
Dia do Pescador 2012

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 45

31 de maio de 2012

assunto(s)

01/02

Hoje dia 31 de maio a Câmara Municipal de Ílhavo assinala simbolicamente o Dia do
Pescador, dando nota da importância que estes agentes da economia local têm para o
crescimento e desenvolvimento do Município com “O Mar por Tradição”, explorando as
imensas potencialidades do recurso natural que é o Mar.

Terra de forte tradição na arte da Pesca, em particular na Pesca do Bacalhau, o Município
de Ílhavo é hoje em dia um Município composto por um riquíssimo património natural,
histórico e cultural, desde logo pela sua proximidade à Ria e ao Mar, que tem vindo a reforçar
a sua presença na Região Centro como local privilegiado de eleição para todos quantos têm
por objetivo desfrutar de bons momentos de turismo e lazer, bem como todos aqueles que
pretendem enriquecer a sua cultura marinheira, visitando o Museu Marítimo de Ílhavo, o Porto
de Pesca Longínqua, o Porto de Pesca Costeira e as duas Comunidades Piscatórias existentes,
na Gafanha da Encarnação e na Praia da Costa Nova.

Reforçando a importância do Pescador no Município de Ílhavo, a CMI tem concretizado
um conjunto de importantes investimentos procurando melhorar as condições existentes
para a realização desta importante profissão.

No âmbito do Programa Operacional da Pesca 2007/2013 - PROMAR, decorreu no final
de 2010 o 1.º Concurso Público do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, objetivando
a implementação das ações previstas na estratégia de desenvolvimento sustentável, ao qual
a CMI viu aprovadas duas candidaturas a financiamento comunitário, de duas intervenções
direcionadas, em primeira linha, à Comunidade Piscatória da Costa Nova: “Implementação
do Plano de Gestão do Cais de Pescadores da Costa Nova” e “Parque Desportivo do Bairro
dos Pescadores da Costa Nova”.

O primeiro projeto de “Implementação do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores da
Costa Nova” desenvolve-se numa vertente física de investimento e numa vertente imaterial,
num total de aproximadamente 300.000 ¤ de investimento, dando por esta via nota pública
de que a intervenção teve início esta semana.

No que respeita à intervenção física, o Projeto prevê a execução de uma dragagem de
limpeza, de forma a possibilitar a utilização do Cais da Costa Nova, a melhoria das condições
dos armazéns de aprestos, a construção de uma rampa de manobras, bem como a instalação
de portões de acesso ao cais, contribuindo para um aumento da segurança.

Ao nível das iniciativas imateriais, o projeto prevê a integração dos pescadores na gestão
do Cais, através da criação de uma Comissão de Gestão, o incentivo à diversificação da
atividade e a criação de projetos de divulgação junto das Escolas do 1.º Ciclo.

O segundo projeto designado por “Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da
Costa Nova” encontra-se atualmente em fase de concurso público, representando um
investimento de aproximadamente 310.000 ¤, cofinanciados pelo Programa Operacional da
Pesca 2007/2013 - PROMAR.

A intervenção visa a criação de um conjunto de infraestruturas para a prática desportiva
regular, constituído por um campo de futebol de onze pelado, um campo de futebol de praia,
três campos de voleibol de praia, áreas verdes exteriores e um edifício de apoio ao Parque,
numa intervenção cuidada e integrada no habitat natural existente, promovendo a qualificação
urbana e ambiental dessa área da Praia da Costa Nova.
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A CMI reforça assim a aposta na prática desportiva regular no Município, criando espaços
e equipamentos com as condições necessárias para a realização da atividade desportiva,
em particular dentro da Comunidade Piscatória da Costa Nova, potenciando por esta via a
valorização e integração social desta comunidade.

Agradecemos toda atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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