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Combate às espécies 

invasoras. 
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Comunidade p.6

Relançamento da festa em 

honra do Padroeiro São 

Salvador. 

Educação  p.9

Alunos do 1º ciclo são  

agentes da cidadania.

Agir contra as beatas já está na rua.

Sustentabilidade

A história de São Salvador é escrita há 110 anos por várias gerações que transformaram a 
Freguesia e o Município com determinação, trabalho, superação e saber. p. 4 e 5

Governação p.3

João Campolargo faz o 

balanço de três anos de 

mandato.
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Com o ano de 2020 quase a terminar, 

pensamos em todas as realizações, obje-

tivos e desafios que vivemos ao longo 

deste ano. É tempo de fazer um balanço, 

é também tempo de brindar aos resulta-

dos que desejo animadores para todos.

A Junta de Freguesia de São Salvador, 

mais uma vez, conseguiu atingir um 

novo record nos seus orçamentos de 

despesa e de receita, reforçando o 

apoio social e investindo na qualidade 

de vida da comunidade.

Este ano foi um tempo de continuar a 

fazer crescer uma Freguesia que nos 

merece, onde investimos o nosso tem-

po da melhor forma, onde somos com-

pensados por esse tempo e pelas pes-

soas, que são o capital mais precioso 

que conhecemos. 

Foi um ano de novos desafios impostos 

pela descentralização e, em especial, 

pelas exigências decorrentes da crise 

sanitária na manutenção dos espaços 

públicos, nomeadamente dos cemitéri-

os locais, do mercado municipal, do 

complexo de lojas, do CRIAI, da Feira 

dos 13, da nova Feira da Bagageira, do 

Armazém do Faz Tudo, entre outros.

Em 2013 iniciámos um caminho orien-

tado para a melhoria contínua. 

Dotámos os nossos serviços com ex-

celentes respostas operacionais e 

criámos um quadro de pessoal que já 

conta com 11 pessoas e mais de 12 

pessoas em diferentes regimes de em-

pregabilidade. Estamos com uma boa 

resposta tecnológica. Comunicamos 

com o mundo através do nosso website 

e das publicações diárias na nossa pá-

gina no Facebook. Investimos na co-

municação, porque acreditamos na 

importância da transparência e na 

proximidade com todos. 

Somos diferentes e distintos, temos 

dos melhores sistemas de informação 

dos cemitérios. O Q+ é um produto 

desenvolvido a cem por cento pela 

Freguesia, que conta com voluntários 

e com atualizações constantes de uma 

equipa de grande valor ao nível do 

conhecimento bibliográfico. Através 

do Q+ dispomos de informação de to-

das a inumações, notas bibliográficas 

e relações de parentesco.

Em 2020 assumimos que o nosso Gabi-

nete de Inserção Pessoal e o nosso  

Gabinete de Apoio Psico-social teriam 

que ser mais fortes. Conseguimos reno-

var as licenças, estamos no Núcleo Lo-

cal de Inserção e procuramos sempre 

um caminho de sucesso no apoio à em-

pregabilidade e no apoio psicológico. 

Com um Executivo empenhado e  

com uma Assembleia de Freguesia a 

dar resposta positiva aos caminhos a 

traçar na gestão da Junta, consolida-

mos a nossa estrutura, administrativa 

e operacional. Fomos fortes na nego-

ciação, acreditámos nos fornecedores 

e hoje temos na nossa esfera uma  

equipa de parceiros e fornecedores de 

referência, muito importantes.

A comunidade manifesta um grande 

reconhecimento pelo nosso trabalho. 

A comunidade comunica, cada vez 

mais, com a Junta, e não há melhor e 

maior satisfação que fazer o melhor e 

responder a todos. 

A pandemia levou-nos a fazer grandes 

investimentos em material de proteção 

individual, a fechar instalações, a sus-

pender as atividades do mercado e fei-

ras, a encerrar os cemitérios, a can-

celar as nossas atividades culturais e 

visitas de estudantes. 

Quando a palavra de ordem era sus-

pensão, os nossos serviços manti-

veram-se em funcionamento, apoian-

do e colaborando com a população, no 

bem comum, prestando um serviço 

público de qualidade, procurando 

sempre a valorização das “coisas boas 

que são tão nossas”.

ORÇAMENTO 2021

A Junta de Freguesia de S. Salvador tem um plano orçamental 

para 2021 fixado em 526.380.00€. Trata-se de um orçamento 

realista, orientado para o desenvolvimento sustentável, o 

crescimento e a modernização da Freguesia. Os seus pilares 

assentam na melhoria dos espaços públicos e na ação social, na 

comunicação e na participação, na educação e no desporto, na 

cultura e nos tempos livres. Está previsto um amplo conjunto de 

ações destinadas ao envolvimento da população e ao desenvolvi-

mento de políticas sociais de proximidade, favorecendo o 

envolvimento dos mais fragilizados, jovens e idosos da freguesia.
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Três anos a construir 
um lugar especial
São Salvador é o nosso orgulho, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Seguimos para 
o último ano de mandato com a determinação, a coragem e a paixão dos últimos três anos. 

J O Ã O  C A M P O L A R G O ,  P r e s i d e n t e  d a  J u n t a  d e  F r e g u e s i a  d e  S ã o  S a l v a d o r

Em outubro último fez três anos que 

São Salvador nos confiou mais um 

mandato. Em 2017, assumimos a lider-

ança da nossa Freguesia, por mais qua-

tro anos, com a determinação, a cora-

gem e a paixão que pautou sempre a 

nossa visão e atuação para com a nossa 

terra e as nossas gentes.

Nestes três anos conseguimos que São 

Salvador se tornasse num lugar especial 

para cada um: dinamizador da econo-

mia local, próximo de todas as gerações 

(com particular atenção às crianças e aos 

idosos), zelador das memórias, amigo 

das tradições e cuidador do ambiente.

Valorizámos o mercado de Ílhavo, con-

quistámos o galardão de Eco Fregue-

sia, recuperámos a Festa em honra do 

Padroeiro de São Salvador, levámos as 

tradições às escolas, demos as mãos ao 

movimento associativo, criámos um 

Parque de Merendas com um mira-

douro sobre a ria, construímos espaços 

desportivos e investimos diariamente 

na limpeza urbana, valorizando cada 

vez mais o nosso território.

Tornámo-nos numa referência de atu-

ação autárquica e de gestão financeira. 

Um reconhecimento que ganhámos 

graças ao esforço conjunto do nosso  

Executivo, dos nossos operacionais, mas 

também das instituições e de toda a co-

munidade que diariamente nos apoiam.

Hoje, São Salvador é um lugar do qual nos 

orgulhamos de pertencer, de viver e de 

partilhar com quem mais gostamos. São 

Salvador é o nosso orgulho, o nosso com-

promisso e a nossa responsabilidade. É 

com esse sentimento que viveremos o 

quarto ano do nosso mandato. Obrigado 

a todos os que fazem connosco esta 

caminhada.

Nestes três anos 
conseguimos que 
São Salvador se 
tornasse num 
lugar especial para 
cada um: 
dinamizador da 
economia local, 
próximo de todas 
as gerações (com 
particular atenção 
às crianças e aos 
idosos), zelador 
das memórias, 
amigo das 
tradições e 
cuidador do 
ambiente.
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A comemoração ficou marcada pelas 

inaugurações do Campo de Jogos em 

Vale de Ílhavo, do Parque de Treino 

Funcional e WC’s no Parque da 

Murteira, tendo culminado com a 

apresentação da medalha alusiva à 

data no requalificado auditório da 

Junta de Freguesia.

Em Vale de Ílhavo, o Parque de Jogos, 

junto da Capela Nova, dispõe de três 

campos com tabelas de basquetebol e 

duas balizas de futebol. Na Vista 

Alegre, o Parque da Murteira tem ago-

ra um parque de treino funcional com 

vista para a ria de Aveiro. Este parque 

recebeu ainda um monobloco com  

instalações sanitárias (feminino, mas-

culino e deficientes).

Nas inaugurações destes projetos, 

que envolveram um investimento to-

tal de 48 mil euros, participaram João 

Campolargo, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Salvador, e Fernan-

do Caçoilo, Presidente da Câmara 

Municipal de Ílhavo.

No seu discurso, João Campolargo sa-

lientou que “o futuro promete desafios 

aliciantes, mas também complexos e  

exigentes”, que exigirá a todos “resiliên-

cia, tenacidade e coresponsabilidade na 

construção de um amanhã risonho para 

as novas gerações”. Apelou aos “eleitos 

locais, independentemente da diversi-

dade do pensamento, das sensibilidades 

e das opções ideológicas, fazer tudo o 

que estiver ao seu alcance para ajudar a 

construir um concelho e uma freguesia 

cada vez melhor”.

Revelou que “nos últimos sete anos 

foram investidos mais de 3,1 milhões 

de euros: 700 mil euros em despesas de 

capital; 1 milhão de euros em despesa 

com recursos humanos; 900 mil euros 

em aquisições de serviços; 210 mil eu-

ros no tecido associativo”.

Para 2021, João Campolargo anun-

ciou a criação de um Eco Trilho, para 

passeios pedonais e de bicicleta, no-

vos apoios para as atividades náuti-

cas, um parque de merendas em Vale 

de Ílhavo, um parque infantil junto ao 

mercado municipal e uma nova 

ligação entre a Ermida e o supermer-

cado Intermarché.

110 ANOS DE HISTÓRIA 
COM OS OLHOS NO FUTURO

A história de São Salvador é escrita há 110 anos por várias gerações que transformaram a Freguesia e o Município com determinação, 
trabalho, superação e saber. Foi com o propósito de honrar essa memória e esse legado, que a Junta de Freguesia assinalou a sua data 
de aniversário (16 de novembro de 1910).



BOLETIM DA FREGUESIA DE S. SALVADOR - ÍLHAVO N7 / DEZEMBRO 2020

5

A comemoração 
ficou marcada 
pelas inaugurações 
do Campo de Jogos 
em Vale de Ílhavo, 
do Parque de Treino 
Funcional e WC’s no 
Parque da Murteira, 
tendo culminado 
com a apresentação 
da medalha alusiva 
à data no 
requalificado 
auditório da Junta 
de Freguesia.”

“
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Centenas de pessoas 
saudaram São Salvador
Entre 6 e 9 de agosto, São Salvador honrou o seu padroeiro São Salvador, com a bênção do Santo na sede da Junta e uma 
missa na Igreja Matriz em memória dos falecidos na comunidade por covid-19, que não tiveram direito a cerimónia religiosa.

Entre 6 e 9 de agosto, São Salvador 

honrou o seu padroeiro São Salvador, 

com a bênção do Santo na sede da Jun-

ta e uma missa na Igreja Matriz em 

memória dos falecidos na comunidade 

por covid-19, que não tiveram direito a 

cerimónia religiosa. 

Para assinalar o relançamento desta 

festa, desconhecida na história recen-

te, a Junta de Freguesia encomendou 

uma réplica em madeira da escultura 

de São Salvador que se encontra na 

sede (a primitiva escultura de São Sal-

vador, datada do século XVI, encon-

tra-se na Igreja matriz). 

Em relação a esta comemoração inédita, 

João Campolargo explicou: “Há muito 

que tínhamos o desejo e a vontade de 

celebrar condignamente o patrono da 

nossa Freguesia. Esta festa estava a ser 

planeada com muito carinho e 

entusiasmo desde o ano passado. A 

pandemia mudou-nos os planos da 

celebração, mas não demoveu os nossos 

objetivos. Neste ano de tantas provações, 

comemorar o Divino Salvador da 

Humanidade é também um gesto de 

louvor, gratidão e esperança. Ainda 

assim, achamos que este é o momento 

certo, porque é neste momento que 

precisamos de reforçar o que nos une e 

homenagear o nosso patrono, que, com 

toda a certeza, também nos ajudará a 

superar estes momentos. É com o espírito 

de honrar o passado, valorizar o presente 

e projetar o futuro que nos movemos”.

As celebrações em honra de São Salva-

dor terminaram no domingo, com 

uma procissão automóvel, que  

atravessou as principais ruas do cen-

tro de Ílhavo, e uma missa em honra 

do Padroeiro. Durante uma hora, cen-

tenas de pessoas saudaram São Salva-

dor, colocando colchas à janela e ati-

rando à sua passagem flores e arroz.

A procissão automóvel foi acompanhada 

pelo mítico “Leão das Chamas”, o  

Chevrolet que está ao serviço dos 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo desde 

1937, tendo ajudado os bombeiros 

ilhavenses no combate aos incêndios da 

região durante muitos anos. As 

comemorações terminaram com uma 

missa celebrada pelo pároco António de 

Almeida Cruz e animada pela Banda 

Música Nova.
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Durante uma 
hora, centenas 
de pessoas 
saudaram São 
Salvador, 
colocando 
colchas à 
janela e 
atirando à sua 
passagem 
flores e arroz.”

“
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Novo Parque de Fitness

Porta da Bagageira 
é um êxito
A Junta de Freguesia lançou o Porta da 

Bagageira em setembro e este mercado 

de venda em segunda mão é já um êxi-

to. Os vendedores, previamente inscri-

tos, estacionam o carro no Mercado de 

Ílhavo, abrem o porta-bagagens e 

começam a vender. 

Neste mercado improvisado, que se re-

aliza no terceiro sábado de cada mês, 

vende-se de tudo um pouco: roupa, 

calçado, discos, artigos de decoração, 

mobiliário, livros e brinquedos.

A Porta da Bagageira é uma oportuni-

dade para quem pretende desfazer-se 

do que já não faz falta em casa e ainda 

ganhar algum dinheiro, bem como para 

aqueles que estão à procura de artigos 

vintage que dificilmente encontrariam 

noutros lugares por uma pechincha.

As três primeiras edições foram um 

sucesso e já se anunciam novas 

condições para esta iniciativa, como a 

colocação de música ambiente e a 

instalação de lonas na zona envolvente. 

A Junta de Freguesia de São Salvador irá criar um Parque de Fitness junto à Igreja de Nossa 

Senhora dos Campos, na sequência de um protocolo assinado com a Diocese de Aveiro. 

A compra dos equipamentos de fitness representou um investimento de 6.320€. O 

material para as infraestruturas foi produzido nos armazéns da Junta e as obras de 

construção civil para aplicar os equipamentos, asseguradas pela mesma equipa, 

estão quase concluídas. 

A aposta na valorização dos espaços de lazer e a promoção da atividade física junto 

da Comunidade têm sido uma das apostas deste Executivo.
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Crianças do 1º Ciclo são 
“Agentes da Cidadania”

A Junta de Freguesia de São Salvador,  ed-

itou o livro “Agente de Cidadania”, que 

distribuiu a cerca de 600 alunos do 1º cic-

lo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo.

Trata-se de uma edição que sensibiliza 

os mais novos para a cidadania, ou 

seja, para atitudes e comportamentos 

inspirados nos valores da igualdade, 

da democracia e da justiça social, 

abordando também temas como a se-

gurança rodoviária e a responsabili-

dade ambiental.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia 

procura contribuir para a “formação de 

pessoas responsáveis, autónomas, 

solidárias, que conhecem e exercem os 

seus direitos e deveres em diálogo e no 

respeito pelos outros, com espírito 

democrático, pluralista, crítico e criativo”.

“A cidadania é um direito e um dever de 

todos. A cidadania constrói-se com o 

escutar e o envolver de ideias diversas e 

heterógenas, com o trabalho e a en-

volvência de todos, com vista a uma co-

munidade ativa, tolerante e solidária”, 

defende o Presidente da Junta de Freg-

uesia, João Campolargo.

Para o autarca, o exercício de cidada-

nia não se pode reduzir à participação 

eleitoral, na medida em que “é pedido 

a cada um que intervenha na melhoria 

da sua escola, da sua empresa, da sua 

associação desportiva, da sua terra, do 

seu País e, no limite, no mundo. Todos 

somos importantes e o dia-a-dia fica, 

claramente, melhor se cuidarmos uns 

dos outros e formos solidários”.

“É verdade que nascemos apenas homens 

e mulheres, mas temos o dever de nos 

tornarmos cidadãos. Em São Salvador 

estimulamos e apoiamos a cidadania 

ativa”, concluiu.
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SENSIBILIZAR PARA O 
COMBATE DAS ESPÉCIES 
INVASORAS 

SUSTENTABILIDADE DE SÃO SALVADOR EM DESTAQUE NO GREENFEST 2020

A Junta de Freguesia de São Salvador esteve em destaque no Greenfest 2020, o 

maior evento de sustentabilidade a nível nacional.

Na Sessão Eco Freguesias XXI: “Sustentabilidade a nível local: novos desafi-

os”, onde João Campolargo, Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, 

foi convidado a apresentar o projeto de sustentabilidade que a freguesia tem 

desenvolvido ao longo dos últimos anos. 

Campolargo apresentou o projeto “Agir sobre a Beata Contada”, que vai  

recolher, contar e reciclar as pontas de cigarro presentes nos cinzeiros, calçadas, 

jardins e sumidouros. Falou da adesão ao “Green Grease”, um programa pioneiro 

a nível mundial, que garante a transformação de óleos alimentares usados em 

detergentes ecológicos profissionais. Deu a conhecer o “Armazém do Faz Tudo”, 

que pretende envolver a comunidade na missão de recuperar para circular.

Comprometida com a preservação do 

ambiente, a Junta de Freguesia de São 

Salvador associou-se à Primeira Sema-

na Nacional sobre Espécies Invasoras, 

que decorreu de 10 a 18 de outubro.

No âmbito desta iniciativa, a Junta de 

Freguesia realizou campanhas de sensi-

bilização no Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo, onde alertou os 1.750 alunos so-

bre esta ameaça à biodiversidade, ofere-

cendo pequenos sacos com amostras 

das espécies invasoras presentes na co-

munidade. As mais comuns são a acácia, 

a erva-das-pampas, a erva da fortuna, a 

figueira da índia e os bons dias.

A Junta procedeu também a ações de 

controlo, recolhendo 4700 unidades de 

acácia comum e 112 penachos no 

Parque de Lazer da Murteira.

São Salvador tem desenvolvido um im-

portante trabalho na eliminação das 

espécies invasoras nas vias pedonais e 

no seu controlo no Parque da Murteira 

e na zona florestal em Vale de Ílhavo. 

Tem também dinamizado atividades 

de educação ambiental e de identifi-

cação de espécies vegetais, procuran-

do a preservação ambiental com a 

adoção de boas práticas e a construção 

de bombas de sementes.
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Agir contra a beata já 
está nas ruas!
Com esta iniciativa que promete acabar com as pontas dos 
cigarros na rua e dar uma nova vida a este resíduo nocivo para o 
ambiente, São Salvador já recolheu 13 mil filtros de cigarro.

Nas ruas de São Salvador já se podem 

encontrar cinzeiros personalizados 

para a colocação de beatas - ao todo 53 

- e o mega depósito, instalado junto ao 

edifício da sede da Junta de Freguesia, 

do programa “ABC - Agir sobre a Beata 

Contada” que recolhe, conta e recicla 

as beatas.

Com esta iniciativa que promete acabar 

com as pontas dos cigarros na rua e dar 

uma nova vida a este resíduo nocivo para 

o ambiente, São Salvador já recolheu 

13 mil filtros de cigarro, que traduzem: 

3,5 quilos, 26 litros e 2600 euros.

Esta campanha de sensibilização am-

biental está a ser desenvolvida em par-

ceria com o Círculo Estudante de Ação 

e Comunicação Ambiental (CEACA), 

que reúne uma equipa de voluntários 

responsável pela recolha das beatas, a 

Associação Missão Beatão e a Asso-

ciação Bioliving.

 “A gestão dos resíduos é uma forte 

preocupação nossa. Fomos pioneiros 

na introdução de velões nos cemitéri-

os, construímos garagens nos conten-

tores de resíduos sólidos urbanos, 

criámos caixas para os ecopontos e, 

agora, damos mais um passo impor-

tante para a recolha e tratamento dos 

resíduos de tabaco com o programa 

‘Agir sobre a Beata Contada’ que, 

acredito, contará com a colaboração 

de toda a comunidade na limpeza ur-

bana de um espaço comum”, explica 

João Campolargo.



Mercado de Ílhavo 
e Feira dos 13 O Mercado da Terra e o CRIAI, 

no Mercado de Ílhavo, e a 

Feira dos 13, na Vista Alegre, 

continuam a ser ponto de 

encontro das “coisas boas que 

são nossas”. Parabéns a todos!
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