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A Secção de Ílhavo do Partido Socialista decidiu fazer mais um exercício de demagogia
política, referindo-se a uma eventual perda de um investimento turístico que o Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo terá “deixado fugir” para o Concelho de Vagos (de 200
milhões de euros) alegando que essa “perda” se deve à falta de dedicação exclusiva do
Presidente Ribau Esteves ao Município de Ílhavo.

Em nome da reposição da verdade, prestamos o seguinte esclarecimento público.
O projecto turístico liderado pelo Eng. Carlos Martins (Presidente do Grupo Martifer)

perspectiva realizar, agora só no Município de Vagos, teve no seu desenho inicial uma área
de cerca de 1/5 do seu total, implantado no Município de Ílhavo e daí a participação que a
CMÍlhavo e o seu Presidente tiveram desde há muito tempo neste processo, com a participação

em várias reuniões e a partilha com os Autarcas da Assembleia Municipal.
Este projecto não pôde ter uma parte no Município de Ílhavo porque o Partido Socialista

quando presidiu à CMÍlhavo fechou o PDM, não possibilitando as condições necessárias
para a realização nesta zona do Município de qualquer tipo de intervenção, nomeadamente
de construção de um empreendimento turístico deste tipo. Estes constrangimentos do PDM
não são possíveis de ultrapassar em tempo útil ao desenvolvimento do projecto.

O projecto em causa (denominado “Costa do Sal”), teve de ter a sua área de implantação
reduzida (em cerca de 100 ha) e confinada ao Concelho de Vagos, dado o condicionante
do regime de propriedade (em Ílhavo o terreno é do Ministério da Agricultura, em Vagos
pertence á Câmara Municipal) e em especial pelos condicionantes do PDM de Ílhavo para
os terrenos abrangidos, que não permitem qualquer tipo de construção na área do Município
de Ílhavo. O PDM de Vagos prevê este tipo de investimento na zona em causa, o que propicia
o imediato desenvolvimento do projecto.

A Câmara Municipal de Ílhavo mantém o devido acompanhamento deste importante
projecto, dando o seu apoio, nomeadamente no que respeita às contrapartidas necessárias
para a sua boa sustentabilidade, em boa parte a executar no Município de Ílhavo, ligadas
à construção da futura Ponte sobre o Canal de Mira no limite dos Municípios de Ílhavo e de
Vagos, à construção da Variante de Ligação à A25 (sobre a actual Estrada Florestal nº1), á
qualificação urbana e ambiental da estrada de ligação entre a Costa Nova e a Vagueira,
assim como questões ligadas á concretização do projecto da Marina da Barra e a um
conjunto de intervenções ligadas à navegabilidade do Canal de Mira e à sua valorização
ambiental.

Estas contrapartidas que estão assumidas na relação de trabalho entre o Eng. Carlos
Martins, a CMVagos e a CMÍlhavo, mantêm-se conforme inicialmente acordadas, não sofreram
qualquer alteração pelo facto de o empreendimento se construir nos dois Municípios ou
apenas no Município de Vagos. O Município de Ílhavo receberá boa parte dos impactos
positivos (directos e indirectos) que este projecto venha a gerar, tudo fazendo a CMÍlhavo,
pela sua acção e influência, para que ele não se perca no tempo e nos corredores da
burocracia do Terreiro do Paço.

O Presidente da CMÍlhavo tem mantido o devido acompanhamento e também todo o
empenho neste projecto, por força da defesa dos interesses do Município de Ílhavo e da
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liderança da Associação de Municípios da Ria, por força da defesa dos interesses da região
da Ria de Aveiro, e pelas incidências que o projecto tem ao nível da Ria de Aveiro no seu
todo, muito em especial no Canal de Mira.

Esta é a verdade, pelo que a acusação do PS é falsa, ridícula e diz bem da falta de rigor
e de seriedade que o PS usa na sua acção política. É aos dirigentes do PS do Concelho de
Ílhavo, que lhes falta o bom senso e a subordinação ao rigor e à verdade, pelo que continuarão
o seu caminho solitário de dizer mal de tudo, afastando-se cada vez mais do desenvolvimento
do Município de Ílhavo e dos seus Cidadãos.

Por isso mesmo não será mais possível partilhar informação sobre vários projectos de
investimento que estão em negociação para o Município de Ílhavo, porque o seu desenho
final pode ser diferente do inicialmente previsto, o que levará o PS a mais exercícios de
demagogia.

Continuaremos com um atitude positiva, atenta, activa e construtiva, fazendo mais e
melhor pela Nossa Terra, com rigor e com verdade.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
José Agostinho Ribau Esteves, Eng.
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