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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião 
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Quarta-feira, dia 20 de Janeiro 
de 2010.

1. Exposição e Prémios em Artes Plásticas e Design - “Finalistas 2010” 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a criação e atribuição do Prémio “Artes Plásticas 

Cândido Teles” e do Prémio de “Design João Carlos Celestino Gomes” destinado a Alunos 
Finalistas em Artes Plásticas e Design das Escolas Superiores destas áreas a nível nacional 
relativo ao ano lectivo 2009/2010, no âmbito da actividade do Centro Cultural de Ílhavo.

Com a atribuição destes prémios a Câmara Municipal de Ílhavo pretende, além de 
estimular a criatividade e criação artística, homenagear duas das mais importantes 
personalidades da Cultura Ilhavense, num projecto que se pretende afirmar como um dos 
mais importantes prémios a nível nacional.

Enquanto entidade promotora e patrocinadora deste evento, a Câmara Municipal de 
Ílhavo atribuirá dois prémios de aquisição a duas obras seleccionadas pelo Júri constituído 
para o efeito, sendo cada um dos prémios, Prémio de “Artes Plásticas Cândido Teles” e 
Prémio de “Design João Carlos Celestino Gomes”, no valor de 1250 euros.

Todos os alunos interessados em participar deverão enviar até ao dia 30 de Abril de 2010, 
para o Centro Cultural de Ílhavo, a respectiva candidatura utilizando para o efeito os meios 
de comunicação habituais (e-mail e correio).

2. Atribuição de lote na Zona Industrial da Mota (ZIM)
No seguimento da deliberação de 2 de Dezembro de 2009 da Câmara Municipal de 

Ílhavo, de colocação à venda do lote B4 da ZIM, foi hoje decidido vender, nos termos e 
condições fixados no Regulamento Para a Compra e Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial da Mota (ampliação), o lote B4 da referida zona industrial à empresa Mário António 
& Lopes Lda., visando a instalação de uma unidade de Energias Renováveis, que vai criar 
8 postos de trabalho.

3. IV Concurso de Hip-Hop Dance - Normas de Participação
O Executivo Municipal aprovou as normas de participação no IV Concurso de Hip-Hop 

Dance. Esta iniciativa vem reforçar a aposta da Câmara Municipal de Ílhavo no estímulo ao 
desenvolvimento do espírito e da capacidade criativa dos mais jovens, designadamente no 
âmbito da dança.

O Concurso de Hip-Hop Dance, que terá lugar no próximo dia 6 de Março no Mercado 
Municipal de Ílhavo, destina-se a praticantes deste tipo de dança, amadores ou profissionais, 
com idade compreendida entre os 12 e os 30 anos, podendo a participação ser feita a título 
individual, em par ou em grupo. As inscrições decorrem até ao dia 26 de Fevereiro nos 
Fóruns Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Vale de Ílhavo, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo).

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, havendo ainda, um 
prémio monetário a atribuir às três melhores coreografias (primeiro prémio 150 euros; segundo

informação



prémio 100 euros; terceiro prémio 75 euros). Será também atribuído um “Prémio Especial 
do Público”, no valor de 100 euros, em material/equipamento relacionado com a prática 
desta actividade.

4. Alteração do PDM de Ílhavo
Terminado o período de Discussão Pública, que decorreu de 12 de Novembro a 29 de 

Dezembro de 2009, e não tendo sido registadas sugestões/participações no âmbito da 
Alteração do PDM de Ílhavo, o Executivo Municipal aprovou os documentos da Proposta 
Final de Alteração do PDM de Ílhavo, com vista ao envio à Assembleia Municipal para 
discussão e aprovação final da referida Alteração.

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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