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I - EDIFÍCIO SÓCIO-CULTURAL E EXTENSÃO DE SAÚDE DA COSTA NOVA	
- INÍCIO DA OBRA 

Iniciou-se hoje a obra do edifício Sócio-Cultural da Costa Nova e Extensão de Saúde, 
localizado no terreno entre a Capela Nova da Sr.ª da Saúde e as instalações do CASCI, 
integrando no mesmo edifício duas componentes autónomas: uma área para atividades 
sócio-culturais (sala de reuniões e auditório polivalente com palco) e outra para a instalação 
da Extensão de Saúde. Foi também assinado o devido auto de consignação da obra.

Com um projecto da autoria do Gabinete ARX (Projectista do Museu Marítimo de Ílhavo e 
da Biblioteca Municipal de Ílhavo), o edifício é executado pela empresa Constarte Construções 
SA, representando um investimento de 1.985.707,64 ¤, com um prazo de execução de 9 meses. 
A intervenção será maioritariamente co-financiada pelo Mais Centro (em 1.296.951,45 Euros). 

No âmbito do contrato programa que a CMI estabeleceu com a Administração Regional 
de Saúde do Centro, esta entidade fica responsável pelo pagamento de 150.000 ¤, pressupondo 
a cedência pela CMI do edifício destinado à instalação da Extensão de Saúde da Costa 
Nova, gratuitamente e por tempo indeterminado (enquanto se mantiverem em funcionamento 
os serviços de saúde).

O edifício Sócio-Cultural da Costa Nova tem uma arquitetura arrojada e diferente, sendo 
maioritariamente construído em madeira, e está integrado na área do Plano de Pormenor 
da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova. Esta nova aposta da CMI dá 
continuidade ao importante investimento que a CMI tem feito na valorização e capacitação 
da Praia da Costa Nova, implementando um vasto programa de equipamentos e infra-
estruturas, apostando ao mesmo tempo na valorização ambiental e urbana de toda a área.

Em anexo seguem algumas imagens 3D do referido edifício.

II - NOVA FÁBRICA RIA STONE / VISTA ALEGRE / IKEA	
- INÍCIO DA OBRA

Iniciaram-se na passada sexta-feira, dia 10 de maio, as obras de construção da nova 
fábrica “Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA”, Empresa do Grupo Vista Alegre 
Atlantis, na Zona Industrial da Mota, no Município de Ílhavo. 

Num momento de grave crise económica, a concretização deste investimento assume 
relevante importância, desde logo pela criação de 144 novos postos de trabalho, condição 
absolutamente singular na conjuntura atual, assumindo igualmente a condição de catalizador 
para o desenvolvimento sócio-económico do Município, dinamizando a economia e a 
competitividade empresarial local.

O processo de conquista deste importante investimento para o Município de Ílhavo, cerca 
de 20 milhões de euros, desenvolveu-se durante os últimos três anos, num processo de 
sólida e qualificada cooperação institucional, que a CMI promoveu junto de várias entidades, 
na perspetiva de concretizar todos os procedimentos necessários para a viabilização deste 
investimento da Vista Alegre Atlantis / Grupo Visabeira, entidade a quem cabe o mérito desta 
relevante aposta.

informação



A Ria Stone é uma unidade industrial inovadora, que também vai potenciar o crescimento 
da escala nacional e internacional do Município de Ílhavo, pela agregação a um dos seus 
símbolos principais, a Vista Alegre, entrando no mundo IKEA, de enorme profusão e relevância 
comercial.

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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