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Reunião de Câmara – 19 de março de 2014 

 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje, quarta-feira, dia 19 de março de 2014. 
 
1. Reabilitação do Teatro da Vista Alegre 
 
O Executivo Municipal deliberou proceder à adjudicação da obra de Reabilitação do Teatro da Vista 

Alegre, pelo valor de 628.242,16 euros e um prazo de execução de 12 meses. 
O Teatro da Vista Alegre é um elemento singular e histórico de Cultura no Município de Ílhavo, 

inserido no Bairro da Vista Alegre, cuja dimensão física será potenciada com a execução do Projeto 
“Arte, Criatividade e TIC” da RUCI – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação da Região de 
Aveiro (financiado pelo PO Regional do Centro), através da criação de um laboratório de artes digitais, 
dotando o Município de Ílhavo de um espaço de apoio ao desenvolvimento da criatividade e 
consequentemente de projetos criativos com o uso das TIC.  

 
 
2. Prolongamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e Prestação de Serviços - Páscoa 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o horário de funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços para a época da Páscoa, que decorrerá de 16 a 21 de abril, das 
07h00 às 02h00, sendo que os Estabelecimentos detentores de horário diferente daquele período 
manterão o horário que lhes foi atribuído. 

 
 
3. Atribuição de Subsídios pontuais 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual às seguintes 

Associações: 
» Clube de Minigolfe da Costa Nova, no valor de 400,00 euros (apoio publicitário) para a realização 

do XVIII Torneio Palheiros da Costa Nova, nos próximos dias 22 e 23 de março, e da 2.ª Jornada do 
Campeonato Nacional, que terá lugar nos dias 5 e 6 de abril. 

» ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual – Portugal, no valor 
de 400,00 euros para a realização do 3.º Campeonato da Europa Open de Atletismo para os Atletas com 
Síndrome de Down, que decorrerá de 22 a 26 de maio. Este valor visa comparticipar em 50% as 
inscrições de dois atletas do Município de Ílhavo, Paulo Miguel Pereira Henriques e João Augusto Santos 
Gregório. 
 
 
 



  4. Protocolo de Requalificação do Caminho do Praião (ratificação) 
 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade ratificar o Protocolo entre a Polis Litoral Ria de 
Aveiro e a Câmara Municipal de Ílhavo relativo à gestão, manutenção, limpeza e vigilância do Caminho 
do Praião, que passa a estar sob responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo. 

Este protocolo foi assinado no passado dia 15 de março, no âmbito da Inauguração da Obra de 
Requalificação do Caminho do Praião.  

Esta obra, no valor de 368.877,00 euros + IVA e co-financiada a 70% pelo POVT/QREN, visou a 
Requalificação desta zona do Município de Ílhavo, nas freguesias da Gafanha da Encarnação e da 
Gafanha do Carmo, em toda a sua extensão, contíguo ao Canal de Mira da Ria de Aveiro, contemplando 
a reconstrução da via marginal à Ria, através da recuperação de um antigo caminho de servidão 
agrícola, que irá funcionar na sua generalidade como percurso pedonal e ciclável, como forma de 
vivência da Ria de Aveiro. 
 
 

 


