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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 106, de 6 de setembro de 2017 

 
 

1. CMI aprovou oito Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a época 2017/2018 

 

Foram aprovados os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época 

desportiva 2017/2018 com o G.D. Gafanha, Ílhavo Andebol Clube, Illiabum Clube, NEGE, S.C. 

Vista Alegre, A.C.D. “Os Ílhavos”, CAPGE e G.D. Beira Ria, representando um apoio financeiro 

total de 295.500,00 euros, prestado de forma estruturada e planeada à atividade de cada 

Clube. 

Com estes Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, a Câmara Municipal de 

Ílhavo pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido em parceria com os Clubes, 

incentivando a prática desportiva, potenciando o crescimento e a formação dos cidadãos, 

especialmente dos mais novos.  

Estes contratos vêm-se juntar aos Acordos de Cooperação e aos Contratos de 

Desenvolvimento Desportivo 2017 já celebrados, no passado mês de junho, com 47 

Associações, num investimento de 194.815,00 euros. 

 

A Cerimónia de assinatura dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

2017/2018 com as referidas Associações irá ter lugar na próxima terça-feira, dia 12 de 

setembro, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Município. 

 
 

2. Câmara Municipal de Ílhavo apoia mais duas Associações com a 
cedência de instalações 
 

Foram aprovados os Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de Comodato a 

estabelecer com duas Associações do Município de Ílhavo: Bússola Partilhada e Vedetas 

d’Outono – Clube. 

 O Município de Ílhavo, dono e legítimo proprietário do prédio urbano, sito na Travessa da 

Escola, no Lugar da Chave, na Gafanha da Nazaré, onde funcionou o jardim-de-infância da 

Chave, irá ceder o referido imóvel à Bússola Partilhada para o exercício da sua atividade 

social. Nas mesmas condições a sala poente da antiga Escola da Ermida será cedida à 

Vedetas d’Outono – Clube. 

Com a celebração destes Protocolos, a Câmara Municipal de Ílhavo apoia as referidas 

Associações, que passam a dispor de Sede própria, com as condições necessárias para 

desenvolver as suas atividades e acomodar os seus bens materiais, visando igualmente 

assegurar a boa utilização destes imóveis que ficará a cargo das mesmas. 

 

 
3. Receita apurada na IV Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo 

reverte a favor da Associação de Solidariedade Social da 
Gafanha do Carmo/Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da receita apurada de 1.537,00 euros na 

quarta edição da Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo – Corrida do Bacalhau, que teve 
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lugar no passado dia 12 de agosto, no âmbito do Festival do Bacalhau, e contou com a 

inscrição de 137 atletas. 

A par da vertente desportiva, esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, 

tem como objetivo apoiar uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo a receita 

revertido este ano a favor da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo/Centro 

Comunitário da Gafanha do Carmo cuja missão se evidencia através de inúmeros serviços, 

pautados pela prática de valores fundamentais da pessoa idosa, tais como: resposta às 

necessidades biopsicossociais, manter/melhorar a qualidade de vida, promover a autonomia e 

a autoestima, o bem-estar físico, psicológico e social, a desmistificação do envelhecimento, da 

institucionalização e da morte, bem como a participação ativa na sociedade e o combate à 

infoexclusão. O Centro não centra os seus serviços apenas na satisfação das necessidades 

básicas, mas também na participação ativa da população que abrange, reconhecendo o seu 

cliente como um elemento capaz e atuante no processo político e na mudança positiva das 

sociedades. 

 
 

4. Atribuição de subsídios pontuais 
 

A Câmara Municipal aprovou dois subsídios pontuais no total de 2.500,00 euros para 

apoio da atividade de 2017 das seguintes associações: 

» A.R.C. Cultural “Escolíadas”, no valor de 1.500,00 euros, para apoio à realização do 

“Escolíadas Glicínias Plaza 2017” que decorreu entre os dias 21 de abril e 10 de junho. 

» A.C.R. “Os Baldas”, no valor de 1.000,00 euros, para apoio à implementação da 1.ª 

fase do novo projeto “Grupo de Bombos d’Os Baldas”. 

 
 

5. Proposta de antecipação da segunda reunião da Câmara 
Municipal do mês de setembro 

 

Atendendo ao início da campanha eleitoral das Autárquicas 2017, o Executivo Municipal 

deliberou aprovar a antecipação da segunda reunião de Câmara para o dia 18 de setembro, 

com início às 15h00. Esta reunião é de carácter privado. 

 


