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Reunião de Câmara – 6 de janeiro de 2016 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 

 
 

1. Proposta de Regulamento do Museu da Vista Alegre 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar uma Proposta de Regulamento do Museu da 

Vista Alegre. 
A requalificação/ampliação do Museu da Vista Alegre é o fruto de uma união de 

esforços entre a Vista Alegre Atlantis, SA e o Município de Ílhavo, que resultou numa 
recuperação e ampliação do espaço envolvente ao largo (ou terreiro) da fábrica de porcelana 
da Vista Alegre, com o objetivo de devolver à comunidade, e ao público em geral, a fruição de 
um património único, representativo da evolução da história da porcelana em Portugal, no 
Lugar, Concelho e Região onde a fábrica se integra. 

O Museu Vista Alegre assume como missão a salvaguarda, investigação e 
interpretação do património industrial da Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, inspirando e 
motivando os públicos para a valorização e reconhecimento da cultura industrial cerâmica.  

Pretende-se que o Museu corresponda a uma entidade cultural de caráter permanente, 
sem fins lucrativos, dotada de meios técnicos e administrativos que lhe permitam: 

- Promover a preservação de um conjunto de bens culturais diversos, na sua vertente 
material e imaterial, privilegiando uma abordagem integrada ao património Vista Alegre, 
valorizando a cultura material e o objeto cerâmico, mas também o conjunto de práticas sociais 
e culturais associadas ao fabrico e uso da porcelana que se têm desenvolvido no Município de 
Ílhavo; 

- Desenvolver ações de aprendizagem e comunicação, em benefício do público, 
garantindo a sua acessibilidade física e digital e inspirando a partilha e construção de 
conhecimento em redor de temáticas ligadas à cerâmica, indústria, design e história social; 

- Diversificar o diálogo e partilha com as comunidades locais. 
A obra de Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre, que se encontra 

concluída, estando em fase de montagem e implementação dos conteúdos e itinerário 
expositivo, representa um investimento de 2.489.443,95 euros + IVA, co-financiado pelos 
Fundos Comunitários do PORCentro a 85%, e visa dar uma nova vida ao espaço existente e 
muito maior visibilidade à história que partilha, apresentando-se renovado, aliando o tradicional 
ao moderno e potenciando a atração de novos públicos. 

Aprovada a Proposta de Regulamento, a mesma encontra-se disponível para consulta 
em www.cm-ilhavo.pt, encontrando-se agora a decorrer a fase de constituição de interessados 
no procedimento, devendo os mesmos manifestar essa qualidade e os contributos para a 
elaboração do novo Regulamento do Museu da Vista Alegre, devem ser enviados por forma 
escrita, no prazo de dez dias para o e-mail geralcmi@cm-ilhavo.pt, através de correio para a 
morada Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo ou diretamente no Gabinete de Atendimento Geral, 
entre as 09h00 e as 16h00. 
 

http://www.cm-ilhavo.pt,
mailto:geralcmi@cm-ilhavo.pt,
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2. Câmara Municipal de Ílhavo apoia Grupo Columbófilo da 

Gafanha com instalações 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cedência de Uso/Contrato de 

Comodato a estabelecer com o Grupo Columbófilo da Gafanha, através do qual o Município de 
Ílhavo, dono e legítimo proprietário de um prédio urbano composto por um edifício escolar de 
rés do chão e duas salas, sito na Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, onde funcionou o Jardim 
de Infância da Remelha, o cede ao Grupo Columbófilo da Gafanha para o exercício da sua 
atividade social. 

Recorde-se que, com a celebração de Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de 
Comodato, a Câmara Municipal de Ílhavo apoiou, em 2015, sete Associações do Município 
(CNAI – Clube Natureza e Aventura de Ílhavo, Núcleo Sportinguista de Ílhavo, Associação 
Rotary Club de Ílhavo, Associação de Moradores da Senhora dos Campos, Associação 
Cardadores de Vale de Ílhavo, a Associação Nacional de Professores – Secção de Ílhavo e 
A.R.C. Chio Pó-Pó), que passaram a dispor de Sede própria com as condições necessárias 
para acomodação dos seus bens materiais e para o desenvolvimento das suas atividades, 
assegurando igualmente a boa utilização dos imóveis. 

 
A assinatura do referido Protocolo realizar-se-á em data a anunciar brevemente. 

 
 
3. Câmara Municipal de Ílhavo atribui apoios pontuais a 

Associações do Município 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar um apoio pontual às seguintes Associações 

do Município de Ílhavo: 
 
» ao Núcleo Sportinguista de Ílhavo, no valor de 750,00 euros, de modo a colaborar 

na concretização das atividades do Núcleo durante o ano de 2015, nomeadamente do 33.º 
aniversário, 4.º Torneio da Malha e Mega Torneio Nacional de Sueca; 

 
» ao G.D. Gafanha de Aquém, no valor de 2.000,00 euros, para a realização da sua 

atividade desportiva de ciclismo, pesca e cicloturismo, bem como para a realização do Grande 
Prémio de Atletismo. 

 
 
4. Subsídio para expediente e limpeza – Ano Letivo 2015/2016 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio para expediente e 

limpeza para o Ano Letivo 2015/2016 às Escolas Básicas do 1.º Ciclo no valor de 14.826,00 
euros e aos Jardins de Infância da Rede Pública no valor de 2.490,00 euros, que perfaz o valor 
total de 17.316,00 euros. 

A definição da verba atribuída a cada Estabelecimento de Ensino foi feita com base na 
sua dimensão (nomeadamente no que respeita ao número de alunos), numa resposta que se 
pretende justa e eficaz às necessidades de cada Estabelecimento. 

As verbas serão transferidas para os Agrupamentos Escolares em duas tranches de 
50% cada, em fevereiro e abril do corrente ano. 


