 
Nazaré;

- a Requalificação da frente 
ribeirinha na Gafanha de 
Aquém;

- os corredores cicláveis 
que integram os percursos 
PAMUS 1, 2 e 11 que ligam as 
Freguesias de S. Salvador, 
Gafanha da Nazaré e Gafanha 
da Encarnação;

- a Requalificação da Av. 
N. Sra. da Saúde, na Costa 
Nova, com a construção de 
um corredor ciclável e de 
passeios;

- a Requalificação da Rua das 
Cancelas, em Ílhavo;

- a Requalificação do “Centro 
Cultural da Gafanha da 
Encarnação” e extensão de 
saúde;

- o Arranjo do Largo das 
Ervosas em São Salvador;

- a Construção da Rampa dos 
Pescadores (Largo da Bruxa), 
na Gafanha da Encarnação;

- a Requalificação do 
Pavilhão Desportivo da 
Gafanha do Carmo; 

- o Projeto e Construção de 
passeios da Rua Francisco 
Xavier, na Gafanha da Nazaré;

- o Reperfilamento da Rua do 
Santuário de Schoenstatt, na 
Gafanha da Nazaré;

- a 2.ª fase da Requalificação 
de passeios na Praia da Barra;

- o Projeto de Execução 
de Dragagens no Cais dos 
Pescadores da Costa Nova;

- a Aquisição de Terrenos 
para o Centro Cívico da 
Gafanha do Carmo;

- a Construção e recuperação 
de vários passeios em 
diversos locais do Município.
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Isto, sem descurar as inúmeras 
medidas e ações projetadas na 
área da Cultura (com a atividade 
da Biblioteca, do CDI, do Museu 
Marítimo de Ílhavo e do 23 Milhas, 
por exemplo), do Ambiente, do 
Turismo, da Juventude, da Educação 
e Formação, da Ação Social e 
Inclusão, ou da Saúde Pública e 
Proteção Civil. De referir ainda, o 
estímulo à cooperação ativa no 
processo da CIRA para a construção 
do Centro Intermunicipal de 
Recolha de Animais de Companhia 
e a concretização da expansão 
do Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia de Ílhavo 
(CROACI) de forma a assegurar e 
melhorar a qualidade de serviço 
prestado e do bem-estar animal. 
A estes investimentos acresce a 
preocupação social, nomeadamente 
para com os mais carenciados, 
para com as famílias e para com 
as empresas, tornando este 
orçamento num Orçamento Amigo 
das Famílias, capaz de proporcionar 
as necessárias respostas e 
medidas que permitam minimizar 
as consequências da pandemia da 
COVID-19.

Destaque ainda para o facto de 
o Orçamento para 2021 fortalecer 
os laços de cooperação e de 
compromisso entre a Câmara 
Municipal e as diversas entidades 
do Município de Ílhavo, tais como as 
Juntas de Freguesia, as Associações 
e Instituições, sendo prova desse 
espírito de colaboração os Acordos 
de Execução e de Delegação de 
Competências, os Contratos-
Programa para a Promoção do 
Desporto e Cultura e os Acordos de 
Cooperação anuais, para além de 
diferenciados Protocolos

As Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2021 são 
uma solução ambiciosa e, 
simultaneamente, rigorosa, realista, 
socialmente justa e que potenciam 
o desenvolvimento e coesão do 
território, mantendo a visão do 
Município de Ílhavo como uma 
“Grande Cidade” e perspetivando a 
“Construção do Futuro” no quadro 
do novo ciclo autárquico a iniciar no 
último trimestre de 2021.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
aprovou os valores que integram 
o Pacote Fiscal Municipal para 
o ano de 2021, reduzindo, pelo 
segundo ano consecutivo, o IMI 
em 5,70%, fixando a taxa em 0,33% 
e, pela primeira vez, diminuindo a 
participação variável no IRS em 20% 
(de 0,5% para 0,4%), mantendo as 
atuais reduções do IMI Familiar e o 
valor da Derrama.

Há muito que a Câmara Municipal 
assumiu o compromisso de não 
onerar o orçamento familiar 
dos seus Munícipes por via 
fiscal e aliviá-lo sempre que 
a sustentabilidade das contas 
municipais o permitisse, mantendo 
este propósito no Pacote Fiscal 
aprovado. Realidade que é possível 
concretizar face ao permanente 
rigor na gestão orçamental, tendo 
como resultado contas municipais 
equilibradas e sustentáveis.

No entanto, a Autarquia não pode 
ignorar que tem a obrigação de 
criar receitas próprias e necessárias 
para fazer face aos seus encargos 
e compromissos que passam, 
por exemplo, pela preocupação 
social com a realidade financeira 
que afeta as famílias portuguesas, 
materializada no Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados. Além disso, por 
força da pandemia provocada pela 
SARS-CoV-2, o Município de Ílhavo 
viu-se forçado a assumir encargos 
imprevistos de vária natureza (que já 
ultrapassam os 700.000,00€), sendo 
expectável que estes se estendam 
para 2021, para além do apoio 
financeiro direto concedido às IPSS 
do Município (mais de 65.000,00€) 
e das taxas e rendas que não foram 
cobradas como forma de apoio aos 
pequenos empresários instalados 
no Município.

IMI 
A Câmara Municipal 

de Ílhavo aprovou uma 
alteração dos valores do 
IMI para o ano de 2021: 
REDUZIR para 0,33% para os 
prédios urbanos e manter 
a taxa de 0,8% para prédios 
rústicos. Esta opção política 
resulta do rigor da gestão 
financeira implementada 
que gerou uma redução 
da dívida e do seu serviço, 
permitindo a redução efetiva 
de 5,7%.

IRS
A Câmara Municipal irá 

devolver, pela primeira 
vez, 20% da participação 
variável do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) dos sujeitos 
passivos com domicílio 
fiscal no Município de 
Ílhavo (valor relativo aos 
rendimentos de 2020), 
reduzindo essa participação 
de 5% para 4%.

DERRAMA
Foi aprovado manter o 

valor da Derrama em 1,5%, 
para cobrança no ano de 
2021, com a atribuição de 
isenção às empresas cujo 
volume de negócios não 
ultrapasse 150.000,00€ e 
às empresas que durante o 
próximo ano se instalem no 
território e que criem cinco 
ou mais novos postos de 
trabalho.

Pacote Fiscal para 2021 
com nova redução do IMI
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30 melhores municípios no 
ranking das autarquias com 
maior equilíbrio orçamental 
entre a Despesa Corrente 
e a Receita Corrente e 
com melhor resultado 
económico, no âmbito do 
Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses, 
permitindo, desta forma, 
sem hipotecar as gerações 
futuras, a adoção de um 
conjunto de medidas e 
políticas que garantam 
o desenvolvimento 
estruturado, sustentável 
e integrado, garantido o 
bem-estar dos munícipes 
e a coesão territorial.São 
reflexo deste contexto os 

projetos - finalizados, em 
execução ou planeados 
- de requalificação 
urbana, de Mobilidade, de 
infraestruturas básicas, as 
intervenções no âmbito do 
Plano de Ação Integrado 
para as Comunidades 
Desfavorecidas (PAIDCD), 
as intervenções na área da 
educação, as intervenções 
na área do Património e 
Cultura, as intervenções de 
desenvolvimento territorial 
e económico, e, ainda, as 
intervenções de âmbito 
desportivo.

Importa acrescentar 
igualmente o intenso 
trabalho imaterial 
desenvolvido na área 
social com os apoios às 
Associações, às Instituições 
de Solidariedade Social, 
às famílias, aos jovens 
estudantes universitários 
ou à comunidade sénior; na 
valorização da identidade 
e património cultural 
e histórico, através da 
programação do 23 Milhas, 
da projeção do Museu 
Marítimo, da investigação 
do CIEMar e do Centro 
de Documentação ou da 
presença na comunidade 
da Biblioteca Municipal; no 

O dia 27 de outubro 
assinalou o 3.º ano da 
tomada de posse da Câmara 
e Assembleia Municipal 
de Ílhavo, para o mandato 
autárquico 2017-2021. 
Este início do último ano 
do mandato não é, em 
si mesmo, um fim, mas 
sim a oportunidade de 
projetar e construir o futuro 
do Município, para além 
da natural referência e 
balanço do intenso trabalho 
entretanto realizado.

Uma gestão consciente, 
equilibrada e rigorosa 
dos diversos orçamentos 
municipais tem colocado o 
Município de Ílhavo entre os 

3.º ANIVERSÁRIO

Tomada de posse
da “Grande Cidade” 
à “Construção do Futuro”

A Câmara Municipal de 
Ílhavo tem implementado, 
ao longo dos tempos, 
medidas que apostem na 
valorização do território, 
bem como na promoção de 
uma maior proximidade com 
os cidadãos.

Neste contexto, a 
Autarquia efetuou o Registo 
de Propriedade Industrial de 
várias marcas que espelham 
a identidade do Município 
e promovem a valorização 
do território, seja do ponto 
de vista económico, seja 
do ponto de vista cultural 
e turístico: Município de 
Ílhavo - O Mar por Tradição; 
Rota das Padeiras; Mar Film 
Festival; Marolas; Festival 
Cabelos Brancos; 23 Milhas; 

reformulado e renovado, 
mais apelativo, intuitivo, 
acessível e dinâmico, 
oferecendo aos cidadãos 
uma ferramenta digital 

Por último, a Câmara 
Municipal disponibilizou 
ao público, a partir de 
junho, um site do Município   
(www.cm-ilhavo.pt) 

LEME - Festival de Circo 
Contemporâneo e Criação 
Artística; Palheta - Robertos 
e Marionetas; e Gastronomia 
de Bordo.

Ainda nesta vertente de 
valorização territorial e de 
promoção das inúmeras 
potencialidades que o 
Município detém, a Câmara 
Municipal lançou, este ano, 
uma nova plataforma digital 
- www.visitilhavo.pt 
– dirigida principalmente 
a quem visita ou pretende 
visitar Ílhavo, mas também 
para os residentes no 
território. melhorada e mais eficaz, 

facilitando a relação entre 
a Autarquia e a população 
e o serviço público de 
proximidade.

Câmara Municipal promove o território 
com certificação de marcas e novas plataformas digitais

ambiente, com o trabalho 
desenvolvido com as 
escolas que renovou, pelo 
3.º ano consecutivo, o título 
de 100% Eco-Município ou 
a distinção, pelo 2.º ano 
consecutivo, da ERSAR 
com a atribuição do Selo 
de Qualidade dos Serviços 
Prestados na vertente 
dos Resíduos Urbanos; no 
turismo, nomeadamente 
através da promoção 
da Estação Náutica do 
Município de Ílhavo.

Por outro lado, ganha 
especial relevo o esforço 
que a Autarquia tem 
despendido, neste contexto 
complexo de pandemia, 
com os apoios sociais às 
famílias, isenções fiscais 
e ajudas financeiras aos 
comerciantes e empresas, 
doação de equipamentos 
de proteção individual (EPI) 
a várias Instituições, apoios 
sociais escolares, a redução 
do valor da taxa do IMI e do 
IRS, mantendo os valores do 
IMI Familiar e da Derrama.

O ano de 2021 
comportará desafios muito 
importantes, como, por 
exemplo, o processo da 
delegação e transferência 
de competências da 
Administração Central 
para o Poder Local. Ílhavo 
sempre se bateu por uma 
delegação de competências 
séria, sustentável, coerente 
e que garantisse uma 
maior autonomia, assente 
na importância e no papel 
que a Descentralização 
pode ter para o País, 
para os Municípios e 
para os cidadãos, desde 

que seja devidamente 
estruturada, objetiva e 
financiada. Porém, tal não 
significa que seja aceite 
qualquer transferência 
de responsabilidades 
sem consistência, sem 
sustentabilidade financeira, 
sem exequibilidade e que 
possam hipotecar o futuro 
do Município de Ílhavo e 
das próximas gerações, 
e deite por terra todo o 
trabalho desenvolvido até 
à data. Neste contexto, o 
Executivo assumiu novas 
competências, por exemplo, 
na área da “Educação”, 
“Associações de Bombeiros”, 
“Praias Marítimas, Fluviais e 
Lacustres”, “Lojas e Espaços 
Cidadão, Gabinetes de Apoio 
aos Emigrantes e Centros 
Locais de Integração de 
Migrantes”, entre outros. 
Da mesma forma que, 
mantendo a defesa dos 
princípios assumidos 
na gestão rigorosa e 
sustentada, foram rejeitadas 
competências como na 
“Habitação”, “Justiça”, 
“Saúde” e “Ação Social”.

Este novo ciclo que se 
avizinha já em 2021 ou num 
futuro próximo (Quadro 
Comunitário 2030) lançam 
relevantes desafios que 
importa enfrentar com 
firmeza e convicção, numa 
estratégia que mantenha 
o Município na linha da 
frente como referência e 
exemplo de boas práticas 
autárquicas a nível 
regional e nacional, tendo 
sempre como horizonte a 
Construção de um Município 
com melhor Futuro.
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Comissão 
de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC) 
formalizaram, em julho, 
a assinatura do Pacto 
Institucional para a 
Valorização da Economia 
Circular na Região Centro, 
no âmbito da Agenda de 
Economia Circular do 
Centro.

Este é mais um 
exemplo da gestão 
autárquica responsável e 
sustentada no equilíbrio 
entre as várias áreas de 
intervenção municipal 
como, por exemplo, o 
património, a cultura, a 
educação, a juventude, a 

Com a subscrição 
deste Pacto, a Câmara 
Municipal de Ílhavo assume 
três compromissos, a 
concretizar até junho de 
2021, que contribuem 
para a implementação e 
concretização dos princípios 
da Agenda de Economia 
Circular do Centro.

O primeiro, através da 
promoção de incubação de 
base tecnológica tendente 
a encontrar soluções para 
uma gestão eficaz dos 
fluxos rodoviários às Praias 
da Costa Nova e da Barra.

O segundo compromisso 
é sustentado na campanha 
de sensibilização junto 
dos utentes dos Mercados 
Municipais para o usos de 
sacos reutilizáveis, com a 
oferta de 9.000 sacos de 
juta.

Por último, a Câmara 
Municipal compromete-
-se, nos processos de 
Concurso Público ou 
Consultas Prévias e sempre 
que adequado, a valorizar 
critérios que distingam 
positivamente propostas 
que prevejam materiais de 
baixa incorporação de CO2 
ou façam reaproveitamento 
de matérias-primas.

responsabilidade social, 
as infraestruturas e a 
requalificação urbana.

O Município de Ílhavo e 
Costa Nova, em particular, 
têm mais um excelente 
postal e um motivo turístico 
acrescido para quem nos 
visita.

Foi inaugurada, no dia 26 
de setembro, a instalação 
artística “Riscas da Costa 
Nova”, patente na Rotunda 
da Costa Nova, da autoria 
do pintor e escultor Paulo 
Neves.

Com esta iniciativa, a 
Autarquia presta uma 
merecida homenagem à 
identidade e gentes da 
Costa Nova, na sua relação 
estreita com o Mar e a Ria, o 
turismo e as artes da pesca, 
valorizando e reabilitando o 
espaço público.

Através do investimento 
na cultura e no património, 
a Câmara Municipal valoriza 
o seu território como um 
todo, equilibrado entre a 
defesa e preservação da 
identidade e a construção 
e manutenção de 
infraestruturas que criem 
desenvolvimento, bem-estar 
e promovam o Município. 

Assinado protocolo 
para valorização 
da Economia Circular

“Riscas da Costa Nova”: 
mais um atrativo turístico de excelência

No âmbito do processo 
de transferência de 
competências da 
Administração Central para 
as Autarquias e para as 
Entidades Intermunicipais, 
o diploma setorial Decreto-
-Lei n.º 23/2019, de 30 de 
janeiro, e o Decreto-Lei nº 
56/2020, de 12 de agosto, 
concretizam esse processo 
no domínio da Saúde para o 
ano de 2021.

Na falta, à data, de 
respostas a várias questões 
ou dos necessários 
esclarecimentos que 
concretizem a legislação, a 
Câmara Municipal decidiu 
recusar a transferência 
de competências na área 
da Saúde para o ano de 
2021, entendendo que não 
é suficiente o Governo 
recorrer ao argumento 
e princípio da gestão de 
proximidade sem que sejam 
criadas condições mínimas 
e responsáveis para que 
essa gestão possa ser 
implementada e executada 
sem hipotecar o serviço 
público das Autarquias, nem 
a sustentabilidade do futuro 
dos Municípios.

REJEITADAS COMPETÊNCIAS 
NA ÁREA DA SAÚDE 
PARA 2021 
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Foi aprovado, para o 
presente ano, o Acordo 
de Cooperação com a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo no valor de 219.766 
euros. No âmbito do 
Programa Municipal de Apoio 
a Associações do Município 
de Ílhavo.

Este Acordo culmina 
um trabalho conjunto 
que permitirá o apoio 
logístico, técnico e 
financeiro, estimulando 
o desenvolvimento das 
atividades e investimentos 

dos Bombeiros Voluntários.
A Câmara Municipal de 

Ílhavo assume, no âmbito 
do quadro legal em vigor, as 
responsabilidades com os 
Seguros do Pessoal (32.000 
euros) e o pagamento do 
apoio financeiro (Recursos 
Humanos) à Equipa de 
lntervenção Permanente 
(EIP) no âmbito do 
Protocolo entre a CMI, 
os Bombeiros e a ANPC 
(37.766 euros), bem como 
a transferência financeira 
para despesas com a 
Atividade Corrente (80.000 

euros); a comparticipação 
na aquisição de um chassi 
viatura (20.000 euros); a 
aquisição de fatos integrais 
de proteção individual contra 
incêndios (10.000 euros); a 
aquisição de fardamento 
de proteção, de trabalho, 
urbano e florestal (20.000 
euros); e a aquisição extra de 
Equipamento EPI e outros 
materiais para combate à 
Covid-19 (20.000 euros).

APROVADO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
SUPERIOR A 219 MIL EUROS 
COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÍLHAVO

A assinatura dos 18 Contratos-
Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com as Associações 
Desportivas e Clubes do Município, 
para a época desportiva 2020/2021, 
teve lugar no dia 30 de outubro, 
representando um investimento de 
399.043,00 euros.

O apoio municipal será 
repartido pela Associação Cultural 
e Desportiva “Os Ílhavos”; a 
Associação de Pais e Amigos 
das Crianças da Gafanha da 
Encarnação - CAPGE; a Associação 
Náutica Gafanha da Encarnação; a 
Associação Surf de Aveiro; a Bússola 
Partilhada Associação; a Casa do 
Povo da Gafanha da Nazaré; o 
Clube Natureza e Aventura Ílhavo; 

o Clube Náutico Boca da Barra; o 
Clube de Vela da Costa Nova; o 
Grupo Columbófilo da Gafanha; 
o Grupo Desportivo Beira Ria; o 
Grupo Desportivo do Carmo; o 
Grupo Desportivo da Gafanha; o 
llliabum Clube; o Ílhavo Andebol 
Clube; o Novo Estrela da Gafanha 
da Encarnação; o Sharpie Club; o 
Sporting Clube da Vista Alegre.

Estes Contratos-Programa, 
que passam a enquadrar a sua 
execução num único ciclo - 
“época desportiva” - para todas 
as instituições desportivas do 
Município, revestem-se de especial 
relevância no desenvolvimento 
do Associativismo Desportivo, 
nomeadamente nestes momentos 
complexos e difíceis que a 
sociedade, e o desporto em 
particular, vivem. Deste modo, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
reconhece e valoriza o papel que os 
Clubes têm desempenhado, com 
as suas atividades, na promoção 
de estilos de vida saudável em 
contexto competitivo, através 
das mais variadas dinâmicas 
desportivas, sociais e educativas.

400 mil euros de investimento 
em Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 
2020/2021

25.050,00€
10.990,00€

7.533,00€
13.433,00€
5.933,00€
5.483,00€
5.067,00€
9.000,00€

16.450,00€
5.267,00€
6.010,00€
2.650,00€

94.050,00€
90.010,00€
30.450,00€
20.600,00€

6.017,00€
45.050,00€

399.043,00€

ASSOCIAÇÕES
Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”
Associação de Pais e Amigos das Crianças da 

Gafanha da Encarnação - CAPGE
Associação Náutica Gafanha da Encarnação

Associação Surf de Aveiro
Bússola Partilhada Associação

Casa do Povo da Gafanha da Nazaré
Clube Natureza e Aventura Ílhavo

Clube Náutico Boca da Barra
Clube de Vela da Costa Nova

Grupo Columbófilo da Gafanha
Grupo Desportivo Beira Ria

Grupo Desportivo do Carmo
Grupo Desportivo da Gafanha

llliabum Clube
Ílhavo Andebol Clube

Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
Sharpie Club

Sporting Clube da Vista Alegre
TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO 
investe mais 
de 180 mil euros nas 
Associações do Município

A Câmara Municipal 
aprovou os Acordos de 
Cooperação 2020, ao 
abrigo do “Regulamento 
do Programa Municipal de 
Apoio às Associações de 
Ílhavo”, num investimento 
global de 185.554,52 euros.

As 38 Associações 
abrangidas repartem-
-se por 5 tipologias de 
atividade: 11 Associações 
de Solidariedade Social, 
99.376,50 euros; 17 
Associações Culturais, 
61.706,50 euros; 2 
Associações Profissionais 
e de Moradores 2.200,00 
euros; 6 Agrupamentos de 
Escuteiros, 14.235,00 euros 
e 2 Associações Juvenis, 
8.036,52 euros.

A Autarquia volta a 
reconhecer o preponderante 
papel das Associações como 
parceiros da estratégia 
implementada para a 
promoção dos valores da 
cidadania, da intervenção 
social, da preservação 
da identidade cultural e 
patrimonial do Município, 
tendo igualmente em 
atenção as dinâmicas 
excecionais decorrentes da 
situação pandémica atual. 

99.376,50 €
61.706,50 €
2.200,00 €
14.235,00 €
8.036,52 €

185.554,52 €

ASSOCIAÇÕES
Solidariedade Social

Cultural
Profissionais e de Moradores
Agrupamentos de Escuteiros

Juvenis
TOTAL
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A Câmara Municipal celebrou 
Protocolos de Concessão de Apoio 
Financeiro às Juntas de Freguesia 
do Município de Ílhavo, no valor de 
210.000 euros, para financiamento 
direto de obras e aquisição de 
equipamentos.

Este valor, repartido pelas quatro 
Juntas de Freguesia, com critérios e 
avaliações acordados entre todas as 
partes, permitirá a execução de um 
conjunto de iniciativas inscritas nos 
respetivos Planos e Orçamentos.

A Junta de Freguesia da Gafanha 
do Carmo recebeu o valor de 
14.000 euros, acrescido de um 
valor suplementar de 10.000 euros, 
permitindo a aquisição de um trator.

A Junta de Freguesia da Gafanha 
da Encarnação recebeu o valor 
de 33.000 euros para colocação 

de enrocamento no Caminho 
do Praião; instalação de som e 
alarme contra intrusão na Capela 
Mortuária; vedação do acesso 
ao polidesportivo da EB1 Centro; 
aquisição de equipamento pesado, 
como um destroçador e pá; 
e recuperação do edifício dos 
lavadouros norte.

À Junta de Freguesia da Gafanha 
da Nazaré coube o valor de 71.000 
euros que possibilita intervenções 
no Cemitério; a execução de 

conversão do antigo Mercado do 
Peixe; manutenção do Parque 
de Lazer da Murteira, na Vista 
Alegre, com a criação de um Eco 
Trilho e um circuito para a prática 
de BTT; reposição de árvores e 
a manutenção das caldeiras; e, 
também, para a construção de 
passeios.

A estes valores soma-se o 
compromisso assumido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
no fornecimento de tapete 
betuminoso para reparações de 
vias e o investimento de 310.000 
euros, aprovado no final de 2019, 
no âmbito da transferência de 
competências entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia 
enquadrada no processo de 
Descentralização iniciado em 2018.

passeios em pequenos troços; 
demolição do antigo Lavadouro, 
junto à Casa da Música; e, ainda, 
a execução da ligação de rede de 
saneamento aos balneários do 
Complexo Desportivo.

Foram atribuídos 82.000 euros à 
Junta de Freguesia de S. Salvador 
para implementação de um Ponto 
de Entrega de Resíduos Verdes, 
tipo ECO Drive em Vale de Ílhavo; 
reparação e manutenção de vários 
caminhos agrícolas e florestais; 

Câmara Municipal atribui 
mais 210 mil euros em Apoios Financeiros 
às Juntas de Freguesia para obras

82.000,00 €
71.000,00 €
33.000,00 €
14.000,00 €

210.000,00 €

São Salvador
Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL 
felicita a Freguesia de S. Salvador 
pelo seu 110.º aniversário

16.º ANIVERSÁRIO 
ELEVAÇÃO DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO A VILA
com investimentos 
de 9 milhões de euros A Freguesia de S. 

Salvador celebrou, no dia 
16 de novembro, o seu 110.º 
aniversário, infelizmente 
sem que tivesse sido 
possível realizar a uma 
comemoração digna, por 
força do período complexo 
que se vive, fruto do surto 
pandémico da COVID-19.

São várias as dinâmicas 
que marcam o progresso 
da Freguesia de S. 
Salvador, seja pela 
história secular, seja pelo 
presente que retrata o seu 
desenvolvimento através do 
significativo investimento 
na requalificação do 
centro urbano e nas 
zonas envolventes, como 
forma de dinamizar o 
espaço público, criar 
melhor qualidade de vida 
e potenciar a atratividade 
social e económica: o futuro 
Centro para a Valorização 
e Interpretação da 
Religiosidade Ligada ao Mar 
e Loja Social (antigo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo), o Jardim 
Henriqueta Maia, o Parque 
da Malhada, o Bairro dos 
Pescadores, a Rua Carlos 
Marnoto e a Rua João Carlos 
Gomes, a zona envolvente 
(vias e espaço verde) ao 
CIEMar.

A Freguesia da Gafanha 
da Encarnação celebrou, no 
dia 9 de dezembro, o 16.º 
aniversário da elevação a 
Vila, sem que, infelizmente, 
pudesse haver lugar a uma 
comemoração digna, face 
a este período especial e 
complexo que se vive, fruto 
do surto pandémico do 
COVID-19.

A comemoração deste 
aniversário, sem lugar a uma 
comemoração digna, face 
a este período complexo 
fruto do surto pandémico 
do COVID-19, contou 
com a apresentação de 
projetos de obras futuras 
e o balanço de ações já 
concretizadas ou que estão 
a ser implementadas, 
representando um 
investimento de cerca de 
9 milhões de euros na 
Freguesia.

A conclusão da reabilitação 
e ampliação da Escola EB 
da Gafanha da Encarnação 
Sul, que foi inaugurada no 
arranque do presente ano 
letivo, e a execução, nesta 
data, da segunda fase da 
construção da Rede de 
Águas Pluviais e Residuais 
e da requalificação da Av. 
N. Sra. da Saúde, na Costa 
Nova; ou as intervenções 
futuras e projetadas como 

Por outro lado, há um 
conjunto de intervenções 
que pretendem dotar 
a Freguesia de várias 
infraestruturas e 
equipamentos que 
promovam o seu 
desenvolvimento e 
crescimento: a construção 
da Rede de Drenagem 
de Águas Residuais e 
Pluviais na Gafanha de 
Aquém, a construção da 
Área de Acolhimento e 
Inovação Empresarial 4.0, 
também na Gafanha de 
Aquém, a implementação 
de dois corredores 
cicláveis no âmbito do 
PAMUS (percursos 1 e 2) 
que ligam o centro da 
Freguesia à Zona Industrial 
da Mota, na Gafanha da 
Encarnação e à Av. dos 
Bacalhoeiros, na Gafanha 
da Nazaré, respetivamente, 
a Requalificação da Frente 
Ria na Gafanha de Aquém, 
o reforço da Rede de 
Abastecimento de Água, 
em Vale de Ílhavo, e várias 
pavimentações de diversos 
arruamentos, entre outros.

Uma palavra especial 
de Parabéns para toda a 
comunidade de S. Salvador, 
para os Órgãos Autárquicos 
da Freguesia (Junta e 
Assembleia) que foram, ao 
longo dos anos, construindo 
a história local.

o desassoreamento do 
Cais dos Pescadores na 
Costa Nova; a rampa de 
acesso ao cais no Largo 
da Bruxa; a renovação da 
iluminação do centro da 
Costa Nova; a requalificação 
do Centro Cultural e Posto 
de Saúde da Gafanha da 
Encarnação, com novas 
valências e remodelação 
de espaços; o projeto 
de execução da terceira 
fase da Rede de Águas 
Pluviais e Saneamento; são 
exemplo de intervenções 
que permitem melhorar 
a qualidade e a condição 
e vida da população e 
potenciar o desenvolvimento 
económico e social da 
Freguesia.

No caso específico da 
Rede de Águas Pluviais e 
Residuais, a obra em curso 
da construção da segunda 
fase e o projeto que foi 
apresentado para a execução 
da terceira fase, que deverá 
ficar concluída nos próximos 
dois anos, representam um 
investimento na ordem dos 
7 milhões de euros. São 
empreitadas que, pela sua 
particularidade técnica, pela 
dimensão do investimento 
e pelas características 
morfológicas do terreno 
têm um prazo de execução 
demorado, causam reais 
transtornos ao normal 
funcionamento do dia a 
dia das pessoas, mas que, 
concluídas, permitirão à 
Gafanha da Encarnação ter 
uma cobertura de Águas 
Pluviais e Residuais de 100%.
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Nesta centenária data, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo expressou os votos 
de parabéns por toda 
esta longevidade, pela sua 
identidade e cultura, e pelo 
percurso de crescimento, 
desenvolvimento, sentido de 

comunidade e de afirmação 
local e regional que a 
Gafanha da Nazaré, as suas 
gentes, o seu associativismo 
e o seu tecido comercial 
e empresarial, foram 
expressando e vivendo ao 
longo de mais de um século.

A Câmara Municipal 
continuará a olhar para a 
Gafanha da Nazaré com 
determinação, como 
uma das suas principais 
Freguesias, com uma 
identidade fortemente 
consolidada como “Cidade 
Portuária”, que lhe permite 
alicerçar o seu futuro com 
firmeza. Assim como, 
procurará fortalecer uma 
cooperação responsável, 
reforçar o investimento em 
áreas essenciais para o dia 
a dia da sua população, 
como o saneamento, 
a educação, a saúde, a 
mobilidade sustentável ou o 
associativismo, e encontrar 
a melhor solução para 
os problemas vividos na 
comunidade.

No dia 31 de agosto, a 
Freguesia e a Paróquia 
da Gafanha da Nazaré 
celebraram o 110.º 
aniversário da sua 
constituição.

110.º ANIVERSÁRIO
Freguesia e Paróquia 
da Gafanha da Nazaré

A Freguesia da Gafanha 
do Carmo celebrou, no 
dia 17 de setembro, o 60.º 
aniversário da sua criação, 
numa sessão mais restrita 
devido às contingências 
da COVID-19, com uma 
reunião de trabalho entre 
os Executivos Autárquicos 
e a realização da Reunião 
Pública da Câmara Municipal 
na sede da Junta de 
Freguesia.

Ficou o compromisso da 
criação de uma zona cívica 
junto ao jardim central – 
processo já iniciado com 
a recente aquisição de 
terrenos - a implementação 
de uma área de lazer no 
caminho do Praião e a 
elaboração do projeto 
para a futura construção 
da Rede de Águas Pluviais 

e Residuais, iniciativas 
que sublinham a vontade 
expressa, pela Câmara 
Municipal e pela Junta de 
Freguesia, na continuidade 
da relação estreita e da 
excelente parceria que tem 
permitido criar condições 
para um conjunto de 
atividades e ações que 
promovem o bem-estar 
social e o desenvolvimento 
integrado da Gafanha do 
Carmo.

60.º ANIVERSÁRIO
Freguesia da 
Gafanha do Carmo

30.º ANIVERSÁRIO
ELEVAÇÃO DE ÍLHAVO A CIDADE 

apresentou projetos públicos 
no valor de 7,6 milhões de euros

No dia 13 de julho 
celebrou-se o 30.º 
aniversário da Elevação de 
Ílhavo a Cidade, marcado 
pela avaliação de várias 
obras em curso e o anúncio 
de projetos a desenvolver, 
para além da assinatura 
do protocolo de Apoio 
Financeiro à Freguesia no 
valor de 82.000 euros. que 
permitirá ao Executivo 
da Junta de Freguesia de 
S. Salvador implementar 
um Ponto de Entrega de 
Resíduos Verdes, tipo ECO 
Drive, em Vale de Ílhavo; 

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

Cento para a Valorização e Interpretação da Religiosidade Ligada ao Mar e Loja Social 
- Reabilitação do Antigo Quartel dos Bombeiros (PEDU): 

1.429.728,00 euros
Área de Acolhimento Empresarial 4.0, na Gafanha de Aquém (Centro 2020): 

484.626,29 euros
Requalificação dos Acessos e Zona Verde junto ao CIEMar (PEDU): 

368.367,95 euros
Requalificação do Bairro dos Pescadores (PEDU): 

623.459,42 euros
Requalificação do Espaço Urbano Central - Jardim Henriqueta Maia (PEDU): 

1.482.970,11 euros
Requalificação da Rua João Carlos Gomes (PEDU): 

260.025,00 euros
Corredor Ciclável entre o Centro de Ílhavo e a Avenida dos Bacalhoeiros, 
Gafanha da Nazaré (PAMUS - Percurso 2): 

262.880,00 euros
Arranjos Urbanísticos no Município 
- Requalificação da Frente Ria, na Gafanha de Aquém: 

103.880,00 euros
Requalificação do Parque da Malhada (PEDU): 

665.700,33 euros
Corredor Ciclável entre o Centro de Ílhavo e a Zona Industrial da Mota, 
Gafanha da Encarnação (PAMUS - Percurso 1): 

224.720,00 euros

  Valor total dos Investimentos: 7.698.525,63 euros 

reparar vários caminhos 
agrícolas e florestais; 
converter o antigo Mercado 
do Peixe; proceder à 
manutenção do Parque de 
Lazer da Murteira, na Vista 
Alegre, com a criação de 
um Eco Trilho e um circuito 
para a prática de BTT; repor 
árvores e caldeiras; e, 
também, construir passeios.

O programa da celebração 
deste 30.º aniversário incluiu 
ainda a visita a algumas 
das várias obras que estão 
em curso na Freguesia e 
a referência a projetos a 
iniciar em breve.
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Ações enquadradas 
nas Políticas 
de Ordenamento 
do Território

Alteração do PDM 
de Ílhavo no âmbito 
do POC OMG

A complexidade deste 
procedimento e a sua morosidade, 
refletida na necessidade da 
APAmbiente elaborar um Guia 
Metodológico para apoio às 
autarquias (orientações para 
procedimentos), originou alguns 
reajustamentos de prazos 
(prorrogação, extensão, não 
caducidade) que se revelaram 
fundamentais para a elaboração de 
uma proposta final. Durante este 
período, foi referido pela ARH-C 
que a Câmara Municipal de Ílhavo 
(CMI) era a primeira autarquia 
a apresentar uma proposta de 
adaptação do PDM ao POC OMG.

Após a tramitação do 
procedimento na plataforma 
(PCGT), a apresentação do Relatório 
de Fundamentação, a emissão 
de pareceres pelas entidades, 
a elaboração do Relatório de 
Ponderação dos pareceres emitidos, 
o processo encontra-se, neste 
momento, em fase de concertação 
entre entidades:

» 20/02/2020 - reunião entre a 
CMI e a ARH-C - inconclusiva face 
às pretensões da CMI;

» 02/09/2020 - possibilidade 
de reanálise dos documentos 
elaborados e em reunião na 
CMI com os serviços centrais da 
APAmbiente ficou em aberto a 
possibilidade de uma nova reunião 
de concertação (via Zoom). 

1 de maio, que no Art. 35º-D prevê 
a suspensão dos prazos para os 
Planos Municipais (até 180 dias após 
a cessão do estado de emergência), 
encontra-se previsto um novo prazo 
- 9 de janeiro de 2021. Através da 
Lei nº 68/2020, alínea b) do Art. 2º 
foi prorrogado o prazo previsto no 
nº 1 do Art. 78º da Lei nº 31/2014, de 
30 de maio, na sua redação atual, 
até 13 de julho de 2021. 

A CMI ficou de rever os 
documentos elaborados e submetê-
los novamente para reanálise.

Prevê-se a conclusão da proposta 
durante o último trimestre de 
2020, podendo algumas fases da 
tramitação final do procedimento 
transitarem para 2021 (carece de 
validação jurídica).

Alteração do PDM 
de Ílhavo no âmbito 
do RERAE

A CMI concluiu as duas últimas 
etapas do procedimento de 
Alteração do PDM de Ílhavo, no 
âmbito do Regime Extraordinário 
da Regularização de Atividades 
Económicas - RERAE:

» A CCDR Centro, por solicitação 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
procedeu à aprovação e publicação 
da Alteração da delimitação da REN 
do Município de Ílhavo, conforme 
Despacho n.º 1098/2020 (2.ª Série) 
publicado no Diário da República nº 
17 de 24 de janeiro de 2020.

» A Câmara Municipal de Ílhavo 
procedeu à publicação da Alteração 
do PDM de Ílhavo no âmbito 
do RERAE, conforme Aviso n.º 
2647/2020 (2.ª Série) publicado no 
Diário da República nº 33 de 17 de 
fevereiro de 2020.

2ª Ampliação da 
Ria Stone - Relevante 
Interesse Público 
Municipal

No âmbito da apreciação do 
processo de obras nº 316/12, Reqº 

» 25/09/2020 - reunião (CMI 
/ ARH-C / APAmbiente) por 
videoconferência Zoom  

» 30/10/2020 - envio da ata da 
videoconferência para validação 
e das shapefiles da proposta de 
reformulação da Frente Urbana.

A CMI está a reavaliar e a 
reformular o Relatório de 
Ponderação apresentado, 
mais concretamente a aferir 
a possibilidade de utilização 
de outros indicadores que se 
enquadrem na Matriz de Avaliação 
Multicritérios estabelecida e que 
se aproximem dos resultados 
defendidos: promover a colmatação 
dos perímetros urbanos.

A CMI ficou de rever os 
documentos elaborados e submetê-
los novamente para reanálise.

Prevê-se a conclusão da proposta 
durante o último trimestre de 
2020, podendo algumas fases da 
tramitação final do procedimento 
transitarem para 2021 (carece de 
validação jurídica).

Alteração do PDM 
de Ílhavo no âmbito 
do novo quadro legal 
Lei de Bases da Política Pública de 
Solos, de Ordenamento do Território 
e de Urbanismo e Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial

Foi reprogramado o procedimento 
tendo em vista que o prazo para a 
conclusão da proposta de Alteração 
do PDM de Ílhavo, por força da 
entrada em vigor do novo quadro 
legal (art.º 199º do RJIGT), seria o dia 
13 de julho de 2020. 

Atendendo a que, com a 
emergência de saúde pública 
causada pelo surto pandémico 
da COVID-19, foram estabelecidas 
medidas excecionais através da 
aprovação de vários diplomas: 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, com particular destaque 
para o Decreto-Lei n.º 20/2020 de 

nº 10686/2020 de 03/09/2020, 
para instrução da Ampliação da 
Ria Stone, a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em reunião de 
17/09/2020, deliberou aprovar o 
Reconhecimento do Interesse 
Público Municipal da intervenção e 
o seu envio à Assembleia Municipal 
que aprovou a proposta em reunião 
de 26/09/2020.

No sentido de instruir o processo, 
foi solicitado, a 15 de setembro 
de 2020, parecer ao Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) sobre a proposta 
de operações a promover sobre as 
parcelas: compensação, afetação, 
desafetação e aquisição.

Suspensão Parcial 
do Plano de Pormenor 
da Zona Industrial 
da Mota

No âmbito da apreciação do 
processo de obras nº 735/00, Reqº 
nº 13454/2020 de 22/10/2020, 
para instrução da ampliação 
de pavilhão industrial (Bodum 
Plástico, SA), a Câmara Municipal 
de Ílhavo, em reunião de 19/11/2020, 
deliberou aprovar a Suspensão 
Parcial do Plano de Pormenor 
da Zona Industrial da Mota e o 
estabelecimento de medidas 
preventivas para a respetiva área 
(Lotes: A18, A19 e I27), com base 
nos fundamentos constantes da 
informação conjunta das Divisões / 
Gabinete: DOPGU, DPOM e GAJNEF 
(InfG_25.2020 de 16/11/2020). Foram 
cumpridas todas as formalidades 
legais, designadamente quanto à 
emissão de parecer da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (Refª DOTCN 
638/20, Proc: NPR-Av.10.00/1-20, 
ID 135537). A Assembleia Municipal 
deliberou aprovar a proposta 
em reunião de 27/11/2020. Neste 
momento, aguarda-se a publicação 
em DR da deliberação municipal, 
da planta das áreas sujeitas 
a suspensão e das medidas 
preventivas. 

O investimento previsto na 
referida ampliação é de 5 milhões 
de euros, conforme plano de 
negócios para 2021 (construção da 
expansão, aquisição de máquinas e 
de moldes) com um valor acrescido 
de 1,2 milhões em investimento 
verde e sustentável numa aposta 
em “energias limpas”: painéis 
solares e eólicas.



18

As Praias da Barra e da 
Costa Nova ostentaram, 
entre os dias 3 de julho e 13 
de setembro, as Bandeiras 
Azul e “Praia Acessível, 
Praia Para Todos”, atribuídas 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), a 
que se juntou a distinção 
da Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 
(QUERCUS): o Galardão 
“Qualidade de Ouro”.

O hastear das bandeiras 
deu o mote para a 
assinatura do Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a 
Associação de Nadadores 
Salvadores ResgatÍlhavo, 
pelas mãos de Fernando 
Caçoilo e de André Baroet, 
numa cerimónia que contou 

de consumo energético 
(tipo LED), como resultado 
da política do Executivo de 
aproveitamento de recursos 
e tecnologia que tornem 
os encargos com a energia 
e os seus impactos no 
ambiente mais sustentáveis. 
Do valor total da redução 
dos encargos com a energia, 
27% serão refletidos na 
diminuição do valor despesa 
energética do Município, 
sendo os restantes 63% 
aplicados na amortização 
do investimento alteração 

ainda e pela primeira 
vez com a presença do 
Capitão do Porto de 
Aveiro, Humberto da Silva 
Rocha, não esquecendo os 
Concessionários de Praia, 
no momento representados 
pelo seu respetivo 
Vice-Presidente João André 
Correia. 

Para além do investimento 
municipal de 35.429,00 
euros que visou assegurar 
a vigilância e a segurança 
das nossas praias, incluindo 
a do Jardim Oudinot, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo adquiriu uma viatura 
“todo-o-terreno”. Esta 
moto 4x4, no valor de 10 
mil euros, ficou ao serviço 
das equipas de Nadadores-
Salvadores, permitindo 

aumentar a capacidade 
de resposta em situações 
de vigilância e minimizar 
a insegurança latente 
em zonas balneares não 
vigiadas.

A Câmara Municipal 
congratula-se pelo 
facto de neste período 
não se ter registado 
nenhum caso grave ou 
relevante de sinistralidade 
balnear, enaltecendo o 
comportamento cívico 
dos cidadãos em relação 
ao cumprimento das 
indicações dos nadadores-
-salvadores e das regras 
e normas em vigor, 
nomeadamente no que 
respeita ao distanciamento 
social no areal e ao uso de 
máscara.

das luminárias que será 
realizado pela empresa 
I-Sete Inovação Soluções 
Económicas e Tecnologias 
Ecológicas.

Adotando esta medida, a 
Câmara Municipal dá uma 
resposta prática ao Plano 
Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética, ao 
Plano Nacional de Ação para 
as Energias Renováveis e 
ao compromisso da União 
Europeia assumido para 
as metas ambientais do 
programa “20-20-20” que 
implica a redução em 20% 
das emissões de gases com 
efeito estufa, a redução em 
20% de quotas de energia 
proveniente de fontes 
renováveis e a redução 
em 20% do consumo de 
energia primária, mediante 
um aumento da eficiência 
energética.

Deste modo, é 
reforçado o papel do 
Município enquanto 
agente impulsionador da 
implementação de soluções 
de energia sustentável e de 
boas práticas de eficiência 
energética com evidentes 
ganhos económicos e 
ambientais.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a adjudicação 
de uma proposta que 
permitirá a celebração de 
um Contrato de Gestão de 
Eficiência Energética para a 
implementação de medidas 
de melhoria da eficiência 
energética no “Sistema de 
Iluminação Pública” (SIP) no 
Município.

O contrato permite 
promover e racionalizar 
a rede de iluminação 
através da implantação de 
luminárias com baixo custo 

Época Balnear 2020 
Praias da Barra e da Costa Nova 
com as Bandeiras Azul e Praia Acessível,
Praia para Todos e Qualidade de Ouro

Gestão de Eficiência Energética 
para o Município de Ílhavo

SkyView - Manuel Ferreira
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são maioritariamente 
relacionadas com a 
mobilidade: melhorar 
as infraestruturas de 
ciclovias; aumentar o uso 
de transporte público para 
o trabalho e para a escola 
e aumentar os passeios 
para peões, foram as 
três principais medidas 
apontadas.

Com este projeto, 
além de mudanças 
políticas ambiciosas e de 
implementação rápida, 
fica igualmente reforçado 
que os cidadãos precisam 
de alterar os seus hábitos 
e cultura de mobilidade, 
usando mais o transporte 
público, a bicicleta ou as 
deslocações pedonais 
(“a maioria dos cidadãos 
inquiridos usa “sempre” o 
carro para ir para o trabalho 
(65%), para ir às compras 
(67%), e para deslocações 
em lazer (44%)”).

A Câmara Municipal 
de Ílhavo, na sua 
gestão do território e 
na implementação de 
medidas e projetos 
de acessibilidades e 
mobilidade, tem procurado 
dar expressão a estas 
prementes necessidades, 
seja ao nível das suas 
políticas públicas, 

integrando (em conjunto 
com todos os Municípios 
da CIRA) os compromissos 
assumidos com a iniciativa 
europeia Mayors Adapt; 
seja por implementação 
das várias ações de Clima 
e Energia constantes do 
Pacto dos Autarcas, como, 
por exemplo, a ampliação 
da rede municipal de pistas 
cicláveis, a criação de 
uma mobilidade coletiva 
alternativa, através do 
projeto “Ílhavo IN”; seja, 
ainda, com a adoção de 
ações que visam o aumento 
da eficiência energética 
com impacto mais direto 
na alteração da luminária 
pública, mas também 
no edificado sob gestão 
municipal e/ou ainda no 
edificado particular; ou, 
por último, na adoção e 
apoio constantes a projetos 
(sobretudo universitários) 
que visem um melhor 
entendimento destas 
matérias, como forma de 
consubstanciar cientifica 
e coerentemente a 
implementação de medidas 
práticas que possam vir a 
alterar o dia a dia dos seus 
concidadãos; entre outras 
mais.

O Município de Ílhavo 
integrou o projeto Claircity, 
promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro (CIRA) e que reflete 
políticas inclusivas de 
qualidade do ar e carbono, 
numa parceria que envolveu 
igualmente a Universidade 
de Aveiro.

Quase 2 mil cidadãos da 
Região participaram neste 
projeto de investigação 
da União Europeia que 
identificou um conjunto 
de medidas políticas que 
os cidadãos apoiariam 
para reduzir a poluição 
do ar e as emissões de 
carbono, nas suas cidades 
e na região. Este projeto foi 
desenvolvido ao longo de 
quatro anos, promovendo 
a organização de vários 
workshops, a participação 
em vários encontros, 
o lançamento de um 
concurso de vídeos online, 
um jogo para dispositivos 
móveis e a realização de 
atividades nas escolas, 
com o objetivo de auscultar 
um maior número e uma 
maior diversidade possível 
de cidadãos. A equipa de 
investigação envolvida 
no projeto descobriu 
que as medidas políticas 
favoritas dos cidadãos 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

integrou projeto Claircity 
na promoção de políticas inclusivas da qualidade do ar

Como é público, há muito 
o programa Eco-Escolas 
passou a ser a base ao 
desenvolvimento da 
ampla e continuada 
aposta da política 
municipal em termos de 
Educação, Sensibilização 
e Comunicação Ambiental. 
Prova disso mesmo são os 
recentes e consecutivos 
anos em que Ílhavo 
é reconhecido como 
Eco-Município, isto é, com 
uma cobertura a 100% fruto 
do facto de ter a totalidade 
de Estabelecimentos 

» 1.º Prémio para a Escola 
Secundária da Gafanha da 
Nazaré no desafio “Brigada 
da Floresta 2020”.    

Uma vez mais, a 
Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se 
com estas distinções 
nacionais, reconhecendo 
sobretudo o trabalho 
e o empenho de todos 
aqueles que contribuíram 

de Ensino (incluindo as 
IPSS com valência da 
infância) do concelho 
inscritos naquele programa 
(nacional e internacional) e 
merecedores da distinção 
final - a bandeira verde 
- a cada ano letivo, facto 
reforçado uma vez mais em 
2019/2020.

Ao longo do inimaginável 
ano letivo 2019/2020, o 
programa Eco-Escolas 
lançou, em toda a sua 
rede, mais de 30 desafios, 
com o objetivo de 
trabalhar os diferentes 

e contribuem para tornar 
mais sustentável o dia a dia 
da Escola, da Instituição 
e da Comunidade, num 
trabalho que se renova 
constantemente e 
em que todos somos 
verdadeiramente 
importantes.

temas relacionados com 
a sustentabilidade, tendo 
durante no passado mês de 
julho premiado mais de 300 
trabalhos a nível nacional, 
entre os quais voltam a 
figurar várias das nossas 
Eco-Escolas:

» Menção Honrosa para a 
Escola EB1 da Cale da Vila 
no desafio “Constrói o teu 
depositrão para pilhas!”;

» Menção Honrosa para o 
Centro Escolar da Gafanha 
de Aquém no desafio 
“Hortas Bio”;

Eco-Município 
no programa Eco-Escolas
ANO LETIVO 2019/2020
Duas menções honrosas e um 1.º prémio nacionais 
atribuídos a Escolas do Município de Ílhavo   

A Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e 
Resíduos Urbanos (ERSAR), 
numa parceria com o 
jornal Água & Ambiente, 
distinguiu, pelo segundo 
ano consecutivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo com 
a atribuição do Selo de 
Qualidade dos Serviços 
Prestados de Águas e 
Resíduos Urbanos (ao 
consumidor) 2019.

Esta certificação, que foi 
formalizada no dia 27 de 
outubro, à margem do 14.º 
Fórum Resíduos, distingue 
as entidades gestoras do 

país cujo desempenho se 
destaca pela qualidade e 
excelência dos serviços 
prestados nos setores do 
abastecimento público de 
água, de saneamento de 
águas residuais urbanas 
e de gestão de resíduos 
urbanos contribuindo para 
incentivar a continuidade e 
melhoria desses mesmos 
serviços.

Assim, a Câmara 
Municipal, responsável 
pelos Serviços de Recolha e 
Gestão de Resíduos Urbanos 
e de Limpeza e Pública no 
município, vê reconhecida 
uma vez mais a excelência 
e qualidade dos serviços 
que proporciona a todos 
os munícipes e residentes 
locais, distinção que espelha 
o rumo e as políticas 
ambientais implementadas 
que contribuem para a 
melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar dos 
cidadãos.

Selo de Qualidade dos 
Serviços Prestados de Águas 
e Resíduos Urbanos 2019
CMI NOVAMENTE DISTINGUIDA 
PELA ERSAR
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Neste Natal
adote um amigo 
que não 
o abandona!

Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
percorreu as quatro 

freguesias do município 
entre os dias 8 e 25 de 
setembro, indo desta forma 
ao encontro da população.

Por determinação da 
DGAV, a campanha deste 
ano destina-se apenas a 
cães, ficando excluídos 
gatos e furões, tendo sido 
vacinados, até ao final 
de novembro, 386 cães e 
identificados 180.

A campanha ainda se 
encontra a decorrer até 
ao final do ano, podendo 
os interessados recorrer 
aos serviços do Centro de 
Recolha Oficial de Animais 
de Companhia de Ílhavo 
(CROACI) às quartas-feiras, 
mediante marcação prévia 
pelo telefone 234 329 605.

Iniciada em junho, a 
Campanha Anual de 
Vacinação Antirrábica e 
Identificação Eletrónica, 
promovida pela Direção-

Campanha de
Vacinação Antirrábica 
e Identificação Eletrónica  
decorre até final do ano 2020

A Câmara Municipal de 
Ílhavo lançou, no passado 
mês de outubro, o Programa 
Extraordinário de Apoio à 
Esterilização de Animais de 
Companhia (cães e gatos), 
no âmbito da estratégia 
municipal de política de 
bem-estar animal.

 Este programa destinou-
-se aos munícipes de Ílhavo, 
detentores de animais de 
companhia (individuais 
ou associações), que 
apresentaram candidatura 
para os seguintes 
reembolsos: 

Coordenado pelo Centro 
de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia de 
Ílhavo (CROACI), o programa 
recebeu oito candidaturas, 
tendo sido aceites seis. 
No âmbito deste programa 
foram esterilizados 1 gata, 
3 cães e 3 cadelas, nos 
Centros de Atendimento 
Médico-Veterinário (CAMV), 
vulgo clínicas veterinárias, 
localizados no Município de 
Ílhavo.

Programa Extraordinário de Apoio 
à Esterilização Animal
PROMOVE O BEM-ESTAR ANIMAL 
E CONTROLO DA POPULAÇÃO ERRANTE

Não perdi a vontade 
de brincar!

Esterilizar é cuidar!
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Sem Fugas ou  
Gravidezes Indesejadas

Redução de Doenças
e outras Infeções

Aumento da Esperança 
Média de Vida

55€
30€
35€
15€

ESTERILIZAÇÃO
Cadelas

Cães
Gatas
Gatos
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No âmbito do 
Regulamento Municipal 
de Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
vai atribuir 30 bolsas a 
estudantes do Município de 
Ílhavo que frequentam o 
ensino universitário.

Este ano letivo serão 
apoiados mais 5 estudantes 
do que no ano transato, 
que por sua vez já tinha 
sofrido uma majoração 
em relação ao que está 
estipulado do Regulamento 
Municipal de Bolsas de 
Estudo do Município de 
Ílhavo (20 bolsas), tendo em 
consideração a necessidade 
de apoiar as famílias que 
viram os seus rendimentos 
diminuídos resultante da 
realidade que vivemos de 
pandemia do COVID-19. A 
bolsa de estudo também 
teve um acréscimo no 
seu valor anual, que 
passou a ser de 1.316,40 
euros, repartidos por 10 
mensalidades.

Esta medida, traduzida 
num investimento no valor 
global de 39.492 euros 
(mais 6.809,50 euros 

a aproximadamente 50 
participantes atendimentos 
personalizados, divulgação 
de ofertas de emprego e 
marcação de entrevistas. 
Em simultâneo, foram 
ministrados workshops 
durante o certame com uma 
média de 15 participantes 
por ação.

Após o evento, foram 
recolhidos os seguintes 
dados junto das empresas 
participantes:

» Total de Candidaturas a Vagas Disponibilizadas 
no Certame: 91

» Total de Candidaturas para futuras vagas 
nas entidades presentes: 144

» Marcação de Entrevistas Individuais: ainda a decorrer
» Colocação de candidatos em posto de trabalho: 
processo de seleção ainda a decorrer.
» Classificação da participação da entidade no certame: 

85.7% das empresas responderam que a participação 
foi muito positiva e que pretendem voltar a participar; 

14.3% respondeu que a participação foi razoável.
» Classificação da organização da Feira de Emprego: 

100% das entidades respondeu que a organização 
do certame foi excelente.

Apesar de ainda não 
existirem resultados 
definitivos do certame, 
devido aos processos de 
recrutamento e seleção 
ainda não estarem 
concluídos, é evidente o 
êxito alcançado junto da 
comunidade e entidades 
presentes.

que no ano anterior), 
espelha o compromisso 
social inerente à missão 
de serviço público que a 
Câmara Municipal 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.

Sendo o ingresso 
no Ensino Superior 
uma decisão formativa 
individual, a atribuição 
das referidas bolsas, sem 
qualquer obrigatoriedade 
legal, enquadra-se na 
preocupação e prioridade 
estratégica da Câmara 
Municipal de Ílhavo na 
formação académica dos 
jovens, na empregabilidade 
e no desenvolvimento 
económico do Município.

Decorreu no passado 
dia 13 de novembro, a ‘’(in)
forma-te – Feira Vocacional 
e de Emprego do Município 
de Ílhavo.

Esta ação, realizada nos 
diversos espaços da Casa 
da Cultura de Ílhavo, contou 
com a presença de dez 
entidades com balcão de 
esclarecimentos, entre elas: 
A. Silva Matos Industries, 
Adecco, CentroAssist, Grupo 
Visabeira, Multipessoal, 
Parque de Ciência e 
Inovação, Prio Energy, Sangal 
E-Bike, Serviço de Apoio 
à Formação e Emprego e 
Sondar.

Tendo em consideração 
o período que 
atravessamos no âmbito 
da pandemia COVID-19, 
foram implementadas 
e executadas todas as 
medidas de segurança 
e prevenção de 
contágio que permitiu 

dispõe de técnicos nas áreas 
da psicologia, terapia familiar 
de casal, serviços social  
e gerontologia

BOLSAS DE ESTUDO 
ENSINO SUPERIOR 2020/2021 
INVESTIMENTO NO VALOR GLOBAL 
DE 39.492 EUROS

(IN)FORMA-TE 
Feira Vocacional e de Emprego 
do Município de ÍlhavoO Atendimento Social 

Integrado (ASI), cuja sede 
funciona na Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
retomou, no passado 
mês de novembro, os 
atendimentos presenciais 
para migrantes nacionais de 
países terceiros, residentes 
no Município realizados 
por técnicos do Centro 
Local de Apoio à Integração 
de Migrantes - CLAIM de 
Aveiro, no âmbito do projeto 
“Somos Todos Migrantes”.

Desde 2012 que o ASI 
do Município de Ílhavo 
dispõe de um espaço de 
atendimento a migrantes, na 
sequência da celebração de 
um protocolo com o Centro 
Social Paroquial da Vera 
Cruz, entidade gestora do 
projeto. Após a suspensão 
dos atendimentos devido 
à pandemia, a retoma do 
serviço assume, nesta 
fase, um novo formato. 
Foi reformulado o projeto, 
alargada a equipa a três 

técnicos especializados 
e os atendimentos são 
realizados duas vezes por 
mês (e não apenas uma vez 
como anteriormente), com 
a perspetiva de alcançarem 
uma periodicidade maior. 
O atendimento presta 
informação e apoio nas 
seguintes áreas: legalização; 
reagrupamento familiar; 
nacionalidade; marcações 
online no Serviço de 
Estrageiros Fronteiras 
(SEF) e Consulados; 
educação (equivalências e 
reconhecimentos); assuntos 
laborais; segurança social; 
saúde; retorno voluntário, 
entre outros. O CLAIM é 
financiado pelo Fundo 
para o Asilo, a Migração 
e a Integração e o Alto 
Comissariado para as 
Migrações.

Os atendimentos estão 
sujeitos a marcação prévia 
através do e-mail ddss@
cm-ilhavo.pt ou do n.º 
telefone 234 329 640.

APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES 
Atendimento Social Integrado 
reativa serviço

A Câmara Municipal 
de Ílhavo tem em 
funcionamento o 
Gabinete de Apoio à 
Família (GAF), um serviço, 
gratuito e confidencial, 
de atendimento, 
aconselhamento, apoio 
psicoterapêutico e 
encaminhamento para 

outras respostas e serviços 
adequados aos problemas 
apresentados pelas famílias. 
Podem recorrer a este apoio 
todas as famílias, residentes 
no Município de Ílhavo, 
que necessitem de ajuda 
para lidar com qualquer 
tipo de dúvida ou problema 
relacionados com a sua vida 

familiar ou com um dos 
elementos da família.

Os serviços prestados 
pelo GAF de Ílhavo têm 
vindo a ser adaptados de 
modo a dar resposta às 
necessidades das famílias, 
incluindo o processo de 
adaptação ao estado 
pandémico associado à 
COVID-19 e aos impactos 
que provoca nas vivências 
familiares. Esses serviços 
incluem o Apoio à Família, 
através do aconselhamento 
e encaminhamento para 
respostas especializadas; 
a Terapia Familiar e Terapia 
de Casal, com apoio 
psicoterapêutico dirigido 
a famílias e casais; a 
Educação Parental, com 
atividades educativas e de 
suporte, dirigidas a pais, que 
os auxilia na compreensão 
das suas necessidades e 
das necessidades dos seus 
filhos (sociais, emocionais, 
psicológicas e físicas); e, 
ainda, o Apoio aos desafios 
do envelhecimento, através 
da avaliação, diagnóstico 
e encaminhamento de 
famílias que enfrentam 
desafios relacionados com a 
proteção dos idosos.

Contactos: 
gafilhavo@cm-ilhavo.pt 

ou 234 329 649

Gabinete 
      Apoio

  

à Família
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O Cais Criativo da Costa 
Nova recebeu no dia 27 
de outubro o 1.º Encontro 
de Políticas Públicas na 
área do Envelhecimento, 
enquadrado no projeto 
“Tomarias Tu Ser Velho”.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, o 
seminário, que assinalou 
o Dia Mundial da Terceira 
Idade, reuniu dois oradores 
especialistas na área 
do envelhecimento, 
representantes de vários 
Municípios e Contratos 
Locais de Desenvolvimento 
Social (CLDS) do país que 
tiveram a oportunidade de 

O projeto “Maiores pela 
Janela” decorreu entre 
junho e outubro e destinou-
-se à população mais 
velha da comunidade e das 
Estruturas Residenciais para 
Pessoas Idosas (ERPI - Lares 
de Idosos) do Município.

São inegáveis os 
benefícios da música 
para a saúde, estando 
cientificamente comprovado 
em diversos estudos que 
mostram que a música é 
responsável por libertar 
endorfinas, sociabilizar e até 
mesmo diminuir algumas 
dores, proporcionando 
muitos ganhos em diversas 
outras áreas. Por esse 

motivo, a Câmara Municipal 
de Ílhavo levou música às 
Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas 
(ERPI) – Lares de Idosos 
do Município. O périplo 
desenvolveu-se por quatro 
ERPI: no Centro Comunitário 
da Gafanha do Carmo (20 
de julho), no Centro Social 
e Paroquial N.ª Sr.ª da 
Nazaré (21 de julho), no Lar 
de S. José (22 de julho) e, 
finalmente, no CASCI (23 
de julho). Num tributo a 
Carlos Paião dinamizado 
por um grupo musical local, 
a música proporcionou 
inegáveis contributos à 
população mais velha das 

instituições, contemplando 
mais de duas centenas e 
meia de pessoas, entre 
utentes e colaboradores. 

Outra iniciativa integrada 
no projeto foi a “Corrida 
Sobre Rodas” que, no 
dia 27 de julho, desafiou 
os Maiores a percorrer 
diferentes espaços fazendo 
recurso a uma scotter de 
mobilidade. Foram dez 
os seniores que, divididos 
em dois grupos, aceitaram 
o repto e realizaram um 
trajeto através de um mapa 
e repleto de desafios, tendo 
como pano de fundo o 
Jardim Oudinot, na Gafanha 
da Nazaré. A experiência, 
repleta de enigmas/jogos, 
repetiu-se no dia 7 de 
setembro, na Vista Alegre.

O projeto comunitário 
inspirado na novela “O meu 
amor foi para o mar...”, de 
José Geitoeira, publicado 
no jornal “O Ilhavense”, 
no ano 1955, integra o 
“Maiores pela Janela”. 
Com base nas técnicas do 
teatro-radiofónico, este 
projeto foi desenvolvido 
pela Maior Idade e pelo 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
sob orientação do artista 
Jonathan Margarido.

apresentar exemplos de 
boas práticas municipais 
na área do envelhecimento, 
terminando com cinco 
debates temáticos. A sessão 
da manhã focou-se na 
apresentação do tema “Boas 
Práticas de Ageing In Place. 
Divulgar para Valorizar”, pelo 
Prof. Dr. António Fonseca, 
da Universidade Católica do 
Porto, e pelas experiências 
e projetos dos Municípios 
da Chamusca, do Porto, de 
Santa Maria da Feira e de 
Oliveira do Bairro, e ainda o 
CLDS Anadia.

No período da tarde 
tiveram lugar cinco Mesas 
de Trabalho, repartidas pelas 
temáticas “Em tempos de 
COVID-19,  que políticas de 
envelhecimento devem ser 
implementadas?”; “Semana 
do idoso -  Problemáticas 
e desafios”; “Aldeias/
Freguesias Isoladas, como 
desenvolver projetos na 
área do envelhecimento?”; 
“Políticas Municipais na 
Área da Saúde Mental” e 
“Repensar as Respostas 

Sociais na Área do 
Envelhecimento”.

Antes do encerramento do 
seminário e das conclusões 
finais, o Prof. Dr. Gonçalo 
Santinha, docente da 
Universidade de Aveiro, 
apresentou o tema “O que 
falta fazer nas políticas 
municipais na área do 
envelhecimento?”.

Cumprindo as orientações 
da Autoridade de Saúde, o 
seminário contou com 50 
participantes provenientes 
de várias partes do 
país, que assim tiveram 
oportunidade de projetar o 
futuro do envelhecimento, 
propondo uma mudança 
de pensamento, com a 
perspetiva de alteração 
de práticas nos diversos 
territórios. Este foi 
igualmente um importante 
momento para refletir sobre 
os impactos da pandemia 
COVID-19 nos seniores.

O 2.° Encontro de Políticas 
Públicas no Envelhecimento 
ficou já agendado para o dia 
27 de outubro de 2021.

1.º Encontro de Políticas 
Públicas no Envelhecimento
refletiu sobre o futuro 
do envelhecimento

“Maiores pela Janela”
envolveu comunidade sénior 
em diversas iniciativas  A Câmara Municipal de 

Ílhavo lançou, no mês de 
junho, o programa “Maiores 
On”, direcionado aos Maiores 
de Idade do Município, 
com o objetivo de munir os 
idosos de ferramentas que 
lhes permitam aumentar os 
níveis de literacia digital.

O projeto, que durará até 
2023, resulta da perceção 
de que as estratégias 
implementadas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo para a 
contenção da pandemia da 
COVID-19 criaram situações 
complexas de isolamento 
e distanciamento social 
na comunidade sénior. 
O smartphone, tablet ou 
computador são grandes 
aliados no combate a 
este isolamento, além 
de manterem os idosos 
mais próximos de amigos 
e familiares, e ajudarem 
também a estimular a 
autonomia física e mental.

O “Maiores On” divide-
se em 3 fases: numa 
primeira fase, o objetivo é a 
aquisição de competências 
tecnológicas no domicílio, 
sendo abordados cinco 
temas: “Comunicar online 
com amigos e família”, 
“Construção de um 
perfil nas Redes Sociais”, 

“Navegar e pesquisar na 
Internet em segurança”, 
“Utilizar o computador e 
a internet” e “Imagens e 
Vídeos na Internet”. Para 
a concretização desta 
primeira fase, o Município 
conta com uma bolsa 
de voluntários do Curso 
de Psicogerontologia, do 
Instituto de Ciências da 
Informação e Administração 
de Aveiro (ISCIA) que já se 
encontram no terreno a 
abordar cada um dos temas.

A segunda fase passa 
pela adesão à Rede 
“miOne”, desenvolvida pela 
Universidade de Aveiro, em 
parceria com a Fundação 
Altice, no âmbito do projeto 
de investigação “SEDUCE 
2.0”. Esta comunidade 
online é uma plataforma 
de cariz social na qual a 
comunidade sénior pode 
reagir a notícias, consultar 
informação sobre vários 
temas como a saúde, 
planear viagens e partilhar 
experiências com os seus 
familiares e amigos. Na 
terceira fase são promovidas 
Aulas presenciais de 
Literacia Digital em 
diferentes espaços do 
Município de Ílhavo.

Maiores On
Literacia digital na 
Comunidade Sénior
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 Os Espaços Maiores Idade 
do Município de Ílhavo 
tiveram, nesse dia, um 
importante momento de 
convívio. Na impossibilidade 
da realização do 
tradicional magusto, a 

Câmara Municipal decidiu 
ir ao encontro da sua 
comunidade sénior, levando 
um “Kit especial de S. 
Martinho” dotado de um 
caderno de estimulação 
cognitiva e algumas 
castanhas, cumprindo todas 
normas implementadas 
pela DGS, nomeadamente o 
distanciamento social.

Esta foi a forma 
encontrada da Autarquia se 
aproximar da Maior Idade 
num dia que, em situação 
normal, seria de festa e 
convívio, mostrando que, 
em tempos de pandemia, 
a Câmara Municipal não 
se esquece dos idosos, 
desejando que em 2021 a 
comunidade sénior se possa 
voltar a reunir à volta da 
fogueira.

Foi assinalado de forma 
diferente, no dia 11 de 
novembro, o tradicional dia 
de S. Martinho, junto dos 
seniores do município.

CMI distinguida pelas boas práticas no envelhecimento

Dia de S. Martinho 
(re)inventado junto 
da comunidade sénior

Na data em que se 
comemorou o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa, 1 de outubro, a 
Ordem dos Psicólogos 
Portugueses distinguiu 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo com o selo e a 
bandeira “Comunidades 
Pró-Envelhecimento 
2020/2021”, reconhecendo 

o empenho da Autarquia 
na implementação de 
políticas, programas, 
planos estratégicos e boas 
práticas que manifestam 
um compromisso forte e 
efetivo com a promoção do 
envelhecimento saudável e 
bem-sucedido ao longo de 
todo o ciclo de vida.

Apesar de ter sido lançada 

implementam boas práticas 
ao nível da promoção de 
inovação e qualidade de 
vida no envelhecimento 
que representem um 
valor acrescentado para 
a sociedade, com reflexo 
direto no bem-estar das 
comunidades; identificar 
e disseminar boas 
práticas de promoção 
do envelhecimento 
na expetativa de que 
estas práticas possam 
ser replicadas e/ou 
constituir um incentivo 
para o desenvolvimento e 
construção de Comunidades 
pró-envelhecimento em 
todo o território nacional; 
apoiar e promover a 
campanha Comunidades 
Pró-Envelhecimento, 
estimulando 
trajetórias positivas de 
desenvolvimento e ajudando 
os cidadãos a olharem para 
si mesmos do ponto de 
vista do envelhecimento; 
promover a mensagem 

antes da atual pandemia, 
esta iniciativa torna-se, 
neste momento, ainda mais 
premente uma vez que 
reforça a necessidade de se 
perspetivar as Comunidades 
como contextos de vida de 
excelência para a promoção 
do envelhecimento 
saudável e bem-sucedido, 
com o objetivo último de 
construirmos uma sociedade 
coesa, equitativa, inclusiva, 
saudável e segura, que 
promova o bem-estar e a 
contribuição cívica de todos 
os cidadãos, durante todos 
os momentos do ciclo de 
vida. São comunidades, em 
que apesar das dificuldades 
e dos problemas, se trabalha 
de forma sistémica de modo 
a que o envelhecimento 
dos cidadãos seja feito com 
mais bem-estar e saúde.

O prémio tem como 
principais objetivos 
distinguir os Municípios 
(Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia) que 

de que o envelhecimento 
saudável e bem-sucedido 
é fundamental para o 
desenvolvimento sustentado 
de Portugal e para o 
bem-estar de todos os 
cidadãos, por razões de 
ordem ética, prática e 
económica.

A campanha pretende 
igualmente fomentar a 
melhoria e qualidade das 
ações para a promoção 
do envelhecimento 
saudável e bem-sucedido, 
demonstrando as vantagens 
e os benefícios para as 
Autarquias na aplicação de 
boas práticas, encorajando 
o apoio público a novas e 
criativas abordagens que 
permitam às comunidades 
de cidadãos envelhecer de 
modo saudável, combater o 
idadismo e contribuir para 
uma sociedade inclusiva e 
equitativa do ponto de vista 
social, político e económico, 
independentemente da 
idade dos cidadãos.

Selo e Bandeira 
“Comunidades 
Pró-Envelhecimento 
2020/2021”

A Câmara Municipal de 
Ílhavo associou-se ao 
estudo “Solidão no idoso e 
pandemia da COVID-19”, que 
permitirá, através de vários 
contributos científicos, 
avaliar o impacto do 
isolamento na pessoa idosa, 
no âmbito da mitigação da 
pandemia da COVID-19.

O estudo, coordenado 
pela Universidade de 
Coimbra e que integra 
outras instituições 
europeias oriundas de 
Espanha, França e Polónia, 
assenta na realização 
de um questionário 
que aborda diversas 
dimensões e componentes, 
nomeadamente: Estado de 

saúde; Atividade e exercício 
físico; Nutrição; Hábitos 
e qualidade de sono; 
Saúde mental; Conexão e 
isolamento social; Apoio 
dos outros; Qualidade de 
Vida; Capacidade funcional/
autonomia; e Literacia.

Durante o mês de 
novembro foram 
entrevistadas várias pessoas 
da comunidade sénior do 
Município, garantindo-se, 
face ao contacto com 
uma população de risco, o 
respeito pelas normas de 
segurança em vigor, como, 
por exemplo, a testagem 
semanal do colaborador que 
se encontra a efetuar as 
entrevistas.

IMPACTOS DA COVID-19 NOS IDOSOS
Câmara Municipal integra 
projeto europeu de avaliação 
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O Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis distinguiu, 
pelo quinto ano 
consecutivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo como 
“Autarquia Familiarmente 
Responsável”, atribuindo-
lhe a Bandeira Verde com 
Palma como resultado das 
boas práticas, incentivos e 
políticas implementadas de 
apoio à família.

O Dia Internacional da 
Saúde Mental foi celebrado 
no dia 10 de outubro, com 
a iniciativa “As Nossas 
Cabeças” do projeto 
“Maiores pela Janela”.

Durante aproximadamente 
três semanas, foram várias 
as ações que envolveram 
a comunidade sénior do 
Município, abordando 
diversas vertentes do 
impacto da pandemia na 
saúde mental dos mais 
velhos, através de conversas 
orientadas, da estreia do 
filme “Visões Insulares” e 
uma websérie.

No dia 8 de outubro, “As 
Nossas Cabeças” iniciou 

a sua programação com 
uma conversa orientada 
pelo psicólogo Nuno 
Craveiro sobre a ansiedade 
nas pessoas mais velhas, 
tendo sido propostas 
algumas ferramentas para 
a manutenção de uma boa 
saúde mental em alturas de 
pandemia.

No dia 13 de outubro, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
recebeu a estreia do filme 
“Visões Insulares”, de João 
Garcia Neto, que contou 
com a participação de 
quatro atrizes seniores do 
Município Ílhavo. O filme, 
de média duração, retrata 
uma viagem pelo dia 22 de 

março de 2020 com quatro 
paragens. A cada paragem o 
encontro com uma mulher 
idosa que vive sozinha, 
algures entre a liberdade e 
a solidão das suas quatro 
paredes. O tempo que 
perpetua ou altera as suas 
rotinas, os medos que as 
aprisionam e os sonhos e 
desejos que as libertam. No 
final da exibição do filme 
teve lugar uma conversa 
com os atores e o realizador 
para perceber todo o 
processo de gravação e 
descobrir que mulheres são 
estas que vivem entre o 
sonho e a solidão.

“Visões insulares” 
percorreu todas as 
freguesias do Município: 
Gafanha da Encarnação 
(Parreira de Uvas da Cecília 
e do José - Rua da Lomba, 
79, Gafanha do Carmo 
(Junta de Freguesia) e 
Gafanha da Nazaré (Fórum 
Municipal da Maior Idade), 
nos dias 14, 15 e 16 de 
outubro, respetivamente.

O primeiro episódio 
da websérie gravada em 
tempos de pandemia, 
orientada por João Amorim, 
foi apresentado no dia 
20 de outubro, tendo a 
participação do Centro 
Comunitário da Gafanha do 
Carmo, a que se seguiu o 
episódio com a participação 
do Centro Social e Paroquial 
da Gafanha da Nazaré. 
Seguir-se-á o Lar S. José, 
todos no facebook “Maiores 
Idade - Município de Ílhavo”.

Esta distinção, atribuída 
nesta 12.ª edição apenas 
a um conjunto de 81 
municípios, significa que 
o compromisso assumido 
e o trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal em 
matéria de responsabilidade 
familiar, não tendo, ainda, 
atingido a perfeição, 
permitem encarar o 
futuro com otimismo e 
motivar o Município para a 
implementação de políticas 
sociais com patamares mais 
elevados.

Para atribuição da 
Bandeira Verde são 
analisadas e avaliadas 
as políticas da família 
em diferentes áreas de 
atuação, tais como o apoio à 
maternidade e paternidade; 
apoio às famílias com 
necessidades especiais; 
serviços básicos; educação 
e formação; habitação, 
urbanismo e acessibilidades; 
transportes; saúde; cultura, 
desporto, lazer e tempo 
livre; cooperação, relações 
institucionais e participação 
social; entre outras 
iniciativas.

CMI é Autarquia 
Familiarmente Responsável 
pelo quinto ano consecutivo

Dia 
Internacional 
da Saúde Mental
Assinalado com a comunidade sénior 
do município

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a iluminar, 
em tons de azul, a cúpula 
do edifício dos Paços do 
Município para assinalar o 
Dia Mundial da Diabetes, 
celebrado a 14 de novembro, 
em memória do dia de 
aniversário de Frederick 
Banting que, juntamente 
com Charles Best, foi o 
responsável pela descoberta 
da insulina em 1922.

A Autarquia acolheu 
o desafio lançado pela 
Lions Clube de Ílhavo, 
entre 13 de novembro 
e 16 de novembro, 
consciencializando, desta 
forma, as pessoas sobre 
a doença e divulgar 
as ferramentas para a 
prevenção da diabetes, 

A cúpula do edifício 
dos Paços do Município 
iluminou-se em tons de roxo 
para assinalar o Dia Mundial 
da Prematuridade, que se 
assinala a 17 de novembro.

“Também conhecido 
como o dia Internacional 
da Sensibilização para a 
Prematuridade, a data foi 
criada essencialmente para 
promover o reconhecimento 
da prematuridade, como 
um importante problema 
de saúde pública. Visa 
também aumentar a 
consciencialização sobre 
os desafios enfrentados 
pelos recém-nascidos 
prematuros e suas famílias, 
bem como dar a conhecer 
medidas simples e eficientes 
que podem prevenir os 
nascimentos antes do termo.

A gravidez dura entre 37 a 
42 semanas, considerando-
se um parto pré-termo 
quando o nascimento ocorre 
antes das 37 semanas. A 

que tem tido um aumento 
alarmante de casos no 
mundo.

Os dados estatísticos 
confirmam esta 
preocupante realidade. De 
acordo com o Relatório 
do Programa Nacional 
para a Diabetes 2017, em 
Portugal estimava-se que 
a diabetes afetasse 13,3% 
da população com idades 
entre os 20-79 anos, das 
quais 44% desconhecem 
ter a doença. Diariamente 
são diagnosticados com 
diabetes em Portugal cerca 
de 200 novos doentes. 
Estima-se que a diabetes 
afete mais de 1 milhão de 
portugueses enquanto a 
«pré-diabetes» afetará cerca 
de 2 milhões.

probabilidade é maior se 
existir: história prévia de 
prematuridade, recurso 
a técnicas de procriação 
medicamente assistida, 
disfunção dos vasos 
sanguíneos do cordão 
umbilical, malformações 
fetais e/ou gravidez gemelar. 
A idade materna avançada, 
tabagismo, abuso de drogas, 
hipertensão e/ou diabetes, 
podem levar a restrição de 
crescimento fetal, sendo 
importantes fatores de 
risco em que podemos 
e devemos atuar. Assim, 
é papel dos pais investir 
numa cuidada planificação 
da gravidez, consultando 
atempadamente o médico e 
o enfermeiro de família.

Novembro roxo, cor da 
prematuridade, representa 
sensibilidade, individualidade 
e transformação, 
particularidades dos bebés 
prematuros, verdadeiros 
heróis.

Dia Mundial da Diabetes
14 DE NOVEMBRO

Dia Mundial 
da Prematuridade
17 DE NOVEMBRO

2020
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo lançou uma 
campanha de sensibilização 
pública para os cuidados 
necessários na mitigação 
da propagação da COVID-19 
“Mais vale prevenir que 
contagiar”.

À semelhança dos apelos 
divulgados em março e 
abril, pretende-se, mais 
uma vez, sensibilizar os 
munícipes para que sejam 
reforçados os cuidados 
básicos que cada cidadão 
deve procurar cumprir 
como forma de minimizar 
e combater os riscos de 
propagação da pandemia, 
como o uso obrigatório de 
máscara, o distanciamento 
social, a higienização das 
mãos, a etiqueta respiratória 
e evitar o contacto com a 
boca, nariz e olhos.

Por si e pelos outros… 
Proteja-se!

A Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, em 
parceria com o Centro de 
Sangue e da Transplantação 
de Coimbra, uma Sessão de 
Dádiva de Sangue e Medula 
aberta a toda a comunidade, 
no dia 21 de julho.

Esta iniciativa, que contou 
com 55 inscritos, dos quais 
49 compareceram, assumiu 
particular importância 
se considerarmos que a 
dádiva de sangue é um ato 
generoso e solidário de 
partilha de um bem que 
salva vidas, e, também, os 
sérios constrangimentos 
que a pandemia tem criado 
ao normal funcionamento 
dessas dádivas.

Sessão de Dádiva 
de Sangue 
e Medula

CAMPANHA 
“MAIS VALE 
PREVENIR 
QUE CONTAGIAR”

mais vale prevenir 
que contagiar

higienize as mãos 
com frequência

use máscara mantenha a 
distância social

evite tocar com as mãos 
na boca, nariz ou olhos

mantenha a 
etiqueta respiratória

2M

por Si e pelos Outros… Proteja-se! 
cumpra estes 5 passos
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Foi aprovado, a 24 de 
julho, o aditamento do 
contrato celebrado a 23 
de dezembro de 2019 para 
fornecimento e transporte 
de refeições escolares 
aos estabelecimentos de 
educação do pré-escolar e 
do 1.º ciclo do ensino básico 
em Ílhavo até ao início do 
presente ano letivo.

Do contrato inicial de 
186.270,30 euros, foram 
executados 77.239,76 euros 
até à suspensão ocorrida 
a 1 de abril, prevendo-se 
o fornecimento 19.202 
refeições, com um custo 
total de 21.890,28 euros.

Este aditamento prende-
-se com a inevitabilidade 
da suspensão do contrato 
na sequência da declaração 
do Estado de Emergência 
de Saúde Pública, declarada 
pela OMS em janeiro de 
2020, da classificação 
da doença COVID-19 
como uma pandemia, da 
aprovação, pelo Governo, 
através do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020 de 13 de março, 
de um conjunto de medidas 
excecionais e temporárias, 
nomeadamente a suspensão 
das atividades letivas e não 
letivas presenciais, e a 1 de 
junho a abertura dos Jardins 
de Infância.

FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE REFEIÇÕES ESCOLARES 
AOS ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR 
E DO 1.º CEB

No âmbito do Concurso 
Público Internacional, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
adjudicou a “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 
(2020/2023), representando 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, a 6 de 
agosto, a minuta para a 
celebração do Acordo 
de Colaboração com o 
Ministério da Educação 
com vista à remoção de 
materiais com amianto na 
Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes, em 
Ílhavo, e na Escola Básica da 

Gafanha da Nazaré.
A Autarquia compromete-

-se à elaboração de 
cadernos de encargos e ao 
procedimento de abertura 
dos concursos públicos para 
as respetivas empreitadas, 
cabendo-lhe igualmente 
a responsabilidade de 
proceder à candidatura, 
para o financiamento no 

âmbito do Quadro de 
Fundos Comunitários 
Centro2020, tornando 
exequível as intervenções de 
requalificação.

Com a assinatura deste 
Acordo será constituída 
uma comissão de 
acompanhamento das 
empreitadas em causa, 
composta por um 

representante da Direção-
Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, um representante 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo e pelos Diretores 
dos Agrupamentos de 
Escola que integram os 
estabelecimentos de ensino 
a intervencionar.

Importa ainda referir que 
se mantêm por resolver, 
por parte da tutela, os 
problemas estruturais 
da Escola Secundária de 
Ílhavo, apresentados pela 
Câmara Municipal há cerca 
de quatro anos, quer em 
reuniões com o Ministério 
da Educação, quer 
publicamente.

um investimento global de 
2.470.179,87 euros.

Perante a entrada 
em vigor, no dia 1 de 
setembro, do novo 
quadro de transferência 
de competências da 
Administração Central para 
as Câmaras Municipais (Lei 
n.º 50/2018), a CMI assegura, 
deste modo, o fornecimento 

das refeições a todos os 
alunos do ensino público 
do Município de Ílhavo 
desde o Pré-escolar até 
ao Secundário (12.º ano), 
dando continuidade a este 
importante serviço de apoio 
escolar prestado às crianças 
e famílias do Município 
e que tem merecido a 
generalizada confiança da 
comunidade escolar.

O contrato tem início 
a 1 de janeiro de 2021 e 
terminará a 31 de dezembro 
de 2021, com possibilidade 
de renovação para o ano de 
2022 e para 2023 (até 31 de 
julho), sendo que a CMI já 
assegurou o fornecimento 
de todas as refeições 
escolares até ao final de 
2020.

Fornecimento e Transporte 
de Refeições Escolares 
e Outras
Um investimento global de 2.470.179,87 euros

Câmara Municipal assume 
remoção de amianto
Escola Secundária de Ílhavo e Escola Básica da Gafanha da Nazaré
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A Câmara Municipal 
de Ílhavo inaugurou, a 17 
de setembro, a obra de 
Requalificação e Ampliação 
do Jardim de Infância e 
Escola Básica da Gafanha 
da Encarnação Sul, um 
investimento na ordem dos 
350 mil euros.

A Escola beneficiou 
de intervenções na zona 
exterior, permitindo que 
as crianças tenham um 
espaço melhor e renovado 
para as suas atividades 
lúdicas. No interior foram 
ampliadas algumas áreas, 
remodeladas as salas de 
aula, renovados os espaços 
e instalações sanitárias, 
para além de um conjunto 
de trabalhos especializados 
de eletricidade, pintura e 
canalização.

Com esta obra, conforme 
referiu o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, na 
cerimónia de inauguração, 
este estabelecimento de 
Ensino ficou capacitado 
com novas condições 
de funcionamento que 
permitirão um melhor 
processo de aprendizagem 
e de ensino, um melhor 
ambiente escolar para 
os Alunos, Docentes e 
Pessoal Auxiliar, uma 
adaptação mais facilitada 
às medidas de prevenção e 
de mitigação da pandemia, 
dotando, ainda, o Município 
de mais um equipamento 
devidamente requalificado.

Este Ano letivo 2020/2021 
fica ainda marcado por um 
outro novo contexto que 
altera a anterior gestão 
da atividade educativa no 
Município de Ílhavo. Desde 
o dia 1 de setembro, a 
Câmara Municipal assumiu 
as novas competências 
na área da Educação, 
no âmbito do processo 
de descentralização (DL 
21/2019, de 30 de janeiro).

Esta responsabilidade, já 
assumida no Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo é agora alargada 
até ao 12.º ano e implica 
um trabalho mais 
permanente e estreito com 
a Comunidade Escolar. Até 
31 de dezembro, de forma 
gradual e consistente, 
serão realizados vários 
procedimentos (alguns 
já concretizados) que 
permitirão criar mais e 
melhores condições para 
a Comunidade Educativa: 
integração no quadro dos 
Recursos Humanos da 
Autarquia de mais de 190 
Assistentes Técnicos e 
Assistentes Operacionais; 
a abertura do concurso 
internacional para serviço 
de Refeições Escolar; a 
abertura de Concurso de 
Transporte para circuitos 
especiais direcionados aos 
alunos com necessidades 
especiais; a abertura 
de Concurso para 
fornecimento de leite 
escolar; a celebração de 
Protocolos com os três 
Agrupamentos de Escola 
para que seja possível 

garantir as despesas 
correntes; bem como o 
apoio no fornecimento de 
equipamentos e material 
para o cumprimento das 
normas e orientações da 
DGS neste contexto de 
COVID-19, entre outros.

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

Jardim de Infância 
e Escola Básica 
da Gafanha da Encarnação Sul 
Arranque do Ano letivo 2020/2021 
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo e as Academias do 
Conhecimento da Fundação 
Calouste Gulbenkian 
estabeleceram um 
protocolo de cooperação 
para a promoção de 
competências sociais e 
emocionais - Comunicação, 
Pensamento criativo, 
Resolução de problemas - 
para crianças e jovens, até 
aos 25 anos de idade.

O Município de Ílhavo viu 
ser reconhecida e escolhida 
a sua candidatura do 
projeto “Casa das Máquinas” 
que será financiado pela 
Fundação, durante 24 
meses, no âmbito da 
campanha que decorre a 

nível nacional e que teve a 
participação de um número 
muito significativo de outros 
projetos candidatos.

“Casa das Máquinas” tem 
como principal objetivo 
o desenvolvimento de 
competências como 
o pensamento crítico, 
criativo e a capacidade de 
resolução de problemas, 
junto de crianças do 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico e terá como palco 
principal o Estaleiro – 
Estação Científica de Ílhavo, 
onde as crianças irão 
pôr as “mãos na massa” 
em atividades dinâmicas 
e contextualizadas 
com a forte tradição do 

Município de Ílhavo: o Mar. 
Pontualmente serão ainda 
desenvolvidas atividades 
complementares no Museu 
Marítimo de Ílhavo e no 
Navio-Museu Santo André.

O projeto, que conta 
ainda como parceira 
a Universidade de 
Aveiro, através do 
LabSuA (Laboratório de 
Supervisão e Avaliação) 
que será responsável pela 
monitorização e avaliação 
do programa, concretiza-
se através das seguintes 
atividades: o Dia no 
Estaleiro e a “Academia do 
Desenrasque e a Safra – 
Faz-te à Vida”!, que serão 
implementadas, no 1.º ano 
de ação, para a população 
do Município. No 2.º ano 
o projeto será alargado a 
Municípios vizinhos.

A oferta formal terá em 
consideração as metas 
curriculares de forma a 
garantir a interligação 
entre os conteúdos e 
as atividades letivas. A 
oferta não formal garante 
a interligação entre si 
criando sequências lógicas 
que cativem as atividades 
seguintes.

Na sequência da abertura 
de concurso em agosto, 
a Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu à 
contratação de 71 Técnicos 
para as Atividades de 
Enriquecimento Curricular 
(AEC) e outras atividades 
pedagógicas (Expressão 
Musical e Coadjuvação de 
Educação Física), em regime 
de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
determinado.

No âmbito da transferência 
de competências da 
Administração Central para 
o Poder Local, a Câmara 
Municipal de Ílhavo assumiu, 
em setembro, a área da 
Educação, cabendo-lhe a 
responsabilidade de dar 
continuidade à criação 
e implementação de 
apoios e complementos 

educativos à formação 
escolar, nomeadamente 
através das Atividades 
de Enriquecimento 
Curricular. Este processo 
tem sido reconhecido 
pelos três Agrupamentos 
de Escolas do Município 
dada a qualidade, 
adequação e inovação 
da oferta disponibilizada 
pela Autarquia enquanto 
entidade promotora das 
AEC.

A Câmara Municipal pauta 
a sua ação educativa pela 
constante dinamização e 
promoção de um conjunto 
de projetos e programas 
que visem o enriquecimento 
das competências e 
conhecimentos dos 
alunos do Município, 
considerando que os anos 
mais baixos de escolaridade 

constituem os alicerces do 
desenvolvimento social, 
físico, intelectual e escolar 
de todas as crianças.

Neste ano letivo são 
proporcionadas experiências 
formais e informais de 
ensino nas áreas do 
Digital(mente), Atividades 
Lúdico-Expressivas, 
Atividades Rítmicas e 
Expressivas, Atividade Física 
e Desportiva, Música, Jogos 
de Raciocínio e Estratégia, e 
Ciência a Brincar.

Contratação de 71 técnicos 
para Atividades de Enriquecimento Curricular

Digital(mente)
Atividades Lúdico-Expressivas

Atividades Rítmicas e Expressivas
Atividade Física e Desportiva

Música
Jogos de Raciocínio e Estratégia

Ciência a Brincar

CMI/Fundação Calouste Gulbenkian
Parceria na área do conhecimento

No âmbito da transferência 
de responsabilidades 
e competências, da 
Administração Central 
para as Autarquias, na 
área da Educação, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
assumiu os compromissos 
contratuais que os três 
Agrupamentos de Escola 
tinham assumido, no 
presente ano, no valor global 
de 81 mil euros.

Os contratos, que 
passam, desta forma, a 
ser da responsabilidade do 
orçamento da Autarquia, 
referem-se à prestação de 
serviços de manutenção, 
ao fornecimento de água, 
energia, gás e combustíveis, 
e, ainda, ao setor das 
comunicações.

Desde o início de 
setembro, com os 
novos compromissos e 
responsabilidades na área 
da Educação, a Câmara 
Municipal integrou, a título 
permanente, cerca de 190 
novos funcionários, planeou 
e elaborou planos de 
contingência e assegurou 
o fornecimento de 
equipamentos de proteção 
no âmbito da COVID-19, 
contratou o fornecimento 
de refeições e de leite aos 
alunos de todas as escolas 
do pré-escolar ao 12.º ano, 
mantém os encargos com o 
transporte escolar, reforçou 
os apoios sociais escolares e 
assumiu o fornecimento de 
vários serviços e bens que 
permitem o funcionamento 
dos estabelecimentos 
escolares, entre outros, num 
investimento que, nesta 
fase, ronda já os 3 milhões 
de euros.

CMI ASSUME POSIÇÕES CONTRATUAIS 
DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
NO VALOR DE 81 MIL EUROS
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Marolas Ílhavo 
2020
(RE)INVENTADO COM 
GUIA DE PROPOSTAS SENSACIONAIS 
PARA TODAS AS FAMÍLIAS

O Marolas, grande festa de 
verão que habitualmente se 
realiza em julho e condensa 
durante duas semanas uma 
série de atividades nas 
Praias da Barra e da Costa 

Nova e no Jardim Oudinot, 
foi este ano assinalado de 
forma diferente.

Para lembrar que, no 
Município de Ílhavo, o 
verão continua a viver-se 
intensamente, a Câmara 
Municipal promoveu o 
GPS Marolas com uma 
programação especial, que 
incluiu quatro concertos 
gratuitos e um Guia de 
Propostas Sensacionais. 
Esta foi também uma forma 
de apoiar as bandas locais, 
dando palco, no terraço 
do Cais Criativo da Costa 
Nova, a Freddy Strings & 
The GrooveFellas, no dia 
29 de julho, aos Lazy Eye 

Society, no dia 30 de julho, 
aos Monkey Mind, no dia 
5 de agosto, e aos Vulto + 
Patinho Feio, no dia 6 de 
agosto, numa combinação 
perfeita entre sunsets, 
boa música e excelente 
companhia.  

Já o Guia, que contou 
com a colaboração de vários 
parceiros habitualmente 
associados ao Marolas, 
incluiu uma série de dicas, 
atividades e ofertas, como 
descontos e atividades 
gratuitas, para que 
este verão pudesse ser 
desfrutado da melhor 
forma: em Família e com 
toda a segurança.

A edição 2020/2021 do 
PMBET - Programa Municipal 
de Bolsas e Estágios de 
Trabalho teve início no dia 2 
novembro, com a integração 
de 10 jovens desempregados 
do Município de Ílhavo no 
mercado de trabalho.

Com uma duração 
de 12 meses, os jovens 
encontram-se a desenvolver 
as suas competências e 
adquirir conhecimentos 
em diversas áreas como 
Ação Social, Comunicação 
e Design, Cultura e 
Património, Animação 
Sociocultural, Educação, 
Turismo e Proteção Civil, 
por diversos espaços 
municipais.

Comprovado pelo sucesso 
das edições anteriores, esta 
iniciativa municipal reflete 
a constante preocupação e 
aposta da Câmara Municipal 
de Ílhavo na dinamização 
de projetos que visem 
contribuir para a formação 
humana, cívica e académica 
dos jovens do Município.

Programa Municipal 
de Bolsas e Estágios de Trabalho 
2020/2021
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No dia 8 de agosto, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) assinalou o seu 
83.º aniversário, com a 
abertura da exposição 
“Transparências da Ria e 
do Mar, por Cândido Teles”, 
que resultou da doação 
pela família de 121 obras do 
primeiro período pictórico 
do artista ilhavense - um 
conjunto de obras que 
revelam a beleza de todo e 
qualquer recanto da Ria de 
Aveiro: moliceiros, marinhas, 
a praia da Costa Nova e 
os barcos da arte xávega 
surgem esplendorosos nas 
suas obras.

Na mesa digital “Cândido 
Teles: Um pintor Ilhavense” 
estará disponível informação 
detalhada sobre a coleção, 
tendo sido apoiada pelo 
programa ProMuseus, 
financiado pela DGPC.

As Alterações Climáticas 
e o Futuro dos Oceanos 
foram os temas em foco 
na 9.ª edição do Seminário 
“Desafios do Mar Português”, 
que se realizou no dia 24 
de outubro, tanto para 
uma plateia presencial, 
no Museu Marítimo de 
Ílhavo, como para uma 
plateia online, que teve, 
igualmente, a oportunidade 
de lançar questões e expor 
preocupações em relação 
ao futuro dos oceanos.

A pluralidade de pontos 
de vista acerca das 
alterações climáticas gerou 
um interessante debate na 
primeira parte do seminário, 
onde se discutiram 
assuntos como o degelo, a 
poluição, a acidificação do 
oceano e a erosão costeira.

Na segunda sessão 
esteve em destaque a 
poluição marinha, dando-se 
a conhecer projetos de 
consciencialização para a 
proteção dos ecossistemas 
e para o perigo dos 
plásticos e microplásticos 
nas águas portuguesas.

A sessão de fecho 
do seminário ficou 
marcada pela exibição do 
documentário “Oceanos”, de 
Jacques Perrin e Jacques 
Cluzaud, que, com as suas 
surpreendentes imagens, 
alerta para a fragilidade dos 
ecossistemas marinhos e 
do perigo que representa a 
destruição dos mesmos.

Este ano, devido às 
condicionantes impostas 
pelas normas e orientações 
em vigor para a prevenção 

e mitigação da pandemia 
COVID-19, o Seminário 
dividiu-se em três sessões 
independentes. Cada sessão 
teve, em média, um total 
de 80 participantes, com 
presença física ou online.

O evento teve como 
parceiros o Centro de 
Estudos do Ambiente 
e do Mar (CESAM), da 
Universidade de Aveiro, o 
Centro de Ciências do Mar 
e do Ambiente (MARE), 
o Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha 
e Ambiental (CIIMAR), 
o Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século 
XX (CEIS20), da Universidade 
de Coimbra e o Centro de 
Investigação Transdisciplinar 
Centro de Investigação 
Transdisciplinar «Cultura, 
Espaço e Memória», da 
Universidade do Porto.

Criado em 2012, o 
Seminário “Desafios do 
Mar Português” tem vindo 
a fortalecer a sua posição 
como impulsionador 
do debate sobre 
problemáticas em torno 
da relação de Portugal 
com o Mar, divulgando as 
manifestações culturais de 
índole marítima e promover 
o debate sobre as múltiplas 
perspetivas do Mar.

Também durante o dia 
de aniversário, nas redes 
sociais do MMI foi lançado 
o projeto fotográfico “O 
Homem Tranquilo”, de 
Alexandre Sampaio, que 
dialoga com a obra do 
pintor e escultor Cândido 
Teles, nas representações 
que este faz da Costa 
Nova. Este projeto, bem 
como a exposição, serviram 
de preâmbulo para a 
celebração do centenário do 
artista ilhavense, em 2021. 

No dia seguinte, 9 de 
agosto, regressaram as 
visitas “Sentidos de Mar”, 
com um percurso pedestre 
sobre o tema “Cândido 
Teles: a Costa Nova como 
(quase) nunca a viste…”, 
uma viagem que permitiu 
redescobrir a praia da Costa 
Nova pelo olhar do artista 
ilhavense.

83.º Aniversário 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
dedicado a Cândido Teles

9.º SEMINÁRIO 

Desafios do Mar Português 
debate “Alterações Climáticas e o Futuro dos Oceanos”

As comemorações do 
83.º aniversário do MMI 
ficaram marcadas pela 
oferta ao Museu, por parte 
da Associação Amigos do 
Museu de Ílhavo, da pintura 
“Forte da Barra de Aveiro”, 
de João Vaz.

Sendo, agora, uma das 
mais valiosas peças da 
coleção do museu, esta 
pintura a óleo sobre tela, 
de 1913 (datação por 
aproximação estilística), 
retrata uma cena do litoral 
ilhavense e remete para 
a representação da Ria 
de Aveiro, um dos temas 
abordados pelo pintor 
aquando do périplo que fez 
no país.

Nos próximos tempos, 
a obra pode ser apreciada 
no átrio do museu, na 
passagem para o auditório. 
Anteriormente, fez parte 
da grande exposição “João 
Vaz (1859-1931). Um pintor 
do Naturalismo”, inaugurada 
em 2005 na Casa-Museu Dr. 
Anastácio Gonçalves, em 
Lisboa. 

João Vaz (1859-1931) foi 
um dos mais importantes 
percursores do naturalismo 
português e membro ilustre 
do “Grupo do Leão”, do 
qual foi um dos fundadores 
(constituído, entre outros 
pintores, por Silva Porto, 
Columbano Bordalo Pinheiro 
e José Malhoa). Marinhista 
convicto firmou o seu 
percurso na interpretação 
das paisagens marítimas 
e dele ficaram algumas 
das interpretações mais 
primorosas dos extensos 
areais e do mar português.

MMI RECEBE PINTURA DE JOÃO VAZ 
COMO PRESENTE 
DO 83.º ANIVERSÁRIO
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O Mar Film Festival 
regressou a 24 de outubro, 
após adiamento do evento, 
habitualmente realizado em 
abril. A 4.ª edição do Mar 
Film Festival, uma edição 
especial devido ao contexto 
atual, estendeu-se por três 
fins de semana (teria sido 
por quatro fins de semana 
se não tivessem sido 
canceladas as iniciativas 

de 14 de novembro), com 
a exibição dos filmes 
aos sábados à noite, no 
auditório do Museu Marítimo 
de Ílhavo, acompanhada 
de uma conversa com 
personalidades ligadas 
ao cinema e à imagem, 
nomeadamente realizadores 
e fotógrafos.

O Festival abriu na 
noite de 24 de outubro 

com “Oceanos”, um 
documentário de Jacques 
Perrin e Jacques Cluzaud, 
comentado por Luís 
Menezes Pinheiro, do 
Comité Português para a 
Comissão Oceanográfica 
Intergovernamental (COI/
UNESCO). 

No sábado seguinte, 31 de 
outubro, exibiu-se “Mar”, um 
filme português com Maria 
de Medeiros, Pedro Cabrita 
Reis, Nuno Lopes, Catarina 
Wallenstein, Augusto 
Amado, Marcelo Urgeghe, 
Cassiano Carneiro, José 
Nascimento e Dinis Gomes. 
Este drama foi apresentado 
no Mar Film Festival 
pela própria realizadora, 
Margarida Gil.

A 7 de novembro, a 
noite de cinema abriu 
com uma curta metragem 
de animação, “Os Olhos 
do Farol”, seguindo-se 
a exibição de “O Farol”, 

de Robert Eggers, com 
Robert Pattinson, Willem 
Dafoe e Valeriia Karaman. 
O realizador de “Os Olhos 
do Farol”, Pedro Serrazina, 
esteve presente para a 
apresentação da sua curta e 
da longa-metragem que foi 
exibida de seguida.

Devido aos 
constrangimentos causados 
pelas restrições da 
prevenção do Covid-19, 
foram canceladas as 

iniciativas que estavam 
agendas para 14 de 
novembro, designadamente, 
a exibição do documentário 
“Encontro D’Águas – 
Segredos da Ria e do Baixo 
Vouga Lagunar”, de Daniel 
Pinheiro; a entrega de 
prémios dos concursos 
Novas Vistas Lumière e 
Memórias de RiaMar; bem 
como a oficina de cinema 
para crianças “Operador de 
câmara por um dia”.

Mar Film Festival 
regressou 
com edição especial 

O vencedor do 5.º 
Concurso de Modelismo 
Náutico Museu Marítimo 
de Ílhavo, promovido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
foi Sérgio Paulo Neto 
Oliveira Agra que concebeu 
um modelo do navio “Santa 
Joana”, de arrasto lateral, 
construído à escala 1/75. O 
prémio foi entregue, no dia 
16 de outubro, por ocasião 
das comemorações do Dia 
Nacional do Mar.

Esta edição do concurso, 
lançada em março de 
2019, sob o tema “Navios 
Bacalhoeiros de Arrasto 
Lateral”, encerrou com 
a exposição, no dia 14 
de novembro, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, dos três 
modelos a concurso.

Como entidade promotora, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo atribuiu ao vencedor 
um prémio no valor de 
3.500 euros, ficando a 
obra premiada a constituir 
propriedade da Autarquia 
e integrada no espólio do 
Museu Marítimo.

Desde 2011, o Concurso 
de Modelismo Náutico é 
uma das vertentes práticas 
da promoção da cultura 
do mar e dos patrimónios 
imateriais, permitindo em 
simultâneo o acréscimo 
de património material 
ao Museu com obras 
de elevado interesse 
museológico.

ATRIBUÍDO PRÉMIO 
DE MODELISMO NÁUTICO 
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 

“Chora e Feijão Assado 
- A Gastronomia de Bordo na Pesca do Bacalhau” 

um livro que poderá ser um ótimo presente de Natal, 
já à venda no Museu Marítimo de Ílhavo, 
nos Postos de Turismo de Ílhavo e da Costa Nova, 
e Loja Online do Município de Ílhavo
(https://loja.cm-ilhavo.pt/)
18€
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Seminário 
Ponte(s) de Acesso 
virou o “arquivo do avesso”

O Centro de Documentação 
de Ílhavo (CDI), realizou, no dia 
21 de novembro, no Laboratório 
de Artes Teatro Vista Alegre, o 
seminário “Ponte(s) de Acesso”, 
inteiramente dedicado ao projeto 
“Se esta Rua fosse minha…”, que 
juntou 118 participantes ao longo 
do dia, nas diferentes sessões 
repartidas entre o presencial e o 
webinar.

A sessão de abertura 
contemplou a assinatura do 
protocolo entre o Município 
de Ílhavo e a Universidade de 
Aveiro (CIDTFF, ID+ e INET-md), 
formalizado entre o presidente 
da Câmara Municipal, Fernando 
Caçoilo e o vice-reitor da UA, 
João Veloso.

Este acordo espelha o trabalho 
e as sinergias no âmbito do 
projeto “Se esta rua fosse minha”, 
permitindo o desenvolvimento e 
a implementação de ferramentas 
educativas e culturais que 
tenham por base a toponímia 
do município, otimizando e 
difundindo as competências 
e o potencial das entidades 
intervenientes.

O período da manhã foi 
marcado pela apresentação 
geral do projeto por parte 
do CDI, pela intervenção de 
António Vítor Carvalho (DEP/
UA), relacionada com Toponímia 
História e Identidade          e 
pela apresentação de projetos 
desenvolvidos pelo ID+/UA, por 
Cláudia Albino e Gil Moreira.

O painel da tarde contou com 
a apresentação dos produtos 
desenvolvidos pelo CIDTFF/
UA, nomeadamente jogos 
didáticos, roteiros e ferramentas 
tecnológicas para ensinar a 
Toponímia e História nas escolas 
do município, por Ana Raquel 
Simões, Lúcia Pombo, Margarida 
M. Marques, Vânia Carlos e 
Manuel Santos. Seguiu-se uma 
reflexão sobre a Toponímia do 
Município de Ílhavo na perspetiva 
da História, orientada por Manuel 
Ferreira Rodrigues (DEP/UA).

Um dos pontos altos da 
iniciativa promoveu o lançamento 
de mais um número da revista 
“Nossa Gente”, nesta edição 
dedicada a Henriqueta Maia, 
que deu nome ao jardim central 
de Ílhavo, apresentada pelos 
investigadores Sara Santos e 
Pedro Silva.

No final, foram divulgados os 
contributos dos Agrupamentos 
de Escolas do Município e da 
Universidade Sénior do Centro 
Social e Paroquial de N. Sra. da 
Nazaré no âmbito do projeto, com 
a apresentação pública do vídeo 
promocional, no qual são visíveis 
a música, o logótipo, memórias 
da comunidade, etc., concebidos 
com o apoio dos diferentes 
parceiros.

“Se esta Rua fosse minha…” 
pretende juntar a História, 
recolhida pelo CDI, à Memória 
(mitos, lendas, costumes, 
tradições das ruas, becos, 
praças, pontes, etc ), fornecida 
pela comunidade, trabalhando e 
transformando estes conteúdos 
em ferramentas Históricas, 
Técnicas, Culturais, Educativas 
e Turísticas para o Município de 
Ílhavo, num projeto feito por 
todos e para todos, virando o 
“arquivo completamente do 
avesso”.

A revista “Nossa Gente: Biografias” integra-se 
num projeto de investigação que pretende homenagear 
figuras de relevo do Município de Ílhavo, imortalizando-as, 
não apenas em papel, mas na memória de todos aqueles que tiverem 
interesse em saber mais sobre as personalidades retratadas.
Estas publicações podem ser adquiridas pelo valor unitário de 4 euros 
no CIEMar-Ílhavo, Museu Marítimo de Ílhavo, Posto de Turismo de Ílhavo 
e Loja Online.

títulos disponíveis:
» José António Pereira Bilhano
» Alberto Ferreira Pinto Basto
» Gabriel Ança
» Joana Rosa de Jesus
» Viriato Simões Teles
» Hipólito Andrade
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, entre 
23 de outubro e 22 de 
novembro, a terceira 
edição do Festival 
Gastronomia de Bordo, 
em parceria com 21 
restaurantes do Município, 
que se associaram ao 
evento, adicionando aos 
seus menus experiências 
gastronómicas em 
que o bacalhau e seus 
derivados são os principais 
ingredientes.

Este ano, o Gastronomia 
de Bordo de Ílhavo 

Município de Ílhavo volta a saborear, 
durante um mês, 
a Gastronomia de Bordo

Livro “Chora e Feijão Assado” 
retrata o legado gastronómico da Faina Maior

trouxe importantes 
novidades face às duas 
primeiras edições: o 
aumento do número de 
restaurantes aderentes 
(21); o alargamento do 
período de realização do 
festival (um mês), apenas 
de sexta-feira a domingo, 
durante cinco fins de 
semana; experiências 
gastronómicas individuas 
ou para duas pessoas; e a 
apresentação do livro de 
receitas “Chora e Feijão 
Assado”, editado pela 
Câmara Municipal com 

curadoria gastronómica da 
chef Patrícia Borges.

Além das propostas 
gastronómicas, o programa 
do festival proporcionou as 
chamadas visitas “Sentidos 
do Mar”, pelo território, 
que permitiram descobrir 
os locais emblemáticos 
das pescas e conhecer 
as tradições, crenças e 
até a inovação em torno 
dos pescadores, dos 
cozinheiros da pesca e das 
empresas de produção 
e de transformação 
alimentar e dos seus 
produtos. 

O Festival Gastronomia 
de Bordo insere-se na 
triologia de festivais com 
o mesmo nome e que 
ocorrem também em 
Peniche e na Murtosa, 
municípios que se uniram 
no projeto cultural em 
rede “Territórios com 
História: o Mar, as Pescas 
e as Comunidades”. Este 
projeto é co-financiado 
pelo Centro2020, 
Portugal2020 e pela União 
Europeia, através do 
FEDER.

No âmbito da 
comemoração do Dia 
Nacional do Mar, a 16 
de outubro, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, a 
Câmara Municipal lançou o 
livro “Chora e Feijão Assado 
- A Gastronomia de Bordo 
na Pesca do Bacalhau”.

O livro apresenta-se 
como uma homenagem 
à cozinha tradicional 
bacalhoeira praticada, 
durante décadas, a bordo 
dos navios de pesca do 
bacalhau, suportada nos 
sabores e nas restrições 
vividas nos mares gelados 
do Norte. 

Esta edição conta 
com uma investigação 
inédita de Pedro Miguel 
Silva (investigador do 
CIEMar-Ílhavo, da Câmara 

Municipal), que apresenta 
uma retrospetiva histórica 
da gastronomia dos navios 
de pesca do bacalhau, 
traçando a vida alimentar 
a bordo.

Como curadora do 
Festival Gastronomia de 
Bordo, a chef Patrícia 
Borges trabalhou as 
receitas a partir de fontes 
escritas e sobretudo 
orais, com as memórias 
e registos pessoais de 
três antigos cozinheiros: 
Manuel Sousa, José 
Pascoal e José Ribeiro. 
Desse trabalho de recolha, 
resultaram 18 receitas de 
gastronomia de bordo, que 
podem ser confecionadas 
em qualquer cozinha, 
oferecendo sempre notas 
de sugestão e de recriação, 

mas respeitando sempre 
a essência memorial do 
património gastronómico 
da comunidade do mar.

“Chora e Feijão Assado” 
tem o preço de venda ao 
público de 18,00 euros e 
encontra-se disponível no 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
nos Postos de Turismo de 
Ílhavo e da Costa Nova e 
na Loja Online do Município 
de Ílhavo (https://loja.
cm-ilhavo.pt/), sendo uma 
interessante sugestão e/ou 
opção para este Natal que 
se avizinha.

“Chora e Feijão Assado” 
é a edição de estreia da 
coleção “A Nossa Mesa”, 
trilogia gastronómica das 
gentes de terra, do mar e 
da laguna do Município de 
Ílhavo.
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Teve lugar no dia 30 de 
junho, a sessão de entrega 
de prémios e menções 
honrosas da 19.ª edição do 
Concurso Literário Jovem, 
distinguindo 30 dos 190 
trabalhos apresentados a 
concurso.

Num formato reduzido 
e condicionado pelas 
normas e regras de 
mitigação da pandemia 
COVID-19, a cerimónia, que 
habitualmente acolhe todos 
os alunos participantes, 
as suas famílias e os 
professores das várias 
escolas, teve lugar na 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e contou apenas 
com a presença dos 
vencedores em cada 
categoria, acompanhados 
por um membro da família. 
Estiverem ainda presentes 
as diretoras e professoras 
bibliotecárias dos três 
agrupamentos de escolas, 
para além do presidente da 
Câmara Municipal, Fernando 
Caçoilo e dos membros do 
júri, composto pelo vereador 
do Pelouro da Juventude, 
Tiago Lourenço, o escritor 
João Manuel Ribeiro e a 
chefe da Divisão da Cultura, 
Lisete Cipriano.

A 19.ª edição do Concurso 
Literário contou com a 
participação de 174 alunos, 
oriundos de nove escolas 
dos três agrupamentos 
escolares do município, 
que apresentaram 190 

trabalhos a concurso, 65 
textos em poesia e 125 
textos em prosa - números 
que a autarquia considera 
muito positivos, superando 
as expetativas, sobretudo c 
todos os constrangimentos 
impostos pelo surto da 
COVID-19, nomeadamente 
a interrupção da atividade 
letiva presencial.

Os alunos premiados 
receberam um certificado 
e vales que podem ser 
descontados em várias 
livrarias do Município 
de Ílhavo. Aos restantes 
participantes, a Câmara 
Municipal atribuiu um 
certificado e um vale de 
entrada gratuita no Museu 
Marítimo de Ílhavo.

O Concurso Literário 
Jovem é dirigido aos alunos 
do Município de Ílhavo, do 1.º 
ao 12.º ano de escolaridade, 
e realiza-se desde 2002 
com o objetivo de promover 
o gosto pela leitura e pela 
escrita, envolvendo, de 
forma muito direta, alunos e 
docentes, nomeadamente, 
os professores bibliotecários.

Os Prémios “Escola” foram 
atribuídos à Escola Básica 
Farol da Barra, pelo maior 
número de participação de 
alunos proporcionalmente 
ao número total de alunos 
dessa e à Escola Básica da 
Gafanha da Encarnação pelo 
maior número de trabalhos 
premiados.

19.ª edição do 
Concurso Literário Jovem 
premiou 30 trabalhos

Lista dos Premiados

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “Tiana e os sapotis” de Rita Matos Fernandes, do Centro Escolar da Coutada
2.º Prémio “O roubo do perplexus” de Maria Francisca Leite Marques, 
da Escola Básica de Farol da Barra
3.º Prémio “Uma aventura inesquecível” de Maria Margarida Labrincha São Marcos Rodrigues, 
da Escola Básica de Farol da Barra
MENÇÃO HONROSA
“Um menino diferente” de Francisco Pedro Marques Coimbra Barra dos Santos, 
do Centro Escolar da Coutada
“Sonho em noite de trovoada” de João Filipe Silva Campolargo, do Centro Escolar da Coutada
“Está a chover!” de Mariana dos Santos Erny, do Centro Escolar da Coutada

2º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “A gaivota” de Maria Ramos Figueiredo, da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio “O labrador Zeus” de Íris Neves Cardoso, da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio “Um peixe extraordinário” de Mateus Casqueira Cardoso, da Escola Básica 
da Gafanha da Encarnação

3º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “A história mais difícil de contar” de Mateus Rodrigues Vilarinho, 
da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio “A lenda da aldeia dos moinhos” de Tiago Amarante, 
da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio “A vida, as pessoas e os livros” de Duarte Rodrigues Vilarinho, 
da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
MENÇÃO HONROSA
“A caneta e o papel” de Érica Diamantino, da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
“Acordar para a realidade” de Ana Rita Fernandes da Escola Básica da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário:
1.º Prémio “Tudo é possível” de Luísa Rodrigues Vilarinho, 
da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “A voz do coração” de Fátima Sadykova, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

TEXTO POÉTICO
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “A pétala da rosa” de Maria Luíza Nunes de Souza, da Escola Básica do Farol da Barra
2.º Prémio “O carnaval” de Guilherme Lopes da Silva, do Centro Escolar da Coutada
3.º Prémio “Planeta Azul” de Constança Nunes Gouveia Loureiro, do Centro Escolar da Coutada
MENÇÃO HONROSA
“Os animais e as cores” de Miguel Pires Santos, da Escola Básica do Farol da Barra
“Menino colorido” de Mafalda Bispo Rodrigues, da Escola Básica do Farol da Barra

2º Ciclo do Ensino Básico:
MENÇÃO HONROSA
“A minha terra” de Miriam Pimentel Picado, da Escola Básica da Gafanha da Encarnação

3º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio “A cidade de cabeça para baixo” de Maria Carlos Silveira Sá Duarte Ferreira, 
da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “Mar” de Maria Ferreira de Almeida, da Escola Básica Gafanha da Encarnação
3.º Prémio “O lápis e o papel” de Miguel Silva Cruz Bichão, 
da Escola Básica da Gafanha da Encarnação
MENÇÃO HONROSA
“A amizade” de Mariana Duarte de Monteiro, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“O palco” de Sophia de Almeida dos Santos, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Ensino Secundário:
1.º Prémio “Tesouro meu” de Luísa Rodrigues Vilarinho, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
2.º Prémio “Presa neste mundo” de Sara Pombo Santos, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio “Desabafo” de Constança Faneca Alves, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

PRÉMIOS ESCOLA
Escola Básica Farol da Barra
Escola Básica da Gafanha da Encarnação
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A Câmara Municipal 
assinalou no  dia 11 de 
setembro o 15.º aniversário 
da Biblioteca Municipal de 
Ílhavo (BMI), mantendo a 
convicção da importância 
que este espaço tem na 
promoção e valorização 
cultural dos cidadãos.

Cumprindo com as 
orientações da Direção-
Geral de Saúde, as 
comemorações do 
aniversário da BMI 

iniciaram-se a 1 de 
setembro, com sessões 
de contos nos ATL das 
Associações de Pais do 
Município de Ílhavo. De 7 a 
11 de setembro, as sessões 
da Hora do Conto deram a 
conhecer histórias de Alice 
Vieira, com muitas receitas 
para descobrir e saborear. 
Alice Vieira foi também 
a autora em destaque 
na sessão especial de 
aniversário da Comunidade 

de Leitores. Ainda de 
7 a 11 de setembro, no 
Makerspace, imprimiram-se 
marcadores de livros em 3D. 

No dia do aniversário, 11de 
setembro, comeu-se bolo e 
realizaram-se duas sessões 
do percurso artístico “Esta 
casa nem sempre foi de 
livros”, por Ana Bento.

De 14 a 30 de setembro, a 
Hora do Conto focou-se nas 
“Aventuras da Girafa Gira 
Gira”, de Mário Castrim.

A propósito do centenário 
do nascimento de Bernardo 
Santareno, celebrado a 19 
de novembro de 2020, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
e a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo lançaram, entre os 
dias 19 e 22 de novembro, 
um conjunto de vídeos 
nas respetivas páginas de 
Facebook, que evocam 

Museu Marítimo e Biblioteca Municipal 
comemoraram centenário 
de Bernardo Santareno

a obra do dramaturgo e 
médico da frota bacalhoeira.

Durante quatro dias foram 
lançados vários vídeos, 
com leituras de excertos 
da obra de Bernardo 
Santareno, alguns dos quais 
encenados: “Nos Mares do 
Fim do Mundo”, encenado 
por alguns participantes 
em projetos de teatro de 

comunidade do Município 
de Ílhavo; “Heróis do Mar”, 
encenado por jovens 
do grupo de teatro Mar 
Alegre; poesia, recitada por 
colaboradores da Câmara 
Municipal de Ílhavo; e ainda 
um excerto em Língua 
Gestual Portuguesa. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, através do Museu 

Marítimo e da Biblioteca 
Municipal, associa-se, 
assim, às comemorações 
do centenário de Bernardo 
Santareno, que decorreram 
em todo o país, organizados 
através de uma rede 
nacional de parceiros, 
informal, entre câmaras 
municipais, museus, 
universidades, teatros 

profissionais e amadores, 
e outras organizações, 
e também de pessoas 
individuais, que tem como 
objetivos a produção de 
obras de criação e ações 
de divulgação centradas na 
obra de Santareno, numa 
iniciativa que teve origem na 
Escola de Mulheres.

BMI apagou 15 velas
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COVID-19

A Câmara Municipal de 
Ílhavo recebeu, do Turismo 
Portugal, a certificação 
Clean & Safe para a 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo (BMI) e para o Centro 
de Documentação de 
Ílhavo (CDI), no âmbito das 
medidas de mitigação da 
pandemia da COVID-19.

A BMI e o CDI juntaram-
se, desta forma, ao Museu 
Marítimo de Ílhavo e aos 
espaços do 23 Milhas, 
garantindo aos seus utentes 
uma maior segurança na 
utilização destes espaços 
municipais, respeitando e 
aplicando as orientações 
e normas emanadas pela 
Direção-Geral de Saúde para 
o combate à propagação da 
pandemia da COVID-19.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a abrir o 
processo de inscrições 
para a “Bolsa Municipal 
de Voluntariado Social - 
COVID-19”, tal como tinha 
feito em abril durante a 
primeira vaga da pandemia.

Face à realidade nacional 
e local que aponta para 
uma evolução acentuada 
do número de infeções, a 
Bolsa de Voluntariado teve 
como o objetivo apoiar as 
Instituições nas complexas 
e difíceis respostas sociais 
que têm de prestar, 

minimizando os impactos 
da COVID-19 nas suas 
estruturas, e os esforços e 
pressões aos quais ficaram 
sujeitas por força da 
pandemia. Neste sentido, a 
Autarquia apela a todos os 
que tenham disponibilidade 
e manifestem vontade para 
dar o seu apoio e contributo 
a estas Associações, no 
sentido de ser possível 
minimizar eventuais 
esforços e pressões aos 
quais possam ficar sujeitas 
por força da pandemia.

As tarefas de voluntariado 
foram direcionadas para as 
seguintes valências: serviços 
gerais (lavandaria, limpeza, 
entre outros), cozinha, ação 
direta com idosos, serviço 
de apoio domiciliário, 
enfermagem e outras áreas 
da saúde, salvaguardando-
se o cumprimento das 
normas e orientações da 
Direção-Geral da Saúde 
(DGS) para segurança dos 
voluntários.

A inscrição nesta bolsa 
pode ser efetuada através 
do e-mail ddss@cm-ilhavo.
pt ou através do contacto 
telefónico 234 329 649, 
indicando a valência 
pretendida e a instituição 
na qual pretende fazer o 
voluntariado.

Cumpridas as regras 
implementadas e 
garantidos os processos 
de higienização, limpeza e 
desinfeção de espaços e 
materiais, torna-se seguro 
visitar o Museu Marítimo, 
ler um livro na Biblioteca 
Municipal, consultar um 
documento histórico e 
patrimonial no Centro 
de Documentação ou 
assistir, em segurança, 
ao um espetáculo de 
música, teatro ou dança da 
programação cultural do 23 
Milhas.

Equipamentos municipais 
certificados com 
o selo Clean & Safe

Câmara Municipal 
relançou Bolsa Municipal 
de Voluntariado Social 

Bolsa Municipal 
de Voluntariado Social
COVID-19

inscreva-se
em

ddss@cm-ilhavo.pt
T 234 329 649
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As incertezas quanto 
à evolução do surto 
pandémico da COVID-19 
e os impactos que tem 
provocado na economia e 
nas famílias têm merecido 
uma especial atenção por 

A Câmara Municipal não 
podia ficar indiferente 
às solicitações destas 
Instituições que, ao longo 
dos últimos anos, foram 
parceiros na concretização 
da forte política social 
implementada pela 
Autarquia, numa lógica 
integrada de partilha de 
esforços para o bem-estar 
das comunidades.

Câmara Municipal 
prolonga os apoios sociais e fiscais 
a munícipes e comerciantes, 
até ao final do ano

parte da Câmara Municipal 
de Ílhavo, constatando 
que a dinâmica social e 
económica no Município 
tem sido bastante 
condicionada.

Neste contexto, a 
Câmara Municipal decidiu 
prolongar, até ao final 
de 2020, as medidas de 
apoio que implementou e 
disponibilizou no início de 
abril.

1. Manter o reforço 
das verbas do Fundo 

Municipal de Apoio às 
Famílias, permitindo apoiar 
um vasto leque de 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;

2. Em relação às 
Instituições de 

Solidariedade Social (IPSS) 
e Bombeiros Voluntários, 
cumprida a primeira 
fase, será mantida a 
disponibilidade da Autarquia 
para a atribuição de 
subsídios pontuais que 
permitam às Instituições 
fazerem face às despesas 
acrescidas e excecionais no 
âmbito da CIVID-19;

3. No que respeita às 
Atividades Comerciais, 

não serão cobradas as 
rendas, taxas ou outras 
receitas equivalentes 
nos espaços municipais: 
mercados e respetivas 
lojas, quiosques e outras 
unidades, sendo ainda 
reduzido, em 1/3, o valor 
da renda mensal do Parque 
de Campismo da Praia da 
Barra;

4. Em relação aos 
Espaços Públicos, a 

Autarquia não irá cobrar as 
rendas e taxas respetivas 
em relação a publicidade, 
toldos, expositores e 
esplanadas;

5. Não serão cobradas 
as taxas relativas 

à ocupação do domínio 
hídrico pelos apoios e 
equipamentos de praia 
do Município, excluindo 
a cobrança do Fundo 
Ambiental e ao Fundo Azul;

6. Por último, a Câmara 
Municipal manterá a 

redução do pagamento da 
faturação para um prazo 
médio inferior a 30 dias, 
auxiliando, deste modo 
e na atual conjuntura, a 
tesouraria eventualmente 
mais débil das empresas 
fornecedoras do Município.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo atribuiu um subsídio, 
no valor de 80.000 euros, 
no âmbito do Apoio 
Pontual às Instituições com 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas (Lares) e à 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, destinado às 
despesas extraordinárias 
que as Associações tiveram 
com a mitigação da 
COVID-19.

Os 80.000 euros 
permitiram a 
comparticipação nas 
despesas relacionadas 
com a aquisição de 
equipamentos de proteção, 
reforço de recursos 
humanos, aquisição de 
produtos de higiene, 
limpeza e desinfeção, entre 
outros.

Disponibilizados mais 80 mil euros 
de Apoio Pontual às IPSS

17.000,00 €
13.000,00 €
20.000,00 €
13.000,00 €
12.000,00 €
5.000,00 €

80.000,00 €

ASSOCIAÇÕES
CASCI 

Centro Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré
Património dos Pobres/Lar S. José 

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Centro Social Padre José Kentnich 
TOTAL
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Foram cinco concertos, cinco 
criações exclusivas para o festival, 
24 horas de rádio, três projetos 
comunitários, três programas 
especiais na rádio, três sessões do 
percurso Casa Aberta, um circuito 
de jogos do Hélder, dezenas de 
discos pedidos na rádio, e centenas 
de pessoas, entre comunidade, 
artistas e equipa envolvidos, 
mas esta não é uma edição que 
fique na história pelos números, 
mas antes pela determinação 
de se continuar um festival que 
é de encontro em tempos de 
distanciamento.

“Mudou a forma, mas manteve-
se o conceito e o que caracteriza 
o festival”, foram as palavras de 
Luís Ferreira, diretor do 23 Milhas, 
projeto cultural Município de 
Ílhavo, que organizou um festival 
que decorreu de 10 a 12 de julho e 
vai já na sua oitava edição.

Respeitando todas as medidas 
de segurança e higiene impostas 
pelo momento de pandemia que 
vivemos, esta edição especial do 
Rádio Faneca foi desenhado em 
articulação com a DGS, a Proteção 
Civil municipal, os Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo e a GNR. Pela 
primeira vez, o festival aconteceu 
num recinto fechado, na Praça 
da Casa da Cultura de Ílhavo, 
o que permitiu controlar tanto 
a lotação dos espaços como a 
circulação de pessoas, evitando os 
ajuntamentos. 

O Palco Jardim, que recebeu os 
Clã e os Dead Combo, esgotou 
nas duas noites a sua lotação de 
450 lugares sentados. Já no Palco 
Rádio, foram passando centenas 
de pessoas, respeitando a lotação 
de 52 pessoas em simultâneo, 
tanto durante o dia, como para 
os concertos de Maria Reis, Old 
Mountain (com uma participação 
surpresa de Noiserv) e Himalion, 
como para os programas especiais, 
com “O Grito e o Cochicho”, de 
Catarina Machado, o podcast 
“É Apenas Fumaça”, com Marco 
Ribeiro Henriques e a rubrica do 
Festival Milha (Festa da Música 
e dos Músicos de Ílhavo), onde 
pôde assistir-se a dois pequenos 
concertos de Beatriz Dores e 
Ricardo Filipe, dois músicos 
ilhavenses.

Num recinto com mais de 200 
plantas da RiaGarden (Gafanha de 
Aquém) que ajudavam a delimitar, 
mas também a harmonizar, os 
espaços do festival, aconteceu 
um circuito de 15 jogos do Hélder, 
em que passaram várias famílias 
e grupos de amigos ao longo dos 
três dias, tendo levado prémios e 
podendo deixar, num postal, uma 
mensagem aos utentes dos Lares 
de Idosos de Ílhavo. Ali ao lado, no 
Largo Amália Rodrigues, no Palco 
Amália, aconteceram 16 sessões de 
histórias sobre memórias de avós 
e netos, criadas por Graça Ochoa e 
encenadas pela Monstro Colectivo.

Os três percursos da Casa 
Aberta, que este ano se fez a partir 
de uma casa de pássaro à porta de 
cada participante, e personalizada 
por si, foram passando por essas 
20 casas também ao longo dos 
três dias.

O concerto da Bida Airada foi 
um dos mais emotivos de sempre, 
focado no tema da casa, como 
o restante festival, mostrando 
momentos do que os participantes 
deste ano, mais de três dezenas, 
fizeram nas suas casas durante a 
quarentena, mas também falando 
sobre liberdade, como solos de 
guitarra, rap, dança e um conjunto 
de referências ilhavenses, que 
nunca faltam no projeto da Bida 
Airada.

O Rádio Faneca terminou este 
ano seguro de que em 2021 
regressará, expectante de as 
regras de segurança e higiene 
se alterem, mas certo de que 
quando há vontade, determinação 
e um plano sintonizado com um 
propósito, é necessário, mais do 
que possível, continuar a transmitir 
alegria.

Edição especial do 

Rádio Faneca 
prova que a cultura 
pode e deve continuar
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Quatro salas cheias e duas 
formações praticamente 
esgotadas, a expetativa do 
nascimento de uma companhia 
de dança e um crescente reforço 
à produção artística local: é este 
o balanço da quarta edição da 
Milha, a festa da música e dos 
músicos de Ílhavo, que decorreu, 
cumprindo todas as medidas de 
higiene e segurança, entre os 
dias 30 de outubro e o dia 1 de 
novembro, em Ílhavo.

Na edição deste ano, a festa 
organizada pelo 23 Milhas, 
projeto cultural do Município 
de Ílhavo, concentrou menos 
espetáculos nestes três dias, 
distribuindo cinco concertos de 
artistas ilhavenses pela restante 
programação regular. Durante os 
três dias da festa, estrearam duas 
criações exclusivas e foi reposto 
o espetáculo deste ano da Bida 
Airada (projeto comunitário do 
festival Rádio Faneca), a que foi 

companhia de dança profissional 
que, tendo em conta os bons 
resultados do processo de criação, 
do espetáculo final e da vontade 
dos envolvidos, pode mesmo vir a 
tornar-se real em Ílhavo.

Também em estreia, foi 
apresentado na Fábrica das Ideias 
da Gafanha da Nazaré, no dia 31 
de outubro, o espetáculo “Música 
para os Ilhavenses do futuro”, 
coordenado por Tiago Pereira  e 
Sílvio Rosado, que trabalhou a 
partir do arquivo “Patrimónios 
Sonoros Marítimos”, criando 

acrescentado um documentário 
sobre o processo de criação deste 
ano, também em estreia na Milha. 
Apesar do contexto pandémico 
e das medidas de restrição à 
circulação entre concelhos dos 
últimos dias, os espetáculos 
e formações estiveram, 
praticamente, esgotados.

“A ria gela a partir das margens”, 
do coreógrafo Luiz Antunes, que 
estreou a 30 de novemnbro e 
repetiu no dia seguinte, juntou 
bailarinos de três escolas de 
dança ilhavenses a músicos de 
duas filarmónicas do Município 
em palco, num espetáculo que 
contou com outros artistas 
ilhavenses, como Joel Reigota, nos 
figurinos, e Henrique Portovedo 
e Paulo Gravato, na criação 
musical. Luiz Antunes trabalhou 
durante cerca de quatro meses 
com dez bailarinos ilhavenses, 
com idades compreendidas 11 e 
os 18 anos, na simulação de uma 

novos registos com sete músicos 
ilhavenses. À margem desta 
criação, o projeto nacional “A 
música portuguesa a gostar dela 
própria” fez o registo das músicas 
criadas no âmbito do espetáculo, 
cantadas e tocadas pelos músicos 
ilhavenses participantes, que 
entram assim num arquivo de 
milhares de memórias de todo o 
país.

Ao todo, nestes três projetos 
comunitários, estiveram 
envolvidos mais de uma centena 
de ilhavenses. 

Festa da Música 
e dos Músicos de Ílhavo 
reforça 
produção artística local

Ao todo, neste último 
trimestre de 2020, o 23 
Milhas propôs mais de três 
dezenas de propostas. 
Oito concertos, quatro 
espetáculos de dança e 
teatro, três visitas, duas 
conversas, dois festivais, 
duas atividades do serviço 
educativo e uma formação 
integraram o programa do 
23 Milhas, projeto cultural 
do Município de Ílhavo, até 
dezembro.

Tendo em conta todas 
as regras de higiene e 
segurança aplicadas às 
salas de espetáculo e aos 
ajuntamentos durante a 
pandemia, o 23 Milhas 
continua a apostar num 
projeto amplo e adaptado 
a uma nova realidade, que 
passa, por exemplo, por 
dissolver um dos seus 
festivais, a Milha, em vários 
momentos ao longo do 
quadrimestre.

Programação do 23 Milhas 
regressa em força e com toda a segurança

André Henriques (6 
novembro) e Silvia Pérez 
Cruz (18 dezembro) foram 
os concertos reagendados 
depois de terem sido 
adiados pela Covid-19.

Em setembro, destaque 
para os espetáculos de 
Rouxinol Faduncho (19 
de setembro), na Fábrica 
das Ideias da Gafanha da 
Nazaré, e “O resto da tua 
vida” (7 de outubro). Já em 
outubro realizaram-se, na 
Casa da Cultura de Ílhavo, 
os concertos de Salvador 
Sobral (10 outubro), ars ad 
hoc (11 outubro), Noiserv 
(16 outubro), Festivais 
de Outono (8 novembro) 
e António Zambujo (14 
novembro).

No teatro e na dança, 
destaque para a estreia 
de“Folle Époque” (17 
outubro) do coletivo Silly 
Season, o espetáculo Fake 
(20 novembro) da Formiga 
Atómica e “Autópsia” (27 
novembro), Olga Roriz.

O 23 Milhas, em parceria 
com a talkie walkie, tem 
mantido as visitas de 

arquitetura “Olhar por 
Dentro”, com as temáticas 
da paisagem industrial (26 
setembro), a arquitetura 
do bacalhau e do sal 
(24 outubro) e a Colónia 
Agrícola (28 novembro).

Além de sete residências, 
que acontecem todas 
na Fábrica das Ideias da 
Gafanha da Nazaré, este 
último trimestre ficou 
marcado pela edição 
especial da Milha - Festa 
da Música e dos Músicos 
de Ílhavo (30 outubro a 1 de 
novembro).

Devido às restrições 
impostas pela mitigação 
da pandemia Covid-19, foi 
cancelado o LEME, festival 
de circo contemporâneo. 
Ainda assim, o artista 
convidado desta edição, 
Rui Paixão, apresentou a 4 
de dezembro, a conferência 
performativa “Irredutível”, 
em torno da palavra 
“Palhaço”, utilizando o 
material de investigação 
que tinha recolhido para a 
criação do espetáculo que 
iria apresentar no Leme.
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boas
 festas

Caros Amigos,

Navegamos por todo o ano, 
enfrentando tormentas e marés, 
guiados pela vontade 
de ultrapassar obstáculos 
e alcançar novas metas, 
com empenho e dedicação, 
sempre ao serviço da Comunidade.
A Câmara Municipal de Ílhavo deseja 
a Todas as Famílias do Município 
e a todos quantos colaboram diariamente 
para o desenvolvimento da nossa Grande Cidade 
um Santo e Feliz Natal e Próspero Ano Novo, 
vivenciado no recolhimento do lar, com o amor, 
a união e a partilha próprios da Quadra.

Um Abraço Amigo,

Fernando Caçoilo 
Presidente da Câmara Municipal 

de Ílhavo


