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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 02 de
Março de 2011.

1. Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2011

Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em
períodos de férias escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas
para a ocupação dos jovens munícipes, o Executivo Municipal aprovou a realização do
Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2011.

Este Programa, com duração de cinco dias na primeira semana e de quatro dias na
segunda semana, será constituído por dois grupos de actividades com tipologias distintas,
um composto por diversas modalidades desportivas (programa generalista) e outro com
especial incidência nas modalidades náuticas, falado em inglês, no âmbito do Fórum Náutico
do Município de Ílhavo.

As actividades decorrerão de 11 a 15 de Abril de 2011 (semana 1) e de 18 a 21 de Abril
de 2011 (semana 2), sendo para tal necessário proceder-se à inscrição nas Piscinas Municipais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré até uma semana antes do início do Programa.

2. Concurso de fornecimento de energia eléctrica MT e BTE

No seguimento das alterações legislativas que visam a extinção das tarifas reguladas e
universais de venda de electricidade, tornando-se necessário a contratação de um fornecedor
de energia em mercado liberalizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do
concurso público para o “Fornecimento de energia eléctrica para as instalações alimentadas
em média tensão (MT) e baixa tensão especial (BTE)”, com um valor estimado de 380.000
euros para um período de contrato de um ano.

3. Estudo Urbanístico das Lezírias Nascente (EU50)

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Estudo Urbanístico das Lezírias Nascente
(EU50), cuja área de intervenção fica compreendida entre a Rua D. Manuel Trindade Salgueiro,
Rua Ferreira Martins, Rua da Fonte e Rua José da Silva Mariano, na Gafanha da Nazaré.

Este Estudo Urbanístico visando a qualificação urbana da área, procura a colmatação
da malha urbana e a sua articulação com a envolvente existente, tendo em atenção aspectos
de compatibilização dos alinhamentos, promoção de maior permeabilidade urbana e a
qualificação do espaço público dotando-o de espaços verdes e de socialização.

4. Próxima Reunião de Câmara

Perspectivando-se a análise e votação da Conta de Gerência 2010 na reunião de Câmara
prevista para o dia 16MAR11, e tratando-se de uma matéria de grande interesse para a
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opinião pública, o Executivo Municipal aprovou a proposta de alteração da hora da referida
Reunião, inicialmente marcada para as 15h30, para as 14h30 assumindo carácter público
(com audição de público às 16h00).

II - Conferência sobre Volta ao Mundo Sagres 2010

No próximo Sábado, dia 5 de Março, terá lugar no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo,
pelas 16h00, uma Conferência sobre a Viagem de Volta ao Mundo do NRP Sagres em 2010,
da qual a CMI foi patrocinadora (utilizando o MMI como referência e a Associação dos
Industriais do Bacalhau como parceira), proferida pelo Comandante do Sagres Proença
Mendes, numa oportunidade única de conhecer esta fascinante aventura.

Iniciada no passado dia 19 de Janeiro de 2010 (terminando a 24DEZ10), esta histórica
viagem contou com um importante apoio da Câmara Municipal de Ílhavo, numa oportunidade
única de promover além fronteiras os Valores e a Cultura do Município que tem “O Mar por
Tradição”.

Ao embarcar o Município de Ílhavo nesta viagem, a Câmara Municipal de Ílhavo reafirmou
a sua aposta na promoção e no reconhecimento do nosso Município como ponto turístico
e destino privilegiado para todos os amantes do Mar, tendo como principal embaixador o
Museu Marítimo de Ílhavo que encerra em si muita da História, Cultura e Valores desta Terra,
Capital Portuguesa do Bacalhau.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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