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A Câmara Municipal de Ílhavo e a Vista Alegre Atlantis, SGPS, assinaram hoje, dia 29 de 
Junho, um Protocolo de Cooperação Cultural (cuja cópia se anexa), com o objectivo de 
materializar um amplo conjunto de acções de promoção do Município de Ílhavo e da Vista 
Alegre, estruturado em torno da singularidade dos valores culturais de que ambas entidades 
são titulares e/ou gestoras.

Agradecemos toda a atenção dispensada a este assunto e apresentamos os nossos 
melhores cumprimentos.

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Drª.

Protocolo de Cooperação Cultural 
Câmara Municipal de Ílhavo / Vista Alegre Atlantis, sgps

A Câmara Municipal de Ílhavo (adiante designada por CMI) e a Vista Alegre Atlantis, sgps 
(adiante designado VAA), estabelecem entre si um Protocolo de Cooperação Cultural, com 
o objectivo de materializar um amplo conjunto de acções de promoção do Município de 
Ílhavo e da Vista Alegre, estruturado em torno da singularidade dos valores culturais de que 
ambas entidades são titulares e/ou gestoras.

Este Protocolo vigorará entre 1 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2009 e será 
gerido por uma equipa pluridisciplinar liderada pelo Presidente CMI e pelo Presidente do 
CA/VAA.

Sem prejuízo de se afirmar como um caderno de intenções dinâmico e disponível para 
vir a acolher contributos da equipa pluridisciplinar, quanto às iniciativas e modelos de 
execução que promovam a respectiva concretização, pelo presente Protocolo obrigam-se 
ambas as partes a concretizar um conjunto de objectivos. Com o formato base referenciado 
e com a definição das acções a concretizar já no ano de 2007 (serão realizados dois 
documentos complementares respeitantes ao ano 2008 e ao ano 2009, no 4º trimestre do 
ano anterior), que a seguir se identificam:

1.	 Gestão e Dinamização da Festa da Nª Sra da Penha da França

- Organização conjunta VAA/CMI da Festa da Vista Alegre / Nª Srª da Penha de França, 
destinada a promover a dinamização da referida Festa, apostando na valorização do seu 
programa e no aumento da sua atractividade junto dos Cidadãos;

- A CMI assumirá parte dos custos da valorização da Festa (os valores serão alvo de 
acordo específico e anual entre a CMI e a VAA);
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Acção em 2007: 
- A edição 2007 da Festa da Vista Alegre / Nª Sra da Penha, deve ser objecto de um 

programa diversificado e atractivo, nas suas componentes lúdica e cultural, apostando, quer 
nas suas componentes mais tradicionais (venda de loiça, rifas, Missa e Procissão,…), quer 
nalguns elementos originais e que reflictam  uma evidente inovação (Noite de Fado, Mostra 
Gastronómica, Actividade Desportiva, Espectáculo Musical com Artista de Dimensão Nacional, 
Dia de Fábrica Aberta,…).

- A Festa vai decorrer nos dias 6, 7, 8 e 9 de Julho;

2. Gestão e promoção Museológica
- Definição de mecanismos conjuntos de gestão e de promoção do Museu Marítimo de 

Ílhavo (MMI) e do Museu da Vista Alegre (MVA), com realização de, no mínimo, uma acção 
conjunta ao nível das exposições temporárias ou das publicações, quer da CMI quer da 
VAA.

Acção em 2007:
- colocação de um elemento de divulgação do MMI no MVA e do MVA no MMI;
- colocação de um link no site de cada Museu para o site do outro;

3. Peças VAA de Representação do Município de Ílhavo
- A VAA (com o devido acompanhamento da CMI) obriga-se a conceber e produzir duas 

peças de porcelana VAA, com a identificação do Município de Ílhavo, que este se obriga a 
adquirir e utilizar em acções de representação oficial da Câmara Municipal de Ílhavo;

- A VAA promoverá ainda a concepção de uma linha de produtos “Município de Ílhavo/VAA” 
de referência identitária, a comercializar na futura “Loja Municipal”;

Acção em 2007:
- Acordar a concepção e iniciar a produção do primeiro lote de materiais;            

4. Realização cultural (acções no novo Centro Cultural de Ílhavo)
- Anualmente a VAA, de acordo com a CMI, patrocinará a realização de um espectáculo 

cultural no novo Centro Cultural de Ílhavo, com um valor a definir em acordo específico entre 
as partes;

- A CMI obriga-se a consentir a instalação de um expositor permanente de produtos “Vista 
Alegre” no foyer do CCI;

Acção em 2007:
- Definição do espectáculo cultural a patrocinar pela VAA, no ano 2008;

5. Acções / Investimento de apoio à Comunidade pela VAA
- A VAA recupera a tradição de apoiar financeiramente, com 5.000,00¤/ano o Illiabum 

Clube, uma associação desportiva de referência do Município, com contrapartida publicitária 
e como nota de imagem do envolvimento da VAA no apoio às acções da Comunidade 
Ilhavense.
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6. Desconto especial da VAA à CMI
- Definição de uma condição financeira especial (desconto de 25%) da VAA à CMI, nas 

compras “Vista Alegre” para representação da CMI;

Acção em 2007: 
- Activação a 1 de Julho 2007 do desconto especial.

7. Gestão do Teatro da Vista Alegre
- Dinamizar a activação do Teatro da Vista Alegre enquanto espaço emblemático da 

cultura ilhavense, designadamente ao nível da produção teatral.
- Realização de acções culturais CMI no Teatro da Vista Alegre;
- Definição de um novo modelo de gestão do Teatro Vista Alegre, com a participação 

directa da CMI e da VAA;     
- Realização de auditoria de engenharia às condições físicas do edifício (a realizar pela 

CMI), visando a realização de projecto e obra de reabilitação (a realizar pela VAA);

Acção em 2007:
- Definição das acções a concretizar no ano 2008;

8.	 Participação VAA com a CMI em Feiras de Promoção Turística
- A CMI obriga-se a garantir a presença de um expositor VAA em stand's promocionais 

da CMI em Feiras e eventos onde possa ocorrer a promoção do Município (BTL, Feira de 
Cuxhaven e outras) e a VAA obriga-se a assegurar a concepção, transporte e montagem 
desses expositores.

Acção 2007:
- Participação de um “Pintor VA” nas Festas do Dia de Portugal (10 de Junho) em 

NewBedford, nos Estados Unidos da América, integrando a delegação oficial da Câmara 
Municipal de Ílhavo;

- Definição da participação da VAA nos stand's CMI do ano 2008, iniciando-se esta acção 
com a presença na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) em Janeiro de 2008.      

9. Capela da Nossa Senhora da Penha de França

- Apoio técnico da CMI à VAA na preparação e realização de uma auditoria de engenharia 
às condições físicas do edifício (a realizar por entidade credenciada), visando a realização 
de projecto e obra de reabilitação da Capela (a realizar pela VAA, com eventual recurso a 
apoios financeiros do Estado e/ou de Fundos Comunitários, em cujos processos de 
candidatura terá o apoio da CMI);

Acção 2007:
- Definição das acções a concretizar no ano 2008;
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Lavrado em duas vias ambas valendo como original e assinado pelos legais representantes 
da Câmara Municipal de Ílhavo e da Vista Alegre/Atlantis, em Ílhavo, aos 29 dias de Junho 
de 2007.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo          O Presidente do C.A. da VAA
José Agostinho Ribau Esteves, eng.                           Bernardo Vasconcelos e Souza, eng.
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