
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 15, de 5 de fevereiro de 2015 

 
 
 
 

Reunião de Câmara – 4 de fevereiro de 2015 
 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 
  
1. Acordos de Cooperação CMI/Associações de Pais 2014/2015 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar os Acordos de Cooperação a realizar com as Associações 

de Pais do Município de Ílhavo para o Ano Letivo 2014/2015, representando um investimento da Câmara 
Municipal de Ílhavo de cerca de 350.000,00 euros. 

Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial destaque por parte da Câmara 
Municipal de Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento que continuará 
a ter a sua centralidade nas pessoas, especialmente nas crianças. 

Neste Ano Letivo, serão celebrados 16 Acordos de Cooperação, que serão assinados na próxima 
sexta-feira, dia 6 de fevereiro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo. 
 

 
2. Programa Municipal Férias Divertidas – Páscoa 2015 
 
Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em períodos 

de férias escolares, o Executivo Municipal deliberou aprovar a realização do Programa Municipal Férias 
Divertidas – Páscoa 2015. 

Este Programa decorrerá em dois períodos distintos, de 23 a 27 de março e de 30 de março a 2 de 
abril, e destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos de idade. 

Os participantes terão oportunidade de realizar uma série de atividades aliciantes, de âmbito 
cultural (cinema, visita à Feira de Março, entre outras), desportivo (jogos lúdicos e pólo aquático, natação, 
minigolfe, futebol e basquetebol, entreoutras), educativo (Ateliês, sensibilização ambiental, etc.) e lúdico 
(Espaço Internet e Jogos de tabuleiro). 

As inscrições terão lugar nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré. 
 
Mais informação em www.cm-ilhavo.pt ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
 
 
3. Atribuição de Apoio no âmbito do Projeto Eco-Escolas 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um apoio monetário de 1.600,00 euros a 

distribuir pelas 16 Escolas do Município de Ílhavo aderentes ao Projeto Eco-Escolas. 
O Projeto Eco-Escolas, motor central de todo o desenvolvimento da Educação Ambiental 

Municipal, é desenvolvido em estreita parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa e visa premiar 
o esforço desenvolvido pelos Estabelecimentos de Ensino na melhoria do seu desempenho Ambiental e 
Cidadania. 
 
 
 

 



4. Registo da “Festa da Nossa Senhora da Penha de França” no Inventário Nacional do 
Património Cultural Imaterial – Parecer Prévio 

 
O Executivo Municipal deliberou emitir parecer prévio positivo ao Registo da “Festa de Nossa 

Senhora da Penha de França” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, promovido pela 
Vista Alegre Atlantis SA. 

A Câmara Municipal de Ílhavo tem-se associado, ao longo dos últimos anos, à Festa da Nossa 
Senhora da Penha de França, apoiando-a, de forma a cooperar na salvaguarda das suas manifestações 
culturais ímpares na região e no país. Mais recentemente, esta festa constituiu-se também como um fator 
de atratividade turística, quer pelas suas características culturais singulares, em associação à Capela, 
monumento nacional, e consequência do apoio da Câmara Municipal e demais entidades regionais e 
nacionais de turismo, que no âmbito das suas competências apoiam na sua promoção e divulgação. 
Claramente, interessa ao Município de Ílhavo materializar o enorme potencial turístico associado à Vista 
Alegre, promovendo atividades geradoras de receitas como sejam gastos de turistas, a reverter para a 
economia local, que são também garante de manutenção, criação de empregos e ainda estímulo ao 
empreendedorismo comunitário. Esses gastos, além de consumos culturais e recreativos, passam 
também pelos transportes, pelos serviços de restauração, bebidas e lúdicos, e ainda pela aquisição de 
artesanato, lembranças e outros produtos locais. Tem também como objetivo reforçar, através do 
funcionamento como rede informal, de áreas de negócio associadas à valorização/requalificação 
arquitetónica através de empresas de animação turística. 

Pelo acima exposto, a Câmara Municipal de Ílhavo deu parecer prévio positivo ao registo da “Festa 
de Nossa Senhora da Penha de França” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, 
porquanto a marca Vista Alegre se assume nacional e internacionalmente autentica embaixadora de 
Portugal no mundo. 
 

 
5. Prolongamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público 

e de Prestação de Serviços – Carnaval 2015 
  
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e de Prestação de Serviços para a época do Carnaval, que decorrerá de 13 a 17 de 
fevereiro, das 07h00 às 02h00, sendo que os Estabelecimentos detentores de horário diferente daquele 
período manterão o horário que lhes foi atribuído. 
 
 
 
 

 
  

 


