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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 06 de março
de 2013.

1. Requalificação da Estrada Florestal n.º1 (1.ªFase) - Abertura de Concurso Público
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a execução

da empreitada de requalificação da Estrada Florestal n.º 1 (1.ª Fase), pelo valor estimado
de 273.606,68 euros e um prazo de execução de 4 meses.

Com esta intervenção, definida no Plano de Atividades 2013, a CMI visa qualificar uma
importante via de acesso do Município, em particular à Zona Industrial da Mota, proporcionando
a melhoria das condições de circulação e estabelecendo um novo perfil para o arruamento
(que passa a integrar a Rede Viária Estruturante do Município), assegurando a circulação
em segurança dos Peões e dos Ciclistas.

2. Relvado Sintético no Campo de Futebol da Vista Alegre - Abertura de Concurso Público
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a colocação

de um relvado sintético no Campo de Futebol da Vista Alegre, pelo valor estimado de
260.000,00 euros e um prazo de execução de 2 meses, cumprindo o definido no Plano de
Atividades 2013.

O Campo de Futebol da Vista Alegre está cedido para utilização ao Sporting Clube da
Vista Alegre desde 2003, numa boa relação de cooperação institucional entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e o Clube, assegurando a melhoria das condições para a prática
desportiva dos mais Jovens e cumprindo um compromisso.

Esta intervenção está também integrada na operação global de qualificação de todo o
Bairro Operário da Vista Alegre (e área envolvente, da antiga Quinta).

3. Conservação da Capela da Ermida - Abertura de Concurso Público
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a execução

de uma intervenção de conservação e qualificação da Capela da Ermida (localizada junto
ao Paço da Ermida), pelo valor estimado de 211.518,19 euros e um prazo de execução de
6 meses, cumprindo o definido no Plano de Atividades 2013.

A Capela da Ermida, que foi pertença da Família Pinto Basto, foi doada ao Município de
Ílhavo pela Família tendo a CMI assumido o compromisso de executar uma obra de intervenção
de conservação e qualificação do edifício, sendo uma obra que assume caráter de urgência
dado o estado de degradação deste edifício de relevante interesse patrimonial. Na futura
gestão da Capela da Ermida será envolvida a Paróquia de São Salvador.

4. Concurso de Bandas de Garagem do Município de Ílhavo 2013
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no Concurso de

Bandas de Garagem do Município de Ílhavo, considerando que a música assume junto dos
mais Jovens uma forma de expressarem a sua liberdade, espírito crítico e identidade,
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estimulando a sua criatividade artística e musical.
O concurso destina-se a todas as Bandas de Garagem do País, cujos elementos tenham

idade superior a 16 anos e não tenham sido alvo de qualquer contrato discográfico, nem
tenham trabalhos gravados por editoras.

As inscrições serão realizadas nos Fóruns Municipais da Juventude ou por correio dirigido
à CMI, devendo ser entregue, no ato de inscrição, uma maqueta das músicas a concurso,
com três temas originais, que não deverão exceder os 15 minutos.

O concurso terá no máximo seis bandas a participar, pelo que será efetuada uma pré-
seleção, por um júri devidamente credenciado do concurso. Serão atribuídos prémios aos
três primeiros classificados (1.º Prémio - 350 euros e atuação na Semana Jovem 2013; 2.º
Prémio 200 euros; 3.º Prémio - 150 euros), e ainda prémio para a melhor Banda do Município
(prémio de 250 euros e atuação na Semana Jovem de 2013).

O concurso terá lugar no próximo dia 25 de maio no Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré.

5. Normas de Participação no X Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no X Concurso de

Fotografia “Olhos sobre o Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos
últimos anos, com o objetivo de dar contributo para posicionar o Município de Ílhavo como
uma referência incontornável na temática do Mar, também na área da fotografia.

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores (e tem exclusivamente
caráter nacional), tendo como Tema “O Mar” em todas as suas vertentes. Dividido em duas
secções (cor e preto e branco), cada participante pode apresentar até um máximo de três
fotografias por secção. A data limite de receção das fotografias a concurso é 21 de junho
de 2013 (data do correio).

Para mais informações contactar o secretariado do concurso através do 234 329 600 ou
geral@cm-ilhavo.pt .

6. Ateliê de Leitura em Voz Alta
O Executivo Municipal deliberou aprovar a realização da atividade “Ateliê de Leitura em

Voz Alta” a desenvolver na Biblioteca Municipal de Ílhavo no próximo dia 13 de abril.
Trata-se de um Ateliê em que serão abordadas as técnicas de leitura em voz alta,

trabalhando o corpo e a voz (postura, respiração, colocação da voz e dicção) explorando
algumas “ferramentas” para tornar a leitura de um texto num momento de prazer para quem
lê e para quem ouve. Esta atividade destina-se a professores, animadores, mediadores de
leitura, bem como a todos os interessados, com inscrição limitada a 20 participantes e um
custo de inscrição de 5,00 euros por sessão.

7. Declaração de Utilidade Pública dos Terrenos do PCI
O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da publicação do Despacho

2897/2013 no qual foi declarada a Utilidade Pública dos terrenos para instalação do Parque
de Ciência e Inovação, estando dado mais um importante passo para a concretização deste
importante investimento para o Município de Ílhavo, para a Região de Aveiro e para Portugal,
liderado pela Universidade de Aveiro, nomeadamente no que respeita à geração de riqueza
e à criação de emprego, em especial para os Jovens.
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8. Segunda Reunião de Câmara de março de 2013
Perspetivando-se, entre outros assuntos, a análise e votação da Conta de Gerência 2012

na Reunião de Câmara do próximo dia 20 de março, sendo pela sua natureza uma matéria
que se reveste de grande interesse para a opinião pública, o Executivo Municipal deliberou
que a próxima Reunião de Câmara, dia 20 de março, se realize pelas 15h30, assumindo
caráter público (com audição de público às 17h30).

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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