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1. Inauguração da Sede do Illiabum Clube e ativação do Serviço Local de 
Atendimento de Ílhavo da Segurança Social  

 
Vai ter lugar no próximo sábado, dia 14 de fevereiro, pelas 11h00, a inauguração da Sede do 

Illiabum Clube e a ativação do Serviço Local de Atendimento de Ílhavo da Segurança Social. 
Localizado na Rua Arcebispo Pereira Bilhano (Rua Direita), no Centro Histórico de Ílhavo, este 

edifício do século XIX, simbólico em termos sociais e culturais, foi reabilitado no âmbito da RUCHI – 
Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo. 

Recorde-se que o Illiabum Clube foi oportunamente convidado pela Câmara Municipal de Ílhavo 
para integrar uma parceria no âmbito da RUCHI, tendo como objetivo principal a concretização da 
intervenção de reabilitação do referido edifício com acesso a financiamento pelos Fundos Comunitários 
do QREN. 

Após a elaboração do projeto de reabilitação pelos Técnicos da Câmara Municipal, que também 
geriram os processos formais de concurso e candidatura ao PORCentro, o Illiabum Clube desenvolveu 
um procedimento de Concurso Público, tendo adjudicado a empreitada de reabilitação pelo valor de 
278.611,06 euros + IVA, beneficiando de um financiamento pelo FEDER de 181.242,97 euros, tendo a 
obra iniciado a 20 de fevereiro de 2013. 

Pretendeu-se com esta intervenção dar uma nova vida do edifício-sede do Illiabum Clube, 
permitindo a criação de uma área para o Serviço Local de Atendimento de Ílhavo/Segurança Social (no 
rés do chão) e a adaptação dos dois pisos restantes para funções de relevante interesse para a vida do 
Clube e da Comunidade. 

 
Principais características da intervenção: 
• Reabilitação de um edifício do século XIX, simbólico em termos sociais e culturais 
• Salvaguarda da traça arquitetónica do edifício 
• Introdução de amplitude espacial no piso térreo e adaptação às regras de acessibilidade 
• Criação de um programa de alojamento temporário para atletas não residentes com capacidade 

de 6 camas e respetivos espaços de apoio 
 
 
2. Assinatura de Contrato de Incubação CMI/Composite Solutions 
 
Realizou-se hoje a assinatura do Contrato de Incubação entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a 

empresa Composite Solutions. 
A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo, que é um Pólo da IERA, recebe assim mais 

uma empresa que desenvolve, produz e instala aplicações marítimas em compósito, nomeadamente 
boias e embarcações dedicadas com aplicações tão variadas como piscicultura, monitorização 
meteorológica e hotelaria. Tem já 6 meses de vida e é composta por dois sócios gerentes e dois 
funcionários. 

O principal objetivo nesta fase é ter linha de produção adaptável, que permita a produção dos 
vários produtos desenvolvidos: Boias, Plataformas flutuantes, Houseboat. 

A empresa tem já efetuadas parcerias com a Universidade de Aveiro, Universidade do Porto e 
INESCTEC no que cabe ao desenvolvimento e produção de protótipos para avançar no consórcio de 
boias com internet no mar, medição de vento e medição de ODAS (condições de mar). Estes produtos 
darão um retorno de informação sobre as condições no mar em tempo real, que hoje em dia ainda não é 
possível fazer. 

O processo de Incubação servirá para desenvolvimento de engenharia, acompanhamento nos 
concursos/candidaturas nacionais e internacionais, e ainda na definição do plano de internacionalização. 



 
3. “Conversas com Gente Nova” – Cardador de Vale de Ílhavo 

 
No âmbito da atividade dos Fóruns Municipais da Juventude 2015, arranca hoje, dia 11 de 

fevereiro, um projeto inovador intitulado "Conversas com Gente Nova", que visa aproximar experiências 
de vida dos jovens,  numa tertúlia que se pretende dinâmica e interativa. 

Com base numa seleção de temas das preocupações e preferências dos jovens, os Fóruns 
Municipais da Juventude serão todos os meses  palco para dar voz e espaço a este projeto.   

Estas conversas decorrerão na última quarta-feira de cada mês, em todos os Fóruns da Juventude, 
alternadamente, pelas 17h00.  

Hoje, contamos com a presença de um Cardador para partilhar connosco esta folia de Carnaval 
tão genuíno, que torna o Município um destino ímpar na vivência carnavalesca do país e do mundo. 
 
 

4. A Primavera na Flor da Idade – VII Baile de Carnaval  
  
Vai ter lugar amanhã, dia 12 de fevereiro, entre as 15 e as 17 horas, no Salão Paroquial do Centro 

Social e Paroquial D. Manuel Trindade Salgueiro (Ílhavo), a VII edição do Baile “A Primavera na Flor da 
Idade”, na ambiência do Carnaval que se avizinha. 

Atenta às questões associadas ao processos de envelhecimento, a Câmara Municipal de Ílhavo 
criou o Pelouro da Maior Idade com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida dos idosos, 
procurando dar uma resposta válida e estruturante a esta faixa populacional,  numa filosofia assente, 
primordialmente, na promoção de um envelhecimento ativo, bem-estar e autoestima, no apoio aos mais 
velhos e no combate à sua exclusão social, valorizando as suas capacidades, competências, saberes e 
cultura.  

Foi ainda com base nesta sensibilidade que surgiu o projeto Espaços Maior Idade,  nos quais são 
desenvolvidas atividades de animação sociocultural e que decorrem na Biblioteca Municipal e nos Pólos 
de Leitura da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, bem como no Fórum Municipal da Maior 
Idade, situado na Gafanha da Nazaré.  

Para se inscrever, basta dirigir-se à Biblioteca Municipal de Ílhavo, aos Pólos de Leitura da 
Gafanha da Encarnação ou da Gafanha do Carmo, ou ao Fórum Municipal da Maior Idade na Gafanha da 
Nazaré, necessitando apenas de ter 60 anos ou mais, boa disposição e ser residente no Município de 
Ílhavo.  

O Baile "A Primavera na Flor da Idade" é uma das muitas iniciativas promovidas para a população 
sénior das diversas freguesias, tendo sido convidados todos os parceiros do Fórum Municipal da Maior 
Idade. 
 

 


