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1. Câmara Municipal de Ílhavo solidária para com Pedrógão Grande 

Não podendo passar ao lado da catástrofe dos incêndios que ultimamente se abateram 

no nosso país, nomeadamente na região de Pedrogão Grande, e sendo o Município de Ílhavo a 

“Capital Portuguesa do Bacalhau”, a Câmara Municipal de Ílhavo acaba de doar o bacalhau 

para um jantar de Natal promovido pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão 

Grande para um universo de 200 pessoas dos concelhos atingidos pelos incêndios. Este jantar 

terá lugar em Castanheira de Pera no dia 25 de dezembro e no qual se espera também a 

presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

 

2. Jantar de Natal CMI solidário para com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

Em nome de toda a “Família CMI”, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo entregou 

no passado sábado, dia 16 de dezembro, o valor de 635,00 euros à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. 

Esta oferta é o resultado de uma campanha a solidariedade que teve lugar no tradicional 

Jantar de Natal da Câmara Municipal, ocorrido no passado dia 15, através da venda de rifas 

dos cabazes de Natal.  

O valor entregue irá ajudar na compra de um Auto Tanque, cuja angariação de fundos se 

encontra a decorrer. 

Os referidos cabazes foram igualmente oferecidos pelos seus premiados, Fernando 

Caçoilo, Pedro Martins e Paula Ribeiro, ao Lar do Divino Salvador. 

 

 

3. Startup Ilhavense é uma das vencedoras da 2.ª edição de 
concurso de empreendedorismo na Universidade de Aveiro 

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a distinção pela Universidade de 

Aveiro da empresa Horta da Ria, uma das mais recentes startups inovadoras a instalar-se na 

Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo.  

Esta distinção foi alcançada na sessão pública final do concurso de materialização de 

ideias de negócio, designado PROT IERA – Concurso de Materialização de Ideias de Negócio, 

integrado no projeto de consolidação da rede de incubadoras da região de Aveiro, da qual a 

Incubadora do Município de Ílhavo faz parte, realizado na Universidade de Aveiro a 13 de 

dezembro. 

Assim, e de entre os sete projetos selecionados no âmbito do concurso PRO-IERA, 

foram selecionadas três ideias de negócio vencedoras, onde se inclui a Horta da Ria e que 

agora irão receber incentivos financeiros para o desenvolvimento dos protótipos, matérias-

primas até ao montante máximo de 1.500,00 euros, e apoio da Universidade de Aveiro onde se 

inclui acesso e utilização dos laboratórios e equipamentos de prototipagem localizados em 

vários departamentos desta Universidade. 

A Horta da Ria dedica-se à produção e comercialização de salicórnia para a alimentação 

humana como substituto do sal ou para uso culinário em diferentes estados, seja em frescos, 



congelados, desidratados ou em pickles, tendo apresentado a concurso a produção de uma 

máquina de corte de salicórnia de forma a possibilitar uma redução considerável nos custos de 

mão-de-obra e uniformização do produto colhido. 

O PROT IERA – concurso de materialização de ideias de negócio é cofinanciado com 

fundos FEDER, através do CENTRO2020. 

 


