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I - Reunião de Câmara  - Seg. 16 JUN 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião

do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 16 de Junho
de 2008

1 - Parque Municipal de Desporto e Lazer
O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da construção do Parque

Municipal de Desporto e Lazer ao consórcio Manuel Francisco de Almeida, SA / Nativa, Lda.
A obra, consiste na construção de Campos de Treino e infra-estruturas de apoio e de acesso
ao Complexo Desportivo do Grupo Desportivo da Gafanha, na Gafanha da Nazaré, terá
futuramente a Nascente o Centro de estágios do Município de Ílhavo. Esta obra foi adjudicada
por 783.130 euros e o seu prazo de execução é de 90 dias.

2 - Acordos de Cooperação CMI / Associações Desportivas
O Executivo Municipal deliberou aprovar Acordos de Cooperação com dez Associações

Desportivas do Município de acordo com a tabela em anexo, como forma de apoio à
concretização dos seus Planos de Actividades para o ano de 2008.

Associações  Desportivas:
Associação Náutica da Gafanha da Encarnação
Clube de Vela da Costa Nova
Os Ílhavos
Grupo Desportivo Beira Ria
Grupo Desportivo da Gafanha D´Aquém
Clube Natureza e Aventura de Ílhavo
Sporting Clube da Vista Alegre
Grupo Columbófilo da Gafanha
Associação de Surf de Aveiro
Assoc. Desportiva Cultural e Recreativa Senhora dos Campos

3 - Acordos de Cooperação CMI / Agrupamento de Escuteiros
O Executivo Municipal deliberou aprovar Acordos de Cooperação com cinco Agrupamentos

de Escuteiros, num valor total de 10.400 euros, distribuídos pelos Agrupamentos de acordo
com a tabela em anexo, como forma de apoio à concretização dos seus Planos de Actividades
para o ano 2008.

CNE - Agrupamento 878 -  Escuteiros Marítimos da Costa Nova
CNE - Agrupamento 189 -  S. Salvador -  Ílhavo
CNE - Agrupamento 588 -  Gafanha da Nazaré
CNE - Agrupamento 1012 -  S. João Baptista Barra
CNE - Agrupamento 531 - Gafanha do Carmo

informação

Valor do Acordo
5.500 ¤
5.600 ¤
23.500 ¤
5.000 ¤
5.600 ¤
1.650 ¤
7.500 ¤
5.500 ¤
5.300 ¤
3.300 ¤

2.850 ¤
2.100 ¤
2.400 ¤
1.200 ¤



O Executivo Municipal deliberou aprovar um Protocolo de Cooperação entre a CMI, a
Associação de Salvamento Aquático de Aveiro - Aveiro Rescue e a Associação de
Concessionários de Praia da Beira Litoral.

Nesse âmbito a CMI atribuiu um subsídio de 5.075 euros à Associação de Salvamento
Aquático de Aveiro, como contrapartida aos serviços de dinamização de projectos de
animação do Núcleo de Educação Ambiental, gestão da utilização do Tiralô, sendo que,
esta entidade assume também a responsabilidade do serviço de vigilância da praia (com
Nadador-Salvador) entre a Rua dos Banhos e a Avenida do Mar (na Costa Nova) assim
como  a gestão do Bar do NEA.

5 - Programa Municipal de Férias Divertidas
A ocupação dos tempos livres dos jovens Munícipes através da realização de actividades

de carácter cultural, pedagógico, desportivo e lúdico constitui uma mais valia para os
mesmos, transmitindo-lhes valores importantes enquanto cidadãos.

Por outro lado, a divulgação de modelos de prática desportiva pode constituir um
elemento de motivação e promoção da actividade física e desportiva, assente nos seguintes
conceitos: respeitar e promover uma prática desportiva educativa e saudável; ser variada
e pluridisciplinar; possuir uma abrangência social, cultural e ecológica.

Assim, e por considerar importante a promoção de programas de ocupação dos tempos
livres, a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar o Programa Municipal Férias Divertidas
Verão 2008, para Crianças dos 7 aos 14 anos. (Ver mais informação em anexo)

6 - Programa Municipal de Bolsas de Trabalho 2008/2009
O Executivo Municipal tomou conhecimento da selecção e do início dos trabalhos dos

sete estagiários admitidos no programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho,
(aprovado na sua reunião de 7 de Abril último).

Seis dos sete estagiários irão trabalhar na CMI, nas áreas da Museologia, Cultura,
Emprego, Maketing, Comunicação Social e Ambiente.

Uma das bolseiras irá desenvolver o seu Projecto na Santa Casa da Misericórdia de
Ílhavo na área Social.

7 - Projecto da área envolvente ao Antigo Mercado da Gafanha da Nazaré
Após análise das possibilidades de sustentabilidade financeira do investimento bem

como a sustentabilidade económico-financeira do projecto da qualificação urbana da área
envolvente ao antigo Mercado da Gafanha da Nazaré, foi necessário fazer as seguintes
alterações ao projecto base:

- Criação de estacionamento público em cave para cerca de 105 veículos e instalações
técnicas de apoio em 25000m2 de área;

- Aumento de cerca de 20 % da área inicial do Edifício destinado ao funcionamento da
Junta de Freguesia para melhor integração do espaço destinado às instalações para os CTT
e estabelecimento de bar/café;

- Zona Comercial a implantar na envolvente ao edifício da Junta de Freguesia com
1.480m2 de área de construção.

Assim sendo o Executivo Municipal deliberou aprovar uma adenda ao Projecto que fica
agora com um valor total de 294.418 euros, passando o valor da obra para 3.803.250 euros.

Este projecto e esta obra serão desenvolvidas pela “Mais Ílhavo, SA”.
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8 - A Corrida Mais Louca da Ria
O Executivo Municipal aprovou as normas regentes para o Concurso “A Corrida Mais

Louca da Ria 2008 - Corrida de Embarcações Originais”. Esta Corrida tem por objectivo
principal promover e incentivar a prática desportiva, assim como a nossa Ria, nomeadamente
a sua vertente lúdico-desportiva. Excepcionalmente este ano esta actividade irá estar
englobada no vasto conjunto de actividades a realizar no âmbito da passagem pelo nosso
Município da regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal, conferindo-lhe assim mais
criatividade e diversão.

Podem participar nesta Corrida Associações e Instituições do Concelho de Ílhavo, assim
como Grupos Informais, que receberão cada uma um prémio de presença e mérito, dividido
em duas categorias: Categoria “Demonstração”( “Construção” e “Transformação”) e Categoria
“Corrida”.

9 - Reabertura da Piscina de Vale de Ílhavo
A grande Pedalada do Município de Ílhavo terminou ontem na Piscina de Vale de Ílhavo,

fazendo-se assim abertura ao público desta unidade balnear. Assim a Piscina de Vale de
Ílhavo reabriu hoje, dia 16 de Junho e irá funcionar 7 dias por semana entre as 13 e as 20h00
até ao dia 14 de Setembro

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos

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